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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como atributo mobilizador demandas de professores e professoras 
de bebês que atuam nas turmas de berçário das instituições de educação infantil no 
município de Massaranduba /SC, o que propõe como objetivo geral, investigar as 
contribuições da prática pedagógica a partir do ORA no desenvolvimento da 
autonomia de bebês de 0 a 18 meses de idade. O ambiente da pesquisa se deu no 
Centro de Educação Infantil (CEI) Hulda Cardoso, localizado na área central do 
município de Massaranduba, Santa Catarina/Brasil no qual a pesquisadora atua como 
professora de bebês, utilizando-se da sua própria prática pedagógica como forma de 
compartilhar experiências e possibilidades. A pesquisa traz o referencial inovador de 
ensino ORA - Observar, Refletir, Aplicar de Torre (1997) como caminho pedagógico 
aplicado ao longo do processo de desenvolvimento da autonomia de bebês, somado 
aos pressupostos da criatividade e da ecoformação. O embasamento teórico traz 
autores como Galvani (2002), Barbosa (2010), Pujol Maura (2007), Pinotti (2007); 
Fochi (2015), Coutinho (2017); Nóvoa (2017); Zwierewicz; Simão; Silva (2019), Torre; 
Zwierewicz; Torre (2019), além de documentos oficiais que regem e educação infantil 
brasileira. Foram analisadas pesquisas que abordam práticas pedagógicas com bebês 
para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da ecoformação, coletados 
nos repositórios do Google Acadêmico e no Portal de Periódicos CAPES/MEC. 
Metodologicamente, esta pesquisa caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica 
apoiada na pesquisa documental e com abordagem qualitativa. A coleta de dados se 
deu a partir de práticas pedagógicas registradas em diário de aula e fotos da própria 
pesquisadora, compreendidos entre o período de 2017 a 2019 e organizadas em 
forma de episódios para fins de análise. As categorias para análise de dados 
consistiram na autonomia, na criatividade, na ecoformação. Como resultado dessa 
pesquisa espera-se contribuir de forma efetiva a partir de práticas pedagógicas para 
o desenvolvimento da autonomia de bebês como fator fundamental para o 
desenvolvimento humano, bem como o produto educacional em formato de livro digital 
de práticas pedagógicas para o desenvolvimento da autonomia de bebês, norteado 
pelo ORA e a partir dos pressupostos da criatividade e da ecoformação. 
 
Palavras-chave: ORA. Práticas Pedagógicas com Bebês. Autonomia. Criatividade. 
Ecoformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has as a mobilizing attribute the demands of teachers and teachers of 
babies who work in nursery classes of early childhood education institutions in the city 
of Massaranduba / SC, which proposes, as a general objective, to investigate the 
contributions of pedagogical practice from the ORA in the development of autonomy 
of babies from 0 to 18 months of age. The research environment took place at the 
Child Education Center (CEI) Hulda Cardoso, located in the central area of the city of 
Massaranduba, Santa Catarina/Brazil, in which the researcher works as a teacher of 
babies, using her own pedagogical practice as a way of to share experiences and 
possibilities. The research brings the innovative teaching framework ORA - Observe, 
Reflect, Apply by Torre (1997) as a pedagogical path applied throughout the process 
of developing babies' autonomy, added to the assumptions of creativity and eco-
training. The theoretical basis brings authors such as Galvani (2002), Barbosa (2010), 
Pujol Maura (2007), Pinotti (2007); Fochi (2015), Coutinho (2017); Novaa (2017); 
Zwierewicz; Simon; Silva (2019), Torre; Zwierewicz; Torre (2019), in addition to official 
documents governing Brazilian early childhood education. Researches that address 
pedagogical practices with babies for the development of autonomy, creativity and eco-
training were analyzed, collected in the repositories of Google Academic and the Portal 
de Periódicos CAPES/MEC. Methodologically, this research is characterized by a 
bibliographical research supported by documental research and with a qualitative 
approach. Data collection was based on pedagogical practices recorded in a class 
diary and photos of the researcher herself, comprised between the period 2017 to 2019 
and organized in the form of episodes for analysis purposes. The categories for data 
analysis consisted of autonomy, creativity, eco-training. As a result of this research, it 
is expected to effectively contribute from pedagogical practices to the development of 
babies' autonomy as a fundamental factor for human development, as well as the 
educational product in digital book format of pedagogical practices for the development 
of the autonomy of babies, guided by the ORA and based on the assumptions of 
creativity and eco-training. 
 

Keywords: ORA. Pedagogical Practices with Babies. Autonomy. Creativity. 
Ecoformation. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Dou início esta pesquisa, descrevendo um pouco sobre meu percurso formativo 

e de como venho me constituindo professora de bebês a partir de um processo 

continuum e inerente à profissionalização docente. Essa parte, em especial, me faz 

retornar ao passado, exatamente há 20 anos, quando eu ainda trabalhava como 

balconista em um comércio do município e toda a história de professora nem passava 

pela minha cabeça, pelo menos não conscientemente. Falo isso, porque sempre 

gostei de crianças e elas de mim, tinha afinidade com elas e mesmo não tendo 

consciência, já realizava algumas ‘atividades’ para distraí-las enquanto os pais 

realizam suas compras. Entrava na barraquinha da filha dos donos que estava 

montada num quartinho, junto com as crianças, contava histórias e cantava, inventava 

brincadeiras e entrava na delas também. 

 Muitas pessoas que viam o meu ‘jeito’ com as crianças me perguntavam por 

que eu não trabalhava em escola ou mesmo na creche e eu sempre respondia que 

não poderia porque não tinha estudo para isso. Nessa época a faculdade era um 

sonho longe de se realizar, não por falta de vontade, mas por falta de recursos. Tive 

que ir trabalhar cedo para ajudar nos custos da casa, com os pais doentes, então o 

que eu e meu irmão recebíamos era para sustentar a casa e o salário do meu pai era 

para pagar medicação e as idas ao médico, minha mãe nessa época já não podia 

mais trabalhar em razão da gravidade da doença. 

 No ano de 2004, as coisas mudaram consideravelmente, e quem diria que uma 

depressão pudesse modificar tanto uma vida, para o lado bom, é claro. Depois de 

passar um período conturbado decidi mudar a minha situação; precisava mudar 

também o meu entorno, por isso, no início do ano de 2005, tomei a decisão de pedir 

demissão do meu emprego de balconista. Naquela época não havia processo seletivo 

e a formação para trabalhar em creche não era assim tão cobrado, porque não havia 

muitos profissionais formados que trabalhavam com os pequenos, esses, 

normalmente trabalhavam em escolas. Eu havia deixado meu nome no setor da 

educação no ano de 2004, no início do ano era feita a chamada das pessoas para 

trabalhar nas creches. 

 Pelas experiências que trago em minha vida, sou uma pessoa que acredita que 

as coisas acontecem no seu tempo, então, no dia 12 de janeiro de 2005 pedi minha 

demissão, no mesmo dia a tarde recebi uma ligação na época, da diretora do Centro 
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de Educação Infantil Hulda Cardoso marcando uma entrevista comigo para o dia 

seguinte. Eu estava muito feliz, fui à entrevista e naquele mesmo dia comecei a 

trabalhar no CEI, no dia 13 de janeiro, 30 horas semanais. 

 Iniciei com uma turma de Maternal II, crianças de 2 a 3 anos, eram 18 crianças, 

13 meninos e 5 meninas, era a última vaga e me assustou saber que aquela turma 

não havia sido escolhida por outros porque era considerada ‘ruim’, muito agitada e as 

crianças sem limites. No início pedi para professora que me recebeu o que ela queria 

que eu fizesse, no que poderia ajudar, por nunca ter trabalhado pedi que ela me 

dissesse o que era necessário fazer e assim, o dia seguiu normalmente. Foram alguns 

dias bem complicados porque realmente a turma era bem agitada, mas em poucos 

dias estava totalmente apaixonada pelas crianças, pela sinceridade que me olhavam, 

que sorriam, que faziam suas peraltices, naquela época nem sabia o que era um 

planejamento, mas fazia a parte de assistência das crianças. 

 Passados uns 20 dias, a professora da sala começou a trabalhar em uma 

escola, nesse tempo fiz amizade com outra professora iniciante que havia começado 

a faculdade e me disse que eu deveria fazer, mas com o meu salário não daria para 

arcar com esse custo. Então conversei com a diretora para que ela aumentasse as 

minhas horas semanais, para quarenta, pois com isso, eu conseguiria pagar a 

faculdade e ela aumentou. 

 Nunca esquecerei o dia que pisei a primeira vez na faculdade, primeiro porque 

foi no dia do meu aniversário e depois da sensação que tive, do encantamento, do 

brilho dos meus olhos, do deslumbre que senti, pois finalmente, estava começando a 

realizar um sonho, depois de quase 10 anos afastada da escola. Sempre gostei de ler 

e pesquisar, nunca foi porque eu quis, sempre foi porque era necessário. 

 Peguei uma época em que o computador começou a deslanchar, época do 

disquete, incrível como tudo se transformou, eu nem sabia ligar direito um 

computador, passei muitos apuros com os trabalhos que tinham que ser entregues 

impressos, perdi muitos por não salvar corretamente, mas aprendi. Agradeço a cada 

professor da faculdade por seus ensinamentos, muitos ainda tenho contato e 

converso, assim como as colegas, temos um grupo de WhatsApp, onde trocamos 

experiências, mesmo após 12 anos de formatura. 

 Na época da faculdade me questionei muito, porque a teoria que aprendia não 

se fazia presente na prática, nem tudo que aprendia eu podia utilizar no meu cotidiano, 
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no início foi frustrante e pensei, o que farei? Foi quando percebi que a resposta estava 

em mim, era eu que deveria verificar a forma como aliar a teoria à prática. 

 A formação foi uma época marcante em minha vida, abriu as portas para outro 

mundo, a minha visão se ampliava a cada ano que passava, trabalhei por cerca de 

dois anos e meio na turma do Maternal II, e surgiu a oportunidade de trabalhar no 

Berçário I, eu já havia ficado algumas vezes como professora substituta, mas nunca 

assumido a turma. Aceitei o desafio com receio, afinal, o que se faz em um berçário? 

 São crianças totalmente dependentes, que atividades poderia desenvolver? 

Que fases são essas de desenvolvimento que todos falam? Enquanto as dúvidas me 

inquietavam, as demais professoras me questionavam e relatavam não gostar dessa 

turma em especial, pois as “coisas não rendem”, não se vê resultado. Fiquei ainda 

mais inquieta. Pensei: “Mas eu vejo novidades todos os dias”. Era verdade, via 

novidades todos os dias, não necessariamente voltadas ao trabalho que eu estava 

desenvolvendo na hora, mas muitas coisas que já havia trabalhado e os resultados 

estavam sendo colhidos. Cada conquista uma comemoração. Sim, cada conquista 

merece uma comemoração, quantas sinapses foram necessárias para chegar a esse 

conhecimento? Muitas. Quantas tentativas, quantos erros, quantos quase acertos até 

chegar ao movimento, a expressão, a sua fase. 

 Esse mundo dos bebês sempre me fascinou, quis entender o processo de 

aprendizagem, quis saber como eles aprendem, o que preciso fazer para instigá-los. 

Lembrando que cada bebê possui as suas próprias particularidades, na maioria das 

vezes, crianças com a mesma idade biológica apresentam-se em fases diferentes, 

isso não quer dizer que um está adiantado ou o outro atrasado, pelo menos não sem 

um diagnóstico do pediatra, há diversos fatores que podem influenciar nesse 

processo. 

 Pesquisei muito, realizei diversas leituras, a cada dúvida eu pesquisava, porque 

realmente queria entender todo o processo. Ao longo dos anos sempre escolhi essa 

turma para trabalhar, porque realmente me identificava e acabei passando 11 anos 

com os bebês. Outros professores me questionam sobre a minha preferência, mas no 

fundo sabem que eu escolhi a turma porque a turma me escolheu primeiro. 

 Desde que comecei a ser professora de bebês desenvolvi um método particular 

de abordagem, algumas pessoas pensam que estou brincando, mas a verdade é que 

eu sempre converso com os bebês, de forma clara, em um tom normal, converso 

sobre tudo. Assim como é feito com as crianças maiores quando saem da sala, faço 
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com os bebês. Melhor dizendo, o que faremos, para onde iremos, como devem se 

comportar. 

 Nesses momentos quem passa olha admirado, devem pensar: “Ela fala como 

se eles entendessem”, eles entendem sim, não verbalizam, mas entendem muito bem. 

Tenho também o costume de observar as fases que cada um se encontra e promovo 

atividades ou situações que instiguem o alcance da autonomia, desde bem pequenos, 

é importante esse estímulo, é preciso passar confiança para que eles acreditem em si 

mesmos e alcancem seus objetivos, por isso, é importante comemorar e chamar os 

colegas para comemorar também a conquista. 

 Com os anos de experiência, entre erros e acertos, fui e continuo me 

constituindo professora, aprendo a cada dia e assim quero permanecer. Sou 

professora de bebês com muito orgulho, minha alma enche de luz ao ver aqueles 

olhos curiosos e esperançosos, agradeço todos os dias por ter encontrado na 

educação uma forma de pesquisar e entender esses pequenos grandes professores 

que são os bebês, eles me ensinam a cada dia ser uma pessoa melhor, eles não 

desistem, repetem várias e várias vezes os movimentos ou situações até chegar à 

perfeição e fazem isso com um sorriso no rosto e um olhar de gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Considerada a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil requer 

compromisso pedagógico e social para o desenvolvimento integral das crianças desde 

as primeiras idades. A educação infantil é viva, criativa e aberta para muitas 

possibilidades de expressão e para o desenvolvimento das diferentes linguagens. Ao 
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entrarmos em uma Instituição de Educação Infantil podemos observar como a 

organização do tempo e do espaço da criança que vai frequentar aquele lugar é 

pensada. Também ficam claras as concepções de criança, infância, ambientes 

educativos, relações sociais, desenvolvimento da criatividade e autonomia entre 

muitos outros aspectos relevantes aos processos de ensinar e de aprender.  

No dia a dia das diversas vivências na educação infantil, professores e 

educadores têm em mãos elementos valiosos como a observação e a reflexão atenta 

que contribuem na prática pedagógica. Para tanto, estes elementos requerem um 

conhecimento prévio fundamentado, a fim de sabermos o que observar e quanto 

compreender aquilo que vemos como informações necessárias e inerentes ao 

desenvolvimento integral da criança da educação infantil. 

 Com o passar do tempo, os estudos referentes a área da educação vêm 

aumentando de maneira significativa. Pujol Maura (2007) fala em pensar as primeiras 

idades desde um olhar transdisciplinar, trazendo elementos a respeito da plasticidade 

da criança pequena, afirma a autora que “[...] para se adquirir conhecimentos, 

habilidades e saberes, se favorece uma aprendizagem integral desde, a interrelação 

multissensorial de todos os estímulos e experiências que vão tendo, à medida que 

seu crescimento harmônico se realiza dentro de uma comunidade, vai aumentando as 

possibilidades de seu desenvolvimento individual e coletivo” (PUJOL MAURA, 2007, 

p. 219, apud SIMÃO, 2010, tradução nossa1). Corroborando com a autora, quanto 

mais estimulada a criança for, maiores serão as possibilidades de desenvolvimento e 

de aprendizagem. No entanto, há necessidade de aprofundar os conhecimentos 

quanto ao desenvolvimento da autonomia de bebês desde os primeiros anos de vida.    

A autonomia é um fator importante para o desenvolvimento de bebês, visto que 

a educação infantil deve ser um lugar de promoção de possibilidades para que o bebê 

possa desenvolver-se de forma integral diante das suas conquistas. Nesse sentido, 

Pinotti (2007) destaca a importância de ouvir a criança, de promover sua autonomia e 

de os professores intervirem quando for necessário. Assim, Kishimoto (2005, p. 185) 

alerta que:  

Faltam pedagogias que dão voz as crianças, que utilizam as observações do 
cotidiano, as histórias de vidas nas quais crianças, pais, professores (as) e a 

                                                           
1[…] para adquirir conocimientos, habilidades y saberes, favorecen un aprendizaje integral desde la 

interrelación multisensorial de todos los estímulos y experiencias que van teniendo, y a medida que su 
crecimiento armónico se realiza dentro de una comunidad, va aumentando las posibilidades de su 
desarrollo individual y colectivo Pujol (Pujol Maura, 2007:219) 
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comunidade, como protagonistas, assumem o brincar como eixo entre o 
passado e o presente, entre a casa e a unidade infantil, entre o imaginário e 
a realidade, constituindo-se em uma rede que estimula a comunicação, a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

Nessa direção, o modelo inovador de ensino ORA – Observar, Refletir, Aplicar 

(TORRE, 1997) aponta caminhos pedagógicos para auxiliar no processo de 

desenvolvimento da autonomia de bebês. Para tanto, e respeitando o autor, 

utilizaremos ao invés do termo “modelo” o termo “referencial”, como mais atual diante 

de uma pedagogia voltada para o século XXI.  

 Como atributo, traremos a criatividade e a ecoformação como pressupostos 

teóricos e metodológicos, pois, Torre (2009, p.57) entende a criatividade “como o 

potencial humano para gerar ideias novas, buscando a melhora dentro de um marco 

de valores”. A ecoformação é compreendida como um convite ao reencontro e ao 

diálogo entre o natural e o cultural “[…] para que, ao reencontrarem a natureza, os 

sujeitos possam […] reencontrar a si mesmos e reencontrar os outros” (SILVA, 2008, 

p. 102). As práticas pedagógicas pautadas em perspectivas da criatividade e 

ecoformação transformam o ambiente educativo em um espaço agradável de 

convivência, Torre e Pujol (2013) além de possibilitar que professores e bebês 

aprendam de forma significativa, imaginativa e integral.  

A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece que as creches e pré-escolas 

atendam crianças de 0 a 6 anos sendo obrigação do Estado a sua manutenção. No 

entanto, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

no ano de 1996, a Educação Infantil é integrada a Educação Básica, passando a ser 

responsabilidade do município. 

No ano de 2006, foram realizadas algumas alterações na LDB, dentre elas, a 

antecipação do Ensino Fundamental para os 6 anos, com isso, a Educação Infantil 

passa a atender as crianças de 0 a 5 anos de idade. E em 2013, é aprovada a Lei n◦ 

12.796 de 04 de abril, que torna obrigatória a Educação Infantil para as crianças de 4 

e 5 anos, regulamentando a Emenda Constitucional n◦ 59 de 11 de novembro de 2009. 

A alteração foi então inserida na LDB de 2013, onde em seu Art. 6◦ nos traz que, “é 

dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica 

a partir dos 4 (quatro) anos de idade”. 

No município de Massaranduba/SC as faixas etárias na Educação Infantil são 

separadas por turmas que compreendem de: Berçário I, Berçário II, Maternal I, 

Maternal II e Jardim, são as crianças de 0 a 3 anos. E Pré-Escolar I e Pré-escolar II 
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que compreendem as crianças de 4 e 5 anos. Contudo, esta pesquisa se dará entre a 

faixa etária de 0 a 18 meses, que compreendem os bebês, descrita na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).  

 Considerando a faixa etária do estudo, faz-se necessário entender o bebê em 

seu processo de desenvolvimento e em cada fase. O convívio com os bebês é 

primordial, pois o bebê responde aos estímulos ao sentir confiança na pessoa que a 

ele é confiada. Nessa direção, o professor ou professora de bebês precisa estudar e 

se aprofundar sobre como os bebês se desenvolvem e quais suas necessidades 

básicas, o que torna crucial para que os direitos do cuidar e educar sejam 

assegurados. Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(BRASIL, 1998) permeiam entre o educar e o cuidar, proporcionando as crianças 

pequenas um espaço educativo, possibilitando novas descobertas e incorporadas 

neste processo todo o cuidado necessário com está faixa-etária. 

 Esta pesquisa tem como atributo mobilizador demandas de professores e 

professoras de bebês, relatadas pelos docentes que atuam nas instituições de 

educação infantil, bem como, contribuições de práticas pedagógicas para o 

desenvolvimento da autonomia de bebês, norteado pelo ORA a partir dos 

pressupostos da criatividade e da ecoformação. Traremos em especial, as 

experiências vivenciadas no Centro de Educação Infantil (CEI) Hulda Cardoso, 

instituição localiza-se na área central do município de Massaranduba, Santa Catarina, 

Brasil, na qual tive a oportunidade, nos últimos anos, de ser professora de bebês, o 

que me leva a compartilhar experiências e aprendizagens com outros profissionais da 

educação infantil.  

  Quanto ao embasamento teórico, serão utilizados autores como Galvani 

(2002), Barbosa (2010), Pujol Maura (2007), Pinotti (2007); Fochi (2015), Coutinho 

(2017); Nóvoa (2017); Zwierewicz; Simão; Silva (2019), Torre; Zwierewicz; Torre 

(2019) entre outros documentos oficiais que regem a educação infantil brasileira.  

 Além disso, foram analisadas pesquisas relacionadas a autonomia, 

criatividade, ecoformação evidenciadas nas práticas pedagógicas consultados em 

dois repositórios diferentes, o Google Acadêmico e o Portal de Periódicos 

CAPES/MEC. Foram escolhidos teses doutorais, dissertação de mestrado e artigos 

científicos dos diferentes bancos de dados.  

 Metodologicamente, este estudo se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica 

apoiada pela pesquisa documental e de abordagem qualitativa. Esta pesquisa se 
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debruça a partir de minha experiência profissional como professora de bebês, que 

como muitos, cheia de sonhos, expectativas, criativa e ecoformadora anseia tornar 

sua experiência, inspiração a todos e todas que assim almejarem.  

A coleta de dados se deu a partir de práticas pedagógicas registradas em diário 

de aula em forma de episódios, fotografias e vídeos da própria pesquisadora, 

compreendidos entre o período de 2017 a 2019. Justifica-se este período primeiro, 

por ser a partir de 2017 que iniciei a dar mais ênfase ao desenvolvimento da 

autonomia de bebês, visto meu aprofundamento teórico em virtude de meu 

desenvolvimento profissional. A partir de 2018 deu-se início ao Programa de 

Ecoformação Continuada de Gestores e Docentes em Escolas Criativas, pautado nos 

pressupostos teóricos da Ecoformação, Transdisciplinaridade, Criatividade e 

Complexidade, vinculado à Rede Internacional de Escolas Criativas (RIEC), o que 

refletiu diretamente no aprimoramento de minhas práticas pedagógicas como reflexo 

dos conceitos estudados e desenvolvidos na prática a partir do Programa. Tendo 

duração de dois anos e como proposta a formação de cidadãos responsáveis com 

foco no desenvolvimento da cooperação, participação, autonomia e respeito 

(ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019). Devido ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

responsável pela pandemia de Covid-19, nos anos de 2020-2021 as crianças não 

frequentaram o CEI, o que fez com que o acompanhamento do desenvolvimento da 

autonomia de bebês a partir do ORA fosse comprometido para a coleta de dados desta 

pesquisa. As categorias de análise de dados serão a autonomia, criatividade e 

ecoformação.  

Para tanto, a pergunta que norteia a pesquisa é: Quais a contribuições da 

prática pedagógica a partir do ORA no desenvolvimento da autonomia de bebês 

de 0 a 18 meses de um CEI pertencente a rede municipal de ensino de 

Massaranduba/SC? 

O objetivo geral consiste em investigar as contribuições da prática pedagógica 

a partir do ORA no desenvolvimento da autonomia de bebês de 0 a 18 meses de 

idade. Como objetivos específicos, busca-se: a) identificar as contribuições da prática 

pedagógica a partir do ORA no desenvolvimento da autonomia de bebês de 0 a 18 

meses de idade; b) descrever o registro das práticas pedagógicas desenvolvidas com 

bebês de 0 a 18 meses de idade ressaltadas pelo ORA; c) analisar episódios das 

práticas pedagógicas a partir do ORA para o desenvolvimento da autonomia, norteado 

pelos pressupostos teóricos da criatividade e da ecoformação. 
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Como Produto Educacional desta pesquisa apresenta-se em formato de livro 

digital, práticas pedagógicas para o desenvolvimento da autonomia de bebês, 

norteado pelo ORA e a partir dos pressupostos da criatividade e da ecoformação. 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica – PPGEB, a Linha de Pesquisa - Cultura, Ensino, Saúde e Formação 

Docente e em consonância ao Projeto de Pesquisa Planejamento e Organização dos 

Espaços Ecoformadores de Escolas Criativas, que se Transformam ao Transformar 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP. O município de 

Massaranduba/SC, juntamente com a UNIARP firmaram um acordo para concessão 

de bolsas, por meio desse acordo as instituições dividem o percentual de 25% das 

bolsas, concedendo 50% e os outros 50% ficam sob responsabilidade do estudante. 

A Lei n◦ 3.950 de 20 de maio de 2019, contempla a Meta 13 do Plano Nacional de 

Educação e justamente trata da concessão de bolsas mediante convênio com as 

universidades. É importante agradecer a administração municipal e à Secretaria de 

Educação pelo compromisso com a formação continuada dos professores da rede, 

sendo este investimento devolvido a comunidade em forma de qualidade e 

transformação da prática pedagógica. 

Pretende-se com esta pesquisa, contribuir significativamente para ampliação 

dos referenciais teórico-metodológicos para novas pesquisas no PPGEB da UNIARP, 

bem como de professores da Educação Básica da rede municipal de ensino de 

Massaranduba e região. Contribuir com a Rede Internacional de Escolas Criativas 

RIEC/ADEC2 , RIEC/UNIARP, RIEC/ECOFOR, RIEC/BRASIL e demais Núcleos da 

RIEC, bem como, fomentar o Acordo de Cooperação Internacional n. 001/2019 – Rede 

Internacional de Escolas Criativas3 , que tem por finalidade fortalecer atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e formação realizadas com apoio da Rede Internacional 

                                                           
2 RIEC/ADEC: Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC) e Asociación de Escuelas Creativas 
(ADEC) disponível no site:  https://www.escuelascreativas.es/contacto.html 
3 Acordo de Cooperação Internacional Nº 001/2019 – Rede Internacional de Escolas Criativas. As 
Instituições de Educação Superior – IES que assinaram este acordo são – Universidade Alto Vale Rio 
do Peixe – UNIARP; Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ; Universidade 
Estadual de Goiás – UEG; Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO; Universidade 
Federal de Alagoas – UFAL; Universidade Federal de Goiás – UFG; Universidade Federal de Tocantins 
– UFT; Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; Universidade Mayor de Sán Andrés – UMSA; 
Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB; Institut de Desenvolupament Professional – 
IDP-ICE; Instituto de Estudos Superior de Fafe – IESF; Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC; 
Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE; Faculdades Magsul – MAGSUL; Asociación de 
Escuelas Creativas – ADEC; Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC. Como membro da 
RIEC/ADEC, atuarei numa ação conjunta para a consolidação das metas estabelecidas neste acordo. 



