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RESUMO  

 

A metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE tem, entre seus 
princípios norteadores, a transdisciplinaridade e a ecoformação. Sua estrutura 
possibilita o uso nas diferentes etapas educacionais em função de valorizar a 
aproximação do currículo com a realidade dos estudantes e a articulação teórico-
prática. Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar as contribuições da referida 
metodologia para o desenvolvimento integral de crianças que frequentavam a 
Educação Infantil em uma instituição vinculada à Rede Municipal de Lebon Régis, 
em Santa Catarina, a partir de uma análise pautada nos campos de experiência 
definidos na Base Nacional Comum Curricular - BNCC.  Metodologicamente, o 
estudo atende às características da pesquisa-ação, apoiada pela pesquisa 
documental e, prioritariamente, pela abordagem qualitativa, sendo que, na coleta 
de dados, utilizaram-se, como instrumentos, um roteiro de análise documental, um 
roteiro de observação do envolvimento das crianças nas atividades vinculadas ao 
PCE e um questionário aplicado aos pais e/ou responsáveis para que 
expressassem suas percepções a respeito do desenvolvimento das crianças 
durante a intervenção. Entre os resultados, destaca-se que, em quatro projetos 
analisados em outros contextos, observou-se, entre outras condições, o estímulo à 
aproximação com a realidade das crianças implicadas, bem como a ênfase na 
interação, na transdisciplinaridade, na ecoformação e no desenvolvimento integral. 
Em relação ao PCE desenvolvido especificamente nesta pesquisa, destaca-se o 
seu estímulo ao desenvolvimento integral, confirmado na implicação das crianças 
nas atividades e no parecer dos pais, relatando terem observado várias condições 
que o caracterizam em razão da implicação das crianças nas atividades. Dessa 
forma, atende-se às prerrogativas do Mestrado Profissional da UNIARP no sentido 
de apresentar um produto educacional compatível com as demandas da Educação 
Básica, nesse caso, o PCE com estratégias que favoreçam o desenvolvimento 
integral, implicando os campos de experiência da BNCC. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Projetos Criativos Ecoformadores. 
Desenvolvimento integral. Campos de experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The methodology of the Eco-Trainer Creative Projects (ECP) has among its guiding 
principles transdisciplinarity and eco-training, and their structure allows using them 
in different educational stages to assess the proximity of the curriculum with the 
reality of students and the theoretical-practical articulation. The objective of this 
research was to evaluate the contributions of this methodology to the integral 
development of children who attend to Early Childhood Education in an institution 
linked to the Lebon Régis Municipal Network, in Santa Catarina, Southern Brazil, 
from an analysis based on the fields of experience defined in the Common National 
Curriculum Base (CNCB) in Brazil. Methodologically, the study meets the 
characteristics of research-action, supported by documentary research and, 
primarily, by the qualitative approach. As instruments in data collection were used 
a script for documentary analysis, a script for observing the involvement of children 
in activities linked to the ECP and a questionnaire for interviewing parents and/or 
guardians to express their perceptions about the development of children during the 
intervention. Among the results, it is noteworthy that in four projects analyzed in 
other contexts it was observed, among other conditions, the stimulus to approach 
the reality of the children involved, as well as the emphasis on interaction, 
transdisciplinarity, eco-training and integral development. Regarding the ECP 
developed specifically in this research, it stands out the prioritization of integral 
development, which it was confirmed in the involvement of children in activities and 
in the opinion of parents reporting having observed several conditions that 
distinguish them from the involvement of children in activities. In this way, the 
prerogatives of the Professional Master of UNIARP are met to present an 
educational product compatible with the demands of Basic Education, in this case, 
the ECP with strategies that encourage the integral development, involving the fields 
of experience of the CNCB. 

Keywords: Early Childhood Education. Eco-Trainer Creative Projects. Integral 
Development. Fields of Experience.  
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INTRODUÇÃO 

A atenção à criança nas instituições de ensino foi sendo ressignificada no 

decorrer da história da educação brasileira. Vinculada, inicialmente, à criação de 

creches “[...] para minimizar os problemas sociais decorrentes do estado de miséria 

de mulheres e crianças” (GUIMARÃES, 2017, p. 89), a atenção foi, gradativamente, 

assegurando novos contornos com viés pedagógico como forma de superar uma 

referência assistencialista.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 

2006), o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 

1998) e as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica - DCNEBs (BRASIL, 

2013), entre outras regulamentações, foram determinantes para mudanças na 

ênfase assistencialista e impulsionaram a política de atendimento institucionalizado 

à infância, indicando o compromisso da Educação Infantil com o desenvolvimento 

integral. Enquanto a LDBEN nº 9.394/96 indica que compete à Educação Infantil  

“[...] o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade” (BRASIL, 2005, 17), o RCNEI destaca que existe um consenso 

na necessidade de “[...] promover a integração entre os aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um 

ser completo e indivisível” (BRASIL, 1998, p. 17-18). Já nas DCNEBs, o 

desenvolvimento integral é retomado e, ainda que reduza o compromisso da 

Educação Infantil até cinco anos de idade, o documento reitera a obrigação da 

etapa formativa com o desenvolvimento “[...] em seus aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual e social, a afetiva como uma dimensão implicada na referida 

etapa formativa (BRASIL, 2013, p. 36). 

Na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, por sua vez, indica-se o 

compromisso da Educação Básica com esse processo ao se destacar que a mesma 

deve visar à formação e ao desenvolvimento humano, o “[...] que implica 

compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, 

rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual 

(cognitiva) ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2017, p. 14). Apesar de críticas em 

relação ao documento, tais como as indicadas por Portelinha et al. (2017) sobre a 
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associação da oferta de um conteúdo mínimo para a Educação Básica à redução 

de desigualdades de aprendizagem, o documento elucida a necessidade do 

desenvolvimento integral.  

Atender a essa perspectiva gera, contudo, a necessidade de transladar de 

um ensino linear a práticas contextualizadas, condição da qual deriva o seguinte 

problema de pesquisa: Que contribuições a metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE) oferece para o desenvolvimento integral de crianças que 

frequentam a Educação Infantil em uma instituição vinculada à Rede Municipal de 

Ensino de Lebon Régis? 

Considerando essa demanda, esta pesquisa objetivou avaliar as 

contribuições da metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE para o 

desenvolvimento integral de crianças que frequentam a Educação Infantil em uma 

instituição vinculada à Rede Municipal de Lebon Régis, em Santa Catarina, a partir 

de uma análise pautada nos campos de experiência definidos na BNCC. Em 

relação aos objetivos específicos, o estudo comprometeu-se em: analisar projetos 

de ensino e de aprendizagem desenvolvidos na perspectiva do PCE em instituições 

de Educação Infantil de Santa Catarina e suas contribuições para o 

desenvolvimento integral, visando à identificação de possibilidades que pudessem 

ser ajustadas ao contexto da pesquisa; acompanhar a aplicação do PCE  em uma 

turma de Educação Infantil vinculada à Rede Municipal de Ensino de Lebon Régis, 

visando ao levantamento de dados sobre os impactos no desenvolvimento integral 

das crianças. 

Metodologicamente, o estudo se caracterizou por uma pesquisa-ação, 

apoiada pela pesquisa documental e pela abordagem qualitativa.  Na coleta de 

dados, utilizaram-se como instrumentos: um roteiro para análise documental de 

projetos desenvolvidos na perspectiva do PCE em escolas de outros municípios, 

um roteiro de observação do envolvimento das crianças nas atividades vinculadas 

ao projeto e um roteiro de entrevista aplicado aos pais e/ou responsáveis para que 

expressassem suas percepções a respeito do desenvolvimento das crianças 

durante a intervenção. 

Esta pesquisa está vinculada a demandas pessoais, especialmente, por 

acreditar-se que a educação não se faz somente em folhas de papel. Trabalhar 

com projetos é uma forma de estimular o pensamento consonante à ação, além de 
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aproximar o que se trabalha na escola à própria realidade das crianças, 

favorecendo uma formação em que se articula ‘o saber’, ‘o fazer’ e ‘o ser’.  

Em relação ao âmbito profissional, observa-se a necessidade de as 

instituições de Educação Infantil oportunizarem a interação e o protagonismo das 

crianças. Quando estimuladas, elas socializam muitas ideias, criam possibilidades 

e são capazes de intervenções que comprovam sua autonomia e seu potencial a 

fim de solucionar problemas.  

Contudo, um ensino centrado na transmissão inviabiliza o diálogo, a 

colaboração, a socialização, a criação. Em decorrência, muitas potencialidades são 

perdidas pela padronização da prática pedagógica.  

Em contrapartida, a participação efetiva na análise de situações vivenciadas 

nos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, as atividades desafiadoras, 

o envolvimento em situações reais, a conexão com o que se vivencia nas famílias 

e na comunidade e a interação com diferentes idades propiciam novas 

possibilidades para o desenvolvimento integral. Essa perspectiva converge com os 

direitos de aprendizagem e os campos de experiência previstos na BNCC (BRASIL, 

2017). 

Em relação às contribuições teóricas, a pesquisa se compromete com a 

sistematização de estudos sobre a Educação Infantil, incluindo regulamentações 

que orientam a etapa formativa no contexto brasileiro e pesquisas sobre o 

tratamento destinado às crianças e sobre conceitos como a transdisdciplinaridade 

e a ecoformação, entre elas, as de Garcia, Castilho e Rodrigues (2016), Pineau 

(2005), Guimarães (2017), Libâneo (2010), Montenegro (2001), Morin (2009), 

Portelinha et al. (2017), Ujiie e Pietrobon (2008), Santos (2013) e Torre e 

Zwierewicz (2009). Nesse sentido, destaca-se a relevância de transitar de uma 

educação assistencialista, centrada no cuidar, para uma educação comprometida 

com o desenvolvimento integral e com o bem-estar individual, social e ambiental. 

No âmbito acadêmico, a pesquisa converge com as demandas do Mestrado 

Profissional pela sua pretensão de contribuir com a criação de um produto 

educacional em forma de projeto didático. Apesar de ser criado para um contexto 

específico, ou seja, um CMEI de Lebon Régis, a iniciativa pode ser explorada em 

outras instituições desde que adaptada para tal.  
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Em sua estrutura, sistematiza-se, no capítulo inicial, a transição da 

perspectiva assistencialista atribuída à educação infantil ao desenvolvimento 

integral. Já o segundo capítulo elucida o trabalho com projetos, situando-o a partir 

do percurso das tendências educacionais, enquanto o terceiro delimita o percurso 

metodológico e o quarto finaliza ao apresentar os resultados e sua discussão.  

Além das sistematizações de estudos precedentes e da análise de 

regulamentações que orientam a Educação Infantil no contexto brasileiro, espera-

se que o estudo contribua para a elaboração, a aplicação e a sistematização de 

uma iniciativa pedagógica inovadora por meio de práticas que colaborem, de fato, 

para o desenvolvimento integral das crianças.  Além disso, a pesquisa se 

comprometeu, por meio de um projeto de intervenção, a oferecer possibilidades a 

fim de as crianças interagirem entre seus pares e familiares, valorizando a 

articulação entre currículo e realidade e interação teórico-prática.  
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1 DA PERSPECTIVA ASSISTENCIALISTA AO COMPROMISSO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL COM O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

 

Neste capítulo, transita-se de perspectivas assistencialistas a práticas 

voltadas ao desenvolvimento integral. Recorre-se, nesse processo, a estudos que 

abordam a trajetória histórica da Educação Infantil, à legislação e a documentos 

que norteiam a etapa formativa no contexto brasileiro, entre eles, a BNCC, na qual 

se apresentam campos de experiência que indicam a necessidade de superar um 

ensino centrado, exclusivamente, na dimensão cognitiva da criança (BRASIL, 

2017), reafirmando indicações de documentos precedentes, tais como a LDBEN 

9394/96 (BRASIL, 2005) e as DCNEBs (BRASIL, 2013). 

 

 
1.1  PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 
 

O direito da criança à educação formal denota uma condição tardia no 

contexto educacional brasileiro. Somente a partir do século XX, a obrigatoriedade 

do Estado em relação a ela passou a ser, de fato, considerada.  

Antes disso, as opções criadas mostraram-se incapazes de prover a 

formação das crianças condizente às condições pedagógicas, à infraestrutura 

necessária e aos profissionais habilitados. Essa condição é caracterizada tanto pelo 

conceito de criança como as nomenclaturas atribuídas aos ambientes utilizados 

para seu atendimento. 

Em relação ao conceito de criança, Oliveira e Miguel (2012) lembram que 

transitou da ideia do adulto em miniatura às perspectivas atuais. As DCNEIs 

caracterizam essa mudança conceitual quando definem, em seu Art. 4º, a criança 

como um:  

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

Em certa medida, esse conceito já integrou o RCNEI ao destacar que a 

criança: 
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[...] é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização 
familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 
determinada cultura, em um determinado momento histórico. É 
profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, 
mas também o marca (BRASIL, 1998, p. 21). 

Na BNCC, o conceito destacado na DCNEIs é reiterado quando trata da 

importância de potencializar as aprendizagens, destacando a relevância da prática 

do diálogo e do compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de 

Educação Infantil e a família. O documento destaca, igualmente, que “[...] a 

instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a 

riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade” (BRASIL, 2017, p. 37).  

Como ocorrido com o conceito de criança, o conceito em locais destinados 

ao atendimento delas, também, passou por transformações. Entre as 

denominações, utilizaram-se “[...] creche domiciliar, mãe crecheira, creche familiar, 

lar vicinal [...]” para identificar locais em que mulheres tomavam conta, em suas 

próprias casas, de filhos de outras famílias, sendo pagas para isso enquanto os 

responsáveis trabalhavam fora (ROSEMBERG, 1986, p. 73).  Arraigada às 

demandas do início do desenvolvimento industrial brasileiro, a iniciativa gerou uma 

forma peculiar de atendimento infantil conforme se pode observar no comentário 

de Paschoal e Machado (2009) quando lembram que 

O nascimento da indústria moderna alterou profundamente a 
estrutura social vigente, modificando os hábitos e costumes das 
famílias. As mães operárias que não tinham com quem deixar seus 
filhos utilizavam o trabalho das conhecidas mães mercenárias. 
Essas, ao optarem pelo não trabalho nas fábricas, vendiam seus 
serviços para abrigarem e cuidarem dos filhos de outras mulheres. 
(p. 78). 

Com a chegada dos imigrantes europeus para suprir a falta de mão de obra 

na indústria, especialmente a partir do início do século XX, criaram-se novas 

demandas, desencadeando movimentos de reivindicação em relação às condições 

de trabalho e de creches para as crianças de filhos de operários. Foi a partir de 

então que os próprios proprietários das fábricas procuraram amenizar o problema 

que poderia acarretar na produtividade dos trabalhadores por meio da criação 

creches (OLIVEIRA, 1992). 

Oliveira e Miguel (2012, p. 3) debatem o caráter das creches à época, 

afirmando que estava “[...] voltado aos aspectos da higiene, cuidados físicos e 

alimentação, pois ainda não se cogitava em ações educativas”. Subestimavam-se, 
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naqueles contextos, os direitos à formação integral das crianças, previstos na 

BNCC ao destacar, como compromisso da Educação Básica, a formação e o 

desenvolvimento humano, “[...] que implica compreender a complexidade e a não 

linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 

2017, p. 14). 

Esse modelo implantado, no início do século XX, perdurou até a segunda 

metade da década de 1970, momento no qual passou a ceder espaço para creches 

“[...] mantidas e geridas diretamente pelo poder público e uma participação maior 

das mães no trabalho desenvolvido nas creches” (OLIVEIRA, 1992, p. 92). Apesar 

de ser considerado um avanço, somente com a Constituição Federal Brasileira de 

1988 é que se legitimaram direitos ao atendimento institucionalizado das crianças.   

O Artigo 6º é um dos exemplos dessa mudança quando define a educação 

como direito social de todo e qualquer cidadão: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1998, p. 23). Além disso, Art. 208 da referida Lei determinou 

o atendimento às crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas.  

Passados dois anos da promulgação da referida lei, criou-se o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA como possibilidade para consolidar o direito à 

Educação Infantil para todas as crianças de zero a seis anos. Essa regulamentação 

favorece a Educação Infantil no país e impulsiona intervenções que atendam às 

demandas como as indicadas em um de seus artigos: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 
(BRASIL, 2012, p. 11). 

Em 1996, a Educação Infantil passou a integrar o Sistema Nacional de 

Educação. Essa condição foi assegurada pela LDBEN 9394/96, sendo que a 

inclusão foi definida no Art. 21, no qual se indicava que a Educação Básica passava 

a ser formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

(BRASIL, 1996).  
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Apesar da inclusão da Educação Infantil na Educação Básica, o acesso, por 

parte de todas as crianças brasileiras, ainda está distante de acontecer. Essa 

observação pode ser justificada quando se analisa a Meta 1 do Plano Nacional de 

Educação – PNE (BRASIL, 2014), que previa universalizar, até 2016, o atendimento 

na pré-escola das crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar, 

minimamente, o atendimento de 50% das crianças até três anos em creches até o 

final de vigência do referido plano, ou seja, até 2024.  

Além de demandas relacionadas ao acesso à Educação Infantil, destaca-se 

a necessidade de discutir o compromisso assumido na LDBEN 9394/96 com a 

formação integral das crianças que têm o direito de frequentar a referida etapa 

formativa (BRASIL, 2005). Mesmo sendo reafirmado no RCNEI (BRASIL, 1998), 

nas DCNEBs (BRASIL, 2013) e na BNCC (BRASIL, 2917), essa garantia ainda 

demanda de condições que ultrapassam o acesso à creche e à pré-escola. Ou seja, 

o fato de a criança frequentar uma instituição de Educação Infantil não lhe garante 

o direito ao desenvolvimento integral.   

Além do aparato legal, é preciso a instituição de Educação Infantil ser 

composta por uma equipe de profissionais qualificados, ter espaços compatíveis às 

necessidades da faixa etária e materiais diversificados, além de uma proposta 

pedagógica voltada para a faixa etária. São demandas como essas que contribuem 

para superar o viés da Educação Infantil criticado no RCNEI quando o documento 

indicou que:  

Há práticas que privilegiam os cuidados físicos, partindo de 
concepções que compreendem a criança pequena como carente, 
frágil, dependente e passiva, e que levam à construção de 
procedimentos e rotinas rígidas, dependentes todo o tempo da ação 
direta do adulto. Isso resulta em períodos longos de espera entre 
um cuidado e outro, sem que a singularidade e individualidade de 
cada criança seja respeitada. Essas práticas tolhem a possibilidade 
de independência e as oportunidades das crianças de aprenderem 
sobre o cuidado de si, do outro e do ambiente (BRASIL, 1998, p. 
54). 

Tendo como base essa preocupação, a elaboração e a difusão do referido 

referencial contribuiu para ampliar possibilidades pedagógicas à Educação Infantil, 

ao defender a criança como construtora de sua própria identidade, autonomia e 

cidadania, fazendo referência ao que deveria ser trabalhado nas instituições 

(BRASIL, 1998).  



19 
 

A partir de então, ampliaram-se as discussões sobre a necessidade de 

superar a dicotomia entre o cuidar e o educar as crianças. Uma das propostas do 

próprio RCNEI era a de trabalhar com projetos, destacando que esses “[...] são 

conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos 

a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema 

para resolver ou um produto final que se quer obter [...]” (BRASIL, 1998, p. 57). 

 Essa proposta é precedida no documento ao fazer referência a práticas que 

envolvem situações-problema, à aprendizagem significativa e a conhecimentos 

prévios, além de proximidade às práticas sociais reais. O documento destaca, 

ainda, que: 

Por partirem sempre de questões que necessitam ser respondidas, 
possibilitam um contato com as práticas sociais reais. Dependem, 
em grande parte, dos interesses das crianças, precisam ser 
significativos, representar uma questão comum para todas e partir 
de uma indagação da realidade. É importante que os desafios 
apresentados sejam possíveis de serem enfrentados pelo grupo de 
crianças. Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar 
às crianças que a partir de um assunto relacionado com um dos 
eixos de trabalho, possam estabelecer múltiplas relações, 
ampliando suas idéias [sic] sobre um assunto específico, buscando 

complementações com conhecimentos pertinentes aos diferentes 
eixos [...] (BRASIL, 1998, p. 58). 

A metodologia de projetos amplia possibilidades à formação integral. 

Reitera, também, o compromisso atual da Educação Infantil no sentido de articular 

o cuidar e a educação como condições indissociáveis, conforme anunciado por 

Monção (2016, p. 4). Para tanto, a etapa formativa não pode ser marcada pela 

homogeneização e nem pela ritualização das atividades, caracterizando a prática 

destacada pelos autores da sequência ao tecer críticas sobre a institucionalização 

da infância. 

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

Em contrapartida, é preciso pensar em práticas na Educação Infantil que 

oportunizem o desenvolvimento integral. “A escola, portanto, necessita ressignificar 

sua visão sobre a infância, oportunizando que a criança seja, de fato, criança” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 20). 
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1.2 O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 Pesquisas como as de Montenegro (2001) defendem a relevância de 

estimular as diferentes dimensões inerentes ao desenvolvimento infantil.  Essa 

perspectiva implica superar a visão assistencialista que integrou a trajetória da 

Educação Infantil no Brasil e também no exterior. 

 Para tanto, as instituições precisam comprometer-se a superar a ideia de 

que lhes compete exclusivamente a higiene, a alimentação e outros cuidados 

básicos que, apesar de necessários, são insuficientes quando se trata de 

desenvolvimento integral. Essa condição é reiterada em várias regulamentações 

norteadoras da etapa formativa no contexto brasileira. 

Enquanto a LDBEN nº 9.394/96 indica, por exemplo, que compete à 

Educação Infantil  “[...] o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 2005, p. 17), o RCNEI enfatiza que 

há um consenso na necessidade de “[...] promover a integração entre os aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que esta 

é um ser completo e indivisível” (BRASIL, 1998, p. 17-18). Já nas DCNEB, o 

desenvolvimento integral é retomado e, ainda que reduza o compromisso da 

Educação Infantil até cinco anos de idade, o documento reitera o compromisso da 

etapa formativa com o desenvolvimento “[...] em seus aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual e social, a afetiva como uma dimensão implicada na referida 

etapa formativa” (BRASIL, 2013, p. 36).  

Na Figura 1, distinguem-se as dimensões compreendidas no 

desenvolvimento integral pelos referidos documentos. Nela, observa-se que, 

apesar de oscilar nas dimensões indicadas, os três documentos superam a visão 

da Educação Infantil assistencialista ou comprometida somente com o 

desenvolvimento intelectual. 
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Figura 1 - Alusão às dimensões do desenvolvimento integral 

 

 Fonte: adaptado de (BRASIL, 2005, 1998, 2013). 

Na BNCC, indica-se o compromisso da Educação Básica com esse processo 

ao destacar que essa deve visar à formação e ao desenvolvimento humano, o “[...] 

que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse 

desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a 

dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” (BRASIL, 2017, p. 14). Esse 

documento alinha o desenvolvimento integral ao conceito de educação integral, 

definindo-a como uma “[...] construção intencional de processos educativos que 

promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e 

os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea” (BRASIL, 2017, p. 14).  

 O desenvolvimento integral será oportunizado pelo misto de sentimentos, de 

experiências e de situações vivenciadas pelas crianças, nas quais elas tenham a 

liberdade de interagir de forma autônoma e criativa e, ao mesmo tempo, serem 

subsidiadas por profissionais que dinamizem condições para o atendimento de 

suas especificidades e as estimulem em seus avanços. Para tanto, é necessário 

que o trabalho pedagógico tenha uma intencionalidade na interação entre os pares, 

como definido na BNCC (BRASIL, 2017) quando ressignifica e, do mesmo modo, 

reafirma alguns dos objetivos para a Educação Infantil, situando, nesse sentido, os 

campos de experiência como norteadores dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

 Os campos de experiência estão organizados em cinco grupos, os quais se 

baseiam nos saberes e aprendizados das crianças de zero a cinco anos de idade. 
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l LDBEN nº 9.394 (BRASIL, 2005): física, intelectual, social e psicológica.

RCNEI (BRASIL, 1998): física, cognitiva, social, emocional e afetiva.

DCNEBs (BRASIL, 2013): física, intelectual, social, psicológica e afetiva.
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Esses estão sistematizados no Quadro 1 e têm relação com as dimensões do 

desenvolvimento integral previstas na LDBEN nº 9.394 (BRASIL, 2005), na RCNEI 

(BRASIL, 1998) e nas DCNEBs (BRASIL, 2013), sistematizadas na Figura 1: física, 

intelectual/cognitiva, social, psicológica/emocional e afetiva.  

Quadro 1 - Campos de experiência da Educação Infantil e orientações da BNCC 

Campo de 
experiência 

Descrição Orientações 

O
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u
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Neste campo, compreende-se que é na 
interação com os pares e também com 
adultos que as crianças vão constituindo 
um modo personalizado de agir, sentir e 
pensar, além de descobrir que existem 
outros modos de vida, pessoas que são 
diferentes e que também podem ter outros 
pontos de vista. 
É nas interações que elas constroem 
percepções e questionamentos sobre si e 
sobre os outros, observando 
especificidades enquanto também 
passam a se identificar como seres 
individuais e sociais. Nesse processo, 
participam de relações sociais e de 
cuidados pessoais, o que é indispensável 
para que construam sua autonomia e 
senso de autocuidado, de reciprocidade e 
de interdependência com o meio. 

Criar oportunidades para que as 
crianças entrem em contato com 
outros grupos sociais e culturais, 
outros modos de vida, diferentes 
atitudes, técnicas e rituais de 
cuidados pessoais e do grupo, 
costumes, celebrações e narrativas. 
Compreende-se que é por meio 
dessas experiências que as crianças 
podem ampliar o modo de perceber 
a si mesmas e ao outro, valorizar 
sua identidade, respeitar os outros e 
reconhecer as diferenças que nos 
constituem como seres humanos. 

C
o

rp
o

, 
g

e
s

to
s

 e
 m

o
v

im
e
n

to
s

 

Por meio do corpo (seus sentidos, gestos, 
movimentos impulsivos ou intencionais, 
coordenados ou espontâneos), as 
crianças exploram o mundo, o espaço e 
os objetos do seu entorno, estabelecem 
relações, expressam-se, brincam e 
produzem conhecimentos sobre si, sobre 
o outro, sobre o universo social e cultural, 
tornando-se, progressivamente, 
conscientes dessa corporeidade. Nesse 
processo, o uso de diferentes linguagens, 
facilita a comunicação e a expressão no 
entrelaçamento entre corpo, emoção e 
linguagem, estimulando que reconheçam 
as sensações e funções de seu corpo e, 
com seus gestos e movimentos, 
identificam suas potencialidades e seus 
limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, 
a consciência sobre o que é seguro e o 
que pode ser um risco à sua integridade 
física. 

Estimular que a criança seja 
partícipe privilegiada nas práticas 
pedagógicas de cuidado físico, 
orientadas para a emancipação e a 
liberdade. Para tanto, a instituição 
escolar precisa promover 
oportunidades ricas para que as 
crianças possam, sempre animadas 
pelo espírito lúdico e na interação 
com seus pares, explorar e vivenciar 
um amplo repertório de movimentos, 
gestos, olhares, sons e mímicas 
com o corpo, para descobrir 
variados modos de ocupação e uso 
do espaço com o corpo. 
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Conviver com diferentes manifestações 
artísticas, culturais e científicas, locais e 
universais, no cotidiano da instituição 
escolar, possibilita às crianças, vivenciar 
diversas formas de expressão e 
linguagens. Com base nessas 
experiências, elas se expressam por 
várias linguagens, criando suas próprias 
produções artísticas ou culturais, 
exercitando a autoria (coletiva e 
individual). Essas experiências 
contribuem para que, desde muito 
pequenas, as crianças desenvolvam 
senso estético e crítico, o conhecimento 
de si mesmas, dos outros e da realidade 
que as cerca. 

A Educação Infantil precisa 
promover a participação das 
crianças em tempos e espaços para 
a produção, manifestação e 
apreciação artística, de modo a 
favorecer o desenvolvimento da 
sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal. 
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Desde o nascimento, as crianças 
participam de situações comunicativas 
cotidianas com as quais interagem. As 
primeiras formas de interação do bebê 
são os movimentos do seu corpo, o olhar, 
a postura corporal, o sorriso, o choro e 
outros recursos vocais, que ganham 
sentido com a interpretação do outro. 
Progressivamente, vão ampliando e 
enriquecendo seu vocabulário e demais 
recursos de expressão e de 
compreensão, apropriando-se da língua 
materna que se torna, pouco a pouco, seu 
veículo privilegiado de interação. 

Na Educação Infantil, é importante 
promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, 
potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de 
histórias, na participação em 
conversas, nas descrições, nas 
narrativas elaboradas 
individualmente ou em grupo e nas 
implicações com as múltiplas 
linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e 
pertencente a um grupo social. 
Nesse processo, a imersão na 
cultura escrita deve partir do que as 
crianças conhecem e das 
curiosidades que deixam 
transparecer. 
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As crianças vivem inseridas em espaços e 
tempos de diferentes dimensões, em um 
mundo constituído de fenômenos naturais 
e socioculturais. Desde muito pequenas, 
procuram se situar em diversos espaços 
(rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e 
noite; hoje, ontem e amanhã etc.). 
Demonstram também curiosidade sobre o 
mundo físico (seu próprio corpo, os 
fenômenos atmosféricos, os animais, as 
plantas, as transformações da natureza, 
os diferentes tipos de materiais e as 
possibilidades de sua manipulação etc.) e 
o mundo sociocultural (as relações de 
parentesco e sociais entre as pessoas que 
conhece; como vivem e em que trabalham 
essas pessoas; quais suas tradições e 
seus costumes; a diversidade entre elas 
etc.). Além disso, nessas experiências e 
em muitas outras, as crianças também se 
deparam, frequentemente, com 
conhecimentos matemáticos (contagem, 
ordenação, relações entre quantidades, 
dimensões, medidas, comparação de 
pesos e de comprimentos, avaliação de 
distâncias, reconhecimento de formas 
geométricas, conhecimento e 
reconhecimento de numerais cardinais e 
ordinais etc.) que igualmente aguçam a 
curiosidade. 

A Educação Infantil precisa 
promover experiências nas quais as 
crianças possam fazer observações, 
manipular objetos, investigar e 
explorar seu entorno, levantar 
hipóteses e consultar fontes de 
informação para buscar respostas 
às suas curiosidades e indagações. 
Assim, a instituição escolar está 
criando oportunidades para que as 
crianças ampliem seus 
conhecimentos do mundo físico e 
sociocultural e possam utilizá-los em 
seu cotidiano. 

Fonte: Brasil (2017). 

 

 Ao descrever os campos de experiência e indicar condições a serem 

proporcionadas pelas instituições de Educação Infantil, a BNCC (BRASIL, 2017) 

colabora para que os docentes possam organizar um planejamento que supera a 

tendência tradicional. Essa superação ocorre quando se articula o pensar ao fazer, 

conforme previsto no documento, mas precisa também incluir o ‘ser’.  

Portanto, como enunciado por Zwierewicz (2019), existe uma lacuna a ser 

considerada na BNCC para que as práticas pedagógicas na Educação Infantil se 

articulem à pedagogia ecossistêmica e pela metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE) explorados neste estudo, justamente porque a tríade saber-

fazer-ser são compatíveis com o pensamento complexo, enunciado por Morin 

(2009), pela transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2005, 2015) e pela ecoformação 

(PINEAU, 2005). 

Existe, portanto, uma lacuna a ser considerada na BNCC, além das 

indicadas por Portelinha et al. (2017) sobre a associação da oferta de um conteúdo 
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mínimo para a Educação Básica à redução de desigualdades de aprendizagem, ou 

seja, a indicação de que devem ser consideradas as especificidades das crianças 

de até seis anos, sem explicitar quais seriam essas especificidades em relação à 

idade. Trata-se da falta da inclusão do ‘saber ser’ como um dos aspectos fulcrais 

para o desenvolvimento de competências.  

Ao articular o ensino ao desenvolvimento de competências, o documento 

enfatiza-se o ‘saber’ e o ‘saber fazer’. O ‘saber ser’ não é mencionado e somente 

pode ser observado quando se analisam, detalhadamente, algumas questões do 

documento. 

Um dos exemplos é a implicação do ‘saber ser’ na sétima competência 

quando essa indica a importância de estimular, entre outras questões, a 

argumentação na defesa de “[...] pontos de vista e decisões comuns que respeitem 

e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global [...]” (BRASIL, 2017, p. 9). Contudo, 

parte-se do princípio que poderia tangenciar todo o documento, tendo nele a 

mesma relevância atribuída ao ‘saber’ e o ‘saber fazer’. É a partir dessa perspectiva 

que o próximo capítulo tem como foco a pedagogia ecossistêmica e a metodologia 

de projetos. 
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2 A PEDAGOGIA ECOSSISTÊMICA E A METODOLOGIA DE PROJETOS  

 
 

Ao contrário, as cem existem  
A criança  

é feita de cem. A criança tem  
cem mãos  

cem pensamentos  
cem modos de pensar  

de jogar e de falar.  
[...] A criança tem cem linguagens  

(e depois cem cem cem)  
mas roubaram-lhe noventa e nove. A escola e a cultura  

lhe separam a cabeça do corpo.  
Dizem-lhe:  

de pensar sem as mãos  
de fazer sem a cabeça  

de escutar  
e de não falar de compreender  

sem alegrias de amar.  
[...]  

Dizem-lhe:  
que o jogo e o trabalho  
a realidade e a fantasia  

a ciência e a imaginação  
o céu e a terra  

a razão e o sonho  
são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe:  

que as cem não existem. A criança diz: ao contrário, as cem existem.  
(MALAGUZZI, 1999, p. V). 

  
 Os diferentes modos de pensar, expressados na epígrafe de abertura desta 

seção, simbolizam não somente o direito à reflexão, mas também o direito à 

participação, à vivência, à tomada de decisão e à ação.  Um recorte das tendências 

pedagógicas que tem influenciado a educação brasileira e que compõe os dois 

blocos classificados ainda no século XX evidencia que esses direitos nem sempre 

foram assegurados, conforme se pode observar na sequência. 