22 

 

de Escolas Criativas – RIEC, cujo objetivo é colaborar na identificação, 

potencialização e difusão de instituições educativas que desenvolvam práticas de 

ensino, pesquisa e formação criativas, transdisciplinares e ecoformadoras, em âmbito 

nacional e internacional, visando a valorização de iniciativas que apoiam a religação 

dos saberes, a formação integral e a consciência planetária.  

Para tanto, a presente pesquisa encontra-se estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 2: “Introdução”, apresentaremos um breve relato do que será discutido 

na pesquisa, contextualizando seu objetivo, justificando a escolha do tema, os 

procedimentos de coleta de dados e seu tratamento. 

O capítulo 3: “O bebê de 0 a 18 meses como ator social”, apresentamos o bebê 

como um ser social, sujeito de direito, os bebês em instituições de Educação Infantil, 

traz ainda o desenvolvimento da autonomia dos bebês, aponta alguns marcos de 

desenvolvimento infantil de 0 a 18 meses e desenvolve narrativas visuais, gestos, 

expressões linguísticas e o desenvolvimento da autonomia, considerando 

documentos legais como a BNCC e a Diretriz Municipal da Educação Infantil de 

Massaranduba/SC. 

O capítulo 4: “Constituição da docência a partir da formação e da 

autoformação”, apresentamos os fundamentos teóricos da formação e da 

autoformação, são abordados ainda temas como formação e autoformação para uma 

prática criativa e ecoformadora e traz um subcapítulo Ecoformação continuada para 

uma prática criativa e ecoformadora. 

O capítulo 5: “Práticas pedagógicas criativas e ecoformadoras para o 

desenvolvimento da autonomia sob a perspectiva de pesquisas precedentes”, este 

capítulo mostra como o tema aparece no cenário nacional, uma vez que foram 

escolhidos, teses, dissertações e artigos que tiveram mais proximidade ao tema, foi 

realizada uma análise quanto aos objetivos, conceitos de referência e metodologia 

aplicada a pesquisa. 

O capítulo 6: “Observar, refletir e aplicar – o ORA como referencial inovador de 

ensino”, neste capítulo é apresentado o ORA, seus fundamentos e conceitos, assim 

como procedimentos para sua aplicação.  

O capítulo 7: “metodologia de pesquisa”, determinamos o contexto e os sujeitos 

da pesquisa, o ambiente ao qual será desenvolvida, as propostas metodológicas desta 

pesquisa, a definição dos instrumentos de coleta de dados e as categorias para 
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análise empregadas para relacionar práticas pedagógicas a partir do ORA para o 

desenvolvimento da autonomia. 

O capítulo 8: “Resultados e discussões”, apresentaremos episódios das 

práticas pedagógicas a partir do ORA para o desenvolvimento da autonomia. 

O capítulo 9: “Produto educacional: Livro digital - das narrativas das práticas 

pedagógicas para o desenvolvimento da autonomia de bebês, baseado no ORA a 

partir dos pressupostos da criatividade e da ecoformação”. 

Encerrando com “Considerações finais”, onde são elencados os resultados 

obtidos durante a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O BEBÊ DE 0 A 18 MESES COMO ATOR SOCIAL 

 

 A vinda de um bebê na família gera muitas expectativas e mudanças ao longo 

da gestação até sua chegada. A família precisa se preparar. A casa precisa ser 

adaptada, desde o quarto, a compra de fraldas, mamadeiras, roupas, brinquedos, 

carrinho, nova rotina e tudo mais que pertença a chegada de um novo membro da 

família. Além de outras curiosidades como, se será menino ou menina, se será 

saudável, cor de cabelo, olhos. Uma coisa é certa, nenhum deles vem com manual de 

instruções. Coutinho (2017) afirma que se observou nos mais diferentes contextos que 

os bebês, enquanto atores sociais competentes, ao se relacionarem com seus pares 

acabam criando cultura com repertórios originados das mais variadas experiências 

sociais. Nesse sentido, o seu corpo aparece como elemento de evidência nas relações 

sociais entre os bebês. 
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 E quando esse bebê vai para a instituição de educação infantil começa uma 

nova história. A família necessita sentir segurança, confiança e profissionalismos por 

parte dos profissionais que atuam na educação infantil. Ao deixar seu bebê, com 

pessoas desconhecidas, com rotinas muito diferentes do seio familiar pode gerar um 

estresse muito grande na família, no próprio bebê e no profissional que lhe recebe. 

Além de que seu bebê não será o único neste lugar. Ali muitos outros bebês passarão 

pelo mesmo processo de adaptação. A família, em geral, é o primeiro grupo social 

para depois conhecer outros grupos sociais. Não é um momento fácil de separação, 

mesmo que seja por algumas horas do dia, mas é um momento importantíssimo na 

vida daquele bebê e daquela família.  

 Já na instituição de educação infantil pode-se perguntar; quem é o bebê? Como 

ele aprende? Do que ele precisa para se desenvolver? Como ele se comunica? Como 

promover sua autonomia? Várias são as inquietudes que giram em torno dos bebês. 

Uma outra circunstância é os bebês serem incluídos no contexto da educação infantil, 

compreender a maneira em que eles se relacionam com este lugar estranho, longe de 

seus familiares, dos seus pertences, dos ruídos da sua casa, do cheirinho do seu lar.  

Coutinho (2017) descreve que “[...] a disponibilidade dos bebês para se 

relacionar não é um fato natural, ela é proveniente do modo como os adultos e demais 

membros da sociedade se relacionam com os bebês e criam condições para que eles 

sejam partícipes ativos na relação” (COUTINHO, 2017, p.38). 

 Logo, surge outra questão, que gira em torno das crianças que frequentam 

instituições de ensino infantil e da premissa de que estas são sujeitos de direito. Essa 

definição surgiu de maneira clara na Convenção dos Direitos das Crianças no ano de 

1989, onde se propunha não somente a sua proteção e promoção de vida, mas 

assegurava-lhe a sua participação plena na sociedade. O Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998) aponta que 

historicamente, somente há cerca de 20 anos que se iniciaram as pesquisas mais 

específicas na área da infância, ou seja, nos anos de 1968 e, mesmo assim, mais 

direcionadas aos 4 a 6 anos ou Pré-Escolar, que faz parte da Educação Básica 

obrigatória.  

 Delgado e Martins Filho (2013) afirmam que nas últimas décadas observou-se 

o crescimento no campo da educação das infâncias, no entanto, as crianças que 

possuem de 0 a 3 anos permanecem a margem dessas pesquisas, tendo os trabalhos, 

a preocupação voltada para as crianças de 4 a 6 anos, por pertencerem à faixa etária 
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obrigatória constante na Educação Básica, prevista na Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro 

de 2006 

 Pode se dizer que essa concepção de criança como sujeito de direitos, se faz 

presente no que se acredita ser ideal para a educação em nosso país. Porém, 

somente nos anos 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente que começaram 

a surgir os primeiros documentos norteadores na educação infantil. Por meio do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, publicado em 1998, na 

mesma época surgiram os Critérios para um atendimento em creche que respeite os 

direitos fundamentais das crianças, que foi publica em 1995, sendo republicado em 

2009. De fato, esse documento aponta os direitos no contexto geral, quando relata 

que: 

Nossas crianças têm direito à brincadeira; Nossas crianças têm direito à 
atenção individual; Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, 
seguro e estimulante; Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza; 
Nossas crianças têm o direito à higiene e à saúde; Nossas crianças têm 
direito a uma alimentação sadia; Nossas crianças têm direito a desenvolver 
sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; Nossas crianças 
têm direito ao movimento em espaços amplos; Nossas crianças têm direito à 
proteção, ao afeto e à amizade; Nossas crianças têm direito a expressar seus 
sentimentos; Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu 
período de adaptação à creche; Nossas crianças têm direito a desenvolver 
sua identidade cultural, racial e religiosa (BRASIL, 1995). 

 

 As crianças são sujeitos de direito que produzem e reproduzem cultura, são 

considerados, portanto, seres sociais, históricos e heterogêneos. Corsário (2011) 

ressalta esse pensamento ao afirmar que as crianças são agentes sociais, ativos e 

criativos, que ao mesmo tempo em que produz sua própria cultura, colabora para 

produção da sociedade adulta. É vista como um agente ativo e um ávido aprendiz, 

construindo ativamente seu mundo social, assim como o seu lugar nele. 

 Contudo, quem de fato são os bebês? Como se pode conceituá-los? Nas 

palavras de Santos (2013) o bebê é um cidadão que possui pouca idade e têm direitos, 

com isso, retira o bebê o lugar da invisibilidade ou mesmo da categoria de objeto. Ele 

possui direitos que estão estabelecidos em inúmeras leis/documentos tanto nacionais 

quanto internacionais. O autor ainda alerta que esses direitos ainda não foram 

assegurados de forma efetiva, o bebê precisa ter os mesmos assegurados no 

presente, pois no futuro os direitos serão diferenciados, ou seja, outros (SANTOS, 

2013). 
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O bebê, portanto, é uma pessoa de pouca idade, que depende em seus 

primeiros anos dos cuidados dos adultos, como forma de sobreviver. Mas o fato de 

possuir essa dependência nos primeiros anos não representa uma incapacidade, uma 

vez que realiza durante as interações trocas de informações, conforme a faixa etária 

e nível de desenvolvimento, são capazes de expressar-se das mais diversas formas, 

assim como demonstra interesse pelo espaço que ocupa, com o contexto ao seu 

redor.  

Tristão (2005) mencionou em seus estudos sobre o tema que o trabalho com 

bebês não aparece dentro da creche, porque as crianças não produzem corretamente 

nada de efetivo. Isso porque grande parte do tempo em um berçário é dedicado as 

atividades relacionadas à rotina, como chegada, alimentação, troca, banho, descanso, 

entre outras. Sendo que estas atividades, frequentemente não recebem a devida 

atenção das professoras, não sendo refletidas e nem, tampouco avaliadas. A autora 

ainda pontua que no imaginário dessas profissionais de educação e mesmo em senso 

comum, se tem a ideia de que deve haver uma produção de algo para que se 

caracterize o processo educativo, o que está em acordo com a noção da sociedade 

capitalista, onde são valorizados os resultados de forma rápida (TRISTÃO, 2005). 

Por isso, o olhar do adulto faz toda a diferença nesse momento, ele precisa 

proporcionar momentos que instiguem a curiosidade das crianças desde cedo, além 

de utilizar todas as formas de interação para promover a autonomia das crianças, 

levando em consideração a faixa etária, a fase de desenvolvimento que se encontra 

e as conquistas já alcançadas.  

 

3.1 OS BEBÊS EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Com a entrada do bebê na instituição de educação infantil, inicia-se o processo 

de adaptação, momento pelo qual todos apresentam certa ansiedade, tanto famílias, 

bebês e professoras. Isso se deve porque cada família apresenta uma forma particular 

e cultural de conviver, ou seja, cada família tem sua própria forma de auto-organizar-

se. A instituição de educação infantil, por se tratar de uma educação formal, organiza-

se a partir do contexto da sua realidade além de seguir todos os preceitos 

estabelecidos em lei.    

Lima et al. (2019) conceitua educação formal como sendo: 
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[…] organizada, acontece em local específico, sistematizado, com análise de 
conteúdo, em outras palavras, é regulada por leis, normas da instituição de 
ensino. Sendo formal, espera resultados, analisa os dados obtidos a partir 
dos planejamentos anteriormente realizados” (LIMA et al. 2019, p. 273). 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) define esse 

momento delicado da adaptação e os procedimentos que devem preferencialmente 

serem tomados nesse período, ao afirmar que: 

 

No primeiro dia da criança na instituição, a atenção do professor deve estar 
voltada para ela de maneira especial. Este dia deve ser muito bem planejado 
para que a criança possa ser bem acolhida. É recomendável receber poucas 
crianças por vez para que se possa atendê-las de forma individualizada. Com 
os bebês muito pequenos, o principal cuidado será preparar o seu lugar no 
ambiente, o seu berço, identificá-lo com o nome, providenciar os alimentos 
que irá receber, e principalmente tranquilizar os pais. A permanência na 
instituição de alguns objetos de transição, como a chupeta, a fralda que ele 
usa para cheirar, um mordedor, ou mesmo o bico da mamadeira a que ele 
está acostumado, ajudará neste processo. (BRASIL, Vol.2, 1998, p.79). 
 

Portanto, ao inserir o bebê na instituição há certa quebra desse laço, uma vez 

que outras pessoas passam a fazer parte da educação e dos cuidados com esse bebê. 

É primordial manter um bom diálogo com a família, para saber como os bebês estão 

acostumados. Conhecer suas rotinas, costumes, interesses, como a família acolhe o 

bebê na hora do choro, preferências na alimentação, ao estabelecer o diálogo criam-

se vínculos para uma melhor inserção na instituição de educação infantil. Mas o mais 

importante, é que o bebê se sinta acolhido e seguro. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos traz que nesse contexto, 

 
[…] as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos 
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua 
comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo 
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 
maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata 
da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 
aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como 
a socialização, a autonomia e a comunicação. (BRASIL, 2017, p. 32). 

 Portanto, após esse período de adaptação, os bebês e a professora já 

estabeleceram um vínculo, o que contribui para o desenvolvimento e a aprendizagem 

deles. Nessa fase da vida, buscamos desenvolver inúmeras habilidades conforme a 

faixa etária, respeitando o tempo de cada bebê. Habilidades como: deitar-se de 

bruços, rolar, sentar-se, engatinhar, andar, subir, descer, entre outras. Mas também 

há uma preocupação com o desenvolvimento e aquisição da linguagem. 
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 Desde bem pequenos, os bebês se comunicam, expressam seus sentimentos 

e desejos. Manifestam vontades e desagrados, faz-se necessário um olhar atento 

para analisar essas diversas expressões, para poder intervir da melhor forma possível. 

Conforme David e Appel apud Fochi (2015, p.104): 

Sem dúvidas, a criança nunca deve estar só; a educadora sempre está 
próxima e os dois estão constantemente em um raio de escuta e de visão 
mútua [...]. Se considera que o fato de não intervir nas atividades da criança 
alimentando-as com constantes fontes de interesse é um ato relacional, e as 
crianças parecem perceber também assim. 

 Nesse sentido, começam a se comunicar através dos balbucios, depois de um 

tempo começam a falar determinadas sílabas como: “pa”, “ma”, “ta”, entre outras. 

Acompanham a música com palmas, mexendo o corpo ou dançando. Alguns, depois 

de ouvir, muitas vezes, conseguem repetir sílabas, palavras da música e 

acompanham com gestos. Esse desenvolvimento é algo gradativo, que vem 

acontecendo aos poucos, conforme a maturidade biológica do bebê, bem como dos 

estímulos que recebe.  

Coutinho (2017) parte do princípio de que as crianças são atores sociais que 

possuem competência, considerando assim, o momento presente e não algo a se 

alcançar no futuro. No entanto, é importante observar que os bebês diferem entre si 

por diversos fatores, entre eles, classe social, raça, gênero, cultura. Percebe-se 

também que as relações não acontecem de forma natural, mas são atravessadas 

pelas concepções e práticas que estão presentes na sociedade.  

É imprescindível que superemos essa visão que possuímos dos bebês, essa 

visão autocêntrica, que acaba, “[...] denunciando toda a nossa incapacidade de 

perceber diferentes formas de ser e buscando legitimar o jeito próprio das crianças 

sentirem, serem e agirem no mundo” (TRISTÃO, 2005, p. 2). Por esta razão, os 

professores necessitam conhecer os repertórios que os bebês possuem, a fim de 

qualificar as suas experiências nas instituições de educação infantil. 

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS BEBÊS 

 

 A autonomia é algo que se conquista gradativamente, no caso dos bebês é 

necessário observar o marco de desenvolvimento que ele se encontra. Mas o que são 

os marcos de desenvolvimento? São as referências utilizadas para acompanhar o 

crescimento das crianças, por isso, a relevância de estudar sobre o assunto, manter-
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se atualizado e ficar atento a fase que o bebê se encontra para proporcionar a 

estimulação necessária para esse momento.  

 Longo (2020) pontua que conhecer os marcos de desenvolvimento dos bebês 

no primeiro ano de vida é importante para o reconhecimento de fatores de risco que 

possam interferir na qualidade do desenvolvimento do bebê, com isso o pediatra pode 

realizar as modificações necessárias. Portanto, o reconhecimento precoce pode 

contribuir no aumento das chances de recuperação caso o bebê apresente algum 

atraso em seu desenvolvimento. Vale ressaltar, no entanto, que esses marcos não 

são algo fixo, caso o bebê apresente ausência de algum deles em determinada fase, 

é primordial a avaliação do pediatra para avaliar sinais de alerta para o atraso no 

desenvolvimento. De fato, esses parâmetros continuam sendo utilizados, 

principalmente na área da saúde. Na educação, de certa forma, esses parâmetros 

também são utilizados, pois espera-se certos avanços nos bebês, conforme a fase do 

desenvolvimento que esteja.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou a Caderneta de Saúde da Criança, 

que no ano de 2019 passou por uma reformulação, começando pelo próprio nome do 

documento que agora tomou um sentido mais amplo, chamando-se Caderneta da 

Criança – Passaporte da Cidadania, ela é enviada pelo Ministério da Saúde aos 

estados, Distrito Federal e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). (BRASIL, 

2020). 

 Nesse documento consta orientações e cuidados que se deve ter em relação a 

criança, de forma que ela cresça e se desenvolva de maneira saudável, constam ainda 

os direito e deveres das crianças e de seus pais, traz temas como: aleitamento 

materno, alimentação complementar saudável, vacinas, saúde bucal, marcos do 

desenvolvimento, consumo, uso de eletrônicos, informando ainda, sobre o acesso aos 

equipamentos e programas sociais e de educação (BRASIL, 2020). 

 O Ministério da Saúde em seu site oficial ainda esclarece que: 

Nas páginas, devem ficar registradas todas as informações sobre o 
atendimento à criança nos serviços de saúde, de educação e de assistência 
social para o acompanhamento desde o momento do nascimento. Ao 
registrarem as informações na Caderneta da Criança, os profissionais 
compartilham esses dados com a família e facilitam a integração das ações 
sociais. O documento reforça também a importância da parceria entre os pais, 
a comunidade e os profissionais de saúde, de educação e de assistência 
social para cuidar da criança, educar e promover sua saúde e seu 
desenvolvimento integral [...] (BRASIL, 2020, s.p). 
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 Por meio desta Caderneta da Criança é possível acompanhar o seu nível de 

desenvolvimento, a etapa em que se encontra, bem como verificar se há algum indício 

de atraso e, com isso, torna-se possível uma melhor intervenção em sala de aula. No 

quadro abaixo encontram-se os marcos do desenvolvimento do nascimento aos 6 

meses.  

 

Quadro 1: Marcos do desenvolvimento do nascimento aos 6 meses 
Marcos Como pesquisar 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Postura: pernas e 
braços fletidos, 
cabeça lateralizada 

Deite a criança em superfície plana, de costas com a 
barriga para cima; observe se seus braços e pernas 
ficam flexionados e sua cabeça lateralizada. 

      

Observa um rosto. Posicione seu rosto a aproximadamente 30 cm do rosto 
da criança. Observe se a criança olha para você, de 
forma evidente. 

      

Reage ao som. Fique atrás da criança e bata palmas ou balance um 
chocalho a cerca de 30 cm de cada orelha da criança e 
observe se ela reage ao estímulo sonoro com movimento 
nos olhos ou mudança de expressão facial. 

      

Eleva a cabeça. Coloque a criança de bruços (barriga para baixo) e 
observe se ela levanta a cabeça, desencosta o queixo 
da superfície, sem virar para um dos lados. 

      

Sorri quando 
estimulada. 

Sorria e converse com a criança; não lhe faça cócegas 
ou toque sua face. Observe se ela responde com um 
sorriso. 

      

Abre as mãos. Observe se em alguns momentos a criança abre as 
mãos espontaneamente. 

      

Emite sons. Observe se a criança emite algum som, que não seja 
choro. Caso não seja observado pergunte ao 
acompanhante se faz em casa. 

      

Movimenta os 
membros. 

Observe se a criança movimenta ativamente os 
membros superiores e inferiores. 

      

Responde 
ativamente ao 
contato social. 

Fique à frente do bebê e converse com ele. Observe se 
ele responde com sorriso ou emissão de sons como se 
estivesse “conversando” com você. Pode pedir que a 
mãe faça. 

      

Segura objetos. Ofereça um objeto tocando no dorso da mão ou dedos 
da criança. Está deverá abrir as mãos e segurar o objeto 
pelo menos por alguns segundos. 

      

Emite sons, ri alto. Fique à frente da criança e converse com ela. Observe 
se ela emite sons (gugu, eee, etc.), veja se ela ri emitindo 
sons (gargalhadas). 

      

Levanta a cabeça e 
apoia-se nos 
antebraços e 
bruços. 

Coloque a criança de bruços, numa superfície firme. 
Chame sua atenção a frente com objetos ou seu rosto e 
observe se ela levanta a cabeça apoiando-se nos 
antebraços. 

      

Busca ativa de 
objetos. 

Coloque um objeto ao alcance da criança (sobre a mesa 
ou na palma de sua mão. 

      

Leva objetos a 
boca. 

Ofereça um objeto na mão da criança e observe se ela o 
leva a boca. 

      

Localiza o som. Faça um barulho suave (sino, chocalho, etc.) próximo à 
orelha da criança e observe se ela vira a cabeça em 

      

Idade em meses 
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direção ao objeto que produziu o som. Repita no lado 
oposto. 

Muda de 
posição(rolo). 

Coloque a criança em superfície plana de barriga para 
cima. Incentive-a a virar para a posição de bruços. 

      

Fonte: Caderneta da Criança (BRASIL, 2020, p. 79). 

 

 No Quadro 2 encontra-se os marcos de desenvolvimento de crianças de 6 

meses a 1 ano e 6 meses, onde pode-se perceber como o desenvolvimento da criança 

ocorre de forma gradual. 

 

Quadro 2: Marcos do desenvolvimento de crianças dos 6 meses a 1 ano e 6 meses 
Marcos Como pesquisar 

 
 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Brinca de 
esconde-
achou. 

Coloque-se à frente da criança 
e brinque de aparecer e 
desaparecer atrás de um pano 
ou de uma pessoa. Observe se 
a criança faz movimentos para 
procurá-lo quando desaparece, 
como tentar puxar o pano ou 
olhar atrás da outra pessoa. 

            

Transfere 
objetos de 
uma mão 
para 
outra. 

Ofereça um objeto para que a 
criança segure. Observe se ela 
o transfere de uma mão para 
outra. Se não fizer, ofereça 
outro objeto e observe se ela 
transfere o primeiro para a 
outra mão. 

            

Duplica 
sílabas. 

Observe se a criança fala 
“papá”, “dadá”, “mamã”. Se não 
o fizer, pergunte a mãe se o faz 
em casa. 

            

Senta-se 
sem apoio 

Coloque a criança numa 
superfície firme, ofereça-lhe um 
objeto para que ela segure e 
observe se ela fica sentada 
sem o apoio das mãos para 
equilibrar-se. 

            

Imita 
gestos. 

Faça algum gesto conhecido 
pela criança como bater palmas 
ou dar tchau e observe se ela o 
imita. Caso ela não o faça, peça 
a mãe para estimulá-la. 

            

Faz pinça. Coloque próximo à criança um 
objeto pequeno ou uma bolinha 
de papel. Chame atenção da 
criança para que ela o pegue. 
Observe se ao pegá-lo ela usa 
o movimento da pinça, com 
qualquer parte do polegar 
associado ao indicador. 

            

Produz 
“jargão”. 

Observe se a criança produz 
uma conversação 

            

Idade em meses 



32 

 

incompreensível consigo 
mesma, com você ou com a 
mãe (jargão). Caso não seja 
possível observar, pergunte se 
ela o faz em casa. 

Anda com 
apoio. 

Observe se a criança consegue 
dar alguns passos com apoio. 

            

Mostra o 
que quer. 

A criança indica o que quer sem 
que seja por meio do choro, 
podendo ser através de 
palavras ou sons, apontando 
ou estendo a mão para 
alcançar. Considere a 
informação do acompanhante. 

            

Coloca 
blocos na 
caneca. 

Coloque três blocos e a caneca 
sobre a mesa, em frente à 
criança. Estimule-a a colocar os 
blocos dentro da caneca, 
através de demonstração e 
fala. Observe se a criança 
consegue colocar pelo menos 
um bloco dentro da caneca e 
soltá-lo. 

            

Diz uma 
palavra. 

Observe se durante o 
atendimento a criança diz pelo 
menos uma palavra que não 
seja nome de membros da 
família ou de animais de 
estimação. Considere a 
informação do acompanhante. 

            

Anda sem 
apoio. 

Observe se a criança já anda 
bem, com bom equilíbrio, sem 
se apoiar.  

            

Usa 
colher ou 
garfo. 

A criança usa colher ou garfo, 
derramando pouco fora da 
boca. Considere a informação 
do acompanhante. 

            

Constrói 
torre de 2 
cubos. 

Observe se a criança consegue 
colocar um cubo sobre o outro 
sem que ele caia ao retirar sua 
mão. 

            

Fala 3 
palavras. 

Observe se durante o 
atendimento a criança diz três 
palavras que não sejam nomes 
de membros da família ou de 
animais de estimação. 
Considere a informação do 
acompanhante. 

            

Anda para 
trás. 

Peça à criança para abrir uma 
porta ou uma gaveta e observe 
se ela dá dois passos para trás 
sem cair. 

            

Fonte: Caderneta da Criança (BRASIL, 2020, p. 80). 