 Além de elucidar essa condição, o capítulo aponta demandas para uma nova 

classificação das tendências pedagógicas. Nesse sentido, situa a pedagogia 

ecossistêmica como uma possível tendência e articula a ela a metodologia dos 

projetos, identificando os Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) como uma das 

opções que podem impulsionar o desenvolvimento integral. 
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2.1 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 A classificação ainda comum das tendências pedagógicas as posiciona em 

dois grupos: tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas 

progressistas. Sistematizadas na sequência, identificaram-se tais tendências no 

século XX, demonstrando a necessidade de uma nova classificação, especialmente 

quando se observam as implicações do texto da epígrafe de abertura deste 

capítulo. 

 

2.1.1 Tendências pedagógicas liberais 

Queiroz e Moita (2007) registram que as tendências pedagógicas liberais 

surgiram no século XIX sob forte influência das ideias da Revolução Francesa. A 

pedagogia liberal se apoia na ideia de que a escola tem como função preparar o 

indivíduo para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões 

apresentadas individualmente. Com base nessa perspectiva, Libâneo (2010) alerta 

que o pretendido é a formação de um estudante ideal, desvinculado da realidade 

concreta.  

As tendências pedagógicas liberais subdividem-se em: liberal tradicional, 

liberal renovada progressivista, liberal renovadora não diretiva e liberal tecnicista. 

Brevemente sistematizadas na sequência, parte das tendências revela uma visão 

de que o saber sistematizado historicamente é mais importante que a experiência 

vivida pelos estudantes, contribuindo para manter o saber como instrumento de 

poder entre dominador e dominado (QUEIROZ; MOITA, 2007). 

- Tendência liberal tradicional: apesar de ampliar sua influência a partir do 

século XIX, a tendência liberal tradicional tem sido a base da educação brasileira 

desde a chegada dos jesuítas. Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) reforçam que essa 

tendência abrange a pedagogia católica, bem como outras correntes formuladas 

entre os séculos XVI e XIX sob a influência de Comênio e Herber, e confirmam sua 

presença no contexto brasileiro desde os jesuítas. 

O docente é o personagem central dessa tendência e se constitui em uma 

figura autoritária, que centra seu trabalho em aulas expositivas. Em contrapartida, 
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o estudante é um ser passivo diante de métodos baseados na repetição e na 

memorização mecânica, verbal e expositiva. 

Essa perspectiva pode ser observada na Educação Infantil, especialmente, 

quando nos espaços institucionalizados, as crianças não têm possibilidade de 

exercer sua autonomia. Ou seja, quando o espaço e o tempo são controlados 

sistematicamente e tudo ocorre quase exclusivamente “[...] no coletivo – quase 

todos juntos, quase sempre fazendo as mesmas coisas: hora de entrada, hora de 

dormir, hora de tomar banho, hora de comer, hora de esperar, hora do parque, hora 

das atividades de sala de aula” (GARCIA, CASTILHO; RODRIGUES, 2016, p. 34). 

-Tendência liberal renovada progressivista: essa integra, juntamente com a 

tendência liberal renovada não-diretiva, a dupla de tendências vinculadas às ideais 

da Escola Nova. Atualmente, a Escola Nova é representada por instituições e por 

profissionais que adotam uma visão construtivista, sendo preferência de pais 

preocupados com a formação humanista de seus filhos, especialmente, por estar 

“[...], baseada na confiança na natureza infantil, em seus interesses e ritmos de 

aprendizagem [...]” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 244). 

Os autores, igualmente, destacam que, na perspectiva da Escola Nova, não 

se exclui a transmissão dos conteúdos, mas se enfatiza a organização do ambiente 

escolar para o estudante desenvolver suas próprias atividades de aprendizagem. 

Diferentemente da tendência liberal tradicional, a tendência liberal renovada 

progressivista procura respeitar os interesses e as experiências vivenciadas, 

valorizando as necessidades individuais dos estudantes, os processos mentais e 

as habilidades cognitivas, privilegiando o ‘aprender a aprender’ (LUCKESI, 2005). 

Ao docente compete a criação de condições para o estudante se 

autodesenvolver. Essa condição pode ser observada nos docentes construtivistas 

que, ao observarem a autonomia e espontaneidade das crianças, detectam “[...] o 

que atrai seus interesses e propõem atividades instigantes, a fim de que as mesmas 

colaborem com ideias a respeito do que realmente querem aprender e dá 

oportunidades para que isso ocorra” (POLESE, 2012, p. 91). 

Com o estudante como centro do processo, a metodologia valoriza as 

pesquisas, os projetos e as experiências mediante as quais se aprende fazendo e 

levando em conta os interesses pessoais. Apesar da relevância para a Educação 

Infantil, a falta de uma visão crítica que pode ser estimulada precocemente permeia 
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essa e a próxima tendência, demonstrando que as tendências do segundo bloco 

avançam em algumas condições não previstas por ambas. 

- Tendência liberal renovadora não-diretiva: essa, também vinculada ao 

movimento da Escola Nova, enfatiza os aspectos psicológicos, centralizando a 

educação no estudante. Por isso, propõe a valorização da autoeducação, 

posicionando o estudante como sujeito do seu próprio conhecimento.  

Insfrán (2012) recorda que essa tendência teve como principal expoente o 

psicólogo norte-americano Carl Rogers, o qual, além de desenvolver a vertente 

humanista da Psicologia com a terapia centrada na pessoa, criou conceitos sobre 

a autonomia na educação, registrando-os em obras como ‘Liberdade para 

Aprender’. A autora, de igual forma, destaca que Rogers recomendava mudar o 

foco do ensino para facilitar a aprendizagem. Dessa maneira, a preocupação não 

estava relacionada com o que o estudante necessitaria aprender, mas com o como, 

o porquê, quando aprende, como vive e sente a aprendizagem e quais as suas 

consequências sobre sua vida. 

Em seu desenvolvimento, a tendência liberal renovada não-diretiva 

posiciona o estudante como sujeito do conhecimento e a aprendizagem é vista 

como a modificação das suas percepções sobre a realidade. Diante dessa 

perspectiva, a avaliação perde seu sentido, privilegiando-se a autoavaliação 

(LUCKESI, 2005). 

 Nessa tendência, o papel da escola volta-se mais para o autoconhecimento 

do sujeito, ou seja, preocupa-se mais com os problemas psicológicos do que com 

os pedagógicos ou sociais. Luckesi (1994) afirma que todo esforço está em 

estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, ou seja, a uma 

adequação pessoal às solicitações do ambiente. 

O método priorizado está baseado nas relações interpessoais e a 

preocupação está na mudança do indivíduo, deixando um pouco de lado os 

problemas sociais e preocupando-se em formar um sujeito que seja capaz de 

buscar por si o conhecimento. Acredita-se que essa formação ocorre por meio de 

experiências significativas, tendo o docente o papel de coordenar as relações 

humanas. 

- Tendência liberal tecnicista: a tendência liberal tecnicista se constitui, 

juntamente com a tendência liberal tradicional, a dupla de tendências mais 
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conservadoras apesar das especificidades que as caracterizam. Ela está associada 

à transmissão do conhecimento, centrando sua atenção no “[...] desenvolvimento 

de habilidades práticas, no saber fazer. Nesta pedagogia, não é o conteúdo da 

formação científica que importa, mas certa formação técnica supostamente mais 

afinada com as necessidades do mercado de trabalho” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2012, p. 247). 

Dentro dessa tendência, o trabalho pedagógico passa por reestruturações, 

principalmente, nos métodos e nas técnicas de ensinar sistematizados em livros 

didáticos e manuais que passam a ser os principais recursos pedagógicos. 

Inclusive na Educação Infantil, o planejamento predeterminado, prioriza a 

perspectiva comportamental, estimulando uma prática pedagógica uniforme e 

fragmentada, cujo foco central é integrar a criança na sociedade capitalista.  

Nesse processo, docente e estudante desempenham o papel de 

expectadores frente a uma verdade objetiva. Libâneo (2010) reforça que se trata 

de uma perspectiva que se caracteriza pela racionalização do ensino e pelo uso de 

meios e técnicas considerados eficazes para os fins propostos. 

Queiroz e Moita (2007) afirmam que a tendência tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema capitalista), articulando-se 

diretamente com o sistema produtivo. O principal foco consiste em produzir 

indivíduos capazes de enfrentar o mercado de trabalho, deixando de lado as 

mudanças sociais. 

 

2.1.2 Tendências pedagógicas progressistas 

As tendências pedagógicas progressistas surgiram na França a partir de 

1968, sendo que sua inserção no contexto brasileiro coincidiu com o início da 

abertura política e com a efervescência cultural. “Nesta concepção a escola passa 

a ser vista não mais como redentora, mas como reprodutora da classe dominante” 

(QUEIRÓZ; MOITA, 2007, p. 14).  

Segundo Libâneo (2010), a pedagogia progressista designa as tendências 

que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam 

implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Esse autor destaca três 

grupos de tendências pedagógicas progressistas: i) a tendência libertária; ii) a 

tendência libertadora; iii) e a tendência crítico-social dos conteúdos. 
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- Tendência libertária: o principal propósito da tendência progressista 

libertária consiste na realização de modificações institucionais por defender que 

são mudanças pontuais que poderão influenciar na transformação de todo sistema. 

Não tem como base um modelo e nega o respeito a qualquer forma de autoridade 

ou poder (QUEIRÓZ; MOITA, 2007).  

As autoras, também, registram que as ideias da tendência progressista 

libertária no contexto brasileiro veicularam com mais ênfase em decorrência da 

abertura democrática que foi se consolidando, especialmente, a partir do início da 

década de 1980, quando os exilados retornavam ao país. Foi em tal contexto que 

se aproveitava a paulatina conquista da liberdade de expressão, que facilitava a 

comunicação de massa nos meios acadêmicos, políticos e culturais do país. 

Nesse meio, as autoras destacam o crescimento do interesse por escolas 

verdadeiramente inclusivas e democráticas, promotoras de projetos que 

atendessem aos anseios da classe trabalhadora. Por isso, a ênfase à participação 

de grupos e de movimentos sociais que estão além dos muros da escola, mas que 

nela inserem a realidade pulsante da sociedade.  

Além disso, Queiróz e Moita (2007, p. 14) indicam que, no contexto brasileiro, 

os profissionais que optam por essa tendência se apoiam no pensamento de 

Celestin Freinet. Em sala de aula, procuram uma aplicação concreta de suas 

técnicas, delegando aos estudantes a organização do trabalho escolar. Evidencia-

se, portanto, a “[...] autogestão, tornando o interesse pedagógico intrínseco às 

necessidades e interesses do grupo”. 

Por isso, a tendência libertária enfatiza a vivência grupal, a tomada de 

decisão por meio de assembleias, de reuniões e de outros meios que comprovam 

a ênfase antiautoritarista e o desenvolvimento da autogestão. Nesse sentido, essa 

perspectiva valoriza o exercício da liberdade por parte do estudante, estimulada 

desde o início dos estudos e que se amplia no decorrer dos anos subsequentes. 

Nesse sentido, apresenta avanços por estimular reflexões e decisões coletivas que 

favorecem aos estudantes, inclusive precocemente, momentos de interação e de 

tomada de decisão coletiva.  

- Tendência libertadora: ao contextualizar essa tendência, Queiróz e Moita 

(2007) retomam o final da década de 1970 e o início da década subsequente, 

fazendo menção à abertura ocorrida com o fim do regime militar, que coincidiu com 
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a intensa mobilização de educadores em busca de uma educação crítica. Entre os 

anseios que transitavam em meio às duas circunstâncias, destacava-se a luta pela 

superação das desigualdades existentes no interior da sociedade. 

As autoras indicam que se deu, naquele contexto, o surgimento da 

perspectiva libertadora, vinculando sua origem aos movimentos de educação 

popular que se confrontavam com o autoritarismo e a dominação social e política. 

Entre seus defensores, afirmam elas, estava o educador pernambucano Paulo 

Freire, que lutava por uma escola conscientizadora, que problematizasse a 

realidade e trabalhasse pela transformação radical da sociedade capitalista. 

Libâneo (2010) destaca que Freire, a quem se refere como inspirador e 

mentor da pedagogia libertadora, nunca deixou de mencionar o caráter 

essencialmente político de sua pedagogia, situação que dificultava sua 

aplicabilidade sistemática nas instituições oficiais, sem antes ocorrer uma 

transformação da sociedade. Como resultado, essa perspectiva influencia com 

mais profundidade o nível da educação extraescolar, não impedindo, contudo, que 

seus pressupostos integrem a prática pedagógica de numerosos docentes. 

Também se destaca que, em função das características da tendência 

libertadora se aproximarem aos movimentos populares, Queiróz e Moita (2007) 

indicam que ela teve mais aceitabilidade nas escolas públicas, sendo considerada 

em diferentes etapas de ensino. Nessa tendência, o estudante assume um papel 

participativo, envolvendo-se nas atividades de interação, pois o método pauta-se 

no diálogo.  

Dessa forma, opõe-se ao que Freire (2011) define como educação bancária, 

tradicional. Em contrapartida, supera essa perspectiva por meio de uma educação 

que assume a posição de mediadora e valoriza a contextualização ao priorizar 

conteúdos extraídos da realidade social. 

Apesar de refletir com mais intensidade na educação de jovens e adultos, as 

contribuições de Freire para todas as etapas do ensino são fundamentais. No caso 

específico da Educação Infantil, ainda que não se priorize a alfabetização, o fato de 

trabalhar com temas geradores, estimulando uma ideia de projeto, pode servir de 

referência para aproximar o que se trabalha na escola à realidade das crianças, 

estimulando que, desde de cedo, reflitam sobre a realidade.  
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- Tendência Progressista “crítico social dos conteúdos ou “histórico-crítica”: 

defende que a função social e política da escola deve ser a de assegurar a inserção 

das classes populares em instituições de qualidade e que garantam as condições 

para uma efetiva participação nas lutas sociais. Com base nessa perspectiva, a 

tendência prioriza a necessidade do domínio dos “[...] conteúdos científicos, a 

prática de métodos de estudo, a construção de habilidades e raciocínio científico, 

como modo de formar a consciência crítica para fazer frente à realidade social 

injusta e desigual [...]” e, dessa forma, procura “[...] instrumentalizar os sujeitos 

históricos, aptos a transformar a sociedade e a si próprios” (QUEIRÓZ; MOITA, 

2007, p. 14). 

Ao apresentar as bases epistemológicas da tendência crítico-social dos 

conteúdos, pressupostos e aplicabilidade, Libâneo (2008) destaca que à escola 

compete a formação cultural e a difusão do conhecimento científico. Além disso, o 

autor aponta a importância de tratar os conteúdos escolares dentro de uma análise 

concreta das relações econômicas, sociais e culturais que envolvem a prática 

escolar, cabendo à escola e aos docentes estimular capacidades mentais por meio 

da apropriação dos conteúdos científicos e de ações mentais vinculadas a esses 

conteúdos, considerando a estrutura psicológica da atividade de aprendizagem e o 

papel do contexto sociocultural e institucional nas aprendizagens. 

Em síntese, essa tendência defende que os estudantes tenham o domínio 

dos conhecimentos, das habilidades e capacidades para interpretar suas 

experiências de vida e defender seus interesses de classe (QUEIRÓZ; MOITA, 

2007). Existe, nesse processo, uma preocupação com o esvaziamento dos 

conteúdos bem como com uma simples transmissão sem análise das relações 

implicadas.  

Nesta tendência progressista “crítico-social dos conteúdos” ou “histórico-

crítica”, o estudante participa ativamente por meio de suas experiências, e o 

docente é o mediador que faz intervenções e proporciona trocas entre os saberes, 

com objetivo de formar a construção do conhecimento. Nesse processo, o 

estudante torna-se partícipe do processo enquanto o docente exerce o papel de 

conectar o saber sistematizado e o estudante (SAVIANI, 2008).  

Essa tendência obteve grande avanço na educação, tendo como o domínio 

dos conteúdos científicos a prática de métodos de estudo, a construção de 
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habilidades e raciocínio científico, bem como para formar a consciência crítica 

sobre a realidade social. Parte disso deve-se ao papel de mediador designado ao 

docente, cabendo-lhe a responsabilidade de fazer o estudante criar hipóteses e 

analisar possibilidades que contribuam com novas aprendizagens (QUEIROZ; 

MOITA, 2007). 

Ainda que a ênfase na Educação Infantil não recaia sobre os conteúdos, a 

implicação dessa tendência pode estimular a participação da criança em atividades 

mediadas pelo docente. Portanto, mesmo para a Educação Infantil, a implicação 

dessa tendência auxilia na superação de tendências marcadas pela reprodução. 

Apesar da relevância das tendências que compõem esse segundo bloco, 

especialmente no sentido de ressignificar a prática pedagógica, inclusive a da 

Educação Infantil, observa-se a existência de demandas atuais que precisam ser 

consideradas. Vive-se uma época que se diferencia significativamente em relação 

ao período de origem das referidas tendências, por isso, avanços são necessários 

para pensar, inclusive, em uma tendência conectada com as emergências da 

realidade atual, seja para mobilizar a Educação Infantil ou qualquer outra etapa do 

ensino.  

 

2.2 DEMANDAS PARA UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS TENDÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS 

Em razão das demandas da realidade atual e das incertezas em relação ao 

futuro, as escolas e os profissionais que nelas atuam defrontam-se com a 

necessidade de optar por tendências pedagógicas que auxiliem na resolução de 

problemas enquanto estimulam o acesso, a apropriação, a produção, a difusão de 

conhecimentos das diferentes áreas e, na medida do possível, a intervenção na 

própria realidade. Apesar da relevância das tendências elencadas, é preciso 

considerar a necessidade de avançar no sentido de organizar uma nova 

classificação.  

Essa necessidade se justifica pelo alerta de Morin (2015) quando destaca 

como cernes das problemáticas do século XXI: desregramento ecológico, exclusão 

social, exploração sem limites dos recursos naturais, busca desumanizante do lucro 

e ampliação das desigualdades sociais. Apesar das problemáticas mencionadas 

influenciarem no âmbito educacional, ele afirma existir uma “[...] inadequação cada 
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vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados, fragmentados, 

compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas 

cada vez [...] transversais, multidimensionais e transnacionais, globais, planetários” 

(MORIN, 2009, p. 13). 

Diante dessa realidade, observa-se a necessidade de religar os 

conhecimentos e o que está, através e além deles, estimulando, nesse processo, 

possibilidades mais comprometidas com o bem-estar individual, social e ambiental 

e que valorizem a articulação entre o pensar, o fazer e o ser na Educação Infantil e 

nas outras etapas formativas. Essa condição é indispensável para favorecer o 

desenvolvimento integral, uma condição que implica nas políticas públicas do 

contexto brasileiro, permeando documentos norteadores da educação no país, 

entre os quais, a BNCC (BRASIL, 2017). 

Portanto, atualmente, tem-se uma visão diferenciada em relação à Educação 

Infantil, a qual está voltada ao desenvolvimento integral. É diante dessa perspectiva 

que se compreende a criança como “[...] sujeito social e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada 

cultura, em um determinado momento histórico [...]”. Nesse ínterim, “[...] é 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o 

marca [...]” (BRASIL, 2013, p.21). 

É por isso que as vivências da criança precisam ser consideradas. Ou seja, 

o mundo vivenciado por ela não deve ser substituído pelo mundo caracterizado nas 

atividades impressas ou pelo livro didático. O poema de Malaguzzi (1999), exposto 

como epígrafe deste capítulo, caracteriza essa perspectiva.  

Ao dissociar a realidade da criança ao que a escola lhe propõe como 

aprendizagem, poda-se a criatividade, a espontaneidade e a expressão trazida por 

ela do mundo real para entrar em um mundo de faz de conta proposto pelo docente 

em sala de aula. Como contraponto desse processo, a BNCC acentua um 

desenvolvimento que implica a necessidade de se lhe possibilitar atividades que 

priorizem a interação e a brincadeira, pois: 

Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-
se, compreender-se, confrontar-se, é negociar, e se transformar, é 
de extrema importância no desenvolvimento e aprendizagem (pois 
facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade) na 
educação infantil. E como sabemos as mudanças da sociedade e 
das práticas sociais atualmente andam extinguindo o brincar da 
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vida do homem e tais mudanças foram incorporadas à infância, 
antes brincar era uma coisa típica que hoje é rara, é nossa 
responsabilidade, enquanto adultos e enquanto sociedade não 
deixar que o brincar desapareça. Para isso temos que elaborar a 
organização de tempo e espaços para a brincadeira, pois se não o 
fizermos a criança não o fará sozinha, temos que colocar a 
brincadeira na rotina das crianças na escola (no planejamento), 
organizar o ambiente para que a brincadeira aconteça, brincadeira 
é o processo de educação da criança e temos que reconhecer o 
brincar em toda a sua possibilidade e o seu potencial educativo. É 
necessário que os educadores infantis realizem um vasto trabalho 
para informar à sociedade que o “brincar” não é uma perda de 
tempo, mas um processo pelo qual a criança deve passar 
(SANTOS, 2013, p.01). 

 Em decorrência, as metodologias utilizadas nos CMEIs precisam vir ao 

encontro das vivências das crianças, ou melhor, precisam ser propostas para que 

os infantes sejam protagonistas de processos de ensino e de aprendizagem, sendo 

que uma das opções mais relevantes para isso são os projetos didáticos que 

articulam o saber, o fazer e o ser, o refletir e o agir, o currículo e a realidade, a 

teoria e a prática.   

 Observando as tendências que integram os dois grupos conhecidos na 

literatura, conforme destacado por Libâneo (2010), ou seja, as de cunho liberal e 

as de cunho progressista, percebe-se que oscilam e acabam priorizando um ou 

outro aspecto. Em determinados momentos, o pensar; em outros, o fazer; em 

determinados momentos, a teoria e, em outros, a prática. 

 Considerando que na realidade atual é indispensável pensar na Educação 

Infantil como uma primeira etapa formativa comprometida com o saber, o fazer e o 

ser, observa-se a necessidade de investir em possibilidades que favoreçam esse 

processo, isto é, estimular a formação de uma criança que seja provocada a ampliar 

seu conhecimento, ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades e que se 

posiciona diante de sua realidade de tal forma que se comprometa não somente 

com seu bem-estar, mas também com o dos outros e do meio ambiente.  

 Essa perspectiva implica uma prática pedagógica permeada pela 

transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2005) e com a ecoformação (PINEAU, 2005). 

Nenhum desses conceitos é considerado nas tendências propostas nos dois 

blocos.  

Além disso, a própria BNCC elucida o respaldo de uma nova tendência 

pedagógica quando enfatiza, na sétima competência, por exemplo, a necessidade 
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de estimular a consciência socioambiental e o consumo responsável local, regional 

e global, posicionando-se eticamente em relação a si mesmo, aos outros e ao 

planeta (BRASIL, 2017). Essa perspectiva converge com o conceito de 

ecoformação, pois, por meio dela, propõe-se que “[…] o contato formador com as 

coisas, com os objetos e com a natureza […] possa ser formador de outras ligações, 

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

A necessidade de considerar a transdisciplinaridade também se faz presente 

na BNCC em função de seu potencial para conectar o que está entre, além e 

através das disciplinas (NICOLESCU, 2005, 2014). Essa demanda pode ser 

observada, por sua vez, na sexta competência geral prevista pela BNCC, que indica 

como relevante não apenas estimular os estudantes a valorizarem a diversidade de 

saberes e de vivências culturais e se apropriarem de conhecimentos, mas também 

de experiências que lhes possibilitem entender as relações que são próprias do 

mundo do trabalho e que também estejam alinhadas ao exercício da cidadania e 

ao seu projeto de vida, atuando com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade (BRASIL, 2017). 

Isso não significa menosprezar as contribuições de tendências como a 

libertária, a libertadora, a sócio-crítica e até mesmo a liberal renovada 

progressivista e liberal renovadora não diretiva. Significa se apropriar de seus 

avanços e construir possibilidades compatíveis à realidade atual e às incertezas em 

relação ao futuro.  

 Libâneo (2005) atualizou a classificação das correntes pedagógicas, mas 

ainda falta construir uma terceira classificação das tendências, considerando as 

mudanças na realidade e os próprios avanços da educação a partir da década de 

1990. Apesar de não fazer essa classificação, Zwierewicz et al. (2017) indicam 

como uma possível tendência a Pedagogia Ecossistêmica. Ela pode ser 

compreendida como uma:  

[...] tendência pedagógica comprometida com o bem-estar 
individual, social e do meio ambiente, priorizando que, nos 
processos de ensino e aprendizagem, sejam valorizadas a 
religação dos saberes, a formação integral e a consciência 
planetária. Essa perspectiva somente é possível quando se 
promove a interação teórico-prática e a articulação entre currículo 
e realidade (ZWIEREWICZ et al., 2017, p. 1848). 
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Na sua abrangência, a pedagogia ecossistêmica se compromete com 

questões consideradas por outras tendências, como a análise crítica, mas introduz 

preocupações não consideradas anteriormente com a mesma ênfase, como a 

preocupação e o compromisso com o meio ambiente. Por isso, amplia 

possibilidades para o que Torre e Zwierewicz (2009) definem como uma educação 

a partir da vida e para a vida. 

Dinamizar a pedagogia ecossistêmica no contexto escolar significa trabalhar 

com uma perspectiva de ensino não linear, fragmentada e descontextualizada. Isso 

implica religar as áreas de conhecimento e essas com a realidade, o que justifica a 

opção pela metodologia de projetos. Existem, contudo, vários referenciais de 

projeto, o que demanda a escolha da proposta mais compatível a referida 

tendência.  

 
 

2.3 A PEDAGOGIA ECOSSISTÊMICA E OS PROJETOS CRIATIVOS 

ECOFORMADORES 

 
 Considerando a ênfase na religação entre as áreas do conhecimento e 

dessas em relação à realidade que caracteriza a pedagogia ecossistêmica, Torre e 

Zwierewicz (2009) estruturaram uma proposta metodológica que nomearam por 

Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). Para os autores, o PCE tem algumas 

especificidades que o diferenciam de outros projetos, entre essas, a capacidade de 

relacionar três planos: a cognição, a emoção e a ação.  

 Em sua dinamização, o PCE articula os três eixos por meio de conceitos 

didáticos matrizes, derivados do paradigma ecossistêmico descrito por Moraes 

(2004) e da ecologia dos saberes também sistematizada por Moraes (2008). Os 

conceitos didáticos considerados por Torre e Zwierewicz (2009) mais 

determinantes para o PCE foram indicados por eles na obra de lançamento da 

metodologia e são recuperados na sequência por meio de uma síntese do que foi 

publicaram na época: 

Consciência: é um conceito nuclear da didática da complexidade e da 

transdisciplinaridade incorporado ao PCE pelo seu potencial para tornar 

mais perceptíveis questões fundamentais da humanidade.  
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Caráter colaborativo e dialogante: proporcionado no estímulo para 

articular conteúdos curriculares e realidade, estratégias didáticas e 

avaliação, docentes e discentes, escola e comunidade, entre outras 

especificidades comuns e mesmo incomuns nos contextos curriculares.  

Sentipensar e vivenciar: a conexão com a vida como ponto de partida e de 

chegada inspira motivações, exemplos, analogias e relação entre os 

conteúdos. Na vida está a fonte do conhecimento. Não basta conhecer para 

saber, é preciso dar vida, experimentar, sentir; isto é, incorporar a dimensão 

emocional junto à cognitiva (Sentipensar) nas aprendizagens. 

Valores humanos e sociais: os valores se convertem em metas, em pontos 

de referência dos projetos que pretendem transcender. O papel outorgado 

pelo PCE a valores como a convivência, a cooperação, a solidariedade, o 

respeito aos outros e ao meio, a sustentabilidade, a vontade para persistir 

na tarefa iniciada, a responsabilidade, o diferenciam como um projeto 

transdisciplinar, ecoformador, criativo.   

Autonomia e criatividade: são valores e competências que, explícita ou 

implicitamente, acompanham o PCE porque o estudante precisa participar 

da elaboração e ter liberdade e autonomia na execução do projeto. Deve ter 

a oportunidade de colocar à prova sua imaginação, sua capacidade de 

inventar, de criar e de enfrentar obstáculos e dificuldades.  

Currículo integrado: no PCE, os conteúdos formativos se relacionam de 

forma espontânea e natural, como na vida, superando a reiterada 

fragmentação dos conhecimentos das disciplinas.  

Estratégias múltiplas e diversificadas: na idealização, estruturação, 

execução e apresentação de um projeto se consideram estratégias 

diversificadas, inclusivas e pertinentes.  

Avaliação polivalente, continuada, formadora: o PCE requer um tipo de 

valorização e avaliação que vai além da simples comprovação de 

conhecimentos. Os mesmos são relevantes, mas não exclusivos, devendo 

complementar-se pelo desenvolvimento da criatividade, de atitudes 

colaborativas, pelo trabalho com valores, por aprendizagens muitas vezes 

não estabelecidas previamente e pela dimensão emocional expressada na 

realização do projeto. 
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 Esses conceitos didáticos se articulam nos dez organizadores conceituais 

definidos na estrutura do PCE disponibilizada na Figura 1. O primeiro conceito 

dessa estrutura estimula que a proposta a ser desenvolvida em sala de aula esteja 

ancorada “[...] na vida, estimulando que os docentes e estudantes possam ir ‘além 

da reprodução’ de conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade’ [...].” Para 

tanto, promove a “[...] construção, em sala de aula, de propostas e/ou produtos que 

contribuam para qualificar as próprias condições de vida e de seus entornos, 

fomentando a resiliência dos que se implicam no desenvolvimento de cada PCE” 

(ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). 

Figura 2 - Organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE 

 

Fonte: Torre e Zwierewicz (2009), adaptado por Zwierewicz (2015) 

 

 O PCE não tem sua diferença determinada, especificamente, na capacidade 

de estimular a criatividade, o diálogo, a colaboração e de gerar novos 

conhecimentos, porque isso já o fazem os que propuseram outros tipos de projeto. 

Sua diferença consiste no potencial que oferece para trabalhar o ensino a partir da 

vida, voltando-se a essa com soluções projetadas no contexto de aplicação por 

meio do auxílio de situações e de recursos que vão além da simples reprodução do 

conhecimento científico (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 
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 A utilização da metodologia do PCE em outras pesquisas do PPGEB 

evidenciou alguns de seus potenciais, situados na consulta de três dissertações 

defendidas em 2018 e em 2019 e sistematizadas no Quadro 2: 

Quadro 2 - Pesquisas com intervenção vinculadas ao PPGEB 
Pesquisadora Título Objetivo Defesa 

A
lin

e
 L

im
a

 d
a

 R
o
c
h

a
 

A
lm

e
id

a
 

Influência do Programa 
de Formação-Ação em 
Escolas Criativas na 
transformação das 
práticas pedagógicas 
em uma escola do 
campo 

 

Avaliar o potencial de um programa de 
formação transdisciplinar e 
ecoformador para a transformação da 
prática pedagógica e o atendimento 
das necessidades formativas dos 
docentes da EMEB Rodolfo Nickel, em 
Caçador, Santa Catarina. 

2018 

E
re

n
it
a

 H
o

ff
m

a
n

n
 

A pertinência do ensino 
no uso da metodologia 
dos Projetos Criativos 
Ecoformadores (PCE) 
no Ensino Fundamental 

Avaliar a utilização da metodologia dos 
Projetos Criativos Ecoformadores 
(PCE) e seus possíveis impactos 
sobre a pertinência do ensino em uma 
das turmas de 5º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública 
de Timbó Grande, Santa Catarina. 

2019 

H
e

le
n
a

 C
a
s
ti
lh

o
 

Z
ie

lin
s
k
i 

Indicadores de práticas 
transdisciplinares de 
leitura, produção e 
interpretação textual 
detectados no 
Programa de 
Formação-Ação em 
Escolas Criativas 

Sistematizar indicadores de práticas 
transdisciplinares de leitura, produção 
e interpretação textual observados no 
desenvolvimento do Programa de 
Formação-Ação em Escolas Criativas, 
oferecido a docentes de uma escola 
vinculada à Rede Municipal de Timbó 
Grande, em Santa Catarina. 

2019 

Fonte: Almeida (2018), Hoffmann (2019) e Zielinski (2019). 

 
Como forma de ilustrar os resultados, recorre-se à primeira pesquisa. O 

estudo foi desenvolvido na EMEB Rodolfo Nickel, vinculada à Rede Municipal de 

Ensino de Caçador, e teve como elemento mobilizador um livro de literatura infantil. 

Por isso, o PCE teve como título ‘As aventuras de Felpo Filva na escola do campo’.   

Entre os resultados, Almeida (2018) destacou que o fato de utilizar a 

metodologia do PCE tanto na formação dos docentes como na prática desenvolvida 

em sala de aula durante o ano letivo propiciou a religação de diferentes saberes: 

os vinculados ao currículo escolar; os que faziam parte do cotidiano da 

comunidade; e os que se tornaram imprescindíveis à solução de determinados 

problemas e que foram trabalhados com apoio de instituições externas, entre as 

quais, a Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, 
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possibilitando, dessa forma, que, durante o ano letivo, não somente se transitasse 

entre diferentes áreas do conhecimento, mas também além e através delas. 

Esse processo converge com um dos pilares fundamentais do pensamento 

complexo destacado por González Velasco (2017, p. 1), que é a religação. Por meio 

dela, se “[…] possibilita entrelaçar conhecimentos, ideias, princípios e aplicar a 

complexidade em qualquer atividade e situação […]”, como demonstrado pela 

pesquisa.  

Almeida (2018), de igual modo, destacou que, no questionário aplicado, os 

docentes destacaram como condições determinantes às mudanças na prática 

pedagógica: a articulação teórico-prática, aproximando os conteúdos da realidade 

em que os estudantes se inseriam; a oportunidade de diálogo fundamentado na 

teoria; o estímulo a uma nova visão sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem; o incentivo ao protagonismo dos estudantes e ao trabalho 

colaborativo. 