 

 Pode-se observar que os quadros acima estão relacionados à área da saúde, 

no entanto, é importante se ter uma base científica de onde se tiram os dados de 

desenvolvimento infantil que podem auxiliar em sala de aula, pois por meio dessas 
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observações pode-se verificar a fase que cada criança se encontra e, portanto, de 

quais estímulos necessita no momento para que esse desenvolvimento ocorra na 

melhor forma possível. 

Nesse sentido, por exemplo, um bebê de seis meses inicia a fase de sentar-se, 

seja expressando por meio de seu corpo como também pela maturação biológica. No 

entanto, às vezes, o bebê inicia esta fase do sentar-se aos oito meses, em que vários 

fatores influenciam essa conquista. Os estímulos são primordiais, assim como a 

estrutura corporal da criança. Outro fator importante é a idade biológica, pois influência 

de maneira direta, precisa-se considerar nos casos de crianças prematuras, a 

quantidade de meses que nasceram com antecedência. Não é uma regra, mas se um 

bebê nasce aos 7 meses de gestação de sua mãe, ele terá esse tempo a mais para 

chegar a fase em questão.  

 No exemplo exposto acima está o sentar, então, esse bebê teria, teoricamente, 

até os 8 meses cronológicos para alcançar a fase do sentar-se. Porém, há outros 

tantos fatores que podem influenciar nesse momento, como vários tipos de 

deficiências físicas e intelectuais, ou mesmo fatores relacionados ao próprio bebê, 

quando este, não expressa à vontade ou se sente desconfortável com a posição, não 

apresentando a maturação biológica necessária para realização do movimento.  

 Barbosa (2010) em seus estudos descreve que os bebês durante muitos anos 

foram definidos como sendo frágeis, incapazes e imaturos. No entanto, conforme as 

pesquisas vêm demonstrando nos últimos anos, os bebês possuem inúmeras 

capacidades. Conhece-se cada vez mais a complexidade de sua herança genética, 

seus reflexos, as competências sensoriais, as competências orgânicas.  

Aprendeu-se ainda, que os bebês são potentes no campo das relações sociais 

e de cognição. Dotados de um corpo eu promove a inter-relação entre afeto, intelecto 

e motricidade. Essa forma particular onde esses elementos se articulam e que vão 

definindo as singularidades de cada um ao longo de sua história, pois cada bebê tem 

um ritmo, uma forma de ser e de se comunicar. Por isso, a relevância do 

desenvolvimento da autonomia já desde bem cedo, respeitando o bebê na fase de 

desenvolvimento em que se encontra, aumentando gradativamente o grau de 

dificuldade.   

É importante, portanto, destacarmos a autonomia como fator fundamental para 

o desenvolvimento humano, neste caso, especificamente de bebês. Para tanto, nos 

apoiaremos em Emmanuel Kant a partir de Debus que discorre sobre a autonomia e 
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sua relação com a escolarização. Debus (2018) relata que com o caminho para a 

autonomia do pensamento encontrou-se os caminhos da escolarização e da 

organização familiar no processo de construção da era moderna, nisso, a teoria de 

Kant contribuiu de forma positiva para uma reflexão sobre o tema, assim como sobre 

a prática dos sistemas de ensino modernos. O autor ainda pontua que, 

Suas ideias ajudaram a fundamentar uma pedagogia guiada pelas luzes da 
razão, que simplificou toda a complexidade e profundidade do 
entrelaçamento dos mecanismos escolares e de organização social em busca 
do “esclarecimento”. Para o filósofo, o esclarecimento implicava tirar o 
homem de sua “menoridade auto imposta” e transformá-lo em seu próprio 
guia [...] (DEBUS, 2018, p.29). 

 Outro autor que desenvolveu suas pesquisas relacionadas a autonomia foi 

Paulo Freire, que inicialmente teve a ideia de definir o que não é autonomia, isso 

relacionado à opressão social, econômica e política. Com isso, chegou a uma 

definição de autonomia. Para Freire (2000), existem vários fatores que levam à 

autonomia, dentre eles, o papel do docente e do discente, consciência do 

inacabamento, o papel da pesquisa, todos esses fatores acarretam a autonomia tanto 

do professor quanto da criança e ambos partem de uma autonomia para chegar a um 

conhecimento autêntico (KIRA; MEDEIROS; SANTOS, 2017). 

 Freire nos ajuda a refletir ainda mais, ao afirmar que, 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é 
capaz de amar (FREIRE, 2000, p.46). 

 Assim sendo, pode-se verificar que a autonomia é alcançada por meio de busca 

constante, permanente, por isso, deve-se ter consciência de que somos seres 

inacabados, que aprendem todos os dias. A educação, portanto, não é algo estático, 

ela está em constante transformação e renovação. 

 Nesse contexto, os bebês de 0 a 18 meses ocupam um lugar interessante, pois 

muitas pessoas entendem que devido à dependência que eles possuem dos adultos, 

eles não sejam incapazes de responder de forma imediata ou até mesmo 

compreender o que lhe é comunicado. No entanto, pode-se verificar que os bebês 

apresentam sua própria forma de aprender, de se comunicar com o mundo ao seu 

redor, de responder conforme os estímulos que recebe, de seu entendimento e de sua 

maturação biológica. 



35 

 

 

3.3 NARRATIVAS VISUAIS, GESTOS, EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS E O 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA  

  

Os bebês possuem uma natureza curiosa, pois tudo ao seu redor lhes chama 

atenção, em tudo estão conectadas, de forma a absorver as informações como 

verdadeiras ‘esponjas’. Ainda, imitam os adultos na forma de andar, de falar, gestos e 

expressões. Fazem isso com uma naturalidade ímpar e um desempenho impecável. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) aponta 

que, 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como seres 
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio, e isto porque, 
através das interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe 
são próximas e com o meio que a circunda, as crianças revelam seu esforço 
para compreender o mundo em que vivem as relações contraditórias que 
presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a 
que estão submetidas e seus anseios e desejos. (BRASIL, 1998, p. 21). 

De fato, a educação infantil é uma importante etapa da Educação Básica, por 

promover desde cedo o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. Fochi (2015) 

destaca a importância da escola, seu papel na sociedade, na diversidade, no 

entendimento da coletividade e da individualidade. O autor ainda relata que, 

[...] a escola, enquanto um conjunto de contextos de vida coletiva, é 
compreendida aqui como um lugar da vida, tecido por vários fios juntos e em 
conjunto, tramados e constituídos pela ação do eu com o outro e do outro, 
que supõe estar em contínuo exercício de construção. Enquanto, nesse 
contínuo, juntos colhem e acolhem aprendizagens e descobertas sobre si, 
sobre os outros e sobre o mundo (FOCHI, 2015, p.35). 

 No que diz respeito aos bebês, pode-se dizer que são de fato seres dotados de 

diversas capacidades, que necessitam ser estimulados da maneira integral, tendo 

seus limites e particularidades respeitados bem como seu tempo de amadurecimento. 

Outro fator importante é o brincar, pois faz parte do desenvolvimento dos 

bebês, além de uma ação inerente a sua evolução como ser social e histórico. É por 

meio das brincadeiras que os bebês internalizam conceitos extremamente importantes 

para sua convivência em sociedade.  

A aprendizagem depende em grande parte da motivação: as necessidades e 
interesses da criança são mais importantes que qualquer outra razão para 
que ela se dedique a uma atividade. Ser esperta, independente, curiosa, ter 
iniciativa e confiança em sua capacidade de construir uma ideia própria sobre 
as coisas, assim como expressar seu pensamento com convicção, são 
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características inerentes à personalidade integral da criança. Para concretizar 
esses grandes objetivos, pensando na participação dinâmica da criança 
nesse processo, devem ser levados em conta seus interesses e 
necessidades, e o educador deve ter bem claro essas metas. Assim, ao 
pensar atividades significativas que respondam aos objetivos, é importante 
articulá-las de forma integrada, conforme a realidade sociocultural das 
crianças, seu estágio de desenvolvimento e o processo de construção 
cognitiva, valorizando o acesso aos conhecimentos do mundo físico e social 
(FRIEDMANN, 2006, p.54). 

O bebê desde seu nascimento está em constante adaptação no meio em que 

está inserido. E ao ser matriculado em uma instituição de educação infantil, faz-se 

necessário que esta instituição conte com profissionais que tenham conhecimento 

teórico e prático acerca do cuidar e do educar na educação infantil. Uma professora 

profissionalmente preparada, entende que cuidar e educar são dois conceitos 

indispensáveis e inseparáveis nos espaços de educação infantil, como também faz as 

coisas de maneira responsável. As ações que ocorrem na Educação Infantil, segundo 

Massena (2011), devem estar entrelaçadas, articulando o educar e o cuidar. A Diretriz 

Curricular Nacional (2013), diz que é preciso: 

Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições para as crianças 
explorarem o ambiente de diferentes maneiras (manipulando materiais da 
natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, 
fazendo perguntas etc) e construírem sentidos pessoais e significados 
coletivos, à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando 
de um modo singular das formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso requer 
do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança, e 
assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas 
crianças. (BRASIL, 2013, p. 89). 

É na educação infantil, quanto da necessidade específica do bebê de 0 a 18 

meses, se requer da professora uma dedicação extrema para que ele possa adquirir 

autonomia, a fim de potencializar os cuidados de si mesmo e intensificar de forma 

mais evidente a relação indissociável de educar e cuidar. Ainda, que se auxilie na 

aquisição e na construção dos novos saberes, para que o bebê consiga se 

desenvolver de forma plena e eficaz. 

Goulart (2002) pontua que para os profissionais que trabalham com a educação 

infantil, torna-se primordial compreender de que maneira a criança desenvolve suas 

habilidades. É, portanto, por meio desse conhecimento que poderemos organizar um 

trabalho que leve em consideração as diferentes singularidades e formas de aprender 

de cada bebê. Faz-se necessário também compreender que a razão e a emoção são 

indissociáveis no ato de ensinar e aprender, e que ao levar em conta as variadas 

expressões linguísticas, se promove um diálogo afetivo, repleto de estímulo e emoção, 
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além das linguagens simbólicas que oportunizam às crianças desvendar o mundo ao 

seu entorno. 

O bebê desde o ventre da mãe recebe estímulos sonoros que vem se 

ampliando conforme seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, o 

desenvolvimento cognitivo inicia muito antes do que propriamente as palavras se 

formarem. É importante que todos conheçam a importância de um bom trabalho no 

berçário, por se tratar de bebês menores, que teoricamente não 'falam', mas se 

comunicam de diversas formas. Para Carvalho e Guimarães (2002, p. 35): 

Ao mesmo tempo em que convive com adultos, espera-se que a criança 
também esteja em contato com outras crianças, ou seja, o sistema criança-
criança. As interações entre elas constituirão oportunidade singular para o 
desenvolvimento de uma série de outras competências que não seria 
possível desenvolver com os adultos. O desenvolvimento das habilidades, 
principalmente sociais, ocorre com maior intensidade entre as crianças. 
Através do contato mútuo elas aprendem a expressar suas emoções, 
manifestando sua alegria, tristeza ou agressividade por meio de brincadeiras 
que imitam o mundo dos adultos. 

Os bebês possuem um amplo conhecimento do ambiente que o cerca, seja na 

instituição de educação infantil, seja em casa, conseguindo compreender o mundo ao 

seu redor, aceitam desafios e, a cada dia evoluem em seu processo de aquisição das 

diferentes linguagens. Muitos, desde bem pequenos, já querem expressar-se por meio 

de sons, choro, risos, gritos, desejos e anseios, como forma de comunicação entre 

bebês e adultos, bem como entre bebês.  

 O bebê que começa a frequentar o berçário, necessita ser estimulado de forma 

constante e efetiva para que alcance as fases do desenvolvimento inerentes a sua 

faixa etária. Como cada criança é única, deve-se respeitar o tempo de 

desenvolvimento de cada uma, permitindo dessa forma, que se apropriem dos 

conhecimentos de maneira prazerosa e significativa. Ao propiciar diferentes estímulos, 

respeitando seus limites, dificuldades, particularidades, maturação biológica, a 

professora poderá ajudar efetivamente no desenvolvimento do bebê, fazendo com que 

ele, aos poucos, se aproprie dos conhecimentos necessários de acordo com sua 

idade. Para tanto, ter conhecimento sobre o desenvolvimento de bebês, torna-se 

inerente a professora de bebês de forma a promover um ambiente rico em estímulo, 

a fim de contribuir de maneira significativa no desenvolvimento integral da criança.  

 A LDB, o RCNEI, as Diretrizes da Educação Infantil deram início a esse 

processo de integralização da educação infantil a educação básica. Já a BNCC (2017) 

traz um capítulo que trata da Educação Infantil, incorporando-a efetivamente a 
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Educação Básica, dando a esta etapa da fase da criança a real importância ou valor 

que merece, pois é nesta etapa da vida que ocorrem as maiores aprendizagens. A 

seguir, por intermédio da Figura 1, tem-se um esboço para melhor representar esta 

organização. 

 

Figura 1 - Organograma da Educação Infantil BNCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tomado da BNCC (BRASIL, 2017) e adaptado pela pesquisadora. 

 

Nesse organograma procurou-se demonstrar como está disposta a estrutura 

da educação infantil na BNCC. Assim, é importante salientar que ao longo da 

Educação Básica a criança precisa desenvolver dez competências gerais que 

compreendem: Conhecimento; Pensamento científico, crítico e criativo; Repertório 

cultural; Comunicação; Cultura digital; Trabalho e projeto de vida; Argumentação; 

Autoconhecimento e autocuidado; Empatia e cooperação e Responsabilidade e 

cidadania (BRASIL, 2017). 

 Ainda, de acordo com o documento, especificamente na etapa da Educação 

Infantil, há os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento que são: conviver; 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Para que sejam contemplados 

foram elaborados os cinco Campos de Experiência, sendo os mesmos organizados 
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em: O eu, o Outro e Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons Cores e Formas; 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação e Espaços, Tempos, Quantidades, 

Quantidades, Relações e Transformações (BRASIL, 2017). 

 A BNCC (2017) relata que cada Campo de Experiência possui objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento pertinente a sua área, que buscam articular o cuidar 

e o brincar, uma vez que o cuidar, no caso das crianças, não é algo que se possa 

separar no processo. As atividades e práticas pedagógicas devem priorizar as 

interações e as brincadeiras, precisam ter intencionalidade educativa, proporcionando 

o protagonismo infantil e, consequentemente, uma aprendizagem significativa. 

Como forma de ilustração, o Quadro 3 apresenta um Campo de Experiência 

referente a Turma de Berçário – Bebês de zero a 1 ano e seis meses - descritas na 

Diretriz Municipal da Educação Infantil de Massaranduba – SC de 2019 em 

consonância com a BNCC (2017). 

 
Quadro 3 – Campo de Experiência – O eu, o Outro e Nós – Bebês (zero a 1 ano e 6 meses)   

 
Direitos de 

Aprendizagem 

 
Objetivos de 

Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 
Objetivos 

Específicos de 
Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 
Conceitos-Chave 

 
Foco 

Avaliativo 

 
 

CONVIVER  
 

BRINCAR  
 

PARTICIPAR  
 

EXPLORAR  
 

EXPRESSAR  
 

CONHECER-
SE 

 
 
 
 
 
 
 

(EI01EO01)  
Perceber que suas 
ações têm efeitos 
nas outras 
crianças e nos 
adultos. 
 

Envolver-se em 
ações simples de dar 
e receber, lançar 
objetos ao chão e 
manifestar-se ao 
recebê-los de volta.  
 
Brincar ao lado de 
outras crianças, 
imitando ou 
mostrando suas 
ações. 

Empatia 

Percebe que 
suas ações 
têm reflexo nas 
ações do outro. 

(EI01EO02)  
Perceber as 
possibilidades e 
os limites de seu 
corpo nas 
brincadeiras e 
interações das 
quais participa. 

Familiarizar-se com a 
imagem do próprio 
corpo, através de 
espelhos e imagens, 
reconhecendo-se 
como sujeitos. 
 
Conhecer seus limites 
e sensações que seu 
corpo produz. 

Autocuidado 
Autoconhecimento 

Percebe as 
possibilidades 
e as limitações 
de seu corpo. 
 
Reconhece 
sua imagem no 
espelho ou em 
fotos. 

(EI01EO03)  
Interagir com 
crianças da 
mesma faixa 
etária e adultos ao 
explorar espaços, 
materiais, objetos, 
brinquedos. 

Aprender a conviver 
no espaço físico da 
Instituição, 
identificando e 
explorando os locais 
utilizados por seu 
grupo. 
 

Interação 
 

Autoconfiança 
 

Exploração do 
espaço 

 

Possui boa 
interação entre 
as crianças e 
adultos nos 
espaços e 
brincadeiras. 
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 Desenvolver 
confiança em si, em 
seu grupo e nos 
adultos em situações 
de interação. 
 
Interagir com crianças 
da mesma faixa 
etária, faixa etária 
diferente e adultos ao 
explorar espaços, 
materiais, objetos, 
brinquedos. 
 

Reconhece os 
diferentes 
espaços 
utilizados pelo 
grupo. 
 
Reconhece 
pessoas de 
seu convívio 
(familiares, 
professores, 
colegas) 
manifestando 
expressões 
diversas. 

(EI01EO04)  
Comunicar 
necessidades, 
desejos e 
emoções, 
utilizando gestos, 
balbucios, 
palavras. 

Expressar suas 
necessidades, 
desejos, 
pensamentos e 
sentimentos, 
utilizando gestos 
balbucios e palavras, 
para desenvolver sua 
comunicação e 
autonomia. 

Comunicação 
 

Expressão 
 

Autonomia 

Comunica 
suas 
necessidades 
utilizando 
gestos, 
balbucios e 
palavras. 

(EI01EO05)  
Reconhecer seu 
corpo e expressar 
suas sensações 
em momentos de 
alimentação, 
higiene, 
brincadeira e 
descanso. 
 

Estimular o cuidado 
com o corpo humano, 
manifestando 
satisfação com 
aspectos 
relacionados à sua 
higiene, saúde e 
segurança. 
 
Reconhecer as 
sensações de seu 
corpo em momentos 
de alimentação, 
higiene, brincadeira e 
descanso. 
 
Desenvolver atitudes 
relacionadas à 
alimentação a fim de 
estimular a criação 
de bons hábitos 
alimentares. 
Utilizar de forma 
autônoma, na hora 
da refeição, os 
utensílios 
necessários 
(mamadeiras, 
copinhos, pratos, 
talheres) - BII 
 
Identificar gostos, 
preferências e 
expressão de 
sentimentos. 

Sensações 
 

Autonomia 
 

Preferências 
 

Autocuidado 
 

Expressa suas 
sensações em 
momentos de 
alimentação, 
higiene, 
brincadeira e 
descanso. 
 
Aceita 
diferentes 
alimentos. 
 
Direciona os 
utensílios de 
alimentação 
utilizando-os 
de forma 
autônoma 
(mamadeira, 
copinho, 
pratos, 
talheres) - BII 
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 (EI01EO06)  
Interagir com 
outras crianças da 
mesma faixa 
etária e adultos, 
adaptando-se ao 
convívio social. 
 

Manifestar confiança 
no ambiente da 
Instituição 
vivenciando um bom 
processo de 
acolhimento. 
 
Brincar com as 
demais crianças do 
grupo e da instituição 
a fim de interagir e 
socializar-se. 
 
Desenvolver atitudes 
de respeito, ajuda e 
colaboração, 
valorizando ações de 
cooperação e 
solidariedade. 
 
Participar de 
atividades que digam 
respeito às tradições 
culturais de sua 
comunidade e de 
outros grupos. 
 
Incentivar atitudes de 
respeito às regras e 
ao grupo da qual está 
inserido: família, 
escola, comunidade. 
 
Identificar seus 
pertences e o lugar 
dos objetos de sua 
sala. 
 
Demonstrar 
sentimentos de 
afeição pelas 
pessoas com as quais 
interage. 

Interação 
 

 
Regras de 

convivência 
 

Valores 

Interage com 
crianças e 
adultos 
adaptando-se 
ao convívio 
social. 
 
Compartilha 
objetos com 
outras 
crianças. 
 
Atende as 
solicitações: 
vamos, não 
pode, espere... 
 
Identifica seus 
pertences e 
indica os 
lugares dos 
objetos de sua 
sala 
(brinquedos, 
roupas, 
utensílios). 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 
O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” trata de relações. As relações são fundantes na 
constituição humana; assim sendo, a Educação Infantil promove experiências diárias e cotidianas de 
forma a oportunizar e valorizar o contato das crianças com crianças de diferentes faixas etárias, 
adultos, idosos, diversos grupos sociais, culturas etc. A criança também aprende e se desenvolve ao 
relacionar-se com outros seres vivos, com a natureza, com espaços públicos (praças, teatros, 
cinemas, museus, parques ecológicos) com materiais, com brinquedos (estruturados e não 
estruturados) e com objetos de diferentes materiais. Torna-se importante pensar e planejar 
experiências de autoconhecimento e autocuidado, em que a criança seja capaz de desenvolver sua 
identidade pessoal e coletiva. Nesse campo de experiência, podem ser abordadas questões relativas 
à cultura e à regionalidade da criança, em que ela possa sentir-se pertencente a sua comunidade, 
ao seu município, ao seu estado e ao seu país. Conhecer a si mesmo e ao outro são processos 
interligados e, nessa relação, são potencializados recursos afetivos, cognitivos e sociais, necessários 
ao desenvolvimento pleno e integral de cada um. 
 
Importante considerar no campo de experiências “O eu, o outro e o nós”: 
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● Valorizar a convivência, a interação e a brincadeira com crianças da mesma idade, de outras 
idades, com professores e demais adultos, de modo a estabelecer relações cotidianas afetivas 
e cooperativas. 

● Conhecer e refletir sobre a vida das crianças, respeitando sua realidade local e cultural, 
planejando experiências que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções relacionadas 
às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

● Promover junto às crianças situações de educação e cuidado consigo, com o outro e com seus 
pertences, reconhecendo os momentos de alimentação, higiene e repouso como essenciais 
para o desenvolvimento da autonomia. 

● Organizar experiências para que a criança amplie seus conhecimentos na compreensão do 
mundo no qual está inserida e que reconheça as diferenças culturais, étnico-raciais, as origens 
dos povos negros, indígenas e quilombolas. 

● Desenvolver na criança as capacidades de relação interpessoal de ser e estar com os outros 
em atitude de aceitação, respeito e confiança. 

● Oportunizar à criança o envolvimento em diferentes brincadeiras e jogos de regras, 
reconhecendo o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo 
as culturas infantis. 

● Envolver as crianças em situações de tomada de decisões no cotidiano da instituição, 
aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras pessoas. 

● Organizar brincadeiras de faz de conta, momentos para brincadeiras livres, em que a crianças 
possam brincar de assumir diferentes papéis, criando cenários que permitam significar e 
ressignificar o mundo social e cultural. 

● Proporcionar momentos de afetividade e de cuidado com as crianças. 

● Envolver as crianças cotidianamente na participação da construção de combinados e reflexão 
sobre as regras de convivência, ao passo que interage, brinca e convive. 

● Valorizar a organização familiar da criança por meio de fotos, relatos orais e escritos, 
participação da família em brincadeiras coletivas, assim como 
conhecer, valorizar e respeitar as diferentes composições familiares dos colegas. 

● Envolver as famílias em projetos da instituição e das turmas. 

● Promover a valorização do próprio nome e das pessoas com as quais convive. 

● Reconhecer o pertencimento social, autonomia e confiança em suas possibilidades. 
 

O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” fará parte do dia a dia das crianças e do 
planejamento do professor, haja vista que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desse 
campo geram ações cotidianas que não se desvinculam dos demais campos de experiências e das 
relações de VIDA que compõem o cenário da Educação Infantil. 

Fonte: Diretriz Municipal da Educação Infantil de Massaranduba – SC (2019) adaptado da 
BNCC (2017).  

 

 A partir do Quadro 3, pode-se ter uma compreensão sobre a organização 

curricular da educação infantil voltado ao planejamento. Neste caso específico, da 

Turma de Berçário - Bebês (zero a 1 ano e 6 meses) do Campo de Experiência - O 

eu, o Outro e Nós. Assim, nota-se a importância de a professora de bebês conhecer 

os direitos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, os 

objetivos específicos de aprendizagem e desenvolvimento, conceitos-chave e o foco 

avaliativo como garantia de um trabalho efetivo e de qualidade.  

 

3.4 A ROTINA COMO ALIADA DO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS 

BEBÊS 
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 A rotina está presente nas mais variadas organizações tendo como principal 

objetivo uma organização do tempo, assim, na esfera educacional não poderia ser 

diferente. A rotina então pode ser compreendida como uma categoria pedagógica que 

está diretamente relacionada com a organização do cotidiano, por meio das ações 

que acontecem enquanto as crianças se encontram na instituição. 

 É por meio da rotina que os professores, as crianças e a comunidade escolar 

desenvolvem seus trabalhos, isso ocorre por meio dos horários, tarefas 

preestabelecidas, atividades organizadas de maneira cotidiana, entre outros. 

Contudo, é preciso ressaltar que essa organização deve estar relacionada com o meio 

que está inserido, principalmente ao que se refere ao contexto pedagógico. 

 Barbosa (2006, p.35) pontua que: 

Na prática educativa de creches e pré-escolas, está sempre presente uma 
rotina de trabalho que pode ter autorias diversas: em alguns casos, são 
normas ditadas pelo próprio sistema de ensino; outras vezes, pelos técnicos 
ou burocratas dessas repartições; outras ainda, pelos diretores, supervisores 
ou professores e demais profissionais da instituição e em certas escolas, 
também as próprias crianças são convidadas a participar da elaboração de 
normas. São fatores condicionantes da maneira de organizar a rotina, o modo 
de funcionamento da Instituição, o horário de entrada e saída das crianças, o 
horário de alimentação e o turno dos funcionários. Condicionantes, nesse 
caso, referem-se ao quanto as questões legais e administrativas são básicas 
para a construção das convenções e das regras de funcionamento 
institucionais, mas sem considerar que, por isso sejam determinantes 
(BARBOSA, 2006, p.35). 

 Souza (2020) relata que é importante estabelecer uma rotina, no entanto, isso 

não é uma tarefa fácil, pois todo o contexto educacional deve ser compreendido, 

principalmente as crianças. Para elas é fundamental a existência de uma rotina que 

lhes proporcione segurança, espaço para o desenvolvimento de sua autonomia e 

controle das atividades que irão acontecer.  

 Lino (1998) nos traz que a rotina diária é um instrumento de aprendizagem, pois 

se trata de um elemento imprescindível para que as crianças estabeleçam uma noção 

de tempo e de espaço. Por isso, os professores devem auxiliar as crianças a 

internalizarem a rotina, para isso, precisam manter a sequência de tempo, referindo-

se ao nome de cada tempo ao iniciá-lo. 

 Já Redin (2009) reflete que para serem cidadãos críticos e criativos, as crianças 

necessitam exercitar a autonomia e a escola é um espaço propício a isto. Os 
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professores, portanto, necessitam mediar o processo, tanto das atividades que partes 

deles quanto das atividades produzidas pelas crianças. 

 Na educação infantil lidamos muito com a rotina, ela se faz presente em todos 

os momentos, cada sala ou faixa etária possui suas próprias particularidades. Na sala 

dos bebês, a rotina com o cuidado compreende bastante tempo do período que se 

encontram na instituição, pois são dependentes no asseio, na alimentação, muitas 

vezes, da locomoção, dependendo da faixa etária.  

 Por isso, é importante ter entendimento de que na rotina se estabelecem muitas 

aprendizagens, principalmente as relacionadas a autonomia, por meio da rotina, o 

bebê internaliza importantes saberes e aos poucos adquire a autonomia necessária 

para realizar determinadas atividades como, por exemplo, pegar sozinha sua chupeta, 

buscar os brinquedos que deseja, locomover-se pelo ambiente conforme o seu 

desenvolvimento (se arrastar, engatinhar, andar), entre outros. 

 Nesse sentido, Barbosa (2006, p.116) aponta que: 

A tentativa de compreender os elementos constituintes das rotinas com maior 
profundidade tem como foco possibilitar aos educadores pensar quais são os 
conteúdos transmitidos por intermédio delas, quais as práticas decorrentes 
de sai execução que são assimiladas por seus praticantes, quais os hábitos 
de estruturação mental e moral que estão sendo constituídos e que tipo de 
subjetividade estão sendo definidas (BARBOSA, 2006, p.116). 

 Assim sendo, as rotinas não podem ser tratadas de forma mecânica, deve-se 

ter em mente que todas as atividades desenvolvidas, assim como os horários e os 

espaços destinados a realização das ações precisam ser planejados e, portanto, tem 

como objetivo favorecer o trabalho pedagógico, assim como as necessidades e o 

próprio bem-estar das crianças. Com isso, pode-se dizer que as rotinas bem 

empregadas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da autonomia 

das crianças. 

 Com os bebês não é diferente, apesar da pouca idade, a rotina é algo muito 

importante, para que desde cedo internalizem os tempos e os espaços, nos momentos 

de rotina a professora tem um atendimento mais individual com cada criança, seja na 

hora da troca de fraldas ou asseio, seja na hora da alimentação, na escolha da área 

a ser realizada as atividades etc.  

 Outro fator importante é sempre comunicar a criança da rotina, ter exposto na 

sala por meio de desenhos, mas comunicar verbalmente as crianças sobre a 

organização dos tempos, os próximos passos, o que está sendo feito e para que está 
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sendo feito, essa comunicação é importante para que a criança ou bebê comece a 

entender, a internalizar a rotina e assim, desenvolver sua autonomia. 

 

 

 

4 CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA A PARTIR DA FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA  

 

Demandas educativas, articuladas a questões sociais, políticas, econômicas, 

culturais, inspiram os profissionais da educação, a buscar por práticas pedagógicas 

que vão ao encontro de necessidades específicas da educação infantil.  

Pode-se considerar que a formação acadêmica de profissionais da educação 

básica possui basicamente duas etapas: a inicial e continuada. Segundo Pimenta 

(2001), a etapa inicial caracteriza-se como sendo a que, do ponto de vista acadêmico, 

credencia o indivíduo a atuar em determinada área do conhecimento e é adquirida 

com a conclusão do curso de licenciatura ou bacharelado. Neste sentido, Wolff (2015, 

p. 48) explicita que: 

A formação inicial dos profissionais da educação deve ser responsabilidade 
principalmente das instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da 
LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria 
e prática podem garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica 
que se considera necessário [...].  

Ainda no que se refere à formação inicial, Fazenda (2001) demonstrou em seus 

estudos que os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com 

conteúdo e atividades de estágios distanciados da realidade das escolas, numa 

perspectiva burocrática e categorial que não dá conta de captar as contradições 

presentes na prática social de educar, pouco tem contribuído para gestar uma nova 

identidade do profissional docente. Assim, os futuros professores necessitam 

conhecer o mais cedo possível os sujeitos e as situações com que irão trabalhar. Isso 

nos aponta para a necessidade de pensar a formação de professores de forma a 

garantir uma atividade teórico-prática.  

Já a outra etapa de formação, denominada formação continuada, envolve todas 

as aprendizagens decorrentes da atualização permanente, entendida como um 

processo contínuo, agregada às experiências que vivenciamos como profissionais 
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com erros e acertos no dia a dia da profissão (PIMENTA, 2001). Neste sentido, 

(BRASIL, 1999, p. 17) descreve que: 

A formação inicial em nível superior é fundamental, uma vez que possibilita 
que a profissionalização se inicie após uma formação em nível médio, 
considerada básica e direito de todos. Entretanto, não se pode desconsiderar 
que uma formação em nível superior não é, por si só, garantia de qualidade. 
É consenso que nenhuma formação inicial, mesmo em nível superior, é 
suficiente para o desenvolvimento profissional, o que torna indispensável à 
criação de sistemas de formação continuada e permanente para todos os 
professores.   

A formação inicial é de suma importância para o futuro professor, no entanto, 

só ela não basta para que ele adquira habilidades e competências para o exercício de 

sua profissão. Assim, Pimenta (1999) destaca a importância da mobilização dos 

saberes da experiência para a construção da identidade profissional do professor.

 A LDB explicita isto no seu art. 87, parágrafo que descreve que “Até o fim da 

Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço”. (BRASIL, 1996). Como exemplo 

cita-se os cursos de licenciaturas curtas. 

Pimenta (2001) destaca que se observa a ampliação dos programas de 

formação em nível superior, destinados a professores que estão atuando nos sistemas 

de ensino, o que em si não é indesejável. No entanto, essa questão se complica 

quando esses programas fazem uma formação superior acelerada, que considera 

esse estar atuando na área como suficiente, dispensando-as do processo formativo 

mais amplo e profundo, ou seja, esses programas sugerem um investimento mais 

voltado à certificação do que a qualidade na formação.  

Para Ferreira (2006), atualmente para a generalidade dos docentes, a formação 

contínua significa o processo de obtenção de créditos. Quais? Não importa. Sobre o 

quê? Muito menos. Há relação com a prática docente? Isto é questão irrelevante. Com 

resultados? Nem vale a pena pensar. 

Não sem razão, o século que findou tem sido denominado como século de 

formação contínua, no entanto, uma boa base teórica e razoáveis condições 

financeiras nem sempre garantem uma boa prática educativa. Nesta perspectiva, o 

docente lida com a arte de educar e o instrumento de sua arte é a pedagogia, que é a 

ciência da educação, do ensinar.  

Toda ciência sedimenta-se em um método, maneira de ordenar, organizar com 

disciplina a ação pedagógica segundo certos pressupostos teóricos. Fazer ciência 
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exige exercício metodológico sistematizado, rigoroso, de observar, refletir, avaliar e 

planejar. Por conseguinte, Pimenta (2001, p. 24) destaca que: 

O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido 
pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância 
fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados 
pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectiva de 
análise para que os professores compreendam os contextos históricos, 
sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais.  

 Por um lado, os saberes docentes são construídos na prática, elaborados e 

reformulados, mas por outro ele acontece na formação inicial do professor e o que 

segue por toda a sua vida profissional sempre se metamorfoseando. Assim, no 

decorrer do seu trabalho, da sua docência, seus conhecimentos e sua formação 

sofrem alterações e mutações. Estas mutações e alterações devem sempre acontecer 

alicerçadas sobre o ponto reflexivo do professor. Corroborando, Libâneo e Pimenta 

(1999, p. 267), destacam que, “[…] a profissão de professor precisa combinar 

sistematicamente elementos teóricos com situações reais [...]”. 

Portanto, pensar a formação inicial e a formação continuada do profissional 

docente é pensar na própria prática do professor no contexto educacional. É 

vislumbrá-lo como agente mediador do conhecimento. Não devemos pensar o 

trabalho do professor como um trabalho mecânico e reprodutor. Assim, há de se 

repensar em dias de estudos nas escolas para que, todos os professores exponham 

seus problemas, angústias e desejos, mas também para elencar sugestões. Desta 

maneira, busca-se a interação entre experiência vivida e conhecimento teórico, 

possibilitando assim as escolas como espaço de trabalho e aprendizagem dos 

professores. Destarte, Ferreira (2006, p. 19), relata que: 

A formação continuada é uma realidade no panorama educacional brasileiro 
e mundial, não só como uma exigência que se faz devido aos avanços da 
ciência e da tecnologia que se processam nas últimas décadas, mas como 
uma nova categoria que passou a existir no mercado da formação contínua e 
que, por isso, necessita ser repensada cotidianamente no sentido de melhor 
atender a legitima e digna formação humana [...].  

E isso não depende só da formação dos professores, pois a formação não 

garante que os professores estejam engajados em trabalhar com a pluralidade do 

contexto educacional para garantir qualidade na educação. Por isso, a formação 

destes profissionais não se limita somente a inicial ou a continuada, mas também a 

formação em pesquisa e a humanitária com o intuito de propiciar o enriquecimento e 

a renovação das possibilidades de atuação pedagógica.  
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Dessa forma, torna-se necessário, ao docente, estar em constante contato com 

pesquisas já elaboradas sobre a área da educação para melhor possibilitar sua 

compreensão. Além disto, as novas interpretações acerca dessas realidades tendem 

a criar métodos e pensamentos a respeito da realidade pesquisada.  

Portanto, o princípio norteador para a formação do profissional da educação 

precisa visar a indissociabilidade entre teoria-prática da formação inicial, continuada 

e da pesquisa. Entende-se, assim que, a formação do educador necessita ter base na 

crescente qualificação profissional, desenvolvendo-se, processualmente, pela busca 

contínua de competência científica, técnica, pesquisa e política, sabendo assim que 

são mutuamente determinantes para a sua prática educativa.   

 Por ser recente, o tema formação docente na educação infantil tem gerado 

muitas discussões, até pelo fato de a criança passar a ser considerada um ser 

histórico-social recentemente. O ser humano desde seu nascimento está em 

constante evolução e adaptação, por isso a importância de profissionais formados 

para atuarem com as crianças institucionalizadas, faz-se necessário ter um bom 

entendimento sobre o desenvolvimento infantil para poder intervir de forma precisa 

sempre que necessário. 

 Desde o berçário a criança precisa ser estimulada para que alcance o 

desenvolvimento de sua faixa etária, toda criança tem seu ritmo de aprendizagem e 

de desenvolvimento, entretanto, cabe ao professor proporcionar situações 

estimulantes a todo tempo para que quando estiver em condições biológicas 

apropriadas possa construir seu conhecimento.  

 Atualmente, há uma grande preocupação sobre a formação dos profissionais 

da educação infantil, pois se percebe a importância de sua ação efetiva com as 

crianças, proporcionados ambientes ricos em aprendizagens, de forma lúdica, 

concreta. Assim, para que o bebê possa se apropriar dos símbolos e das formas que 

a rodeiam construindo seu mundo e as significações dele. Conforme Imbernón (2009, 

p.17): 

Cada pessoa tem um modo de aprender, um estilo cognitivo de processar a 
informação que recebe. Assim, aprender para pôr em prática uma inovação 
supõe um processo complexo, mas essa complexidade é superada quando a 
formação se adapta à realidade educativa da pessoa que aprende. Para que 
seja significativa e útil, a formação precisa ter um alto componente de 
adaptabilidade à realidade diferente do professor. 
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 Portanto, a educação infantil se importa com a formação do bebê quanto suas 

particularidades e especificidades, para tanto, é necessário que os professores que 

trabalham com crianças pequenas tenham formação e atualização constante no que 

diz respeito ao cuidar, educar em toda sua inteireza. Por isso a importância de se 

buscar práticas pedagógicas criativas e ecoformadoras, onde as crianças possam ser 

as protagonistas em seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem, 

aprimorando conceitos, metodologias, além de construir seu conhecimento pautado 

no respeito e na afetividade. 

 Loss (2015) pontua que o professor historicamente passou por diferentes 

concepções e características, tendo a predominância em maior grau da visão 

positivista, técnica e burocrática de formação e identidade. Por meio da 

democratização do ensino, a necessidade de todos na escola e os avanços nos 

estudos sobre a formação dos profissionais da educação, ampliou-se nesse momento 

o entendimento do que é ser professor.  

 Nóvoa (1995) relata que somente a partir no início da década de 80 que 

começaram a surgir na literatura pedagógica os estudos relacionados a vida dos 

professores, suas carreiras e os percursos profissionais, as biografias e as 

autobiografias docentes, ou mesmo sobre o desenvolvimento pessoal dos 

professores. Portanto, torna-se importante destacar os estudos de Josso (2010, 

p.133) onde ele aponta que: 

A corrente pedagógico-bibliográfica constituída no fim da década de 70 e 
desenvolvida na década de 80 [...] tem a particularidade de explorar a 
abordagem biográfica como um instrumento ao mesmo tempo de formação e 
de pesquisa, de prática de Pesquisa-formação com apoio a uma pedagogia 
de autoformação e do projeto que se baseia na experiência de vida dos 
aprendentes. 

Loss (2015) relata que ao concebermos que o processo de formação pessoal, 

social e profissional ocorre ao longo dos anos, por isso necessitamos vivenciar e fazer 

experiências nos espaços educativos com propostas de autoformação. Pois, segundo 

o autor, “a autoformação é a construção de sentido aos nossos sentidos, é a busca 

do significado de quem somos e para onde queremos ir. Assim, autoformar-se é 

constituir sentido aos afazeres cotidianos, às aprendizagens, às experiências e aos 

conhecimentos” (LOSS, 2015, p. 3). 
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Nessa direção, a formação do professor seja inicial ou continuada, quando a 

ele lhe é oportunizado a formação pessoal, humanizada e transformadora, pode 

significar um avanço significativo nos processos que contemplam a formação humana.  

Galvani (2002) chama a atenção ao afirmar que,  

A autoformação não é concebida aqui como um processo isolado. Não se 
trata da egoformação propalada por uma visão individualista. A autoformação 
é um componente da formação considerada como um processo tripolar, 
pilotando por três pólos principais: si (autoformação), os outros 
(heteroformação), as coisas (ecoformação). (GALVANI, 2002, p.96). 

Ao vivenciar, experienciar os espaços educativos com propostas de 

autoformação, o docente vai se constituindo em sua profissão. Autoformação é dar 

sentido ao que ocorre em nosso cotidiano, às aprendizagens que temos, as 

experiências que nos disponibilizamos a vivenciar e os conhecimentos que 

construímos durante esse período. Loss (2015) contribui ao afirmar que: 

Autoformar-se em espaços educativos formais ou não-formais significa 

vivenciar as experiências do eu individual e coletivo para projetar-se a novas 

possibilidades para ser, conhecer, fazer, conviver e viver plenamente. É dialogando e 

refletindo sobre o que somos e fazemos que é possível a projeção para o que 

desejamos ser e fazer durante a existência. Nesse sentido, a autoformação como 

parte do processo educativo, da construção da auto-ética, permite a sensibilização, a 

conscientização e a responsabilização, de modo a possibilitar a aprendizagem da 

importância do “caminhar para si e para o outro”. Ou, ainda, ao realizarmos 

experiências com o outro e com o mundo, elaboramos e recriamos o nosso mundo 

interior; vamos construindo nossa biografia pessoal, a identidade (LOSS, 2015, p. 4). 

Ao relacionar todo esse cenário ao contexto da educação infantil, percebe-se a 

necessidade do desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem a 

criatividade e a ecoformação, que promovam a participação efetiva dos bebês no 

processo, significando o meio que o cerca, a fim de desenvolverem sua autonomia. 

Nesse sentido, vale ressaltar que o processo formativo do professor está 

atrelado a várias questões, é importante que ele saiba que a teoria e a prática são 

indissociáveis, ambas caminham juntas, entretanto, a constituição do profissional em 

professor será determinado conforme as suas experiências, as vivências que possui 

em sala e é comum os professores se identificarem de forma mais efetiva e porque 

não dizer afetiva, a determinadas faixas etárias, porque normalmente essa 
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identificação se dá pela afinidade, pelas leituras/pesquisas realizadas, pelas práticas 

pedagógicas que alcançam bons resultados. 

Assim, como há professores que se identificam com turmas maiores, há os 

professores que se identificam com as turmas das crianças menores, lembrando que 

a formação profissional precisa ser constante. A constituição de cada professor se dá 

de maneira particular, pois cada um traz em si suas próprias experiências e seu 

entendimento acerca da educação.  

 

4.1 ECOFORMAÇÃO CONTINUADA PARA UMA PRÁTICA CRIATIVA E 

ECOFORMADORA 

 

O investimento em formação e qualificação profissional necessita ser um 

continuum, visto a velocidade em que as coisas mudam em vários aspectos, 

influenciando de forma direta e indireta na organização curricular da educação 

brasileira. Diante no novo, do emergente, daquilo que não é linear, contrário a um 

ensino fragmentado e descontextualizado da realidade local e global, a Educação de 

Massaranduba, propôs mudanças desde sua raiz.   

A partir de uma Política de Governo, a Secretaria de Educação da cidade de 

Massaranduba-SC, adotou a partir do ano de 2018, o Programa de Ecoformação 

Continuada de Gestores e Docentes em Escolas Criativas, pautado nos pressupostos 

teóricos da Ecoformação, Transdisciplinaridade, Criatividade e Complexidade, 

vinculado à Rede Internacional de Escolas Criativas (RIEC). Tendo duração de dois 

anos e como proposta a formação de cidadãos responsáveis com foco no 

desenvolvimento da cooperação, participação, autonomia e respeito (ZWIEREWICZ; 

SIMÃO; SILVA, 2019). O Programa também proporcionou o intercâmbio entre 

professores inspirando transformações nas práticas docentes, conforme nos diz Torre 

(2013), ao compartilhar seus conhecimentos, os professores podem transcender, 

valorizar e transformar o processo de educação. O Programa de Ecoformação 

Continuada de Gestores e Docentes em Escolas Criativas influenciou de forma direta 

em minhas práticas pedagógicas, por apresentar práticas pedagógicas pautadas em 

perspectivas da criatividade e ecoformação, contribuindo de forma efetiva para a 

qualificação da educação básica do município. 

Com o avanço de pesquisas acerca de desenvolvimento aprendizagem infantil, 

surgem conceitos e tendências, que conforme o período histórico do qual estamos 
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vivendo, tanto conceitos como tendências pedagógicas vão se incorporando junto a 

uma sociedade em transformação. Como processo, se gerou a necessidade de uma 

formação diferenciada, promovendo a busca por diferentes respostar a partir de 

diferentes situações.   

Entende-se, dessa maneira, que a formação do professor necessita tomar 

ciência de seu papel como responsabilidade pedagógica, social e compromisso com 

as gerações atuais e futuras. Assim, Nóvoa (2017, p. 1.121) contribui ao afirmar que 

Tornar-se professor é transformar uma predisposição numa disposição 
pessoal. Precisamos de espaços e de tempos que permitam um trabalho de 
autoconhecimento, de autoconstrução. Precisamos de um acompanhamento, 
de uma reflexão sobre a profissão, desde o primeiro dia de aulas na 
universidade, que também ajudam a combater os fenômenos de evasão e, 
mais tarde, de “desmoralização” e de “mal-estar” dos professores. Nas 
profissões do humano há uma ligação forte entre as dimensões pessoais e 
as dimensões profissionais. No caso da docência, entre aquilo que somos e 
a maneira como ensinamos. Aprender a ser professor exige um trabalho 
metódico, sistemático, de aprofundamento de três dimensões centrais. 

 Nóvoa (2017) aponta as três dimensões como sendo o desenvolvimento de 

uma vida cultural e científica própria, a ética e por fim, a compreensão de que um 

professor necessita se preparar para agir em um ambiente de incerteza e 

imprevisibilidade. Com isso, entende-se que a primeira dimensão trata do 

envolvimento do professor com a ciência, com a literatura, com a arte, enfim, que sua 

formação seja rica, para que possa instigar seus alunos, possa inspirá-los na 

aprendizagem.  

 A segunda dimensão, segundo Nóvoa (2017) é a ética e no caso dos 

professores, essa ética está relacionada a própria ação docente, onde ele assume o 

compromisso concreto com a educação de todas as crianças em seu entorno. A 

terceira dimensão trata da incerteza e da imprevisibilidade que se pode encontrar em 

sala de aula. O planejamento é primordial para entrar em sala, no entanto, é 

importante também saber lidar com as situações inesperadas que, normalmente 

ocorrem em sala.  

 Um caminho possível é pensar em práticas criativas e ecoformadoras como 

aprendizagem significativa, a qual possibilita aprender consigo mesmo, com o próximo 

e com o ambiente em que o bebê está inserida. Para possibilitar o desenvolvimento 

de bebês de forma integral, articulando sua formação com o ambiente em que se 

encontra, faz-se necessário o professor compreender os espaços nos quais utilizam 

que buscam desenvolver práticas que englobem a ecoformação, esta que “[...] 
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representa um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na autonomia, na 

transformação, na colaboração e na busca do desenvolvimento integral da pessoa.” 

(TORRE, ZWIEREWICZ, 2009, p. 153). 

 O termo ecoformação foi apresentado por Gaston Pineau, na década de 80, na 

Universidade de Tours, na França. Em 2007, em Barcelona, na Espanha, um grupo 

de pesquisadores, composto por professores da educação infantil até a universitária, 

inclusive Pineau, organizaram o Decálogo sobre Transdisciplinaridade e 

Ecoformação. No Decálogo esses pesquisadores apresentam o conceito de 

ecoformação, enfatizando que a mesma só ocorre quando se estabelecem relações 

entre todos os elementos humanos (TORRE et al, 2008). 

A ecoformação é uma maneira de buscar o crescimento interior a partir da 
interação multissensorial com o meio humano e natural, de forma harmônica, 
integradora e axiológica. Buscando ir além do individualismo, do cognitivismo 
e utilitarismo do conhecimento. Partindo do respeito à natureza (ecologia), 
levando os outros em consideração (alteridade) e transcendendo a realidade 
sensível (TORRE et al., 2008, p. 43). 

 O conceito da ecoformação é amplo, mas, de forma sintetizada, busca 

desenvolver ações coletivas em prol do ambiente em que a criança está inserida. 

Torre et al. (2008, p. 21) afirma que “Entendemos a ecoformação como uma maneira 

sintética, integradora e sustentável de conceber a ação formativa, sempre em relação 

ao sujeito, à sociedade e à natureza.” Buscando assim, o bem coletivo. Na instituição 

de educação, a ecoformação permeia entre as diversas linguagens propostas na 

educação infantil, pois, “[...] a ecoformação como expressão do olhar transdisciplinar 

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

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

p. 43), estabelecendo assim, relação entre conceitos e vivências.  

 Neste âmbito, Pineau (2008) destaca junto ao conceito de ecoformação, a 

transdisciplinaridade, composta por mais dois eixos: a autoformação que caracteriza 

a necessidade de se conhecer, de manter uma relação consigo mesmo; a 

heteroformação que convêm da relação com o outro; e a ecoformação, cuja 

característica principal é a relação com o ambiente.  A transdisciplinaridade apresenta 

em seu contexto, a necessidade de se estabelecer uma relação entre o eu, o outro e 

o ambiente em que vivemos. Por meio desta relação, faz-se possível um 

desenvolvimento sustentável, articulado entre todas as esferas do ser. Corroborando 

com Pineau (2008), primeiramente há a necessidade de conhecer o eu 
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(autoformação) para então nos relacionarmos com o outro (heteroformação), havendo 

neste contato, uma troca de experiências, as quais refletem no meio (ecoformação). 

 A fim de entendermos a ação educativa da ecoformação no processo escolar, 

Navarra (2009, p. 33) ressalta a sua intencionalidade: 

a) Aproximar a escola da vida real, abrindo-se aos problemas reais do 
ambiente; b) Propiciar uma visão sistêmica, holística (globalizadora) ou 
transdisciplinar da realidade, mediante o trabalho em equipe e a consideração 
de todas as disciplinas implicadas; c) Procurar o uso de uma metodologia 
ativa, aberta às novas correntes pedagógicas de pesquisa e reflexão; d) 
Implicar todos os agentes na resolução dos problemas que derivam da 
realidade ambiental. 

 Desenvolver propostas que contemplem a ecoformação, não representa uma 

tarefa tão fácil, visto que, este conceito está agregado de características, estas que 

buscam viabilizar o trabalho desenvolvido, tornando-o real e significativo. Assim, Torre 

et al. (2008, p. 60-61) apresenta algumas especificidades da ecoformação: 

a) vínculos interativos com o entorno natural e social, pessoal e transpessoal. 
b) desenvolvimento humano a partir e para a vida, em todos seus âmbitos e 
manifestações de maneira sustentável. A sustentabilidade é um objetivo 
substantivo da ecopedagogia, ecoprojeto, ecoavalição, ecossistemas. c) 
caráter sistêmico e relacional que nos permite entender a formação como 
redes de relações e campos de aprendizagem. d) caráter flexível e integrador 
das aprendizagens, tanto pela sua origem multidimensional e interdisciplinar, 
como pelo seu poder polinizador. e) primazia de princípios e valores meio 
ambientais que tomam a Terra como um ser vivo de onde convergem os 
elementos da natureza. (TORRE et al., 2008, p. 60-61). 

 Deste modo, a relação entre a instituição de educação infantil e a comunidade 

concebida pela ecoformação, busca abranger as problemáticas em nível de solução, 

educando os bebês de forma crítica, sendo capazes de intervir de forma positiva para 

o desenvolvimento da autonomia. Para isto, a ecoformação desenvolve entre seus 

princípios a criatividade, compreendida “[...] como o potencial humano para gerar 

ideias novas, buscando a melhora dentro de um marco de valores.” (TORRE, 2011, p. 