Os trechos que seguem sistematizam a relevância da formação oferecida 

aos docentes a partir da pesquisa vinculada ao PPGEB da UNIARP e as 

implicações do PCE em seu desenvolvimento e, em decorrência, na prática 

pedagógica dos docentes sujeitos do estudo. 

O Projeto Criativo Ecoformador (PCE) desenvolvido e socializado 
mostrou um conhecimento muito além das disciplinas, 
conhecimento esse que proporcionou o reconhecimento na 
participação na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quando 
foi destinada à escola um selo de participação e um certificado de 
menção honrosa. A premiação recebida no referido evento deveu-
se à participação e conclusão de todas as etapas previstas e ao 
cumprimento de critérios como inovação, criatividade, continuidade 
no andamento das atividades, envolvimento da família e conexão 
entre duas ou mais disciplinas.   

Além disso, a escola também recebeu o prêmio “Destaque EPAGRI 
em Educação Socioambiental Márcia Mortari”, devido às ações do 
Projeto Criativo Ecoformador (PCE) desenvolvido. Durante a 
premiação, os estudantes apresentaram um fragmento do projeto 
para outras escolas participantes. Foi muito gratificante para os 
docentes da escola pesquisada terem a oportunidade de observar 
os estudantes superando a ansiedade e seus medos ao 
compartilhar com segurança e autonomia conhecimentos 
trabalhados ao longo do ano (ALMEIDA, 2018, p. 123). 

Resultados como esses estimulam a realização desta pesquisa na Educação 

Infantil, especialmente no sentido de nortear a intervenção pela metodologia do 
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PCE. Espera-se que seus resultados possam reforçar a visão de Morin (2015, p. 

5), ou melhor, soluções existem e “[…] proposições inéditas surgem nos quatro 

cantos do planeta”. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Neste capítulo, sistematizam-se as condições metodológicas implicadas na 

pesquisa. Além do tipo e da abordagem, contextualiza-se o lócus do estudo, os 

instrumentos de pesquisa utilizados e outras especificidades inerentes à realização 

da pesquisa. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM 

No desenvolvimento do estudo, priorizou-se a pesquisa-ação em função de 

seu potencial para compreender a realidade de “[...] intervir na situação, com vistas 

a modificá-la” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 39). No caso deste estudo, pretendia-se 

oportunizar atividades práticas que tivessem sentido real por fazerem parte do 

cotidiano das crianças, estimulando seu protagonismo ao superar rotinas estáticas, 

que reduzem as atividades ao uso de folhas e do lápis e centram o processo na fila 

indiana e no ensino da transmissão. 

A pesquisa documental, por sua vez, foi selecionada a fim de analisar 

experiências com PCE e documentos que são referência para a Educação Infantil. 

Destaca-se que, nesse tipo de enfoque, a coleta de dados tem como fonte 

documentos diversos (MARCONI; LAKATOS, 2010), tal como se pretendia nesta 

pesquisa.  

A abordagem qualitativa, por sua vez, possibilitou o levantamento de 

estratégias didáticas utilizadas em PCE, a coleta de dados realizada durante a 

observação das crianças e na compilação de dados a respeito da percepção dos 

pais e/ou responsáveis. Nesse processo, não se pretendia “[...] numerar ou medir 

unidades ou categorias homogêneas” (RICHARDSON, 2007, p. 79). Em 

contrapartida, esperava-se que a abordagem qualitativa respondesse a questões 

mais particulares, veiculadas em espaços mais profundos “[...] dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” 

(MINAYO, 2010, p. 23).  
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3.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa teve como lócus o Centro Municipal de Educação Infantil 

Professor Walmor Carlin do Prado, que está localizado à Rua Júlio Vieira, n. 200, 

Centro, Lebon Régis. O nome Professor Walmor Carlin do Prado se deu em 

homenagem ao professor fundador do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

MOBRAL. 

 A instituição é vinculada à Rede Municipal de Lebon Régis e foi inaugurada 

no dia 30 de junho de 2012, porém suas atividades oficiais tiveram início no dia 22 

de outubro do referido ano. Tem por propósito atender crianças do centro da cidade, 

suprindo a demanda de vagas sem desrespeitar a lei do zoneamento. 

  O CM.I atende crianças de quatro meses a seis anos de idade, distribuídas 

nas seguintes turmas: 

Quadro 3 - Crianças atendidas no lócus da pesquisa 

Turma Faixa etária 

Berçário I 4 meses a 11 meses 

Berçário II 1 ano a 1 ano e 11 meses 

Maternal 2 anos a 2 anos e 11 meses 

Jardim  3 anos a 3 anos e 11 meses 

Pré I 4 anos a 4 anos e 11 meses 

Pré II 5 anos e 5 anos e 11 meses 

Fonte: CMEI Professor Walmor Carlin do Prado (2018). 

 A referida instituição oferece atendimento semanal de 60 horas, com início 

diário das atividades às 6h e término às 18h para as crianças que frequentam as 

turmas do período integral (de zero a três anos). Também, em período matutino, 

das 8h às 12h, e vespertino, das 13h horas às 17h para as crianças de quatro a 

cinco anos. 

 O espaço físico do CMEI é composto por duas salas de aula com banheiro 

adaptado para crianças, seis salas de aula com solário, duas salas com lactário e 

trocador, uma sala de repouso e vídeo, uma sala dos docentes, um almoxarifado, 

uma secretaria, um refeitório com mesas e com bancos adequados, uma cozinha, 

uma lavanderia, dois banheiros com quatro cabines e chuveiros para os 

funcionários da cozinha, dois banheiros com duas cabines para os docentes, um 

pátio com grama sintética e playgraund, um pátio com grama ao ar livre com 



46 
 

balanços, um hall de entrada, dois banheiros com quatro cabines adaptadas para 

as crianças e dois banheiros adaptados para acessibilidade. 

  O corpo docente e o administrativo compõem-se por uma diretora, duas 

docentes de Educação Física, uma docente de Arte, 13 docentes efetivas, nove 

estagiários, um vigia, três cozinheiras, duas auxiliares de cozinha e duas 

responsáveis pelos serviços gerais. As docentes que atuam no referido CEI são 

formadas em Pedagogia e fizeram pós-graduação Lato Sensu, exceto uma, que 

somente tem o curso de magistério. As duas docentes de Educação Física e a de 

Artes são formadas nas respectivas áreas de atuação.  

Os planejamentos são elaborados individualmente, possibilitando que cada 

docente escolha como fazê-los. Assim, podem ser diários, semanais, quinzenais 

ou mensais. Essa última opção se oferece a quem desenvolver algum projeto. Vale 

ressaltar, no entanto, que se deve observar o planejamento anual, sendo esse 

entregue no início do ano pela Secretaria de Educação do município.  

Não se disponibilizam dias para a elaboração do planejamento conjunto. De 

acordo com a Secretaria de Educação, em 2014, assinou-se um Termo de Ajuste 

de Conduta - TAC, junto ao promotor, para melhoria de várias áreas administrativas 

do município que se encontravam em defasagem. A partir disso, não se podem 

dispensar e nem agrupar turmas para que se possa fazer um planejamento coletivo 

ou reuniões pedagógicas.  

E estrutura do CMEI pode ser considera boa. Contudo, como a demanda de 

crianças do centro da cidade é bem maior que a dos outros bairros, as salas se 

tornam pequenas para o número de estudantes, que varia de 18 a 25 crianças por 

turma.  

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Participaram do estudo 18 crianças. Por ser um número reduzido, não houve 

seleção de amostra. O mesmo ocorreu com os pais, contando-se com um 

representante para cada uma das 18 crianças.  

Destaca-se, ainda, que em relação aos pais e/ou responsáveis, ficou a 

critério deles a opção de participar da pesquisa o pai, a mãe ou outro responsável 

em caso da inexistência das duas primeiras figuras.  
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados, utilizaram-se como instrumentos os seguintes roteiros:  

- um roteiro de análise documental: esse possibilitou a análise de 

outros projetos pedagógicos com o intuído de coletar ideias para a 

elaboração da proposta para o lócus de estudo; 

- um roteiro de observação: esse buscou acompanhar o envolvimento 

das crianças nas atividades vinculadas ao PCE; 

- um questionário aplicado aos pais: tal documento serviu para que 

expressassem suas percepções a respeito do desenvolvimento dos filhos 

durante a intervenção. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para preservar os preceitos éticos da pesquisa, utilizaram-se dois 

documentos: a) Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade; 

b) Termo de autorização de uso de imagem.  

O tratamento dos dados realizou-se a partir da definição de categorias 

selecionadas na análise comparativa das respostas emitidas nos questionários 

aplicados aos pais e/ou responsáveis, bem como da análise dos projetos e da 

observação das crianças.  

A análise e o tratamento dos dados realizaram-se em quatro etapas: 

- primeira etapa: análise de experiências, utilizando a metodologia do PCE; 

- segunda etapa: análise de atividades realizadas durante o desenvolvimento 

do PCE, destacando seu potencial para o desenvolvimento integral;  

- terceira etapa: análise dos resultados do questionário preenchido pelos 

pais; 

- quarta etapa: comparação e sistematização dos resultados das atividades 

com a percepção dos pais e/ou responsáveis.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Neste capítulo, sistematizam-se os resultados da pesquisa. Além da análise 

de outros projetos desenvolvidos em instituições catarinenses, selecionados para 

a análise, apresenta-se o PCE que fez parte da intervenção desta pesquisa, bem 

como os resultados da observação das crianças durante seu desenvolvimento e a 

percepção dos pais sobre o processo realizado. 

 

4.1 ANÁLISE DE PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES - PCE 

   

Na etapa de análise, possibilitou-se o acesso a alguns projetos no formato 

original usados em instituições de Educação Infantil vinculadas a Redes Municipais 

de Ensino de Santa Catarina. Acessaram-se seis os projetos, mas a análise se 

realizou em quatro deles em função da aproximação com demandas observadas 

no lócus desta pesquisa. 

 Dois PCE desenvolveram-se na Rede Municipal de São Ludgero, um na 

Rede Municipal de Paulo Lopes e um em Santa Rosa de Lima. A sistematização 

destaca, em diferentes quadros, informações sobre título, situação mobilizadora, 

objetivo e outros aspectos determinantes à organização do PCE proposto 

exclusivamente para esta pesquisa.  

 

- Título do PCE, rede e instituição de vínculo e faixa etária 

 

Os projetos envolvem quatro instituições e variam em relação à faixa etária 

implicada. Essa diversidade colaborou para que se observasse a aplicabilidade do 

PCE em diferentes contextos e momentos da Educação Infantil. 

Quadro 4 - Título do PCE, rede e instituição de vínculo e faixa etária 

PCE Instituição de 
ensino 

Rede Municipal 
de Ensino 

Faixa etária 

Se eu fosse um peixinho e 
soubesse nadar... do 
nosso rio iria cuidar 

CEI Menino Deus 

 
Rede Municipal 
de São Ludgero 

5 anos a 5 anos e 
11 meses 

Estica, dobra e puxa: o 
corpo em movimento 

CEI Dom 
Gregório 
Warmeling 

Rede Municipal 
de São Ludgero 

0 a 3 anos e 11 
meses 
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Brincar e cultivar: da 
reciclagem à 
aprendizagem 

CEI Rita Valença 
Raupp 

Rede Municipal 
de Paulo Lopes 

1 ano a 2 anos e 11 
meses 

Eu sou um inventor: meu, 
seu e nosso brinquedo. 

CEI Recanto 
Alegre 

Rede Municipal 
de Santa Rosa de 
Lima 

0 a 5 anos e 11 
meses 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 

 

- Situação mobilizadora e objetivo geral de cada PCE 

 

Observa-se a existência de especificidades presentes nas quatro situações 

mobilizadoras. A primeira teve como foco a água, seu uso e sua preservação; a 

segunda, o autoconhecimento e a autonomia, bem como a valorização da 

diversidade cultural e do entorno; já a terceira, a adequação do espaço escolar e a 

sua exploração para o desenvolvimento integral; e a quarta, o distanciamento das 

crianças em relação às especificidades culturais locais em função do uso intenso 

das tecnologias digitais. 

 Existem, também, aproximações no sentido de implicação do contexto 

próximo e três deles, igualmente, apresentam preocupações muito presentes na 

realidade global ao incluir temáticas como a água, a diversidade cultural e o uso 

intenso das tecnologias digitais. Em contrapartida, o terceiro projeto declara seu 

compromisso com o desenvolvimento integral, ainda que os demais não se 

distanciem desse compromisso, pois expressam preocupações que ultrapassam a 

perspectiva cognitiva.  

 Nesse sentido, demonstram que os implicados na elaboração de cada PCE 

consideraram as preocupações de Morin (2009) sobre o distanciamento das 

práticas pedagógicas de problemas que tangenciam a realidade global e se 

capilarizam localmente. Aproximam-se, de modo semelhante, das reflexões de 

González Velasco (2017) sobre a relevância de religar os conhecimentos por meio 

de possibilidades transdisciplinares e que, para Nicolescu (2005, 2014), 

concretizam-se quando levam em conta o que está entre, além e através das 

disciplinas, ou seja, aquilo que na Educação Infantil está entre, além e através dos 

campos de experiência. 
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Quadro 5 - Título do PCE, situação mobilizadora e objetivo geral 

PCE Situação mobilizadora Objetivo geral 
S

e
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u
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A água, incluindo 
questões relacionadas 
ao seu uso e à 
preservação de 
nascentes 

Estimular o conhecimento acerca das 
transformações pelas quais têm passado o Rio 
Braço do Norte, enfatizando sua importância e a 
necessidade de sua preservação, visando ao 
desenvolvimento integral das crianças por meio de 
uma proposta pedagógica contextualizada e que 
articule campos de experiência da Educação 
Infantil e demandas da realidade local e global. 

E
s
ti
c
a

, 
d

o
b

ra
 e

 

p
u

x
a

: 
o

 c
o

rp
o

 

e
m

 m
o

v
im

e
n

to
 A necessidade do 

autoconhecimento e a 
construção da 
autonomia, a 
valorização da 
diversidade cultural e a 
análise do entorno 

Ampliar o autoconhecimento e a autonomia, a 
valorização da diversidade cultural e a análise da 
realidade social por meio da música e de outras 
atividades lúdicas que estimulem o 
desenvolvimento de ações que visem ao bem-
comum. 

B
ri
n

c
a

r 
e

 c
u
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iv

a
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 d
a

 

re
c
ic

la
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a
p
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d
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e
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A adequação do espaço 
escolar e o 
desenvolvimento 
integral das crianças 

Estimular a produção e o uso de brinquedos 
confeccionados com materiais alternativos e o 
cultivo de árvores e temperos verdes por meio de 
estratégias didáticas que aproximem os eixos da 
Educação Infantil e a realidade das crianças e 
ampliem o uso do lúdico, visando ao estímulo da 
criatividade e da autonomia, ao sentido de 
pertencimento e ao compromisso com o bem-
comum.  

E
u

 s
o
u

 u
m

 

in
v
e
n

to
r:

 m
e

u
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s
e

u
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o
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b
ri
n

q
u
e

d
o

. O uso excessivo das 
tecnologias digitais e o 
distanciamento das 
crianças das tradições 
culturais locais 

Proporcionar o contato das crianças com outros 
recursos que vão além das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), visando ao 
estímulo da criatividade e da sustentabilidade, à 
valorização das suas e das produções dos outros 
e  ao conhecimento da diversidade cultural que 
envolveu o brincar na infância dos familiares das 
crianças 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 
 

-  Articulação entre as especificidades curriculares e a realidade das crianças 

 

Superar um ensino fragmentado implica articular conteúdo e realidade. 

Nessa direção, as iniciativas observadas em cada PCE analisado demonstram o 

compromisso em conectar o que se pretendia trabalhar nas instituições de 

Educação Infantil à realidade vivenciada pelas crianças. 

São exemplos desse compromisso: o estímulo ao conhecimento acerca das 

transformações pelas quais têm passado o Rio Braço do Norte, enfatizando sua 

importância bem como a necessidade de sua preservação; as aulas de campo para 

exploração dos pontos interessantes da cidade; as entrevistas com as famílias 
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sobre suas histórias; as pesquisas sobre instrumentos musicais, confecção de 

brinquedos utilizados no passado e outras questões que integram a cultura local. 

Também, destaca-se a pesquisa sobre animais em risco de extinção na região, 

bem como pesquisas sobre alimentos consumidos pelas famílias e a elaboração da 

linha do tempo relacionada ao movimento, observando-se o processo de 

locomoção das crianças das residências até o CEI. 

O compromisso analisado em cada PCE colabora para superar o que se 

vislumbrou a partir do paradigma positivista e de parte das tendências pedagógicas, 

especialmente a tradicional e a tecnicista. Em pesquisas abordando a 

fragmentação do ensino mantida por perspectivas como essas, Santos (2009) 

afirma que se subestima a relação entre os acontecimentos, os sujeitos e a 

realidade sociopolítica e Zwierewicz (2017) lembra que, do mesmo modo, 

subestima-se a possibilidade de as instituições considerarem as demandas de seus 

contextos na prática pedagógica. Em contrapartida, nas iniciativas analisadas, 

observar-se a tentativa de envolver a multidimensionalidade das realidades, o que, 

para Morin (2004, p. 112), é determinante para superar o estímulo ao pensamento 

reducionista. 