57). Assim, faz-se necessário também que o indivíduo possua condições para 

prevalecer seu espírito criativo, pois “[...] a criatividade de um povo depende da 

criatividade de seus indivíduos [...]” (TORRE, 2009, p. 56), ou seja, organizar os 

espaços externos com diferentes recursos, desafios e possibilidades, potencializa o 

desenvolvimento da autonomia e da criatividade.   

 Os princípios da criatividade são desenvolvidos nas variadas ações do ser 

humano, integrada a capacidade de aprender ao longo da vida com base em 

experiências anteriores ou informações adquiridas (MORAES, 1997). Em meio às 
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experiências, prioriza-se proporcionar aos bebês, as vivências em diferentes espaços 

e contextos, disponibilizando elementos com que o bebê possa construir, destruir, 

solucionar, medir, cuidar, entre tantas outras possibilidades no qual o potencial criativo 

se revela, amplia e potencializa sua autonomia. Logo, ao vivenciar experiências com 

as quais o bebê consiga descobrir coisas novas, superar seus próprios desafios e 

limitações, existe um avanço importante na direção da apropriação do conhecimento, 

o qual provoca mudanças significativas a nível cognitivo e emocional. 

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

 Dessa forma, podemos compreender que a criatividade vai além das 

estratégias diversificadas utilizadas em diferentes situações, criatividade é promover 

que o sujeito criança desenvolva seus conhecimentos, habilidades e capacidades 

para viver em um mundo em transformação. Para discorrermos sobre o 

desenvolvimento da criatividade a partir das práticas criativas, precisamos obter 

entendimento do que é a criatividade, neste caso, relacionada aos bebês. Por 

exemplo: 

O conceito de criatividade em idades precoces é simples e complexo ao 
mesmo tempo [...]. Porque o complexo não é linear nem sequencial, mas sim 
espiral e sincrônico. É dinâmico, processual, imprescindível, do mesmo modo 
criativo, indo além do horizonte do conhecimento estabelecido. (PUJOL, 
2007, p. 74).  

 Quer dizer, junto aos bebês, a criatividade toma corpo à medida que se torna 

imprevisível, emergente e ampla. Nenhuma manifestação criativa se revela sem que 

haja, um conjunto de ações intencionalmente planejadas, estratégias definidas e 

objetivos claros para que a qualidade educacional e o sucesso de uma aprendizagem 

significativa sejam garantidos.  

 Segundo Torre (2003), a criatividade pode mudar a criança na forma de ver as 

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

somente um saber, senão também saber fazer e saber ser. Requer implicação e 
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compromisso pessoal” (TORRE, 2003, p 24, tradução nossa4). Com ajuda da 

criatividade, os entornos, o meio, servem de estímulo e contribuem para a formação: 

A estimulação criativa é uma responsabilidade social e um compromisso 
educativo como valor social de nosso tempo. É o norte de todo o sistema 
educativo aberto do futuro. Nossa sociedade, dada a quantidade de 
problemas que tem, não pode permitir o luxo de desperdiçar o potencial 
criativo subjacente em todo o ser humano. (TORRE, 2003, p. 27, tradução 
nossa5). 

 É desde a educação infantil a responsabilidade de criar um clima de estímulo 

criativo como em qualquer âmbito da atividade humana. Criar algo significa ter ideias, 

enriquecer a cultura e transformar. A criatividade não é algo passageiro, mas um estilo 

permanente de afrontar os problemas com amplitude, flexibilidade e atitude inovadora. 

 Nessa perspectiva, os autores Torre e Zwierewicz (2009) estabelecem alguns 

elementos fundamentais para o desenvolvimento da criatividade, tais como: 

autonomia e criatividade. A partir das ideias de Torre e Zwierewick (2009, p. 157-158), 

“Autonomia e Criatividade: deve, a criança, ter a oportunidade de colocar à prova sua 

imaginação, sua capacidade de inventar, de criar coisas originais, de enfrentar 

obstáculos e dificuldades”. 

 É importante que as instituições de educação infantil possibilitem aos bebês 

participarem de forma integral do processo educativo, principalmente naquelas 

relacionadas ao desenvolvimento da autonomia. Seja por meio de contato visual, 

gestos, expressões linguísticas, pois, desta forma, instiga a desenvolver 

competências para vida, despertando sua iniciativa criativa e ecoformadora, 

trabalhando com os valores humanos e sociais, além das ações sustentáveis. 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009).  

 Neste aspecto, podemos dizer que para o bebê se desenvolver de forma 

criativa, é importante que a professora tenha uma concepção de criança, que 

compreenda que o bebê é capaz de adquirir diversos conhecimentos sem subestimar 

sua capacidade de aprender por si só, fomentado por meio das interações com outras 

crianças e com o ambiente a sua volta. Ao mesmo tempo, que a professora organize 

                                                           
4 La creatividad no es solo conocimiento, sino también saber hacer y saber ser. Requiere participación 
y compromiso personal. (TORRE, 2003, p 24) 
5 La estimulación creativa es una responsabilidad social y un compromiso educativo como valor social 
de nuestro tiempo. Es el norte de todo el sistema educativo abierto del futuro. Nuestra sociedad, dada 
la cantidad de problemas que tiene, no puede permitirse desperdiciar el potencial creativo que subyace 
a cada ser humano. (TORRE, 2003, p. 27) 
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suas propostas pedagógicas de tal forma, que o bebê seja o centro, tornando essa 

relação horizontal, no qual a professora também aprenda com o bebê. 

 

 

 

5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS CRIATIVAS E ECOFORMADORAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA SOB A PERSPECTIVA DE PESQUISAS 

PRECEDENTES 

 

 Um dos fatores relevantes quando se trata de pesquisa é o estado da questão, 

que é conceituado por Nóbrega-Therrien; Therrien (2004) como sendo um estudo 

realizado pelo pesquisador como forma de se aprofundar acerca do assunto, 

vericando junto a outras pesquisas qual é o real estado dele frente a ciência. Com o 

estado da questão é possível categorizar, analisar, reconhecer objetivos, refletir sobre 

o tema e, principalmente investigar as contribuições da pesquisa, bem como a sua 

relevância para promover o conhecimento científico. 

 Para o levantamento das pesquisas precedentes tomou-se o cuidado de 

escolher aqueles que possuem maior proximidade com o tema abordado. Assim, 

realizou-se a busca em dois bancos de dados diferentes o Google Acadêmico e o 

Portal de Periódicos CAPES/MEC. 

 Utilizando como descritores as palavras: práticas pedagógicas e autonomia 

AND criatividade e ecoformação. Pensou-se em acrescentar o descritor bebês, 

entretanto ao inserir o descritor não encontramos pesquisas com proximidade ao 

tema, por isso, manteve-se os descritores antes mencionados. 

 Inicialmente, fez-se a busca no banco de dados do Portal de Periódicos 

CAPES/MEC, onde utilizou-se primeiramente os descritores “práticas pedagógicas e 

autonomia”, usando como critério os anos de 2018 e 2019, a fim de delimitar a busca 

por conta do prazo de fechamento desta pesquisa. Foram encontrados 131.088 

resultados, para filtrar esses resultados utilizou-se os descritores “AND criatividade e 

ecoformação”, resultando em 51 resultados. Destes, foram escolhidos 3 artigos, 2 

teses doutorais e 1 dissertação de mestrado, por serem os únicos que possuem 

proximidade com o assunto. 

 No banco de dados do Google Acadêmico foram utilizados os mesmos 

descritores, tendo-se como resultado nos primeiros descritores 15.000 resultados; ao 
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aplicar os demais descritores obteve-se 258 resultados. Destes foram escolhidos 5 

artigos provenientes de periódicos de revistas e recortes de dissertações. Em síntese, 

como resultado desse levantamento foram analisadas 2 teses, 1 dissertação e 5 

artigos publicados em revistas, estes artigos foram escritos por mestres, doutores da 

área da educação. Os resultados estão sistematizados no Quadro 4, onde se encontra 

sua contextualização frente a pesquisa. 

 

Quadro 4 – Teses, dissertações e artigos de revista sobre práticas pedagógicas, autonomia, 
criatividade e ecoformação 

Título Ano Pesquisador Tipo Universidade/ 
Revista 

Programa/ 
Área 

A criatividade no 
âmbito da 

ecoformação: uma 
perspectiva a partir da 

complexidade e da 
transdisciplinaridade. 

2018 Berenice Feitosa 
da Costa Aires. 
João Henrique 

Suanno. 

Artigo 
Revista  
Signos 

Universidade 
do Vale do 
Taquari/RS 

(UNIVATES). 

Educação. 

Um espaço escolar 
criativo e ecoformador 
como possibilidade de 

criar, inventar, 
descobrir e transformar 

saberes e fazeres. 

2020 Gláucia Nogara. 
Jullie Sellau 

Koppe. 
Silvia Adriany 

Kochan Marcon. 
Silvia Laís 
Cordeiro. 

Vera Lúcia Simão. 

Artigo em 
Revista 

Extensão em 
Foco 

Universidade 
Alto Vale Rio 

do Peixe 
(UNIARP). 

Educação. 

Projetos na educação 
básica: um caminho 
para a criatividade. 

2020 Kênia Paulino de 
Queiroz Souza. 
Maria José de 

Pinho. 

Artigo em 
Revista 

Humanidades 
e Inovações. 

Universidade 
Federal do 
Tocantins 

(UFT). 

Educação. 

Criatividade na 
educação: perspectiva 

complexa. 

2020 Juliana Berg. 
Carla Luciane 
Blum Vestena. 
Cristina Costa-

Lobo. 

Artigo em 
Revista de 

Pós-
Graduação 

Universidade 
do Extremo Sul 

Catarinense 
(UNESC). 

Educação. 

Prática, biografia e 
construções teóricas 
em educação infantil: 

um currículo brincante. 

2018 Ana Paula 
Conceição. 

Roberto Sidnei 
Macedo. 

Artigo 
Científico 

Universidade 
Federal da 

Bahia (UFBA). 

Educação. 
 

A Educação Sensível 
como lugar de 
descoberta da 
imaginação. 

2019 Maria Clara 
Pereira Santos. 

Tese. Universidade 
Federal do Rio 

Grande do 
Norte (UFRN). 

Educação. 

A imaginação criativa e 
os processos 

formativos dos 
docentes da educação 

infantil. 

2018 Antônio 
Cavalcante Filho. 

Tese. Universidade 
Estadual do 

Ceará (UECE). 

Educação. 

“Colcha De Retalhos” e 
experiência estética no 
Processo da narrativa 
escrita: um caminho 
para a formação do 

pesquisador. 

2018 Thiago Medeiros 
Silva. 

Dissertação. Universidade 
da Cidade de 

São Paulo 
(UNICID). 

Educação. 

Fonte: Portal e Periódicos CAPES/MEC e Google Acadêmico 
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 Pode-se verificar que todos os artigos, teses e a dissertação foram escolhidos 

pela afinidade com o tema, todos eles possuem algo relacionado as práticas 

pedagógicas, a autonomia, a criatividade e a ecoformação. Observa-se também que 

os estudos partem de diversas regiões do país, com isso, pode-se ter uma melhor 

percepção acerca de como o tema vem sem discutido e abordado em outros estados. 

 

5.1 OBJETIVOS E CONCEITOS DE REFERÊNCIA DOS ESTUDOS PRECEDENTES 

 

 Os objetivos foram então analisados, assim como os conceitos de referência 

aqui representados pelas palavras-chaves encontradas nos estudos. Verificou-se que 

todos os estudos escolhidos abordam de alguma forma a criatividade, isso demonstra 

que muitos profissionais estão preocupados e cientes de sua importância para o 

processo educacional, para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças.  

 Os estudos ainda trouxeram outros temas relacionados aos descritores como 

transdisciplinaridade, complexidade, currículo, educação ambiental, protagonismo, 

entre outros. Isso demonstra que todos estão em busca do mesmo objetivo, mesmo 

que abordem situações diferentes, todos buscam pela formação integral do indivíduo, 

sendo que esse processo não ocorre somente dentro da instituição educacional, 

ocorre para além de seus muros.  

 As pesquisas abrangem toda a educação básica, isso porque, não foi 

encontrado nenhum estudo específico. A seguir pode-se observar de forma efetiva 

como se deu a pesquisa de cada um dos autores e os Quadros 4 e 5 apresentam a 

síntese deles. 

Aires; Suanno (2020), tem como tema: “A criatividade no âmbito da 

ecoformação: uma perspectiva a partir da complexidade e da transdisciplinaridade”, 

tendo como objetivo apresentar algumas reflexões que revelem as possibilidades para 

unir escola e o ambiente no qual está inserida, em que o aluno seja globalmente visto 

e possa desenvolver aquilo que lhe faz capaz de transformar seu ambiente e as suas 

relações: a criatividade. As palavras-chaves utilizadas compreendem: Educação 

Ambiental, Criatividade, Complexidade, Transdisciplinaridade, Ecoformação. 

Nogara, Koppe, Marcon, Cordeiro, Simão (2020), teve como tema “Um espaço 

escolar criativo e ecoformador como possibilidade de criar, inventar, descobrir e 

transformar saberes e fazeres”. Teve como objetivo: relatar sobre a construção de um 
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espaço na Escola Municipal Professor Didio Augusto, União da Vitória Paraná, com 

proposta criativa e ecoformadora, visando ao protagonismo infantil e ao 

desenvolvimento do eu, do outro e do meio. As palavras-chaves compreendem: 

Criatividade, Ecoformação, Espaço, PCE. 

Souza; Pinho (2020) tem como tema “Projetos na Educação Básica: um 

caminho para a criatividade”, seu objetivo era apresentar um recorte dos resultados 

da pesquisa de mestrado referente às práticas pedagógicas a partir dos projetos 

desenvolvidos com os anos iniciais do ensino fundamental, na Escola Daniel Batista 

e, ainda constar se elas apresentam indícios de criatividade na perspectiva dos 

parâmetros e dos indicadores da RIEC e da RIEC Brasil. As palavras-chave são: 

Escola, Práticas pedagógicas e Criatividade. 

Berg; Vestena; Lobo (2020) cujo tema é “Criatividade na educação: perspectiva 

complexa”, seu objetivo é oferecer conhecimento que coloque em movimento vários 

elementos complementares, transcendentes e concorrentes antes que possa afirmar 

que houve criatividade. As palavras-chave são: Criatividade, Educação, 

Complexidade. 

Conceição e Macedo (2018) tiveram como tema “Prática, biografia e 

construções teóricas em educação infantil: um currículo brincante”, seu objetivo 

compreendia argumentar sobre o entretecimento num contexto de educação infantil 

entre práxis, biografia, pesquisa e construção teórica. Palavras-chaves do estudo: 

Educação Infantil, Brincadeira, Currículo Brincante. 

Santos (2019) teve como tema “A educação sensível como lugar de descoberta 

da imaginação”, seu objetivo compreendia apresentar a imaginação em sua dimensão 

radical, expondo-a como um meio formativo emancipatório, dados os elementos que 

a caracterizam e que foram silenciados pelo processo de subalfabetização da mesma 

à razão instrumental. Suas palavras-chave eram: Educação, Cornelius Castoriadis, 

Imaginação, Autonomia, Educação Sensível. 

Cavalcante Filho (2018) teve em seus estudos o tema “A imaginação criativa e 

os processos formativos dos docentes da Educação infantil”, seu principal objetivo era 

identificar na formação das professoras de educação infantil aspectos relacionados a 

imaginação criativa. As palavras-chaves utilizadas foram: Educação Infantil, 

Imaginação Criativa, Formação de Professores. 

Silva (2018) em seus estudos abordou “Colcha de Retalhos e experiência 

estética no processo da narrativa escrita: um caminho para a formação do 
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pesquisador. Seu objetivo era compreender a contribuição de narrativas de si na 

formação de pesquisadores na visão de nove pós-graduandos no Programa de 

Mestrado em Educação, que participaram da disciplina Pesquisa e Educação, no 

primeiro semestre, de 2017, por meio da experiência estética do dispositivo formativo 

e investigativo “Colcha de Retalhos”. Teve como palavras-chave Educação Estética, 

Experiência Estética, Colcha de Retalhos. 

No Quadro 5 são apresentados os objetivos e conceitos referência encontrados 

nos artigos abordados, como se pode ver a seguir: 

 

Quadro 5 – Objetivos e Conceitos Referência dos Estudos precedentes 
Título Pesquisadores Objetivo Palavras-chave Banco de 

dados 

A criatividade no 
âmbito da 

ecoformação: uma 
perspectiva a partir 
da complexidade e 

da 
transdisciplinaridade. 

Berenice 
Feitosa da 

Costa Aires. 
João Henrique 

Suanno. 

Apresentar 
algumas reflexões 

que revelem as 
possibilidades 

para unir escola e 
o ambiente no 
qual ela está 

inserida, em que o 
aluno seja 

globalmente visto 
e possa 

desenvolver aquilo 
que lhe faz capaz 

de transformar seu 
ambiente e as 

suas relações: a 
criatividade. 

Educação Ambiental. 
Criatividade. 

Complexidade. 
Transdisciplinaridade. 

Ecoformação. 

Google 
Acadêmico. 

Um espaço escolar 
criativo e 

ecoformador como 
possibilidade de 
criar, inventar, 

descobrir e 
transformar saberes 

e fazeres. 

Gláucia 
Nogara. 

Jullie Sellau 
Koppe. 

Silvia Adriany 
Kochan 
Marcon. 

Silvia Laís 
Cordeiro. 

Vera Lúcia 
Simão. 

Relatar sobre a 
construção de um 
espaço na Escola 

Municipal 
Professor Didio 

Augusto, União da 
Vitória Paraná 
com proposta 

criativa e 
ecoformadora, 

visando ao 
protagonismo 
infantil e ao 

desenvolvimento 
do eu, do outro e 

do meio. 

Escola. Criatividade. 
Ecoformação. 
Espaço. PCE. 

Google 
Acadêmico. 

Projetos na 
Educação Básica: 
um caminho para a 

criatividade. 

Kênia Paulino 
de Queiroz 

Souza.  
Maria José de 

Pinho. 

Apresentar um 
recorte dos 

resultados da 
pesquisa de 

mestrado 
referente às 

práticas 
pedagógicas a 

Escola. Práticas 
pedagógicas. 
Criatividade. 

Google 
Acadêmico. 
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partir dos projetos 
desenvolvidos 
com os anos 

iniciais do ensino 
fundamental, na 
Escola Daniel 

Batista, e, ainda, 
constatar se elas 

apresentam 
indícios de 

criatividade na 
perspectiva dos 

parâmetros e dos 
indicadores da 

RIEC e da RIEC 
Brasil. 

Criatividade na 
educação: 
perspectiva 
complexa 

Juliana Berg. 
Carla Luciane 
Blum Vestena. 
Cristina Costa-

Lobo. 

Oferecer 
conhecimento que 

coloque em 
movimento vários 

elementos 
complementares, 
transcendentes e 

concorrentes 
antes que se 

possa afirmar que 
houve criatividade. 

Criatividade; 
educação; 

complexidade. 

Google 
Acadêmico. 

Prática, biografia e 
construções teóricas 

em Educação 
Infantil: um currículo 

brincante. 

Ana Paula 
Conceição. 

Roberto Sidnei 
Macedo. 

Argumenta sobre 
o entretecimento 
num contexto de 
educação infantil 

entre práxis, 
biografia, pesquisa 

e construção 
teórica. 

Educação infantil. 
Brincadeira. Currículo 

brincante. 

Google 
Acadêmico. 

A Educação 
Sensível como lugar 

de descoberta da 
imaginação. 

Maria Clara 
Pereira Santos. 

Apresentar a 
imaginação em 
sua dimensão 

radical, expondo-a 
como um meio 

formativo 
emancipatório, 

dados os 
elementos que a 
caracterizam e 

que foram 
silenciados pelo 

processo de 
subalternização da 

mesma à razão 
instrumental.  

Educação; Cornelius 
Castoriadis; 
imaginação; 

autonomia; educação 
sensível. 

CAPES. 

A imaginação 
criativa e os 
processos 

formativos dos 
docentes da 

Educação Infantil 

Antônio 
Cavalcante 

Filho. 

Identificar na 
formação das 
professoras de 

Educação Infantil 
aspectos 

relacionados a 
imaginação 

criativa. 

Educação infantil. 
Imaginação criativa. 

Formação de 
Professores. 

CAPES. 
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“Colcha De 
Retalhos” e 

Experiência Estética 
no Processo da 

Narrativa Escrita: um 
Caminho para a 
Formação Do 
Pesquisador 

Thiago 
Medeiros Silva. 

Compreender a 
contribuição das 

narrativas de si na 
formação de 

pesquisadores na 
visão de nove pós-

graduandos no 
Programa de 
Mestrado em 

Educação, que 
participaram da 

disciplina 
Pesquisa e 

Educação, no 
primeiro semestre, 
de 2017, por meio 

da experiência 
estética do 
dispositivo 
formativo e 

investigativo 
“Colcha de 
Retalhos”. 

Educação Estética; 
Experiência Estética; 
Colcha de Retalhos. 

CAPES. 

Fonte: Portal e Periódicos CAPES/MEC e Google Acadêmico 

 
 
5.2 METODOLOGIA UTILIZADA NOS ESTUDOS PRECEDENTES 
 

 No que se refere a metodologia empregada nos estudos foi possível observar 

que a grande maioria optou por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. 

Alguns poucos realizaram um estudo de caso, biografia e uso de narrativas de suas 

experiências. Nota-se, portanto, que a maioria preferiu realizar um levantamento 

bibliográfico dos temas relacionados para compor a pesquisa, pois são temas que 

surgiram recentemente, são conceitos considerados novos perante os já existentes e 

surgem como a grande promessa para dar conta da demanda atual que encontramos 

em nosso planeta. 

 O Quadro 6 abaixo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

dos artigos, como se pode observar: 

 

Quadro 6 - Metodologia Utilizada nas Pesquisas Precedentes 
Título Pesquisadores Metodologia Banco de dados 

A criatividade no âmbito da 
ecoformação: uma 

perspectiva a partir da 
complexidade e da 

transdisciplinaridade. 

Berenice Feitosa da 
Costa Aires. 

João Henrique 
Suanno. 

Levantamento 
Bibliográfico.  

Google 
Acadêmico. 

Um espaço escolar criativo e 
ecoformador como 

possibilidade de criar, 
inventar, descobrir e 

Gláucia Nogara.  
Jullie Sellau Koppe. 

Silvia Adriany 

Pesquisa Documental 
e Bibliográfica. 

Google 
Acadêmico. 
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transformar saberes e 
fazeres. 

Kochan Marcon. 
Silvia Laís Cordeiro. 
Vera Lúcia Simão. 

Projetos na Educação 
Básica: um caminho para a 

criatividade. 

Kênia Paulino de 
Queiroz Souza. 

Maria José de Pinho. 

Estudo de Caso e do 
instrumento 
VADECRIE. 

Google 
Acadêmico. 

Criatividade na Educação: 
perspectiva complexa. 

Juliana Berg. 
Carla Luciane Blum 

Vestena. 
Cristina Costa-Lobo. 

Pesquisa 
Bibliográfica. 

Google 
Acadêmico. 

Prática, biografia e 
construções teóricas em 

Educação Infantil: um 
currículo brincante 

Ana Paula 
Conceição. 

Roberto Sidnei 
Macedo. 

Pesquisa biográfica, 
teórica e heurística. 

Google 
Acadêmico. 

A Educação Sensível como 
lugar de descoberta da 

imaginação. 

Maria Clara Pereira 
Santos. 

Estruturada a partir de 
orientações teóricas 

filosóficas pertinentes 
às obras de Cornelius 

Castoriadis e de 
Theodor Adorno. 

CAPES. 

A imaginação criativa e os 
processos formativos dos 

docentes da Educação 
Infantil. 

Antônio Cavalcante 
Filho. 

Estudo de Caso. CAPES. 

“Colcha de Retalhos” e 
Experiência Estética no 
processo da narrativa 

escrita: um caminho para a 
formação do pesquisador. 

Thiago Medeiros 
Silva. 

A narrativa oral, 
composta como parte 
integrante de uma das 

dimensões 
contempladas pelo 

dispositivo, realizou-
se com os nove 
sujeitos, sendo 

gravada e transcrita. 

CAPES. 

Fonte: Portal e Periódicos CAPES/MEC e Google Acadêmico 
 
 

 Portanto, percebeu-se no processo de busca pelos temas correlatos que 

pesquisas sobre a autonomia de bebês são escassos, ou quase inexistentes. Por isso, 

essa temática chama a atenção, principalmente devido à escassez de materiais que 

relatem a importância do desenvolvimento da autonomia em bebês. Na verdade, há 

poucos materiais que contenham estudos sobre os bebês no ambiente institucional, 

há estudos relacionados à área da saúde, mas especificamente na área educacional 

há poucos materiais disponíveis, esse foi um dos motivos que motivou a presente 

pesquisa. 

 Os estudos relacionados aos bebês de 0 a 18 meses, em sua grande 

maioria, apontam as fases do desenvolvimento no contexto geral, as fases em que os 

bebês se enquadram conforme o mês de vida que se encontra, ou seja, parâmetros 

de comparação, para verificar se ele se encontra dentro do esperado ou considerado 

‘normal’ para a fase que está, são referências usadas para acompanhar o 
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desenvolvimento e o crescimento dos bebês, são os denominados marcos do 

desenvolvimento infantil.  

6 OBSERVAR, REFLETIR, APLICAR - O ORA COMO REFERENCIAL INOVADOR 

DE ENSINO  

 

 O ORA - Observar, Refletir, Aplicar (TORRE, 1997) vem sendo apontado como 

um referencial inovador de ensino aprendizagem, pois nele se encontram os 

fundamentos necessários para uma prática criativa e ecoformadora. 

 Dessa forma, Torre (1997) aponta que o tempo, o meio e a mudança são os 

conceitos que configuram uma nova forma de entender o ensino. São as referências 

fundamentais para que se possa compreender a formação como um processo de 

interação do sujeito com o meio socialmente organizado e culturalmente enriquecido. 