 É por meio desse ensino contextualizado que a proposta das instituições de 

Educação Infantil se aproxima da pedagogia ecossistêmica por se comprometerem 

com questões consideradas por outras tendências, mas, especialmente, por 

introduzir preocupações não consideradas anteriormente com a mesma ênfase, 

como a preocupação e o compromisso com o meio ambiente. Por isso, conclui-se 

que as iniciativas tiveram condições para dinamizar o que Torre e Zwierewicz 

(2009) definem como uma educação a partir da vida e para a vida. Nesse processo, 

ampliam-se possibilidades para uma perspectiva de ensino não linear, fragmentada 

e descontextualizada.  
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Quadro 6 - Título do PCE e articulação entre as especificidades curriculares  e a realidade 
das crianças 

PCE Articulação entre especificidades curriculares e realidade das crianças 
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Observada na elaboração de diferentes organizadores conceituais e 
priorizada no estímulo ao conhecimento acerca das transformações pelas 
quais têm passado o Rio Braço do Norte, que passa próximo do CEI, 
enfatizando sua importância, bem como a necessidade de sua preservação, 
visando ao desenvolvimento integral das crianças por meio de uma proposta 
pedagógica contextualizada e que articule campos de experiência da 
Educação Infantil e demandas da realidade local e global. Essa articulação 
está explicita em diferentes organizadores conceituais do PCE, entre eles o 
objetivo geral que absorve o termo preservação e as atividades que preveem 
a comparação de fotos antigas e atuais, aulas de campo, inclusive com 
participação de engenheiro responsável pela construção da ponte, estudos 
geográficos e entre outras ações que implicam conhecimentos científicos, 
técnicos e a realidade do entorno. 

E
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 c
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Observada na elaboração dos diferentes organizadores conceituais, entre os 
quais, o epítome organizado para estimular o autoconhecimento das crianças 
e a implicação das famílias por meio de espelhos distribuídos nos locais de 
acolhida, bem como as atividades que preveem aulas de campo  para 
exploração dos pontos interessantes da cidade e sua vinculação com os 
eixos da Educação Infantil, entrevistas com as famílias sobre suas histórias, 
pesquisas sobre instrumentos musicais utilizados no passado e outras 
questões que integram a cultura local. Também se destaca a pesquisa sobre 
animais em risco de extinção na região, incluindo o Bugio, bem como 
pesquisas sobre alimentos consumidos pelas famílias e a elaboração da 
linha do tempo relacionada ao movimento, observando o processo de 
locomoção das crianças enquanto são trabalhadas questões relacionadas ao 
espaço e ao tempo. 
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Observada nos diferentes organizadores conceituais, a articulação é 
evidenciada no momento em que as atividades propostas ultrapassam o uso 
restrito de livros didáticos e folhas A4 e vão ao encontro do trabalho prático 
e da pesquisa, especialmente quando as crianças participam de aulas de 
campo em sua comunidade para ampliar o desenvolvimento integral 
contextualizado. Dentre as atividades, destacam-se: revitalização da horta e 
plantio de mudas de árvores, oficina de confecção de brinquedos com pais, 
cultivo de salsa e cebola para distribuição entre os familiares, produção de 
regadores e pazinhas para a horta com material reciclável, pesquisas sobre 
a realidade local, confecção de um baú com material reciclado para guardar 
os brinquedos na sala de aula, confecção de um cenário colaborativo para 
teatro de fantoches, confecção da composteira. Nesse sentido, ampliam o 
desenvolvimento das questões implicadas nos eixos da Educação Infantil ao 
mesmo tempo em que se conectam e transformam a realidade.  
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Prevista na elaboração de diferentes organizadores conceituais, estando 
inclusive prevista na origem do projeto, quando se indica que a mesma tem 
relação com a possibilidade de envolver a realidade das crianças e a cultura 
da comunidade, favorecendo o contato com uma diversidade de brinquedos 
que vão além das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 
estimulando a criatividade na confecção de brinquedos com material 
alternativo, condição que aproxima as crianças das premissas da 
sustentabilidade. Em seu desenvolvimento se prevê a articulação dos 
Campos de Experiência com a realidade local e global, valorizando, entre 
outras questões, as transformações no brinquedo e nas formas de brincar e 
sua comparação com outras realidades com as quais terão acesso por meio 
de pesquisas. No epítome, por exemplo, projetou-se uma exposição com 
brinquedos utilizados em décadas anteriores com a participação de todas as 
turmas, além de proporcionar cenários com brinquedos e brincadeiras 
diversificas no entorno escolar. 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 

 

- Ênfase na interação 

   

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), a interação e a brincadeira são os 

eixos estruturantes dessa etapa do ensino. Outros documentos que regulamentam 

a etapa formativa, dentre os quais as DCNEIs (BRASIL, 2009), também evidenciam 

a relevância das mesmas. Neste estudo, contudo, priorizou-se a análise das 

interações em razão da facilidade de averiguar se isso havia sido considerado na 

elaboração dos projetos em evidência. 

 Nos quatro projetos, estimulou-se a interação tanto em diferentes momentos, 

bem como entre diferentes faixas etárias e pessoas. Além da interação com as 

crianças da mesma faixa etária, várias atividades proporcionaram a interação com 

crianças de outras idades e seus docentes, bem como com outros profissionais da 

Educação Infantil. Também, interagiram com os pais e outras pessoas da 

comunidade, além de profissionais com formação voltada às temáticas trabalhadas, 

como o engenheiro responsável pela construção da nova ponte de São Ludgero.  

 Como forma de destacar a relevância das iniciativas propostas nos projetos, 

recorre-se a Oliveira (2011). Essa autora destaca que as interações funcionam 

como trocas de mensagens, sendo que é por meio delas que as crianças constroem 

significados e a si mesmas. 

 

 



54 
 

Quadro 7 - Título do PCE e a ênfase na interação 

PCE Ênfase na interação 

Se eu fosse 
um peixinho e 

soubesse 
nadar... do 

nosso rio iria 
cuidar 

A colaboração fica perceptível em diferentes momentos, faixas etárias 
e público: quando pais e crianças interagem para responder a um 
questionário sobre a história do rio pesquisado, na elaboração de 
desenhos e de textos coletivos para demonstrar a importância do Rio 
Braço do Norte à comunidade, nas aulas de campo que envolvem a 
participação de profissionais técnicos como engenheiro e outros 
profissionais responsáveis pela construção da ponte, na elaboração de 
painéis que envolvem os resultados das pesquisas. 

Estica, dobra 
e puxa: o 
corpo em 

movimento 

A colaboração fica perceptível em diferentes momentos, faixas etárias 
e público: quando pais e crianças fazem as apresentações e/ou levam 
um instrumento para a escola e explicam sua história e sua utilização, 
na criação de painéis temáticos, envolvendo as atividades realizadas 
com as crianças, no relato das famílias sobre sua origem, nas pesquisas 
que estimulam o diálogo entre crianças e adultos. 

Brincar e 
cultivar: da 

reciclagem à 
aprendizagem 

A colaboração fica perceptível em diferentes momentos, faixas etárias 
e público: revitalização da horta, confecção de um cenário colaborativo 
para teatro de fantoches, cultivo de salsa e de cebola para distribuição 
entre os familiares, oficina de brinquedos com os familiares, coleta de 
materiais na comunidade, pesquisas sobre resíduos, seu destino e seu 
aproveitamento.  

Eu sou um 
inventor: meu, 
seu e nosso 
brinquedo 

A colaboração fica perceptível em diferentes momentos, faixas etárias 
e público: na exposição com brinquedos utilizados em décadas 
anteriores, com a participação de todas as turmas, pesquisas sobre 
figuras de brinquedos utilizados em diferentes épocas e contextos e 
pesquisa sobre os brinquedos e as brincadeiras utilizados no período 
de infância dos familiares. 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 

   

- Aproximação entre escola e comunidade  
   

A aproximação entre escola e comunidade já se destacou na interação das 

crianças. Contudo, nessa análise, situaram-se momentos pontuais em que isso 

ocorreu. 

 Todos os projetos analisados se comprometeram com a aproximação entre 

instituições da Educação Infantil e realidade, mencionando o uso da pesquisa como 

uma das estratégias para estimulá-la. Dois deles, também, propuseram a 

confecção de brinquedos em parceria entre crianças e famílias. 

Além disso, no primeiro PCE, propuseram-se aulas de campo e socialização 

com a participação de pais e/ou familiares; no segundo, a acolhida no CEI com 

espelhos; no terceiro, a confecção de brinquedos e distribuição de mudas de 

temperos.  
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Quadro 8 - Título do PCE e o estímulo à aproximação entre CEI e comunidade 

PCE Estímulo à aproximação entre escola e comunidade 

Se eu fosse um peixinho 
e soubesse nadar... do 

nosso rio iria cuidar 

Previu-se nas pesquisas colaborativas, nas aulas de campo, 
nas socializações e em outras ações que ampliam 
aproximação. 

Estica, dobra e puxa: o 
corpo em movimento 

Previu-se na acolhida das crianças e de suas famílias por 
meio da disponibilização de espelhos, na participação dos 
pais nas atividades do CEI e nas ações que envolvem 
pesquisas sobre a realidade local. 

Brincar e cultivar: da 
reciclagem à 

aprendizagem 

Previu-se na oficina de brinquedos com as famílias, na 
distribuição das mudas de temperos para as famílias, nas 
pesquisas e em outras ações pertinentes. 

Eu sou um inventor: 
meu, seu e nosso 

brinquedo 

Previu-se no envolvimento das famílias na confecção de 
brinquedos, nas pesquisas para conhecer os brinquedos e 
brincadeiras do passado e em outras ações como a 
apresentação do projeto à comunidade. 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 

 

- Estímulo à interdisciplinaridade  

 

  A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma 

disciplina à outra (Iribarry, 2003). No caso dos projetos analisados, ela esteve 

presente em grande parte das atividades, dentre as quais: elaboração de textos 

colaborativos, no momento em que as crianças necessitavam explorar mais de um 

campo de experiência, bem como as atividades artísticas e as pesquisas sobre 

brinquedos e brincadeiras. 

Quadro 9 - Título do PCE e o estímulo à interdisciplinaridade 

PCE Estímulo à interdisciplinaridade 

Se eu fosse um peixinho 
e soubesse nadar... do 

nosso rio iria cuidar 

Nas representações artísticas, na formulação de perguntas, 
na interpretação das pesquisas, na elaboração de textos 
colaborativos, bem como na autoavaliação. 

Estica, dobra e puxa: o 
corpo em movimento 

Na elaboração de painéis temáticos, na sistematização das 
ações desenvolvidas, na decoração das paredes, bem como 
na apresentação à comunidade. 

Brincar e cultivar: da 
reciclagem à 

aprendizagem 

Na busca das crianças para dar utilidade aos materiais 
recicláveis e decidir onde plantar as árvores, nas pesquisas 
sobre as plantas e em outras ações pertinentes. 

Eu sou um inventor: 
meu, seu e nosso 

brinquedo 

Nas rodas de conversa, na confecção dos brinquedos, na 
sistematização da pesquisa sobre brinquedos e brincadeiras, 
entre outras ações previstas no projeto. 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 
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Apesar da relevância da interdisciplinaridade, ela não ultrapassa as 

disciplinas, pois seu objetivo permanece dentro do mesmo quadro de referência da 

pesquisa disciplinar (NICOLESCU, 1997). Por isso, a próxima etapa da análise 

concentrou-se em observar se existia, também, a ênfase transdisciplinar, deixando 

claro que isso não elimina a relevância da interdisciplinaridade.  

 

- Estímulo à transdisciplinaridade  

   

Considerando que, para Nicolescu (2005, 2014), a transdisciplinaridade se 

dimensiona pelo que está entre, através e além das disciplinas, procurou-se 

observar nos projetos analisados o que estava entre, através e além dos campos 

de experiência. Situaram-se evidências quando as crianças foram estimuladas a 

refletir e a realizar ações para preservação do rio, na valorização da comunidade a 

partir de pesquisas envolvendo sua cultura, no aproveitamento de resíduos, na 

revitalização do entorno escolar e no confronto da realidade local com outros 

contextos.  

Quadro 10 - Título do PCE e o estímulo à transdisciplinaridade 

PCE Estímulo à transdisciplinaridade 

Se eu fosse um 
peixinho e soubesse 
nadar... do nosso rio 

iria cuidar 

A perspectiva transdisciplinar está presente ao articular currículo 
e realidade, procurando estimular a consciência e as ações que 
a preservem. Destaca-se, como exemplo, a verificação do 
sistema de tratamento de água e o acesso à informações sobre 
a coleta, o tratamento, a distribuição, bem como reflexões sobre 
como o rio está sendo tratado e o que pode ser feito para 
preservá-lo. 

Estica, dobra e 
puxa: o corpo em 

movimento 

A perspectiva transdisciplinar está presente no projeto quando 
articulam os campos de experiência (currículo) à realidade local, 
estimulando o autoconhecimento e o conhecimento da cultura 
local, bem como a valorização desses dois aspectos. Destacam-
se, como exemplo, as pesquisas sobre os instrumentos musicais 
que fazem parte da história da comunidade e a exploração em 
atividades da escola que favorecem o desenvolvimento integral. 

Brincar e cultivar: da 
reciclagem à 

aprendizagem 

A perspectiva transdisciplinar está presente desde o momento da 
conexão do currículo com um problema local e global. O fato de 
trabalhar com o aproveitamento de resíduos na produção de 
materiais que estimulem o desenvolvimento integral é um dos 
exemplos, bem como as pesquisas sobre a fauna e a 
possibilidade de revitalizar o entorno escolar, incluindo, nesse 
processo, o estudo de questões técnicas que envolvem a seleção 
do espaço, a distância e outros conceitos que fazem parte da 
etapa formativa. 
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Eu sou um inventor: 
meu, seu e nosso 

brinquedo 

A perspectiva transdisciplinar está presente ao prever  a 
articulação dos campos de experiência na Educação Infantil com 
a realidade local e global, valorizando, entre outras questões, as 
transformações nos brinquedos e nas formas de brincar e sua 
comparação com outras realidades com as quais terão acesso 
por meio de pesquisas. Nesse sentido, o compromisso com a 
sustentabilidade comprova a inclusão do que está entre, através 
e além do currículo da etapa formativa 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e Cei 
Recanto Alegre. 

 

- Estímulo à ecoformação  
  

Retomando a perspectiva de que, por meio da ecoformação, propõe-se “[…] 

o contato formador com as coisas, com os objetos e com a natureza […] possa ser 

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

102), observou-se a presença dessa expectativa quando: manifestaram a 

preocupação em conhecer a história do Rio Braço do Norte para pensar e traçar 

ações que colaborassem em sua preservação;  no momento em que se 

desenvolvem as atividades que visam ao bem comum e da preocupação com a 

possível extinção do bugio; na preocupação com a preservação do meio ambiente 

por meio da reciclagem, da composteira e da destinação adequada de resíduos; 

por meio da preocupação em diminuir a compra de brinquedos, em reutilizar 

resíduos e a utilização coletiva dos brinquedos confeccionados. 

Quadro 11 - Título do PCE e o estímulo à ecoformação 

PCE Estímulo à ecoformação 

Se eu fosse um 
peixinho e soubesse 
nadar... do nosso rio 

iria cuidar 

Pelo fato de se ter a preocupação em conhecer a história do 
Rio Braço do Norte para pensar e traçar ações que colaborem 
em sua preservação. 

Estica, dobra e puxa: o 
corpo em movimento 

No momento em que se desenvolvem as atividades que visam 
ao bem comum e da preocupação com a possível extinção do 
bugio. 

Brincar e cultivar: da 
reciclagem à 

aprendizagem 

Na preocupação com a preservação do meio ambiente por 
meio da reciclagem, da composteira e da destinação 
adequada de resíduos. 

Eu sou um inventor: 
meu, seu e nosso 

brinquedo 

Por meio da preocupação em diminuir a compra de 
brinquedos, em reutilizar  resíduos e a utilização coletiva dos 
brinquedos confeccionados. 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 
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- Estímulo ao desenvolvimento integral  
   

Estimular o desenvolvimento integral significa prever, no planejamento, 

possibilidades para isso e na sua aplicação atividades que o favoreçam. Conforme 

sistematizado no Quadro 10, os projetos analisados atendem a prerrogativas da 

LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 2005), do RCNEI  (BRASIL, 1998), das DCNEBs 

(BRASIL, 2013) e da própria BNCC (2017) quando demonstram que não se 

comprometeram somente com o desenvolvimento intelectual ou físico, mas com 

outras dimensões do desenvolvimento infantil. 

Nos projetos analisados, observa-se que a forma de estimular essa ênfase 

ocorre de diferentes maneiras apesar de todos preverem isso nos objetivos. Além 

disso, o desenvolvimento integral perpassa os diferentes conceitos organizadores 

de cada PCE, comprovando um planejamento articulado. 

Quadro 12 - Título do PCE e o estímulo ao desenvolvimento integral 

PCE Estímulo ao desenvolvimento integral 

Se eu fosse um 
peixinho e soubesse 
nadar... do nosso rio 

iria cuidar 

No objetivo geral, o trabalho se propõe ao desenvolvimento 
integral da criança e as atividades desenvolvidas auxiliam para 
que isso aconteça. Observa-se essa ênfase nos demais 
organizadores conceituais do projeto, entre eles, os objetivos 
específicos. 

Estica, dobra e 
puxa: o corpo em 

movimento 

Os objetivos específicos deixam claro que, no desenvolvimento 
do projeto, o almejado é o desenvolvimento integral das crianças; 
questão também observada em outros organizadores conceituais 
do projeto. 

Brincar e cultivar: da 
reciclagem à 

aprendizagem 

Preocupação expressa nos objetivos quando enfatizam o 
estímulo à criatividade, à autonomia e ao sentido de 
pertencimento, bem como ações voltadas ao bem comum que 
suscitam a implicação dos âmbitos intelectual, afetivo e outras 
dimensões que envolvem o desenvolvimento das crianças. 

Eu sou um inventor: 
meu, seu e nosso 

brinquedo 

Ênfase observada nos objetivos e em outros organizadores 
conceituais, evidenciando que o desenvolvimento se dará de 
forma integral, como pode ser observado no estímulo à 
criatividade e à sustentabilidade, a valorização do eu e do outro, 
a diversidade cultural e o brincar, além de permear também 
outros organizadores conceituais do projeto. 

Fonte: CEI Menino Deus, CEI Dom Gregório Warmeling, CEI Rita Valença Raupp e CEI 
Recanto Alegre. 

 A análise dos quatro projetos contribuiu para elaborar um PCE compatível 

às demandas do CMEI de Lebon Régis implicado nesta pesquisa. Por meio das 

ideias apresentadas por eles e pelo olhar atento às crianças que participariam da 

pesquisa nasceu o ‘Projeto Criativo Ecoformador - PCE: eu brinco, tu brincas, nós 

brincamos e nos aventuramos nos brinquedos e brincadeiras de nossos avós’.  
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4.2 PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR - PCE: EU BRINCO, TU BRINCAS, 

NÓS BRINCAMOS E NOS AVENTURAMOS NOS BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS DE NOSSOS AVÓS’ 

 
 O ‘Projeto Criativo Ecoformador: eu brinco, tu brincas, nós brincamos e nos 

aventuramos nos brinquedos e brincadeiras de nossos avós’ teve como referência 

os quatro projetos analisados, bem como a realidade das crianças do CMEI 

implicado nesta pesquisa. Por isso, além de se comprometer com a ênfase na 

interação, na transdisciplinaridade, na ecoformação, no desenvolvimento integral e 

em outras especificidades observadas nos quatro projetos, considerou as 

demandas das crianças implicadas na pesquisa, entre elas, o tamanho da sala de 

aula e a forma de planejamento adotado na Educação Infantil no município. 

 Na estruturação, utilizaram-se os organizadores conceitos registrados na 

Figura 2: epítome, legitimação teórica, legitimação pragmática, perguntas 

geradoras, metas, eixos norteadores, itinerários, coordenadas temporais, avaliação 

emergente e polinização. Além da descrição desses conceitos, apresenta-se na 

sequência a situação mobilizadora, ou seja, o pensamento mobilizador que 

justificou o planejamento e a aplicação do PCE.  

 

- Pensamento organizador: Justificar  

O ‘Projeto Criativo Ecoformador - PCE: eu brinco, tu brincas, nós brincamos 

e nos aventuramos nos brinquedos e brincadeiras de nossos avós’, estruturou-se 

para ser desenvolvido com crianças de 4 anos a 4 anos e 11 meses, matriculadas 

na turma do Pré I 02, do CMEI Professor Walmor Carlin do Prado, vinculado à Rede 

Municipal de Ensino de Lebon Régis. 

Sua origem teve relação com a possibilidade de envolver a realidade das 

crianças e a cultura dos seus pais e avós, favorecendo o contato com uma 

diversidade de brinquedos que ultrapassam a limitação de acesso às Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC). Nesse sentido, pretendia-se que, por meio de 

interações que valorizassem os brinquedos e as brincadeiras, as crianças 

pudessem conhecer e vivenciar outras possibilidades culturais não comuns em sua 

vida diária.  

Nesta dimensão cultural da brincadeira, onde o particular aponta 
para o universal [...] cada cultura traz sua herança do passado, mas 
os significados se modificam [...]. Ao envolver os brinquedos, tem a 
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pretensão de estimular a criatividade, o resgate à diversidade 
cultural, bem como ações colaborativas e sustentáveis (FANTIN, 
2000, p. 147). 

Seu desenvolvimento previa que nessa interação se articulassem os campos 

de experiência na Educação Infantil com a realidade local e global, valorizando, 

entre outras questões, as transformações nos brinquedos e nas formas de brincar 

e sua comparação com outras realidades com as quais teriam acesso por meio de 

pesquisas. 

 

- Epítome: impactar 

Como momento de abertura do PCE, realizou-se uma atividade intitulada 

Rua do Lazer. Organizada pelo CMEI Professor Walmor Carlin do Prado e pelas 

famílias da turma do Pré I, com a participação de vários outros membros da cidade 

de Lebon Régis, a atividade possibilitou às crianças acesso a brinquedos utilizados 

em décadas anteriores. 

 A iniciativa pretendia criar um clima favorável para despertar a curiosidade, 

a imaginação e estimular o desejo de pesquisar no sentido de conhecer os 

brinquedos e as brincadeiras dos pais e dos avós, oferecendo, dessa forma, 

múltiplas possibilidades ao desenvolvimento das crianças. 

 

Legitimação teórica: fundamentar cientificamente  

Utilizados como fontes de pesquisa para acesso ao conhecimento curricular 

e o que está através e além dele, utilizaram-se os seguintes recursos: livros 

didáticos disponibilizados para a Educação Infantil com assuntos referentes aos 

campos de experiência e temática do PCE; revistas e vídeos sobre brinquedos 

criados e utilizados em diferentes contextos; figuras de brinquedos utilizados em 

diferentes épocas e contextos acompanhadas pela respectiva nomenclatura. 

 

- Legitimação pragmática: articular com a realidade 

 

Para conectar o projeto à realidade local, previram-se diferentes ações, entre 

elas: a própria Rua do Lazer aberta ao público do município; pesquisa com os pais 

e os avós sobre os brinquedos e as brincadeiras utilizados no período de infância 
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dos familiares; estudo e releitura da obra “Crianças na Praça”, de Ivan Cruz; 

confecção de brinquedos, utilizando resíduos, com a participação das famílias; 

 

- Perguntas geradoras: pesquisar 

Para estimular a curiosidade, lançaram-se, às crianças, vários 

questionamentos, entre eles: Qual é o brinquedo e brincadeira de que mais gosta? 

Como eu brinco todos os dias? Qual é o brinquedo que gostaria de construir? Quais 

eram os brinquedos e s brincadeiras utilizados na infância dos familiares? Você 

brinca com algo que era da infância dos seus familiares? Como confeccionar um 

brinquedo? É possível usar resíduos na produção de brinquedos? Existem pessoas 

na comunidade que confeccionam brinquedos? 

Além desses questionamentos, o PCE estava aberto para acolher outras 

curiosidades que as crianças manifestavam durante seu desenvolvimento.  

 

- Metas: projetar 

 As metas previstas no PCE foram: a) realização da Rua do Lazer, 

envolvendo os brinquedos confeccionados pelas crianças e pelos familiares; b) 

Confecção de brinquedos para uso no CMEI e nas residências das crianças; c) 

apreciação e releitura de obra de arte; d) exposição com todos os brinquedos 

confeccionados. 

 

- Eixos norteadores: objetivo geral  

Proporcionar o contato das crianças com brinquedos e com brincadeiras que 

faziam parte da infância dos pais, avós ou responsáveis por meio de atividades de 

interação e comprometidas com o desenvolvimento integral.  

 

- Eixos norteadores: objetivos específicos  

 promover o direito de brincar como uma necessidade para o 

desenvolvimento das crianças; 
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 dar oportunidade às crianças de escolherem livremente como, com 

quem e onde querem brincar, ou seja, brincar pelo brincar e não para 

responder a um pedido, à ordem de um adulto; 

 organizar a criação de espaços para a brincadeira das crianças e para 

a realização de atividades de expressão plástica e musical; 

 valorizar a cultura e a identidade das famílias e das comunidades pelo 

acesso aos brinquedos, brincadeiras, danças, cantigas e músicas que 

faziam parte da infância de pais, avós e/ou responsáveis; 

 oferecer às crianças, pais e familiares a oportunidade de compartilhar 

brincadeiras, estimulando a interação entre as gerações; 

 conhecer várias brincadeiras; 

  utilizar material reciclável na confecção de brinquedos; 

  fazer que percebam a evolução dos brinquedos em pesquisa feita com 

pais e avós. 

 

- Eixos norteadores: atividades 

 

Várias foram as atividades previstas, sendo que se sistematizam, na 

sequência, parte delas: 

 levantamento dos brinquedos e das brincadeiras preferidos pelas crianças; 

 construção de gráfico dos brinquedos preferidos da turma; 

 pesquisa com envio de questionário para casa a fim de descobrir com quais 

brinquedos os pais e/ou avós brincavam quando eram crianças; 

 socialização das pesquisas: comparação do resultado da pesquisa junto 

aos pais e/ou aos avós com a feita com as crianças. Entre as perguntas 

para mobilizar esse momento, destacam-se: As brincadeiras de 

antigamente e as atuais são as mesmas? Por que será? Vocês conhecem 

algumas dessas brincadeiras relatadas na pesquisa feita com seus 

familiares? 

 comparação dos brinquedos com os quais os pais e/ou avós brincavam 

antigamente e os que as crianças gostam de brincar; observar as 

diferenças entre esses brinquedos, tanto no material com o qual são 

confeccionados quanto na forma de brincar; chamar a atenção para o fato 
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de que alguns brinquedos, praticamente, “brincam” sozinhos, como 

carrinhos com pilhas, bonecas que falam e andam...; sugerir que brincar 

com brinquedos de antigamente pode ser mais divertido; 

 promover o dia “D” (Todos levam ao CMEI um brinquedo para compartilhar 

com os colegas). 

Essas e outras atividades foram vinculas aos campos de experiência 

indicados pela BNCC (BRASIL, 2017). Na sequência, incluem-se alguns quadros 

que indicam o campo de experiência e parte das respetivas atividades.  

Quadro 13 - Campo de experiência corpo, gestos e movimentos e respectivas atividades 

 
Fonte: Da pesquisadora. 

Quadro 14 - Campo de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação  e 
respectivas atividades 

 
Fonte: Da pesquisadora. 
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Como forma de ampliar a compreensão acerca do PCE, sistematiza-se, na 

sequência, parte das atividades desenvolvidas.  

 

- Atividade 1: rua do lazer 

Conforme mencionado, essa atividade consistiu no epítome do PCE. Para 

sua realização, solicitou-se, junto à Polícia Militar, o fechamento da rua em frente 

ao CMEI, visando à segurança das crianças e que a atividade pudesse se estender 

para além dos portões da escola. 

  Entre as ações, propuseram-se: corrida de cavalo de pau, perna de pau, pé 

de lata, corrida do saco, pula tábua, carrinho de rolimã, pintura de rosto, pintura 

com guache em papel pardo, campeonato de bolinha de gude. Parte delas, 

representam-se pelas imagens da sequência. 

Figura 3 - Atividade de epítome - Rua do Lazer 

 

 

 

   

Fonte: Da pesquisadora. 

  Para que pais, avós e/ou responsáveis participassem das brincadeiras com 

seus filhos, sugeriu-se que eles ensinassem as regras de cada brincadeira para as 

crianças. Dessa maneira, oportunizou-se o direito de escolha e de autonomia para 
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cada pai selecionar com seu filho de qual brincadeira gostariam de participar. Além 

disso, as crianças também fizeram uma homenagem aos pais e/ou responsáveis, 

valorizando a participação deles.  

 

- Atividade 2: Dia “D”  

 Após a Rua do Lazer, promoveu-se o dia “D”. Nesse momento, as crianças 

selecionariam alguns brinquedos em casa para socializar com os colegas da turma. 

Após a chegada, foram ao pátio da escola com seus brinquedos e apresentaram-

nos aos colegas, justificando o motivo de selecioná-los para o dia. Era uma forma 

de explorar, por exemplo, o campo de experiência ‘escuta, fala, pensamento e 

imaginação’, pois esse traz a sugestão de que, desde muito pequenas, as crianças 

precisam ser estimuladas a participar de momentos com experiências 

comunicativas cotidianas para interagirem. 

 Depois que todos explicaram o motivo da escolha de seus brinquedos, 

brincaram livremente durante parte da manhã. No encerramento do dia letivo, os 

brinquedos foram recolhidos e guardados em uma caixa, pois as crianças 

sugeriram que fossem deixados na escola para brincarem outros dias. Durante uma 

semana (prazo combinado com todos), antes do café da manhã, elas brincaram 

com esses brinquedos. 

 

- Atividade 3: apreciação e releitura da obra de arte crianças na praça, de Ivan 

Cruz 

O campo de experiência ‘traços, sons, cores e formas’ suscita a participação 

em tempos e em espaços para produção, manifestação e apreciação artística, 

visando ao desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 

pessoal.  

A atividade proposta foi desenvolvida em parceria com a professora de Artes. 

Para que as crianças tivessem o primeiro contato com a obra de Ivan Cruz, a 

imagem dela foi projetada pelo datashow e durante alguns minutos tiveram a 

oportunidade de observá-la.  
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Depois dessa etapa, cada criança sistematizou o que percebeu na obra e o 

que mais gostou nela. Além disso, confeccionaram-se os quadrinhos das principais 

brincadeiras retratadas por Ivan Cruz, sendo que cada uma escolheu qual quadro 

queria fazer. 

Para fazer a releitura, apresentou-se o plano de fundo de tal obra de arte 

desenhado em papel craft. Em seguida, entregou-se uma folha para que elas 

desenhassem qual brincadeira, retratada na obra, era de sua preferência.  

Após concluírem o desenho, recortaram e colaram no papel craft 

suasbrincadeiras preferidas, em seus respectivos lugares, conforme se pode 

observar na Figura 4. Ao final da atividade, fez-se uma exposição no pátio do CMEI 

com visitação dos pais. 

Figura 4 - Releitura e apreciação da obra de Ivan Cruz 

  

  
Fonte: da pesquisadora. 
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- Atividade 4: entrevista com os avós sobre os brinquedos e as brincadeiras 

de sua época de infância  

 Com intuito de acessar algumas brincadeiras dos avós, elaborou-se um 

questionário para descobrir quais eram as de sua infância. Essa entrevista era 

composta por quatro perguntas: a) Quais eram as brincadeiras e os brinquedos que 

existiam em sua época de infância? b) Dessas brincadeiras e brinquedos, qual era 

seu preferido? c) Quem o ensinou a brincar? e) O senhor(a) pode me ensinar a 

brincar de sua brincadeira ou brinquedo preferido de infância? As crianças que não 

tinham avós solicitaram para os pais responderem.  

De acordo com o campo de experiência ‘o eu, o outro e o nós’ [...] É nas 

interações que elas constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os 

outros, [...] passam a se identificar como seres individuais e sociais” (BRASIL, 

2017). Essa atividade procurou priorizar essa possibilidade.  

Com as entrevistas concluídas, organizou-se uma roda de conversa para 

que cada criança contasse o que descobriu das brincadeiras de seus avós. Elas 

demonstraram admiração, pois muitas das brincadeiras estavam retratadas na obra 

de Ivan Cruz, já trabalhada anteriormente.  

 

- Atividade 5: brincadeiras com as letras do alfabeto 

No campo de experiência ‘escuta, fala, pensamento e imaginação’, sugere-

se que a inserção na cultura escrita deva ocorrer a partir da realidade da criança e 

das curiosidades trazidas consigo. Também se indica que essa inserção ocorra de 

maneira criativa, com propósito de aguçar seu desejo de conhecer e não 

simplesmente copiar letras ou preencher atividades impressas da internet. 

A atividade desenvolveu-se por meio das brincadeiras elencadas pelos avós 

em suas entrevistas. Os nomes das brincadeiras e dos brinquedos foram escritos 

em placas, sendo que se solicitou a elas observarem a letra inicial de cada uma 

das palavras. As crianças manusearem e observaram todas as placas e as 

guardaram em um baú, simbolizando o acesso à história pregressa.  

Partindo da ideia de apresentar o alfabeto escrito para a turma, colou-se um 

exemplo impresso na parede para que tivessem acesso visual a todas as letras. 

Depois disso, a cada dois dias, uma criança abria o baú e escolhia o nome de uma 
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brincadeira. Ao encontrar no alfabeto sua letra inicial, colava-a na parece no lugar 

correspondente.  

A palavra escolhida era a brincadeira que seria desenvolvida naquele dia. A 

Figura 5 ilustra as brincadeiras: aviãozinho, salto em altura, rolar o aro, pipa de 

sacola, quebra-cabeça, navio, ioiô, gangorra, carrinho de lata, trem e obstáculo.  

Figura 5 - Brincadeiras selecionadas no baú do tempo 
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Fonte: da pesquisadora. 
 