Para o autor 

Mas uma mudança formativa, como qualquer outra mudança requer 
estímulos organizados e tempo de interação. É um novo modo de entender a 
relação didática ensino-aprendizagem, não dando ênfase tanto no objeto 
(enfoque tecnológico), nem no sujeito (enfoque interpretativo), nem no macro 
contexto sociopolítico (enfoque crítico), sim nos aspectos de interação e 
interrelação de todos eles. Mas antes de entrar em questões descritivas, 
identifiquemos o problema e o fundo conceitual que nos fez pensar sobre o 
referencial ORA, iniciais de Observar, Refletir e Aplicar (TORRE, 1997, p.19, 
tradução nossa)6. 

 Do mesmo modo, Torre (1997) ressalta que um dos problemas educativos que 

mais preocupa está relacionado à quantidade de horas que os estudantes dedicam 

para a sua instrução. Ele acredita haver um desajuste preocupante entre a dedicação 

e o esforço em adquirir conhecimento e a escassa utilização e aplicação destes. 

Assim, o tempo não tem o mesmo valor para todos. Ele difere conforme a idade das 

pessoas, não há dúvidas que, pelo menos na infância o tempo livre, o tempo dedicado 

aos jogos ou a fazer novas amizades, acaba sendo mais utilizado do que a formação. 

 A aprendizagem mais efetiva é aquela que está relacionada às necessidades, 

as inquietudes e aos problemas, com isso, consideremos um segundo elemento, o 

meio socialmente organizado (TORRE, 1997). O meio socialmente organizado 

                                                           
6 Pero el cambio formativo, como cualquier outro cambio requiere estímulos organizados y tempo de 

interacción. Es um nuevo modo de entender la relación didáctica enseñanza-aprendizaje, haciendo 
hincapié no tanto en el objeto (enfoque tecnológico), ni em el sujeto (enfoque interpretativo) ni en el 
macrocontexto sociopolítico (enfoque crítico), sino en los aspectos de interacción e interralacción de 
todos ellos. Pero antes de entrar en cuestones descriptivas, identifiquemos el problema y antecedentes 
conceptuales que nos ha hecho pensar em el modelo ORA, iniciales de Observar, Reflexionar, Aplicar. 
(TORRE, 1997, p.19) 
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exposto por Torre (1997) nos traz inúmeras informações, o meio educa, ele pode ser 

definido como um conjunto de influências naturais, culturais, sociais, a inclusão da 

realidade simulada, possui a potencialidade de gerar mudanças pessoais. Assim, 

aprender envolve adquirir novos significados em relação aos fatos, as pessoas e aos 

conceitos. No entanto, a chave para obter tais significados do meio, o referencial ou 

caminho a ser seguido em sua atualização, este é o sentido e o escopo do referencial 

teórico e procedimento didático ORA para aprender com o meio. 

 Torre (1997) traz de forma clara e objetiva o terceiro conceito ao afirmar que 

Mudança formativa é o terceiro conceito ao qual aludimos no início desta 
seção. É o processo resultante da interação entre a estimulação do meio e 
do tempo. Sem estimulação, interna ou externa, não há mudanças: por outro 
lado, para que se manifestem e se instalem, é preciso um tempo psicológico. 
Ou seja, um tempo repleto de elementos afetivos, atitudinais, motivadores, 
implicativos. Essa mudança pode ser manifesta ou implícita, uma vez que a 
mudança nas estruturas cognitivas, nas estratégias de aprendizagem ou nas 
crenças e valores nem sempre é evidente, pelo menos no curto prazo. No 
entanto, é percebido como tal pelo sujeito (TORRE, 1997, p. 22, tradução 
nossa)7. 

 Nesse sentido, é importante considerar conceitos, princípios, ademais do 

campo afetivo das atitudes, dos valores, crenças, expectativas e motivações, que 

tomam corpo e forma para além de palavras e ideias. Portanto, a demanda atual da 

educação sugere uma mudança de postura, pautada do saber, saber fazer e ser. Torre 

(1997) é pontual ao declarar três momentos que devem ser considerados a curto, 

médio e longo prazo. Eles possuem relação entre si no que trata da aquisição dos 

conhecimentos, das habilidades, atitudes e valores. Assim, a utilização do novo 

conhecimento pode ser subsequente a assimilação, ou seja, a curto prazo.  

 No entanto, a aquisição de certas habilidades e competências, assim como a 

mudança de atitudes, de valores e crenças pode levar um tempo maior, considerado 

de médio a longo prazo. Pode-se considerar, por exemplo, o prazo curto como sendo 

um período de uma ou duas semanas, o prazo médio pode levar em torno de vários 

meses ou um ano e o prazo longo pode levar anos. Já a mudança externa é aquela 

que vai além da verbalização, pode, no entanto, demorar mais a ser produzida, porém 

                                                           
7 El cambio formativo es el tercer concepto al que aludíamos al inicio de este apartado. Es el proceso 

resultante de la interacción entre la estimulacción del medio y el tempo. Sin estímulo, interno o externo, 
no hay câmbios; por outra parte, para que éstos se manifiesten y afiancen requieren de un tempo 
psicológico. Esto es, un tempo cargado de elementos afectivos, actitudinales, motivadores, implicativos. 
Este cambio puede ser manifiesto o implícito, ya que el cambio em estructuras cognitivas, em 
estratégias de aprendizaje o en creencias y valores no siempre se hace patente, al menos a corto plazo. 
Sin embargo, es percebido como tal por el próprio sujeto. 
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ao mostrar suas evidências demonstra que houve um aprendizado significativo 

(TORRE, 1997). 

 Percebe-se que o tempo, o meio e a transformação são fatores primordiais para 

uma aprendizagem efetiva. Pretende-se, portanto, por meio da utilização do ORA 

convergir informação em formação com o desenvolvimento de certas habilidades 

como: observar, tomar consciência, relacionar, inferir, valorar, transferir, aplicar, entre 

outros (TORRE, 1997). 

 A formação é considerada um eixo social e cultural, ela não acaba quando 

concluída a graduação, ela se dá durante toda a nossa existência é, portanto, um 

processo contínuo. Em seus estudos sobre a temática o autor destaca alguns 

fundamentos psicopedagógicos que considera importantes. (TORRE, 1997, p. 39, 

tradução nossa8). 

 Partir da realidade mais próxima. 

 Simular a realidade quando esta não está acessível. 

 Desenvolver a observação e a análise. 

 A aprendizagem como processo sociocognitivo. 

 A reflexão como motor da mudança. 

 Aplicação de significados e interesses. 

 Relação teoria-prática. 

 A interação teoria-prática favorece a transferência. 

 
 Torre (1997) organizou um demonstrativo que por meio de uma imagem (Figura 

2) estrutura o que o referencial ORA propõe, no que se refere às realidades 

interpretada, aplicada e percebida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Partir de la realidad más próxima; Simular la realidad cuando ésta no sea accesible; Desarrollar la 

observacción y análisis; El aprendizaje como proceso sociocognitivo; La reflexión como motor de 
cambio; Ampliación de significados e intereses; Relación teoría-práctica; La interacción teoría-práctica 
favorece la transferência. (TORRE, 1997, p. 39) 
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Figura 2 – Demonstrativo da Realidade Interpretada, Aplicada e Percebida 

Fonte: Torre (1997, p.41) 
 

 Percebe-se com isso, que quanto mais o meio está inserido no contexto 

escolar/instituição educativa, maiores são as probabilidades de um ensino 

aprendizagem efetivo, pois possibilita as crianças significar o mundo ao seu redor. Da 

mesma forma, ter o sentimento de pertencimento ao lugar, se sentir parte importante 

do processo, enfim, ser protagonista na construção de seus conhecimentos faz com 

que a criança se sinta parte do processo. Quanto aos procedimentos utilizados, Torre 

(1997, p. 51) nos mostra que: 

O fato de adotar uma abordagem interativa e estratégica nos leva a priorizar 
a forma de proceder (método ou procedimento) à reflexão teórica sobre os 
objetivos, conteúdo ou justificativa sociopolítica. A didática não se preocupa 
tanto com a reflexão axiológica, mais típica da Pedagogia Geral e da Filosofia 
da Educação; nem com o fundamento epistemológico, de que trata a Filosofia 
da Ciência; nem das repercussões sociológicas e sociais, mas da forma de 
atingir os objetivos propostos. Posicionamento que deve ser registrado, pois 
há outras opções que consideram a didática como instrumento de 
emancipação social, decisão política ou espaço de reflexão que 
tradicionalmente vem sendo realizada em nosso país pela área da Teoria e 
História da Educação. Isso não contraria a reflexão teórica que toda 
intervenção didática exige, principalmente quando surge vinculada à prática. 
De um psicologismo excessivo, passou a um sociologismo e politicismo, com 
descaso do campo mais típico da didática e que os professores mais exigem: 
como agir, como projeta, planejar, ensinar, avaliar...iluminados pelo que é 
porque (TORRE, 1997, p. 51, tradução nossa)9. 

                                                           
9 El hecho de adoptar un enfoque interactivo y estratégico nos lleva a priorizar el modo de proceder 

(método o procedimento) sobre la reflexión teórica en torno a fínalidades, contenidos o justificación 
sociopolítica. La didáctica, no se preocupa tanto de la reflexión axiológica, más propia de la pedagogia 
general y de la filosofia de la educación; ni de la fundamentación epistemológica, de la que se ocupa la 
filosofía de la ciência; ni de la repercusiones sociológicas y políticas del hecho educativo, de las que se 
cuidan otras ciências sociales, sino del modo cómo alcanzar las metas propuestas. Ésta es una posición 
de la que conviene dejar constancia por cuanto existen otras opciones que consideran la didáctica 
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 Observa-se que o resultado exposto por Torre (1997) é fruto de diversas 

discussões, contrastes e experimentos realizados com estudantes na área de ciências 

da educação. Como estrutura inicial, centrou-se em uma pauta contendo orientações 

sobre uma coleção de informações e reflexões do estudante ao entrar em contato com 

alguma situação educativa. Era em verdade, um guia de análises e de reflexões da 

teoria e prática, continha três aspectos fundamentais que compreendem: análise do 

contexto; análise da situação e análise do eixo didático, na qual em cada um desses 

aspectos se encontra detalhes pertinentes a análise (TORRE, 1997).   

 Torre (1997) para um melhor entendimento, organizou em quatro as fases o 

ORA, compreendendo como primeira fase a experiência prévia; como segunda fase a 

observação e compreensão; na terceira fase a reflexão que se subdivide em: destacar 

as ideias principais e secundárias, relacionar as ideias com as matérias e conteúdos 

e interpretar as ideias e tomar decisões e; por fim a quarta fase que é a aplicação. O 

autor ainda sugere que a aprendizagem seja vista e percebida como um ciclo, além 

de estabelecer um paralelismo entre o processo de aprendizagem descrito na 

aplicação dos casos. Para isso, é preciso verificar as fases e compreender o processo. 

 Inicialmente, na primeira fase, tem-se a experiência concreta que é 

efetivamente a apresentação do caso, após na segunda fase tem-se a observação 

onde se busca compreender o caso ou problema apresentado, na terceira fase temos 

a reflexão que nos traz o aprofundamento do caso, seja através da leitura de artigos 

ou outros materiais, que auxiliem na conceituação e no aprofundamento delas. E, por 

fim, a aplicação que é a formulação de conceitos abstratos e disseminação, onde se 

verifica o conceito em novas situações (TORRE, 1997). A Figura 3 apresenta a 

representação gráfica dessa dinâmica do ciclo da aprendizagem retirado da obra do 

autor. 

 

Figura 3 - Ciclo da Aprendizagem 

1 Experiência Concreta 
2 Observação 
3 Reflexão 
4 Aplicação 

                                                           
como instrumento de emancipación social, de toma de decisiones políticas o espacio para una reflexión 
que tradicionalmente viene realizando en nuestro país el área de Teoría e Historia de la Educación. Ello 
no es contrario a la reflexión teórica que toda intervención didáctica exige, sobre todo cuando surge 
vinculada a la práctica. De un excesivo psicologicismo se há pasado a un sociologismo y politicismo, 
con descuido del âmbito más propio de la didáctica y que más reclama el professorado: cómo actuar, 
cómo diseñar, planificar, enseñar, evaluar....iluminado por el qué y pra qué. (TORRE, 1997, p. 51) 
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Fonte: Torre (1997, p.104). 

 

 Por meio desta pesquisa, busca-se partilhar com os professores e as 

professoras de bebês contribuições da prática pedagógica a partir do ORA no 

desenvolvimento da autonomia de bebês de 0 a 18 meses. 

  

6.1 O ORA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA COM BEBÊS 

 

 O ORA é o resultado de um longo processo de discussão, de teste e de 

experimentação com algumas ciências da educação. Dessa forma, a estrutura inicial 

centrou-se em orientações para nortear a recolha de informações e reflexão da 

criança ao entrar em contato com uma experiência ou situação educacional. Esse 

procedimento foi um guia de análise e reflexão teórico-prática. Consistia em três 

aspectos fundamentais que são: análise do contexto, análise da situação e análise do 

evento pedagógico (TORRE, 1997). 

 Cada um dos aspectos fora detalhado mais especificamente como localização 

e tempo, códigos de materiais e elementos em destaque, funções, climas, entre 

outros. Esse procedimento de análise evoluiu até a construção atual, que tem por 

característica apresentar uma estrutura tridimensional (holográfica), que parte do 

ambiente real ou simulado, buscando uma relação teoria-prática, envolvendo a 

criança na reflexão e aplicação, assim como sua aplicabilidade em qualquer 

desempenho ou conteúdo (TORRE, 1997). 
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 O ORA como mencionado anteriormente, possui três fases ou passos para sua 

aplicação que compreendem: o observar, o refletir e o aplicar. A primeira fase da 

observação pode ainda ser dividida em outras três fases que são: descrição do 

contexto, descrição da situação e compreensão do feito educativo e didático (TORRE, 

1997). 

 A descrição do contexto é importante por ajudará a explicar o significado e o 

alcance do que de fato está acontecendo. Na descrição da situação pretende-se 

averiguar e adentrar na temática que se apresenta, observar os elementos humanos, 

naturais, materiais e estratégicos, assim como, seu funcionamento, além de observar 

as intenções e códigos dominantes, sejam eles verbais, dinâmicos icônicos ou 

simbólicos. Deve-se observar os conteúdos e as intenções, bem como, considerar o 

meio, pois ele também transfere uma mensagem (TORRE, 1997). A compreensão do 

feito educativo e didático pretende-se alcançar uma maior compreensão educativa do 

que se tem observado. Assim, tem-se que delimitar as condições, sendo essencial 

definir primeiramente a temática e, posteriormente, o alcance educativo e didático 

(TORRE, 1997). 

 Tanto a reflexão como a relação são conceitos que estão presentes em todos 

os processos de formação estudados. O erro só é instrutivo caso venha acompanhado 

da reflexão, já dizia Torre (2004) em seus outros estudos. Mediante a reflexão 

enriquecemos nosso campo de significados e abrimos outros novos. Por isso, adotou-

se a reflexão como fase central do ORA, porque sem reflexão não há mudança. A 

reflexão facilita a tomada de consciência e a interiorização do problema, que é o passo 

que precede a mudança (TORRE 1997). A reflexão adota uma modalidade cognitiva 

distinta em cada passo ou momento que compreendem: destacar as 

ideias/alternativas principais e secundárias (sintetizar), relacionar as ideias com os 

conteúdos (relacionar) e interpretar as ideias e tomar decisões (interpretar/decidir) 

(TORRE, 1997). 

 A fase da aplicação resulta na chave para interiorizar e consolidar as 

aprendizagens. Durante a aplicação pode-se seguir três passos, quando se trata de 

analisar documentos de realidade descrita ou simulada que são: otimização e 

inovação, aplicação a situações familiares e valorização da própria aprendizagem. 

 Portanto, o ORA é um procedimento para utilizar com proveito qualquer 

estímulo. É uma ferramenta intelectual para apropriar-nos do meio e convertê-lo como 

instrumento de formação. Pode ser útil em situações formais e não formais, adaptando 
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ao grupo de pessoas que se trabalha (TORRE, 1997). Assim, levando-se em 

consideração que os bebês são o alvo central da pesquisa, o ORA foi utilizado de 

forma a verificar as práticas pedagógicas utilizadas com os bebês durante a rotina e 

as respostas deles diante as situações e atividades que foram desenvolvidas. 

 As atividades compreendem em sua maioria os momentos de rotina, onde os 

bebês têm um atendimento mais individualizado ou em situações de grupo, onde 

todos de alguma forma acabaram envolvidos. Cada bebê tem seu ritmo e seu 

entendimento, mesmo bebês com a mesma faixa etária apresentam diferenças em 

seu desenvolvimento, há vários fatores que influenciam e, por isso, é importante dar 

a mesma condição e estímulo a todos, respeitando as limitações e potencialidade de 

cada um. 
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7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Metodologicamente, este estudo se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica 

apoiada na pesquisa documental e de abordagem qualitativa. Esta pesquisa se 

debruça na minha experiência profissional como professora de bebês, que como 

muitos, cheia de sonhos, expectativas, criativa e ecoformadora anseia tornar sua 

experiência, inspiração a todos e todas que assim almejarem.  

A pesquisa bibliográfica, como falam Lakatos e Marconi (2011), tem como 

finalidade colocar o investigador a par do que foi publicado acerca do assunto 

abordado. O estudo bibliográfico proporciona ao pesquisador investigar o que já foi 

pesquisado para que este possa elaborar contribuições e preencher lacunas.  

A pesquisa bibliográfica apresenta-se, essencialmente, para uma análise mais 

profunda do assunto abordado. Para Gil, (1999, p. 65): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

Severino (2007) também ensina que a pesquisa bibliográfica se constitui de 

registros disponíveis principalmente em pesquisas anteriores, que trabalham a mesma 

temática, podendo ser teses, livros, artigos entre outros. 

A pesquisa documental é compreendida como um processo que se utiliza de 

métodos e técnicas para a apreensão, compressão e análise de documentos dos mais 

variados tipos, Garanhani (2006) 

[...] conclui que os documentos constituem também uma fonte poderosa de 
onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 
declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte natural de 
informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas 
surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 
mesmo contexto (GARANHANI, 2006, p.76, grifo do autor). 

Embora haja uma polissemia conceitual em torno das investigações com 

documentos, o presente estudo assume como ponto de partida a noção de num 

procedimento metodológico que se utiliza de técnicas e instrumentos para apreensão, 

compreensão e análise de documentos. Dessa forma, empregaremos as expressões 

“pesquisa” e “análise” documental, pois entendemos que, sob este ponto de vista, 

incluiremos, concomitantemente, as dimensões metodológica, técnica e 

epistemológica da pesquisa com documentos. 
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Em relação à abordagem da pesquisa, trata-se da qualitativa, pois “[...] 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.” 

(SILVEIRA; CORDÓVA, 2009, p. 31). Deste modo, a pesquisa ocorre com auxílio de 

elementos concretos, em que se analisa a relação com o meio e a organização social.  

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).  

A coleta de dados se deu a partir de práticas pedagógicas registradas em diário 

de aula e fotos da própria pesquisadora, compreendidos entre o período de 2017 a 

2019 e organizadas em forma de episódios para fins de análise. As categorias para 

análise de dados são autonomia, criatividade, ecoformação. Assim, , utilizaremos a 

análise documental para tanto, o investigador deve interpretá-los, sintetizar as 

informações, determinar tendências e na medida do possível fazer a inferência. May 

(2004) diz que os documentos não existem isoladamente, mas precisam ser situados 

em uma estrutura teórica para que o seu conteúdo seja entendido. A Figura 4 

esquematiza a metodologia da pesquisa, com os objetivos e as etapas. 
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Figura 4 – Metodologia da pesquisa: objetivos e etapas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Produto Educacional 
  

Construir como produto educacional, um livro digital de práticas 
pedagógicas que utilizam o referencial inovador de ensino ORA para o 
desenvolvimento da autonomia de bebês, norteado pelos pressupostos 
teóricos da criatividade e da ecoformação. 

 

Investigar as contribuições da prática pedagógica a partir do ORA no 
desenvolvimento da autonomia de bebês de 0 a 18 meses de idade.  
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7.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e documental, não haverá 

participantes diretos, somente o diário de aula e fotos/imagens desfocadas realizadas 

pela própria pesquisadora, das práticas educativas desenvolvidas com os bebês a 

partir do ORA para o desenvolvimento da autonomia. Lembrando que as categorias 

para análise de dados consistem na autonomia, na criatividade e na ecoformação. 

 

7.2 TÉCNICAS E/OU INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 Como instrumento para coleta de dados utilizamos o Quadro 7, foram utilizados 

o diário de aula da pesquisadora e fotos de práticas pedagógicas compreendidos entre 

o período de 2017 a 2019 e organizadas em forma de episódios, para responder o 

objetivo de analisar episódios das práticas pedagógicas a partir do ORA para o 

desenvolvimento da autonomia, norteado pela criatividade e ecoformação. 

 
Quadro 7: Episódio X - Análise de diário de aula  

 
Forma 

como se 
interpreta 

 

Proposta Pedagógica:  

Espaço-tempo:  

Recursos Material 
 

Recurso Humano 
 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

   

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  
 

 

7.3 METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Na análise, os dados respectivos a cada etapa da pesquisa foram tratados da 

seguinte forma: 

−Etapa I: foram identificadas contribuições da prática pedagógica a partir de 

análise documental de documentos oficiais, Leis e publicações de pesquisas 
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correlatas com a finalidade de observar práticas pedagógicas criativas e 

ecoformadoras para o desenvolvimento da autonomia. 

−Etapa II: descrição do registro das práticas pedagógicas desenvolvidas com 

bebês de 0 a 18 meses de idade ressaltadas pelo ORA a partir do diário de aula. 

−Etapa III: análise de episódios das práticas pedagógicas a partir do ORA para 

o desenvolvimento da autonomia, norteado pelos pressupostos teóricos da 

criatividade e da ecoformação a partir do diário de aula e registo fotográfico. 

 

7.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Considerando questões éticas, os nomes dos bebês registrados no diário de 

aula foram substituídos por um nome fictício e as fotos foram desfocadas. Isso se dá 

para fins de demonstração dos episódios de práticas pedagógicas que fazem parte da 

análise de dados desta pesquisa. 

 

7.5 RISCO  

  

 Toda pesquisa abarca riscos, por isso, irão serão tomados alguns cuidados, 

por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e documental não envolverá risco a 

qualquer criança, uma vez que o nome e imagem de todos os participantes será 

preservado. No entanto, para esses relatos irão se tomar todos os cuidados ao falar 

sobre os bebês, usar a veracidade do que ocorreu na foto, tomando o cuidado de 

explicar cada contexto e atividades realizadas. 

 

7.6 BENEFÍCIOS 

 

Procura-se por meio dessa pesquisa auxiliar professores e professoras da 

educação infantil. Ao narrar as minhas experiências gostaria de mostrar às pessoas a 

capacidade de aprendizagem dos bebês, como é possível vivenciar momentos únicos 

de desenvolvimento da autonomia através de práticas pedagógicas pautadas na 

criatividade e na ecoformação. Busca ainda instigar aos docentes a procurar aprender 

mais sobre os bebês, refletir sobre a sua prática, sua formação e constante 

autoformação. O ORA vem, nesse contexto, como um referencial inovador, que traz 

conceitos como o tempo, o meio e a mudança. Um referencial que provê um 
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arcabouço teórico-metodológico, cujo resultado desta pesquisa propõe e permitirá que 

os docentes possam observar, refletir e aplicar sua prática pedagógica, de maneira, 

que suas crianças participem efetivamente do processo, tornando-se protagonistas na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



79 

 

 Foram escolhidos 09 episódios que estão relatados no registro diário de aula, 

compreendendo 03 episódios do ano de 2017, 03 episódios do ano de 2018 e 03 

episódios do ano de 2019, a fim de responder o objetivo de analisar episódios das 

práticas pedagógicas a partir do ORA para o desenvolvimento da autonomia, norteado 

pela criatividade e ecoformação.  

Essas práticas pedagógicas envolvem em sua maioria parte do dia a dia dos 

bebês e são aplicadas constantemente para que os bebês internalizem de forma 

gradativa esses conceitos e desenvolvam a sua autonomia frente as atividades 

propostas e a partir da criatividade e da ecoformação.  

 

8.1 EPISÓDIOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2017 

 

 No ano de 2017 trabalhei na turma do Berçário I, que compreende crianças de 

0 a 1ano, em nosso município seguíamos um currículo base que foi estruturado a 

partir do Referencial Curricular para a Educação Infantil, pelas Diretrizes Nacionais 

para a Educação, os Indicadores de Qualidade, assim como, toda e qualquer 

legislação vigente. O trabalho era desenvolvido por meio de projetos que, para a turma 

do berçário, envolvia a questão dos sentidos, então todo e qualquer projeto teve como 

base o desenvolvimento dos sentidos tato, olfato, paladar, visão e audição e as 

atividades, portanto, estavam voltadas a essa finalidade.  

 A maioria dos professores trabalha com planejamento mensal nos berçários, 

uma forma de acompanhamento utilizada é o registro diário de tudo que ocorre 

durante o dia, compreendendo desde a chegada do bebê a instituição até a sua saída. 

A prática diária junto aos bebês, envolve uma série de ações de forma a cuidar e 

educar de forma indissociável. A troca de fraldas, a hora da alimentação, a escovação, 

a necessidade de os bebês dormirem, pois, o sono é parte do seu desenvolvimento, 

exigem da professora de bebês um conhecer profundo das necessidades específicas 

e inerentes a essa fase da vida. Momentos como estes, estão tomados de 

oportunidades para que os bebês se desenvolvam de forma autônoma, portanto, a 

professora de bebês que toma a criatividade e a ecoformação como norte da sua 

prática pedagógica, além de favorecer para que essa criança cresça de forma integral 

e feliz, favorece também para o desenvolvimento consciente e responsável da 

autonomia do bebê. Lino (1998) nos traz que a rotina diária é um instrumento de 

aprendizagem, pois se trata de um elemento imprescindível para que as crianças 
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estabeleçam uma noção de tempo e de espaço. Por isso, os professores devem 

auxiliar as crianças a internalizarem a rotina, para isso, precisam manter a sequência 

de tempo, referindo-se ao nome de cada tempo ao iniciá-lo. 

Desde quando iniciei na turma do berçário, eu tinha como hábito conversar 

muito com os bebês, falava o tempo todo, explicando o que faríamos no dia, pedindo 

como foi a noite, o final de semana, enfim, uma conversa normal, como se estivesse 

falando com pessoas que me responderiam e de fato, me respondiam, cada um do 

seu jeito. É importante para o bebê se sentir parte, por isso sempre achei estranho o 

bebê estar sentado no ambiente da sala. Por exemplo; o professor simplesmente pega 

o bebê e coloca-o para brincar na areia. Com certeza, o bebê não entenderá nada 

sobre essa ação. Por essa razão, a professora necessita ter conhecimento e ser 

sensível a fala das crianças. Um exemplo prático dessa comunicação: “Pessoal, agora 

nós vamos ao parque, brincar na areia, vamos lá?”. Embora tenham pouca idade, os 

bebês aos poucos irão internalizando o objetivo da ação de a professora, de colocá-

lo a brincar na areia. A expor ao bebê sobre o que acontecerá na sequência, entre um 

momento e outro, além de denotar respeito à criança, propicia a ele o desenvolvimento 

de sua autonomia, visto que, ao saber sobre “o que vem depois”, oportuniza ao bebê 

comportar-se de forma com aquilo que se propõe como efetivação da prática 

pedagógica.  Para Freire (2000), existem vários fatores que levam à autonomia, dentre 

eles, o papel do docente e do discente, consciência do inacabamento, o papel da 

pesquisa, todos esses fatores acarretam a autonomia tanto do professor quanto da 

criança e ambos partem de uma autonomia para chegar a um conhecimento autêntico 

(KIRA; MEDEIROS; SANTOS, 2017). 

 Os episódios a seguir foram escolhidos de forma a caracterizar e demonstrar 

um pouco do que ocorre com a turma do berçário. Relacionados ao desenvolvimento 

da autonomia, estas são atividades diárias que demandam grande esforço por parte 

dos bebês. 

 

Quadro 8: Episódio 1  
 

Forma 
como se 

interpreta 
 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Expressar suas necessidades, 
desejos, pensamentos e sentimentos, utilizando gestos balbucios e palavras, para 
desenvolver sua comunicação e autonomia. Atividade: Conversar com o bebê 
fazendo questionamentos sobre o seu final de semana. 

Espaço-tempo: Em sala de aula, durante a troca de fraldas. 

Recursos Material 
Fralda, chocalho. 

Recurso Humano 
1 bebê de 10 meses. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 
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Positiva/ 
com êxito 

 

Promover junto ao bebê 
uma conversação, 
conforme sua faixa etária 
e entendimento do 
contexto e situação 
vivenciada. 

Estabelecer diálogo 
entre a professora e o 
bebê no momento de 
troca de fraldas. 

O bebê fica atento a conversa 
e procura estabelecer um 
diálogo em forma de 
balbucios, olhares, gestos. 
Mesmo que naquele 
momento o bebê não sinalize 
ou tente verbalizar, ele está 
captando a conversa, o que 
mais tarde poderá auxiliar no 
desenvolvimento da fala.  

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Com essa prática pedagógica procurou-se estabelecer um diálogo entre o bebê e a 
professora (Observar), no qual a professora, ao questionar sobre o final de semana 
do bebê, mostrou-se interessada na vida dele, falou nomes e situações do cotidiano 
do bebê em âmbito familiar, procurou ainda desenvolver a linguagem, ampliando as 
possibilidades de comunicação (Refletir). Ao se comunicar o bebê consegue 
expressar suas vontades e necessidades, promovendo assim, sua autonomia. 
(Aplicar) - Aplicação de significados e interesses. (TORRE, 1997, p. 39, tradução 
nossa).  

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  

 

Figura 5 – Registro Episódio 1 

Fonte: Diário de aula (2017) 
 

 Neste episódio, a auxiliar de sala estava trocando as outras crianças enquanto 

estávamos esperando o almoço chegar, nesse momento iniciei uma conversa com um 

dos bebês, questionando como foi o seu final de semana, ela do jeito dela me 

respondeu. Então falei: “Sério, tudo isso aconteceu? E você brincou com a mamãe? 

Com o papai e com a mana? ”. Ela respondeu: “sim”, de forma espontânea, 
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demonstrava entender perfeitamente o contexto. Continuamos a conversa e fiz outros 

questionamentos, como se alguém havia lido histórias para ela e ela fez que não com 

a cabeça. Então falei: “nossa que coisa, eles não leram para você. Amanhã a Prô lê 

para você e seus amigos, vamos cantar uma música enquanto o almoço não vem?”. 

Começamos a cantar a música que ela mais demonstrava gostar e conseguia 

acompanhar tanto em gestos quanto em canto, pois eram somente sílabas repetidas. 

Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições para as crianças 
explorarem o ambiente de diferentes maneiras (manipulando materiais da 
natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, 
fazendo perguntas etc.) e construírem sentidos pessoais e significados 
coletivos, à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando 
de um modo singular das formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso requer 
do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança, e 
assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas 
crianças. (BRASIL, 2013, p. 89). 

 Esse episódio é somente um recorte do que tem sido feito, mas essa atividade 

se repete várias vezes, como forma da criança desenvolver o hábito de conversação, 

assim como, ampliar seu vocabulário. Por isso, é importante falar da maneira correta, 

pronunciar as palavras de forma correta, cuidar na entonação e imposição da voz, a 

criança está aprendendo com os exemplos das ações, mas também pela fala. 

 Rapoport (2012) nos traz a importância de se falar com os bebês, ele nos traz 

que: 

Por meio de conversa dos adultos que interagem com as crianças é que elas 
vão construindo o sentido, percebendo a necessidade da fala e produzindo o 
desejo de tornarem-se falantes, de expressarem-se pela linguagem. Até 
aprenderem a falar, suas necessidades e desejos são expressos, em grande 
parte, por meio de gestos, apontando objetos, coisas e lugares. A partir do 
momento que começam a organizar intencionalmente a fala, os gestos 
passam a funcionar com um acessório, não mais como linguagem principal 
pela qual se comunicam e aprendem sobre si e sobre o mundo. (RAPOPORT, 
2012, p. 21). 

 Já Barbosa (2006) pontua a importância dos ritmos e das repetições na 

organização das rotinas, ela pontua que a repetição não é algo inventado pelos 

adultos, é algo observável nas brincadeiras infantis. Assim, repete-se um jogo para 

aprendê-lo, brinca-se na areia muitas e muitas vezes, para fazer um castelo cada vez 

maior. Portanto, é nas repetições que se constroem e se consolidam determinadas 

estruturas mentais.  

 

Quadro 9: Episódio 2   
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Forma 

como se 
interpreta 

 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) – Ampliar gradualmente o 
conhecimento do seu próprio corpo, a fim de aperfeiçoar seus recursos de 
deslocamento e ajustando suas habilidades motoras. Atividade: Conversar com as 
crianças, explicando que está na hora de voltarmos para a sala, porque o almoço 
estava se aproximando e precisávamos nos preparar. Falar que irá abrir a porta e 
pedir para que eles voltem para a sala de acordo com a fase que se encontram, 
explicar que os colegas que não engatinham serão levados à sala. Abrir o portão e 
pedir que se encaminhem para a sala. 

Espaço-tempo: Do cercadão para a sala de aula, trajeto a ser percorrido pelas 
crianças conforme as suas possibilidades. 

Recursos Material 
Percurso de azulejo do cercadinho até 

na sala. 

Recurso Humano 
Movimentos do corpo conforme a fase 

que a criança se encontra. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Fazer com que a criança 
chegue em sala utilizando 
seus recursos de 
locomoção. 

Incentivar a criança no 
percurso, chamando 
pelo nome e afirmando 
que ela irá conseguir 
chegar. 

Procura desenvolver a 
autonomia de ir e vir, 
utilizando seus próprios 
recursos. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Com essa proposta procurou-se desenvolver a autonomia de ir e vir, independente 
da fase que a criança se encontra, pois, todas apresentam recursos para cumprir a 
tarefa ou comando solicitado. Deixou-se livre, a porta aberta, eles entenderam e 
vieram para a sala. A criança passa a sentir mais confiança no ambiente, consegue 
se localizar melhor no meio que está inserido. Há ainda o pertencimento, sentir-se 
parte do grupo, auxilia no desenvolvimento da autonomia, autoconfiança, autoestima, 
sentimento de sentir-se capaz, estreita o vínculo entre professora e criança, pois a 
professora passa a ideia de que confia na capacidade da criança, que ele é capaz 
de realizar o que foi solicitado. Mas, principalmente, que se não conseguir, sempre 
terá alguém por perto para ajudar, para torcer e comemorar suas conquistas. O ORA 
está em todas as fases, desde a ideia da atividade até sua execução, isso porque é 
necessário (Observar) as crianças e suas fases, a capacidade de cada uma 
(Refletir), para depois propor a atividade em si (Aplicar) (TORRE, 1997). Foi 
observado que alguns já engatinhavam e outros já caminhavam, por isso, viu-se a 
possibilidade de promover a ampliação da autonomia, indiferente de como isso se 
aplicaria, fosse caminhando, fosse engatinhando. 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  

 

 

 

 

Figura 6 – Registro Episódio 2 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2017) 

 
 

 Nesta atividade, procurou-se desenvolver a autonomia de ir e vir. Para nós 

adultos é realizado quase que no automático, pois dominamos o nosso corpo e 

ditamos onde, quando e como queremos chegar a um determinado ponto. Entretanto, 

para as crianças, em especial os bebês, esse processo exige algumas conquistas e o 

incentivo a sua autoconfiança é uma delas, levando a autonomia.  

 No episódio 2 estávamos brincando na área externa denominada cercadão, 

espaço onde há a piscina de bolinhas, escorregador e podemos levar outros 

brinquedos para as crianças brincarem. Neste dia, levamos as garrafas pet sonoras, 

compreendia cerca de 08 garrafas pet cada uma contendo um conteúdo diferente, 

dentre eles: arroz, feijão, sementes de girassol, água colorida, água com gliter, bolinha 

de gude, entre outros.   

As atividades criativas são aquelas que propiciam uma experiência de 
inteireza, de plenitude, algo em que o sujeito está envolvido por inteiro em 



85 

 

sua multidimensionalidade e que exige certa flexibilidade estrutural de 
pensamento, de ação, de fluência cognitiva, espiritual, psicológica ao lidar 
com um objeto ou ao vivenciar determinado processo. (MORAES, 2015, p. 
171-172).  

Dessa forma, podemos compreender que a criatividade vai além das 

estratégias diversificadas utilizadas em diferentes situações, criatividade é promover 

que o sujeito criança desenvolva seus conhecimentos, habilidades e capacidades 

para viver em um mundo em transformação. Vale destacar que os horários de 

organização dos tempos na dinâmica do CEI passam por diferentes organizações, 

uma delas é a hora das refeições. No caso das turmas de berçário, seu horário de 

almoço é antes das turmas maiores. Foi então que falei para as crianças: “nós agora 

vamos para a sala, cada um vai como conseguir, sabemos que alguns amiguinhos 

ainda não engatinham e esses as professoras vão levar, mas vocês podem ir para a 

sala sozinhos, já conseguem. Vamos ver quem consegue?”. E abri o portão. Cada 

bebê foi se locomovendo da forma que conseguia, os que engatinhavam começaram 

a engatinhar, os que andavam começaram a andar, e assim, um a um foi em direção 

a sua sala de referência, alguns mais rápido, outros mais devagar. Um dos bebês 

estava iniciando a engatinhar e de tempos em tempos se sentava, olhava a direção, 

sendo estimulada tanto pela professora como pelas outras crianças a continuar. 

Quando de sua chegada a sala, todos comemoraram. 

 Assim, considerando-se que a educação tem como objetivo formar cidadãos 

pensantes e criadores, que constroem seus conhecimentos embasados em sua 

própria realidade, sendo, portanto, capaz de compreender e transformar seu contexto 

por meio do desenvolvimento de sua autonomia. Marafon (2012) nos mostra que: 

[...] a criança deve ter oportunidade, desde sua infância, de criar sua 
autonomia. Nesse aspecto, a educação infantil poderá contribuir de maneira 
peculiar, ajudando a criança a entender a realidade em que vive, sendo capaz 
de agir sobre ela, deixando de “ser para outro” e tornando-se “ser para si”, ou 
seja, um ser histórico e social (MARAFON, 2012, p. 134). 

 Como se pode observar é possível uma educação pautada no desenvolvimento 

da autonomia desde a infância, mas para que isso efetivamente ocorra, é preciso 

contextualizar a aprendizagem, partir da realidade, da vida para a vida. 

 

Quadro 10: Episódio 3   
 Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Imitar gestos e movimentos 

corporais dos professores e/ou colegas. Atividade: Brincando de imitar. 

Espaço-tempo: Sala de aula na hora do soninho. 
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Forma 
como se 

interpreta 
 

Recursos Material 
Carrinho de bebê, cheirinho e chupeta. 

Recurso Humano 
1 bebê de 11 meses e 1 bebê de 4 

meses. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Que o bebê imite as ações 
dos adultos. 

Por meio da 
observação/exemplo a 
bebê realizou a 
imitação dos gestos da 
professora. 

Promover por meio da 
imitação a autonomia dos 
bebês. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Estamos constantemente observando os bebês e seus processos de evolução e, 
muitas vezes não nos damos conta o quanto eles nos observam em nossas ações, 
formas, manias e jeitos de agir. Certo dia após o almoço e na hora do soninho, 
observei uma das crianças ao meu lado, já caminhava, aproximou-se do bebê mais 
novo, que estava em adaptação. Deu o cheirinho para o bebê foi para traz do carrinho 
e começou a embalar, sugerindo querer fazer o bebê dormir. Percebeu-se com isso, 
o quão os pequenos nos observam e o quanto aprendem, não somente evoluem e 
se desenvolvem com as atividades específicas para isso, mas também e, 
principalmente com nossas ações diárias e que fazem parte do nosso cotidiano, de 
cuidado e de educação que temos para com eles. (Observar) - Desenvolver a 
observação e a análise. (TORRE, 1997, p. 39, tradução nossa). 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  

 

 As atividades desenvolvidas nem sempre apresentam alguma resposta 

imediata e, na maioria das vezes, essa resposta ocorre quando o bebê alcança 

determinada fase ou tem o entendimento necessário para executar as ações. O relato 

descrito no Episódio 3 é reflexo de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido ao 

longo dos dias junto a turma do berçário. Neste dia em especial, todas crianças já 

haviam almoçado, e essa bebê estava andando pela sala, quando falei: “como todos 

já almoçaram, vamos prepará-los para a hora do soninho e para isso, colocaremos 

uma música suave”. Foi então que essa bebê se aproximou do menor bebê da sala, 

deu um cheirinho e se encaminhou para a parte de traz do carrinho, começou a 

embalar o bebê, embalou por um tempo, parou, ajeitou o cheirinho, viu se ele tinha a 

chupeta na boca e voltou para a parte de traz do carrinho, começou então a cantar, 

porque, muitas vezes, eu canto para eles dormirem. 
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Figura 7 – Registro Episódio 3 

Fonte: Diário de aula (2017) 

 

 Um caminho possível, é pensar em práticas criativas e ecoformadoras como 

aprendizagem significativa, a qual possibilita aprender consigo mesmo, com o próximo 

e com o ambiente em que o bebê está inserida. Para possibilitar o desenvolvimento 

de bebês de forma integral, articulando sua formação com o ambiente em que se 

encontra, faz-se necessário o professor compreender os espaços nos quais utilizam 

que buscam desenvolver práticas que englobem a ecoformação, esta que “[...] 

representa um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na autonomia, na 

transformação, na colaboração e na busca do desenvolvimento integral da pessoa.” 

(TORRE, ZWIEREWICZ, 2009, p. 153). 

 Percebeu-se na bebê todos os gestos que a professora fazia todos os dias com 

os seus colegas, a professora se viu retratada de forma clara nos gestos da bebê, foi 

um momento muito especial, único, pois a professora percebeu que o seu trabalho 

estava sendo feito da maneira correta, pelos olhos dos mais interessados, os bebês. 

Porque, muitos podem nem perceber, mas o trabalho com bebês exige muita 

sensibilidade, muito cuidado, muito tato, para entender o que precisam na hora que 

precisam. 

 

8.2 EPISÓDIOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2018 

 

 No ano de 2018 trabalhei com a turma do Berçário II, que são crianças de 1 

ano a 1 ano e seis meses. Neste ano, iniciamos com o Projeto Criativo Ecoformador 
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(PCE), fruto do Programa de Ecoformação Continuada de Gestores e Docentes em 

Escolas Criativas, pautado nos pressupostos teóricos da Ecoformação, 

Transdisciplinaridade, Criatividade e Complexidade, vinculado à Rede Internacional 

de Escolas Criativas (RIEC). O Programa conferiu diretamente no aprimoramento das 

práticas pedagógicas dos professores de toda a Rede de Ensino de Massaranduba, 

como reflexo dos conceitos estudados e desenvolvidos na prática. Nesse período, 

houve uma reconstrução da compreensão de valores sustentáveis, no que culminou 

para que deixássemos para traz velhos e prejudicais hábitos, como o uso de Etileno 

Acetato de Vinila (EVA), a favor de uma atitude voltada à preservação do meio 

ambiente e para práticas além dos muros da escola ou instituição. Aos poucos, as 

atitudes e condutas foram se modificando, centramos nossas ações ainda mais no 

protagonismo das crianças, criando situações de aprendizagem que faziam parte da 

realidade das crianças, que estava presente em seu cotidiano. 

  

Quadro 11: Episódio 4   
 

Forma 
como se 

interpreta 
 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Desenvolver atitudes de respeito, 
ajuda e colaboração, valorizando ações de cooperação e solidariedade. Atividade: 
Ajuntar os brinquedos da sala. 

Espaço-tempo:  

Recursos Material 
Brinquedos e a caixa. 

Recurso Humano 
Movimentos realizados pelas crianças 
para alcançar e guardar os brinquedos. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Guardar os brinquedos 
que estavam espalhados 
na sala. 

Pedir para as crianças 
ajuntarem os 
brinquedos. 

Criar o hábito de usar os 
brinquedos, mas depois de 
usá-los, guardá-los. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

A criança tem o brincar como parte de sua natureza, é algo intrínseco. Os brinquedos 
são considerados importantes instrumentos de aprendizagem, no entanto, percebe-
se, que as crianças nem sempre possuem o hábito de guardar os mesmos. Eles 
possuem todo o direito de brincar, mas também possuem a responsabilidade de 
guardá-los após seu uso e isso quem ensino, são os adultos que fazem parte de seu 
contexto. Ao criar esse hábito os bebês desenvolvem sua autonomia e a 
responsabilidade. O meio socialmente organizado exposto por Torre (1997) nos traz 
inúmeras informações, o meio educa, ele pode ser definido como um conjunto de 
influências naturais, culturais, sociais, a inclusão da realidade simulada, possui a 
potencialidade de gerar mudanças pessoais.  

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  
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Figura 8 – Registro Episódio 4 

Fonte: Diário de aula (2018) 

 

Este episódio foi escolhido para demonstrar a importância de desenvolver no 

bebê o seu senso de responsabilidade, não é porque possuem pouca idade que não 

pode ser atribuída nenhuma responsabilidade aos mesmos, pelo contrário, quanto 

antes ensinar sobre responsabilidade, antes ocorrerá o desenvolvimento de sua 

autonomia. Neste episódio estávamos brincando na sala de referência, esperando o 

momento para brincar na área externa, estávamos brincando com os brinquedos de 

montar. Então falei para as crianças que iríamos guardar os brinquedos porque o 

cercadinho estava nos esperando para brincar. Pedi que as crianças me ajudassem a 

guardar os brinquedos porque seria mais rápido. Nesse momento uma das minhas 

crianças se aproximou e disse: “a caxa”. No primeiro momento achei a situação 

engraçada, porque realmente eu havia pedido para que guardassem os brinquedos, 

mas não havia dado a caixa para que eles fossem guardados.  
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 Olhando por outro lado, percebi que ela fez a ligação, se quisesse guardar os 

brinquedos deveria ter uma caixa para guardá-los e ela deve ter se questionado: 

“Como ela quer que guarde os brinquedos se ela não dá a caixa?”. Inúmeras são as 

questões que podem e devem ter passado pela cabeça dela nesse momento, mas a 

naturalidade ao me questionar onde está a caixa me surpreendeu. Porque mesmo 

tendo pouca idade e sabendo pronunciar poucas palavras com entendimento, ela 

soube se expressar verbalmente, solicitando o que precisava para executar a ação 

que lhe foi pedida. Para discorrermos sobre o desenvolvimento da criatividade a partir 

das práticas criativas, precisamos obter entendimento do que é a criatividade, neste 

caso, relacionada aos bebês. Por exemplo: 

O conceito de criatividade em idades precoces é simples e complexo ao 
mesmo tempo [...]. Porque o complexo não é linear nem sequencial, mas sim 
espiral e sincrônico. É dinâmico, processual, imprescindível, do mesmo modo 
criativo, indo além do horizonte do conhecimento estabelecido. (PUJOL, 
2007, p. 74).  

 Quer dizer, junto aos bebês, a criatividade toma corpo à medida que se torna 

imprevisível, emergente e ampla. Nenhuma manifestação criativa se revela sem que 

haja, um conjunto de ações intencionalmente planejadas, estratégias definidas e 

objetivos claros para que a qualidade educacional e o sucesso de uma aprendizagem 

significativa sejam garantidos. Por isso, é importante conversar constantemente com 

as crianças, sobre todas as coisas que ocorrem no dia a dia, explicar as ações que 

serão realizadas, falar sobre tudo que será feito no dia para que, aos poucos, eles 

tenham o entendimento dos locais e das ações, logo eles compreendem e, com isso, 

sentem-se parte. 

 

Quadro 12: Episódio 5   
 

Forma 
como se 

interpreta 
 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Reconhecer e ampliar os 
movimentos, percebendo assim as potencialidades e limites do corpo. Atividade: 
Tomar suco/água sem auxílio. 

Espaço-tempo:  

Recursos Material 
Mamadeira ou caneca de suco/água. 

Recurso Humano 
Movimento das crianças  

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Que as crianças 
aprendam a tomar 
suco/água sozinhas. 

Pedir para as crianças 
sentarem e entregar o 
suco/água para que 
tomem sozinhos. 

Com isso, as crianças irão 
aprender a tomar seu 
suco/água sozinhos, sem o 
auxílio de outros. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Ao ensinar a criança a tomar seu suco/água sozinha (Aplicar), o professor auxilia no 
processo de desenvolvimento da autonomia, pois ao conseguir tomar sozinha seu 
suco/água sozinho a criança terá um melhor desempenho, conseguirá aos poucos 
ser independente. A fase da aplicação resulta na chave para interiorizar e consolidar 
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as aprendizagens. Durante a aplicação pode-se seguir três passos, quando se trata 
de analisar documentos de realidade descrita ou simulada que são: otimização e 
inovação, aplicação a situações familiares e valorização da própria aprendizagem. 
Portanto, o ORA é um procedimento para utilizar com proveito qualquer estímulo. É 
uma ferramenta intelectual para apropriar-nos do meio e convertê-lo como 
instrumento de formação. Pode ser útil em situações formais e não formais, 
adaptando ao grupo de pessoas que se trabalha (TORRE, 1997). 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  

 

  
Figura 9 – Registro Episódio 5 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

O episódio 5 foi escolhido por também fazer parte da rotina, cada dia mais 

procuramos desenvolver a autonomia das crianças, iniciando pelas atividades do 

cotidiano e nesse faixa etária eles já começam a tomar a mamadeira sozinhos seja de 

leite ou de suco/chá/água e aos poucos começam a se alimentar sozinhos, sempre 

com auxílio e supervisão das professoras e auxiliares de sala. 

 Neste dia estávamos brincando na casinha e quando a hora se aproximava da 

do almoço falei para as crianças que seria a hora de guardar os brinquedos e ir para 

a sala tomar suco. Todos ajudaram a guardar os brinquedos e fomos a sala, ao 

entrarem em sala foram sentando-se no chão esperando que todos se sentassem, me 

aproximei com a bandeja de suco e entreguei para cada um o seu, tomaram a 

quantidade que quiseram e depois me entregaram o copinho ou mamadeira. As 

crianças conseguiram tomar o suco sozinhas, após tomar o suco eles se 

encaminharam para o solário onde continuaram brincando com os brinquedos lá 

dispostos. Souza (2020) relata que é importante estabelecer uma rotina, no entanto, 

isso não é uma tarefa fácil, pois todo o contexto educacional deve ser compreendido, 
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principalmente as crianças. Para elas é fundamental a existência de uma rotina que 

lhes proporcione segurança, espaço para o desenvolvimento de sua autonomia e 

controle das atividades que irão acontecer. 

 Esse é um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, 

então é importante que essas atividades estejam expostas em sala, por meio de 

desenhos e escrita e sejam comunicadas, para que as crianças saibam a sequência 

do que irá acontecer naquele dia. 

 Kami (1990, p.48) reforça esse pensamento ao afirmar que:  

A essência da autonomia é que as crianças se tornam capazes de tomar 
decisões por elas mesmas. Autonomia não é a mesma coisa que liberdade 
completa. Autonomia significa ser capaz de considerar os fatores relevantes 
para decidir qual deve ser o melhor caminho da ação. Não pode haver 
moralidade quando alguém considera somente o seu ponto de vista. Se 
também consideramos o ponto de vista das outras pessoas, veremos que não 
somos livres para mentir, quebrar promessas ou agir irrefletidamente. 

 

 Assim, é importante mostrar para a criança seja através de desenhos ou pela 

linguagem verbal, mas eles precisam ter conhecimento dessa sequência de atividades 

que será realizada durante o dia. Além de observar as intenções e códigos 

dominantes, sejam eles verbais, dinâmicos icônicos ou simbólicos, é importante 

observar os conteúdos e as intenções, bem como, considerar o meio, pois ele também 

transfere uma mensagem (TORRE, 1997). O episódio 5 somente representa bem o 

que o autor explica, ao falar para as crianças que estava na hora de retornar à sala e 

tomar o suco e que precisávamos ajuntar os brinquedos, todos entenderam e 

começaram a ajuntar os brinquedos, depois todos se encaminharam para a sala para 

tomar o suco, estavam cientes que o suco estaria na sala, localizaram-se 

geograficamente. 