Depois das brincadeiras com todas as letras do alfabeto, cada criança 

recebeu um alfabeto em uma lata para serem trabalhados os nomes das crianças 

da turma, conforme ilustrado na Figura 6. 

Figura 6 - Lata do alfabeto 

  

Fonte: da pesquisadora. 
 

- Atividade 6: confecção de brinquedos com materiais reciclados 

Lançou-se um desafio para a turma, consistindo na possibilidade de 

confeccionar um boneco usando materiais reciclados. Enviaram-se bilhetes aos 

pais e/ou responsáveis com a explicação da atividade e todos se propuseram a 

ajudar seus filhos(as).  
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Essa atividade tem relação com os campos de experiência, especialmente o 

campo ‘espaços, tempos, quantidades, relações e transformações’, por ser nesse 

tipo de experiência que as crianças se deparam com conhecimentos matemáticos 

- contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, 

comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento 

de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e 

ordinais etc. -, os quais podem aguçar a curiosidade (BRASIL, 2017). 

  No dia da exposição dos bonecos, cada uma se posicionou à frente dos 

colegas com seu boneco e o apresentou a todos, dizendo seu nome e o do boneco, 

de que ele foi feito e quem o auxiliou na confecção. Com as apresentações 

encerradas, tiveram tempo para brincar com suas criações. Mediam, comparavam 

tamanho e formas, contavam as peças e faziam trocas entre eles. A brincadeira 

elucidada na Figura 7 repetiu-se durante semanas.  

Figura 7 - Confecção de personagens com material reutilizável 

  

  
Fonte: da pesquisadora. 
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- Eixos norteadores: recursos  

Além dos materiais de uso rotineiro, necessitou-se disponibilizar: material 

reciclável, livros relacionados à temática; Internet, datashow, celular e computador; 

autorização dos familiares para aulas de campo; roteiro de entrevista e 

questionário; papel craft; caixa de som e microfones; tinta. 

 

- Coordenadas temporais: prever  

O projeto foi desenvolvido durante os meses de agosto a dezembro de 2018 

e se dinamizou por meio de Planos de Aula, que se articularam sistematicamente 

à proposta.  

 

- Avaliação emergente: potencializar 

A avaliação priorizou o desenvolvimento integral e teve como foco os campos 

de experiência. Para tanto, utilizaram-se registros coletivos e individuais sobre 

interação, participação, ampliação da oralidade, coordenação motora, raciocínio 

lógico, criatividade, familiarização com a cultura escrita e outros aspectos 

imprescindíveis para a etapa formativa.  

 

Polinização: transformar 

Além do estímulo ao uso de brinquedos alternativos, especialmente os 

criados pelas crianças e seus familiares, após a exposição dos brinquedos para as 

famílias, disponibilizou-se, no CMEI Professor   Walmor Carlin do Prado, uma míni 

brinquedoteca, constituída com brinquedos confeccionados durante o projeto. 

 

 

4.3 OBSERVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS 

 
 No início das atividades, houve certa resistência por parte das crianças, pois, 

mesmo sendo pequenas, já se apropriaram de uma cultura de que escola deve 

centrar suas atividades em folhas, lápis e cadernos, e de que as crianças devem 

ficar sentadas, fazendo somente o que a docente solicite. 
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 Apesar de algumas situações inesperadas, o trabalho demonstrou que a 

persistência teve resultados. Pode-se observar que todas as atividades propostas 

no desenvolvimento do PCE foram de grande valia para o desenvolvimento integral 

de toda a turma. Como forma de exemplificar, na sequência, destacam-se situações 

observadas, articulando-as aos campos de experiência.  

  
 
- O eu, o outro e o nós  

 No início do PCE, era comum observar que as crianças não tinham interesse 

em compartilhar. Inclusive, geravam-se conflitos decorrentes de disputas de 

brinquedos ou por outras situações. Percebia-se, contudo, que conforme as 

atividades estimulavam a cooperação, ampliava-se a empatia entre as crianças. 

  Uma das crianças não queira participar de certas atividades porque 

apresentava outro momento de desenvolvimento.  Quando seus colegas 

começaram a incentivá-la, auxiliando-a em determinados momentos, ela começou 

a interagir e, um dia, com um sorriso radiante, comentou que a escola era um 

ambiente bom de se frequentar.  

 

  
- Corpo, gestos e movimento 
 
 Todas as crianças demostraram gostar de participar ativamente das 

atividades, mas com exceção de uma que ficava retraída, afastada das atividades. 

Ela não se sentia à vontade com atividades que precisassem de contato físico. 

 Porém, no decorrer do período em que o projeto se desenvolveu, ela foi se 

soltando e, ao final do PCE, já conseguia interagir e até sugerir brincadeiras para a 

turma. Quando se realizou a brincadeira da “estátua”, ela fez, inclusive, questão de 

dançar. 

 Com as atividades desenvolvidas nesse campo de experiência, ficou nítido 

o desenvolvimento motor, tanto fino quanto amplo, de todas as crianças. Quanto 

ao ritmo e à lateralidade, também foi notável o avanço, conforme ilustrado na Figura 

8.  
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Figura 8 - Atividades evidenciando um dos campos de experiência 

  

  
Fonte: da pesquisadora. 

  
  - Traços, sons, cores e formas  
 

               

             A percepção desse campo 

de experiência foi bem marcante na 

releitura da obra de Ivan Cruz: 

“Crianças na Praça”, especialmente 

no momento no qual as crianças 

desenharam as brincadeiras de que 

mais gostaram na obra. Suas 

releituras foram pontuais. 

 

Figura 9 - Atividade coletiva de releitura de 
obra 

 
Fonte: da pesquisadora 

 

- Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Na atividade de confecção dos bonecos de materiais reciclados, todos 

contaram para a turma como se fez o seu boneco. Naquele momento, ficou claro 
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que todos, sem exceção, conseguiram apresentar seu trabalho, ouvir os colegas 

com respeito e ainda interagir com as apresentações com questionamentos e com 

sugestões. 

  Todavia, uma criança chamou a atenção, pois, até então, não falava quase 

nada. Naquele dia, ficou livre para apresentar ou não. Foi então que disse: “Eu vou 

contar para os meus amigos como fiz meu boneco”. Posicionou-se em frente dos 

colegas e falou como se aquilo fosse habitual para ela. 

 

- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Percebeu-se que todas as crianças demonstraram noção de tempo no 

momento em que narraram um fato ocorrido em suas casas e faziam uso dos 

advérbios temporais como, por exemplo, ontem, hoje e amanhã. Também, 

demonstraram ampliação das noções sobre o que é mais e o que é menos, igual e 

diferente, maior e menor, grande e pequeno, entre outras. Além disso, passaram a 

demonstrar mais segurança na resolução de situações-problema na prática, como: 

atravessar com os brinquedos pela teia de aranha. 

Figura 10 - Atividades envolvendo resolução de situações-problema 

        
Fonte: da pesquisadora. 
 

 No decorrer das atividades, havia o propósito de articular os campos de 

experiência, apesar de que, nessa sistematização, realizaram-se demarcações 

para elucidar algumas especificidades. No geral, observou-se que, a partir da 

implicação no PCE, as crianças desenvolveram diferentes dimensões, mostrando-

se mais motivadas, seguras e participativas, sendo elas mesmas, em muitos 

momentos, as protagonistas de seus aprendizados. 
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4.4 PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS 

CRIANÇAS 

  

 Nesta seção sistematizam-se observações feitas pelos pais na entrevista, 

incluindo pareceres sobre autonomia, motivação e outros aspectos implicados no 

desenvolvimento integral e considerados nos campos de experiência.  

 

- Percepção da autonomia antes e depois do PCE 

  

 De maneira unânime, os pais comentaram que, antes do PCE, observavam 

certa acomodação, timidez e falta de autonomia em seus filhos. Porém, três pais 

foram bem pontuais sobre a autonomia, afirmando: “Antes do projeto, ele era mais 

reservado, não tinha muita autonomia. Não tinha muita curiosidade em saber ou 

fazer as atividades” (P1); “Como eles estão em fase de desenvolvimento, eu 

percebia meu filho mais dependente de mim e de seu pai e depois do projeto ele 

se tornou mais independente, tanto na escola quanto na casa” (P6); “Brincava 

somente com brinquedos eletrônicos e computador, também jogava bola, mas não 

se interessava por outras coisas” (P7). 

 

- Motivação durante o desenvolvimento do PCE 

  

Na descrição dos pais, todas as crianças se sentiam motivadas e gostavam 

de participar das atividades. Inclusive ficavam na expectativa para saber qual 

brincadeira teria no dia seguinte, demonstrando que apreciavam atividades 

diferentes. 

O P1 comentou que seu filho estava “[...] muito motivado, pois quando 

chegava em casa sempre queria contar o que fez na escola, queria mostrar como 

fazia, o que tinha aprendido e sempre estava ansioso para ir à escola novamente”. 

O P4 também comentou que sua filha “[...] adorava fazer coisas diferentes”. O P6, 

por sua vez, expressou-se da seguinte forma: “Com certeza, ele ficava muito 

empolgado e motivado toda vez que sabia que desenvolveriam alguma das 

atividades do (PCE) no dia seguinte”. 
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- Pontos positivos e negativos sobre as atividades realizadas 

  

 As atividades realizadas foram vistas pelos pais de forma positiva, pois 

estimulavam o crescimento individual, além de mencionar a alegria com a qual seus 

filhos chegavam em casa e como contavam sobre as atividades realizadas no CEI. 

O P2 relatou que seu filho “[...] sempre contou tudo o que fazia, das atividades, que 

estimulava ele a querer aprender mais e mais. Adorava participar das atividades e 

brincadeiras que eram proporcionadas na escola”.  

 Na mesma direção, o P4 relatou que “Sim, ela sempre comenta coisas 

positivas, se teve uma aula diferente ou algo parecido”. P7 explanou que 

“Positivamente. Passou a observar as tampinhas, brinquedos e já dá uma “aula” 

sobre reciclagem. Ele mostra como reaproveitar os objetos para construir 

brinquedos”.  

 O P6 se expressou da seguinte forma: “Positivamente, ele sempre falava: 

‘Nem todos são iguais, né mãe? Mas todos nós conseguimos no final.’ Pois as 

vezes tinha alguma atividade que ele não conseguia exercer igual aos coleguinhas, 

mas ele nunca desistia e isso é muito importante”. 

 

- Percepção sobre o desenvolvimento integral das crianças 

  

 Todos os pais demonstraram, em suas falas, algum aspecto relacionado ao 

desenvolvimento integral das crianças com o PCE. Enquanto o P1 citou 

participação, confiança e criatividade, o P2 destacou a criatividade, a comunicação, 

a autonomia nas brincadeiras, o diálogo e a atenção; já o P3 enfatizou a 

participação e o P4 a interação. 

 Além disso, o P5 relatou que seu filho passou a ter iniciativa para fazer os 

brinquedos que havia aprendido. O P7 destacou as cantigas que seu filho aprendeu 

e as socializava em casa, enquanto o P11 ressaltou a ampliação do equilíbrio e a 

melhora da coordenação e o P15 a autonomia e a criatividade. Já a resposta do P6 

está transcrita fidedignamente na sequência: 

Ele sempre foi uma criança independente, mas depois do projeto 
se tornou ainda mais. Ficou mais concentrado, ficou mais 
compreensivo, pois uma das principais lições, que fiquei muito feliz 
em saber que ele aprendeu com o projeto, foi quando ele nos falou 
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que hoje ele entendia ‘que nem todo coleguinha é igual a ele, cada 
um tem seus limites, mas temos de respeitar, né, mãe? Palavras 
dele. Foi algo muito importante pra mim, pois ali soube que ele 
havia aprendido uma coisa muito importante: o respeito e a 
compreensão. Pra mim, como mãe, foi muito gratificante. Obrigada 
pelo desenvolvimento deste projeto e meu filho poder ter feito parte 
dele. Parabéns! 

 Os relatos dos pais transitam por dimensões que compõem o 

desenvolvimento integral. À Educação Infantil, compete ir além do estímulo ao 

desenvolvimento intelectual e físico e o ‘Projeto Criativo Ecoformador: eu brinco, tu 

brincas, nós brincamos e nos aventuramos nos brinquedos e brincadeiras de 

nossos avós’ demonstrou possibilidades para que isso aconteça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que esta pesquisa teve como objetivo avaliar as contribuições 

de um PCE para o desenvolvimento integral de crianças que frequentavam o CMEI 

Professor Walmor Carlin do Prado, vinculado à Rede Municipal de Lebon Régis, 

em Santa Catarina, a partir de uma análise pautada nos campos de experiência 

definidos na BNCC, destaca-se, inicialmente, a relevância de superar práticas 

centradas em tendências que se legitimam no ensino descontextualizado e no 

estímulo à reprodução.   

Avanços de documentos que buscam assegurar essa superação têm sido 

determinantes para a Educação Infantil além de pesquisas que valorizam esse 

processo. Ainda assim, é necessário dinamizar, na prática, as possibilidades para 

o desenvolvimento integral. 

Nesse sentido, retoma-se a reflexão de Morin (2015, p. 5) de que “[...] 

soluções existem, proposições inéditas surgem nos quatro cantos do planeta, com 

frequência em pequena escala, mas sempre com o objetivo de iniciar um verdadeiro 

movimento de transformação da sociedade”. O ‘Projeto Criativo Ecoformador: eu 

brinco, tu brincas, nós brincamos e nos aventuramos nos brinquedos e brincadeiras 

de nossos avós’ procura corresponder a uma dessas iniciativas. 

A análise dos quatro projetos possibilitou que se observasse que práticas 

inovadoras são possíveis. Além disso, possibilitou o acesso a formas de dinamizar 

na prática uma iniciativa que poderia ampliar o desenvolvimento integral, 

valorizando, ao mesmo tempo, a cultura local. 

Nesse processo, priorizam-se especificidades indicadas na LDBEN nº 

9.394/96 (BRASIL, 2005), no RCNEI (BRASIL, 2009) e nas DCNEB (BRASIL, 2013) 

sobre a relevância dos aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social das 

crianças. Da mesma forma, a vinculação da pesquisa aos campos de experiência 

previstos na BNCC (BRASIL, 2017) possibilitou superar a perspectiva de ensino 

centrada nas questões intelectuais e físicas. 

Em relação ao PCE desenvolvido, procurou-se que, no estímulo à interação, 

as crianças tivessem possibilidades de vivenciar práticas ainda não generalizadas 
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na Educação Infantil. A diferença na manifestação das crianças no início e no 

desenvolvimento do PCE comprovou que a iniciativa foi relevante. 

O fato de considerar o estímulo aos diferentes campos de experiência 

ampliou possibilidades para o estímulo ao desenvolvimento integral. As atividades 

sistematizadas nos resultados são exemplos de como um projeto pode dialogar 

com documentos que orientam a Educação Infantil no país e, ao mesmo tempo, 

consideram as especificidades das instituições e das crianças. 

Como observado, em aspectos gerais, as crianças foram estimuladas nas 

diferentes dimensões que correspondem ao desenvolvimento integral. Nesse 

ínterim, mostraram-se mais motivadas, seguras e participativas, sendo elas 

mesmas, em muitos momentos, as protagonistas de seus aprendizados. 

Os relatos dos pais, por sua vez, expressaram a implicação das dimensões 

que integram o desenvolvimento integral no desenvolvimento do PCE. Além disso, 

sistematizaram condições, demonstrando as implicações das crianças e os 

resultados da experiência. 

Nesse sentido, destaca-se que o produto educacional, ou seja, o ‘Projeto 

Criativo Ecoformador: eu brinco, tu brincas, nós brincamos e nos aventuramos nos 

brinquedos e brincadeiras de nossos avós’ pretende ser uma referência no sentido 

de contribuir com outros contextos. Sua aplicação pode ser realizada em qualquer 

instituição de Educação Infantil, desde que adaptado à realidade local. 

Para essa adaptação, precisam ser considerados os conceitos didáticos do 

PCE, sistematizados no referencial teórico, bem como seus organizadores 

conceituais. Sua exploração, por sua vez, implica o respeito a referenciais teóricos 

que se desdobram na tendência pedagógica ecossistêmica e, ao mesmo tempo, 

favorecem um ensino contextualizado e atento às demandas locais e globais. 

Apesar de possíveis limitações, observou-se que a iniciativa com o PCE 

possibilitou às crianças a implicação em atividades que oportunizaram que saíssem 

da habitual folha de papel A4. Eles se mobilizaram e mobilizaram a comunidade, 

empoderaram-se e se valorizaram nesse processo sem subestimar os outros. 

Entre as limitações da pesquisa, observou-se que poderia ter colaborado 

para a coleta de dados a disponibilidade de um instrumento articulado aos campos 

de experiência. Como a BNCC é recente e esse instrumento ainda não foi utilizado 
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em outras pesquisas, optou-se pela criação de questionário que possibilitou coletar 

parte dos dados apresentados nos resultados.  

Em relação a estudos futuros, sugere-se replicar o PCE para outras faixas 

etárias e outros contextos, coletando, durante o processo, mais falas das crianças 

sobre o que lhes representa a implicação na proposta. Também, sugere-se a 

utilização de softwares para o tratamento dos dados, pois os mesmos podem 

qualificar a pesquisa e ampliar seu reconhecimento. 
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