 Para nós parece fácil, mas não temos ideia da quantidade de sinapses e 

ligações neurológicas que se formaram para que essas crianças conseguissem atingir 

os objetivos propostos. Nesse dia todos conseguiram, claro que não foi sempre assim, 

no início, a maioria não conseguia. Nesses momentos, fez-se necessário a 

intervenção e o auxílio do professor, sua estimulação constante, seu incentivo, enfim, 

seu olhar sensível para cada um de seus bebês. 

 

Quadro 13 - Episódio 6 
 Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Brincar com enredos, objetos ou 

adereços, tendo como referência histórias conhecidas. Atividade: História do Homem 
que amava caixas, após contação da história entregar caixas de todos os tamanhos 
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Forma 
como se 

interpreta 
 

e deixar as crianças explorarem as mesmas, usando a sua imaginação para 
desenvolver a brincadeira. 

Espaço-tempo: Contação de histórias em sala e a atividade com caixas de papelão 
aconteceu no cercadinho. 

Recursos Material 
Livro: O homem que amava caixas. 

Caixas vazias de papelão de todos os 
tamanhos. 

Recurso Humano 
Brincadeira livres das crianças com as 

caixas. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Estimular a autonomia e a 
criatividade das crianças a 
partir da utilização das 
caixas de papelão.  

As crianças brincam 
umas com as outras, 
observam os 
movimentos umas das 
outras, imitam os 
movimentos. 

Com essa atividade busca-se 
estimular a criatividade e a 
autonomia das crianças, além 
da imaginação e da imitação. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Nesta atividade iniciamos contando a história do homem que amava caixas e após a 
contação fomos ao cercadinho brincar com as caixas de papelão, as caixas eram de 
todos os tamanhos e cada criança pode escolher uma para brincar. Com essa 
atividade buscou-se desenvolver a autonomia, a imaginação, a criatividade na 
realização dos movimentos e ações que cada um fez com a sua caixa. Para Torre 
(1997) o Ciclo da Aprendizagem se dá por meio de 4 fases, 1-Experiência Concreta; 
2-Observação; 3-Reflexão; 4-Aplicação. O autor ainda sugere que a aprendizagem 
seja vista e percebida como um ciclo, além de estabelecer um paralelismo entre o 
processo de aprendizagem descrito na aplicação dos casos. Para isso, é preciso 
verificar as fases e compreender o processo.  

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021. 
  
 

Figura 10 – Registro Episódio 6  

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 Esta atividade relatada no Episódio 6 foi muito interessante, desde a contação 

de histórias até a execução da atividade em si, brincar com caixas é sempre uma 

surpresa. Para De Conti e Sperb (2001), o brincar é, 

 

 [...] uma atividade prática, na qual as crianças constroem e transformam seu 
mundo, conjuntamente, renegociando e redefinindo a realidade. Assim, o 
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brincar compreende uma construção da realidade, a produção de um mundo 
e a transformação de tempo e do lugar em que ele pode acontecer. 

 

 Mas, também é preciso que o professor tome sua posição, posição esta de 

mediador, de facilitador e instigador. Werri e Ruiz (2001) pontuam que formar um 

sujeito autônomo é possível, no entanto, para isso, a autoridade adulta deve ser 

diminuída assim se desenvolve o respeito mútuo entre o adulto e a criança, a criança 

e criança, possibilitando a construção dos valores morais a partir de discussões e de 

ações que sejam considerados a opinião e que respeitem o grupo a que eles 

pertencem.  

A ecoformação desenvolve entre seus princípios a criatividade, compreendida 

“[...] como o potencial humano para gerar ideias novas, buscando a melhora dentro 

de um marco de valores.” (TORRE, 2011, p. 57). Assim, faz-se necessário também 

que o indivíduo possua condições para prevalecer seu espírito criativo, pois “[...] a 

criatividade de um povo depende da criatividade de seus indivíduos [...]” (TORRE, 

2009, p. 56), ou seja, organizar os espaços externos com diferentes recursos, desafios 

e possibilidades, potencializa o desenvolvimento da autonomia e da criatividade.  

Percebe-se, portanto, que quanto mais a criança manipula, explora, descobre, mais 

ela desenvolve sua autonomia, a criança por natureza é curiosa, quanto mais 

oportunidades oferecermos, maiores serão os resultados, as caixas de papelão 

entram nesse contexto como um importante instrumento de aprendizagem.  

Para um adulto uma caixa é uma caixa, na maioria das vezes, para uma criança 

uma caixa pode ser várias coisas, pode ser o castelo da princesa, um esconderijo, um 

labirinto, pode ser uma cadeira, uma casa, um estúdio, um carro, pode ser tanta coisa, 

abre-se aí uma infinidade de possibilidades de aprendizagem. 

 

8.3 EPISÓDIOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2019 

 

 No ano de 2019 trabalhei na turma do Berçário I, como mencionado 

anteriormente, compreende crianças de 0 a 1 ano. Continuamos a trabalhar com a 

proposta do PCE e esse ano escolhemos trabalhar com as culturas do nosso 

município, especificamente, as culturas das famílias de nossas crianças. 

 Fez-se um levantamento e encontrou-se 8 culturas diferentes que foram 

escolhidas por cada sala, nós do Berçário I escolhemos a cultura portuguesa. Foi 

novamente um ano de muitas descobertas e conquistas, as crianças dessa turma 
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impressionaram pela sua espontaneidade e curiosidade. Estavam sempre muito 

ocupados explorando ou descobrindo algo novo. 

 

Quadro 14: Episódio 7   
 

Forma como 
se interpreta 

 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Identificar gostos, preferências e 
expressão de sentimentos. Atividade: Desenvolver a autonomia por meio da escolha 
do brinquedo. 

Espaço-tempo: Sala de aula. 

Recursos Material 
02 brinquedos diferentes, carrinho. 

Recurso Humano 
1 bebê de 6 meses. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/com 
êxito 

Fazer com que o bebê 
escolha entre dois 
brinquedos. 
 
 

Professora e bebê 
durante conversa, 
professora sugere ao 
bebê escolher o 
brinquedo que quer 
usar. 

Ampliar a autonomia do bebê 
ao oportunizar a mesma a 
escolha do brinquedo.  

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Essa atividade consistiu no oferecimento de dois brinquedos para a bebê, ela então 
escolheu um, para verificar se era esse o brinquedo escolhido recolhi e troquei de 
mão, pedi novamente e ela escolheu o mesmo (Aplicar). A aprendizagem mais 
efetiva é aquela que está relacionada às necessidades, as inquietudes e aos 
problemas, com isso, consideremos um segundo elemento, o meio socialmente 
organizado (TORRE, 1997). 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  

 

Figura 11 – Registro Episódio 7 

 
Fonte: Diário de aula (2019). 

  



96 

 

Essa atividade do episódio 7 foi interessante em ser desenvolvida, nela 

coloquei a bebê no carrinho e me posicionei em frente a ela, peguei dois brinquedos 

na mão e pedi a ela que escolhesse um para brincar, ela tocou em um deles, para 

verificar se ela havia entendido o meu pedido peguei o brinquedo dela novamente e 

troquei de mão, pedi novamente que escolhesse um dos brinquedos e ela tocou no 

mesmo, então entreguei o mesmo em sua mão para que pudesse brincar. 

 Pode-se perceber que ela entendeu a pergunta e escolheu conforme a sua 

vontade, esse é um exercício que aplicamos de maneira constante, para que aos 

poucos a criança consiga decidir ou fazer as suas próprias escolhas, ampliando assim, 

a sua autonomia. Para muitas pessoas talvez seja algo simples demais para 

desenvolver com bebês, mas para os bebês cada detalhe conta, cada pequena 

conquista merece e deve ser comemorada. Embora muitos tenham essa ideia, vale 

ressaltar que uma atividade como está possui todo um planejamento, toda uma 

fundamentação, possui um objetivo a ser alcançado. 

 Sobre planejar Ostetto (2000) descreve que: 

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar roteiro. Para 
empreender uma viagem ou conhecimento, de interação, de experiências 
múltiplas e significados para/com o grupo de crianças. Planejamento 
pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por 
isso, não é uma fôrma! Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao 
educador repensar, revisando, buscando novos significados para sua prática 
pedagógica. 

 Portanto, é preciso ter o entendimento de que o professor na atualidade 

assume vários papeis, ele precisa se reinventar todos os dias, buscar alternativas 

pensar em cada bebê que se encontra na sala, pois cada um é diferente do outro, se 

encontra em outra fase de desenvolvimento, mesmo estando com a mesma faixa 

etária e isso deve ser respeitado. Cada um é único e merecedor de todos os esforços 

para atingir seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, os autores Torre e Zwierewicz 

(2009) estabelecem alguns elementos fundamentais para o desenvolvimento da 

criatividade, tais como: autonomia e criatividade. A partir das ideias de Torre e 

Zwierewick (2009, p. 157-158) “Autonomia e Criatividade: deve, a criança, ter a 

oportunidade de colocar à prova sua imaginação, sua capacidade de inventar, de criar 

coisas originais, de enfrentar obstáculos e dificuldades”. 

 Quando falamos em criatividade e ecoformação estamos justamente nos 

referindo a isso, usar a criatividade pessoal para auxiliar no desenvolvimento da 

criatividade dos bebês. Já a ecoformação perpassa a ideia de somente preservação 
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do meio ambiente, ele envolve o eu e o outro enquanto sujeitos, interferindo de forma 

consciente no meio em que estamos vivendo. Perpassa os muros da escola, como 

sempre nos foi passado, é uma educação da vida para a vida. 

 

Quadro 15: Episódio 8   
 

Forma 
como se 

interpreta 
 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Conhecer seus limites e 
sensações que seu corpo produz. Atividade: calçar o tênis sozinha. 

Espaço-tempo: Sala de referência 

Recursos Material 
Tênis. 

Recurso Humano 
Um bebê de 8 meses. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Que o bebê tenha noção 
de como calçar o tênis. 

Professora incentiva o 
bebê a colocar sozinha 
o tênis. 

Pretende-se que o bebê 
amplie sua noção de como 
calçar o tênis sozinha. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Nessa atividade pretendeu-se verificar a noção do bebê quanto a calçar o tênis 
sozinha, sem auxílio do professor. Tanto a reflexão como a relação são conceitos 
que estão presentes em todos os processos de formação estudados. O erro só é 
instrutivo caso venha acompanhado da reflexão, já dizia Torre (2004) em seus outros 
estudos. Mediante a reflexão enriquecemos nosso campo de significados e abrimos 
outros novos. A reflexão facilita a tomada de consciência e a interiorização do 
problema, que é o passo que precede a mudança (TORRE 1997). 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  
 
 
Figura 12 – Registro Episódio 8 

Fonte: Diário de aula (2019). 
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 Os momentos vivenciados no berçário são sempre animadores, as crianças 

sempre nos ensinam muito, basta observá-las. As atividades do cotidiano que para 

nós são corriqueiras para os bebês demanda muito esforço e diversas tentativas para 

se chegar ao alcance do objetivo. Segundo Torre (2003), a criatividade pode mudar a 

criança na forma de ver as coisas, na forma de relacionar-se, e na atitude que a rodeia. 

“A criatividade não é somente um saber, senão também saber fazer e saber ser. 

Requer implicação e compromisso pessoal” (TORRE, 2003, p 24, tradução nossa). 

Com ajuda da criatividade, os entornos, o meio, servem de estímulo e contribuem para 

a formação: 

A estimulação criativa é uma responsabilidade social e um compromisso 
educativo como valor social de nosso tempo. É o norte de todo o sistema 
educativo aberto do futuro. Nossa sociedade, dada a quantidade de 
problemas que tem, não pode permitir o luxo de desperdiçar o potencial 
criativo subjacente em todo o ser humano. (TORRE, 2003, p. 27, tradução 
nossa). 

 É de entendimento de todos que já tiveram algum contato com bebês que eles 

experenciam o tempo todo, estão em movimento o tempo todo, muitos atiram objetos 

ao chão para que o adulto alcance e faz isso diversas vezes, exercícios repetitivos, o 

mesmo ocorre com os calçados. A criança sempre tenta tirar os calçados e quando 

consegue os atira longe. Nesse episódio 8 em questão, a bebê estava tirando o tênis 

todos os dias e nós colocávamos novamente, quando ela tirava pedíamos que não o 

fizesse, mesmo assim ela fazia. Em um determinado dia ela estava brincando no 

solário quando tirou um dos tênis do pé, vendo isso, falei para ela que ela colocasse 

o tênis novamente no pé, porque eu havia falado para não tirar, nesse momento ela 

me olhou e eu novamente pedi que ela tentasse colocar no pé sozinha, que ela seria 

capaz. Ela então observou o tênis em sua mão, olhou para mim e novamente para o 

tênis, foi então que algo muito interessante aconteceu. Ela pegou o tênis e colocou 

pela sola, ou seja, encostou o pé dela na sola do tênis, virou e voltou a colocar na 

mesma posição. Deu para ver nitidamente que para ela era óbvio que a sola ficava 

embaixo do pé, mas porque ele não entrava? Ela olhou para mim como se 

questionasse o porquê de o tênis não entrar, foi então que eu falei: “não está entrando 

né, que coisa, deixa a “Prô”10 te mostrar como coloca”, foi então que voltei a colocar 

o tênis no pé dela e ela ficou observando e quando terminei ela me olhou nos olhos e 

deu um sorriso. 

                                                           
10 Termo utilizado em sala para denominar a professora. 



99 

 

 Pacheco et al. (2009) nos fala da curiosidade, que é algo pertencente a toda e 

qualquer criança, ela demonstra em seus gestos e forma de olhar quando algo chama 

sua atenção, para ele, a curiosidade,  

 

[...] pode se constituir como uma das possíveis características de uma atitude 
criativa. Entendendo que, no processo criativo é impossível separar o 
intelectual do emocional, abre-se uma possibilidade de resgate da dimensão 
do prazer na escola através do incentivo e do trabalho com a atividade 
criadora, que possibilitará a manifestação da curiosidade (PACHECO et al., 
2009, p. 8). 

 

 Por isso, é importante usar essa curiosidade em favor da aprendizagem, são 

os detalhes da rotina que fazem com que as crianças aprendam efetivamente, são 

essas pequenas conquistas em relação a autonomia que promove o desenvolvimento 

do bebê em sua integralidade. 

 

Quadro 16: Episódio 9   
 

Forma 
como se 

interpreta 
 

Proposta Pedagógica: Diretriz Municipal (2019) - Brincar com diferentes situações 
de movimento para desenvolver e ampliar suas potencialidades. Atividade: 
exploração de um carrinho de bebê virado. 

Espaço-tempo:  

Recursos Material 
Um carrinho de bebê. 

Recurso Humano 
4 bebês de 7 a 10 meses. 

Tipo de Processo 

Intenções Interações Efeitos 

Positiva/ 
com êxito 

 

Que os bebês explorem 
as possibilidades do 
carrinho virado. 

As crianças interagem 
entre si, imitam o que 
fazem. 

Desenvolver a autonomia e a 
tomada de decisões. 

Análise dos 
episódios a 

partir do 
ORA 

Virou-se um carrinho de bebê na sala de aula, com as rodas para cima as crianças 
logo perceberam diversas possibilidades de exploração (Aplicar). A aprendizagem 
mais efetiva é aquela que está relacionada às necessidades, as inquietudes e aos 
problemas, com isso, consideremos um segundo elemento, o meio socialmente 
organizado (TORRE, 1997). 

Fonte: adaptado de Bolivar e colaboradores (2001:184) in Amado (2017, p. 285) e 
organizados pelas pesquisadoras, 2021.  
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Figura 13 – Registro Episódio 9 

Fonte: Diário de aula (2019). 

 

 Neste episódio viramos um carrinho de bebê com as rodas para cima, com 

intuito das crianças explorarem possibilidades de brincadeiras e realmente aconteceu, 

cerca de quatro bebês se interessaram pelo novo objeto em sala e foram explorá-lo, 

enquanto alguns entravam e saiam pelos vãos que se formaram outros preferiram 

girar as rodas do carrinho e ficavam se revezando nas explorações. Na instituição de 

educação, a ecoformação permeia entre as diversas linguagens propostas na 

educação infantil, pois, “[...] a ecoformação como expressão do olhar transdisciplinar 

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

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

p. 43), estabelecendo assim, relação entre conceitos e vivências. Esse brinquedo 

novo em sala chamou muito a atenção e as crianças não perderam tempo em explorar 

toda e qualquer possibilidade de brincadeira. Nesse sentido, Machado (1995) deixa 

claro que: 
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A brincadeira verdadeiramente espontânea, que traz consigo a energia 
criativa, a possibilidade do novo e do original, é aquela que surge da própria 
criança que escolheu brincar disso e não daquilo, que organizou os 
brinquedos, os objetos, os materiais, o espaço como quis e que elaborou 
regras e papéis...e isso implica uma atitude por parte do adulto, com um modo 
de ser mais tranquilo, relaxado, liberal, que não atropele a criança. Para que 
ela se sinta à vontade para lidar com o mundo à sua maneira, aprendendo o 
que ela quer aprender (MACHADO, 1995, p.37). 

  

Assim, a criatividade ocupa um importante papel no cenário educacional, ela 

que impulsiona os aprendizados, a produção dos saberes, auxilia no desenvolvimento 

da autonomia, fazendo com que os bebês sejam protagonistas de sua aprendizagem, 

que eles se sintam parte importante do processo, dando a sensação de 

pertencimento. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação infantil é, sem sombra de dúvidas, um lugar de infinitas 

possibilidades de aprendizagem, é um lugar onde as crianças se desenvolvem e se 

constituem como sujeitos. A turma do berçário, em especial foi a escolhida para o 

desenvolvimento da pesquisa, uma vez que há pouca literatura que retrate essa faixa 

etária, crianças de 0 a 18 meses de idade.  

A pergunta geradora da pesquisa pautou-se em questionar “quais as 

contribuições da prática pedagógica a parir do ORA no desenvolvimento da autonomia 

de bebês de 0 a 18 meses de um CEI pertencente a Rede Municipal de 

Massaranduba/SC? 

Como objetivo principal teve-se de investigar as contribuições da prática 

pedagógica a partir do ORA no desenvolvimento da autonomia de bebês de 0 a 18 

meses de idade. Percebeu-se a importância da escolha das atividades e como a rotina 

pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos bebês, as práticas 

pedagógicas pautadas na rotina, com atividades cotidianas promove a autonomia de 

forma criativa, o ORA mostrou-se eficaz, pois propicia ao professor o constante 

observar, refletir para então aplicar as ações necessárias para auxiliar no 

desenvolvimento das crianças. 

A partir dos objetivos específicos que foram, “identificar as contribuições da 

prática pedagógica a partir do ORA no desenvolvimento da autonomia de bebês de 0 

a 18 anos de idade”, constatou-se que várias são essas contribuições, uma vez que o 

ORA como método inovador propõe etapas para a sua realização, no caso dos bebês 

essas etapas partem da percepção do professor, assim, cabe ao professor 

OBSERVAR qual a necessidade de desenvolvimento que o bebê precisa para a faixa 

etária em que se encontra, precisa saber em qual fase o bebê se encontra, quais as 

suas possibilidades e limitações, a partir disso, para a REFLETIR sobre possíveis 

atividades ou ações que contemplem, que possam estimular o bebê até alcançar a 

fase almejada, com as atividades em mente o professor APLICA as mesmas. Como 

todo planejamento essas ações são flexíveis, podem ser trocadas a qualquer 

momento, conforme a necessidade da criança e percepção do professor. Para 

“descrever o registro das práticas pedagógicas desenvolvidas com bebês de 0 a 18 

meses de idade ressaltados pelo ORA”, é relevante ressaltar a importância dos 

registros nesses momentos de observação, registrar os avanços, os retrocessos, os 
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pontos positivos e negativos, verificar o andamento do processo, se o mesmo está 

desempenhando o papel desejado, os registros são grandes aliados dos professores, 

por meio dele é possível refletir constantemente sobre as práticas utilizadas, sua 

execução e relevância. Ao “analisar os episódios das práticas pedagógicas a partir do 

ORA para o desenvolvimento da autonomia, norteado pelos pressupostos teóricos da 

criatividade e ecoformação”, pode-se verificar que o ORA sempre fez parte da prática 

da professora, sob outra ótica, no entanto, através dos pressupostos teóricos da 

criatividade e ecoformação, ela norteou sua prática, deu sentido ao que estava 

realizando, promovendo de forma consciente e responsável o desenvolvimento da 

autonomia dos bebês por meio das atividades realizadas em sala e nos demais 

ambientes do centro de educação infantil. 

Constatou-se por meio desta pesquisa a relevância do trabalho com os bebês, 

apesar de serem pequenos, uma infinidade de aprendizagens ocorrendo em todos os 

momentos, embora as respostas não sejam sempre de maneira automática, toda e 

qualquer interação estabelecida promove um aprendizado importante para seu 

desenvolvimento enquanto cidadão pertencente a uma sociedade. 

Contribuiu de maneira significativa para meu aprendizado de professora de 

bebês, me constitui professora com os anos de trabalho aliando a prática a teoria, 

acertando e errando diversas vezes, continuo me constituindo professora todos os 

dias ao acordar e decidir entrar na minha sala com os bebês, continuo tendo os 

mesmos medos e angústias do primeiro dia, mas hoje, sou capaz de me orientar e 

perceber o que os meus bebês necessitam, sei também que ainda vou errar, que ainda 

vou acertar, mas também sei que a cada dia vou tentar ser melhor, pro eles e por mim. 

Essa pesquisa procurou contribuir para o trabalho dos demais docentes que 

trabalham com bebês, busca amenizar as angústias e medos, é uma maneira que 

encontrei para passar um pouco daquilo que aprendi, daquilo que percebi, pretende 

mostrar que por meio das coisas mais simples do cotidiano é possível trabalhar com 

criatividade, pautada na ecoformação, desenvolvendo assim, a autonomia dos bebês. 
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PRODUTO EDUCACIONAL – FRAGMENTOS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

QUE UTILIZAM O REFERENCIAL INOVADOR DE ENSINO ORA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DE BEBÊS, NORTEADO PELOS 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA CRIATIVIDADE E DA ECOFORMAÇÃO 

 

 O produto educacional é fruto do compilado de episódios reunidos na presente 

pesquisa. É um fragmento do que pode ser desenvolvido com bebês, procura, 

portanto, auxiliar os docentes com ideias de atividades pedagógicas que podem ser 

aplicadas durante a rotina em sala de aula. 

 Ao elaborá-lo procurou-se chamar a atenção pelo colorido, por se tratar de 

bebês reuni cores mais suaves, mas não perde com isso a sua identidade infantil. A 

capa conta sobre o título, sobre autoria e a instituição que proporciona esse momento. 

 

Figura 14 – Abertura e-book 

 
Fonte: Produto Educacional (2021). 

 

 Logo nas páginas iniciais temos a apresentação, que convida aos docentes a 

uma viagem no mundo dos bebês, através de atividades simples do cotidiano, por 

meio da criatividade e tendo a ecoformação como base principal. 

 As atividades propostas trazem situações corriqueiras que podem e devem ser 

usadas para auxiliar no desenvolvimento da autonomia dos bebês, com elas, aos 



 

 

poucos, eles apreendem conceitos de extrema importância para seu desenvolvimento 

integral. 

 

Figura 15 – Apresentação e-book 

 
Fonte: Produto Educacional (2021). 

 

 O produto conta com a descrição de 09 episódios que foram extraídos do 

Caderno de Registro Diário da autora, compreendendo o período de 2017 a 2019, 

esse período foi escolhido devido a pandemia, pois não foi possível fazer a pesquisa 

com as crianças no ano em que a pesquisa foi de fato desenvolvida. 

 Estes episódios trazem a proposta pedagógica, tomando como base a Diretriz 

Municipal de Educação Infantil de Massaranduba/SC, sendo analisados pelos 

conceitos inovadores do ORA. 

 O estudo traz as turmas do berçário 1 e berçário 2, são crianças de 0 a 18 

meses, foram então escolhidos 03 episódios para cada ano. Lembrando que todos os 

dias acontecem novos conhecimentos e há novas descobertas, o que dificultou 

bastante a escolha dos episódios. 

 O critério utilizado na escola foram as rotinas, onde as atividades cotidianas 

foram usadas para gerar o aprendizado e, consequentemente a autonomia dos bebês, 

respeitando-se a fase em que cada um se encontra, seus limites e também 

potencialidades. 

 A seguir temos o exemplo de dois episódios: 



 

 

Figura 16 – Episódio 1 

 
Fonte: Produto Educacional (2021) 
 
 

Figura 17 – Episódio 9 

 
Fonte: Produto Educacional (2021). 

 

 Por meio dos episódios procura-se auxiliar os demais docentes em seu 

trabalho, me constituí como professora de bebês com o decorrer dos anos e continuo 

me constituindo todos os dias, não nascemos prontos, vamos nos construindo aos 

poucos, precisa-se ter a noção da importância do trabalho com os bebês, do quanto 

apreendem, do quanto ensinam. 



 

 

 Trago ainda fragmentos dos conceitos de criatividade, autonomia e 

ecoformação, conceitos estes trabalhados durante a pesquisa. As crianças são 

dotadas de uma curiosidade natural, é preciso que nós, tomemos consciência da 

importância do nosso trabalho, é nossa função promover situações de 

desenvolvimento da autonomia, deixar com que a criança seja protagonista em sua 

aprendizagem, que ela use a sua criatividade para a construção de seus 

conhecimentos, utilizando os conceitos da ecoformação para se tornar um cidadão 

crítico e consciente dos seus deveres e direitos. 

 

Figura 18 – Conceitos 

 
Fonte: Produto Educacional (2021). 

 

 Para finalizar, deixo uma das frases que mais gostei no trabalho, é de minha 

autoria, de forma alguma pretendo parecer arrogante ou pretenciosa, mas ela retrata 



 

 

aquilo que vivencio todos os dias desde que escolhi trabalhar com os bebês, ela 

retrata o que realmente penso e sinto como professora de bebês. 

 

Figura 19 – Final 

Fonte: Produto Educacional (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


