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RESUMO 

A Rede Municipal de Educação de Massaranduba fundamenta-se nos princípios da 
ecoformação, implantada desde 2018, e vem apresentando resultados, ainda como 
parte de um processo em desenvolvimento e, por isso, necessita de apoio para a sua 
continuidade e efetivação. Assim, esta pesquisa objetiva elaborar uma proposta 
formativa construída com base nos conceitos da ecoformação e nas demandas 
detectadas na percepção dos professores, dos auxiliares e dos articuladores 
pedagógicos, visando ao aperfeiçoamento e à efetivação do Programa de 
Ecoformação por meio de um processo de avaliação colaborativo e sua 
sistematização para posterior utilização como apoio em formações continuadas em 
Centros de Educação Infantil (CEIs), vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 
Trata-se de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa e objetivo exploratório-
descritivo. Utilizam-se, como instrumentos de coleta de dados, a pesquisa 
bibliográfica, um questionário semiestruturado e uma entrevista não estruturada. A 
pesquisa resultou em um produto educacional na configuração de uma proposta 
formativa, construída coletivamente com os sujeitos da pesquisa, que atende às 
demandas dos profissionais educacionais locais. A pesquisa desenvolveu no contexto 
do Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP, na sua linha 
de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação, que possibilitou a 
potencialização dos conceitos ecoformadores na formação continuada dos 
professores, especialmente no sentido de colaborar para práticas pedagógicas que 
favorecessem a formação desfragmentada e contextualizada. 

Palavras-chave: Ecoformação, Criança, Infância, Educação Infantil, Protagonismo, 
Complexidade, Transdisciplinaridade. 

 



ABSTRACT 

The Municipal Education Network of Massaranduba is based on the principles of eco-
training, implemented since 2018, and has been showing results, still as a part of a 
developing process and therefore needs support for the its continuity and 
effectiveness. Thus, this research aims to elaborate a proposal training based on 
ecoforming concepts and demands detected in the perception of teachers, assistants 
and articulators educational activities, aiming at the improvement and effectiveness of 
the Ecoformation through a collaborative assessment process and its systematization 
for later use as support for continued training in Child Education Centers (CEIs), linked 
to the Municipal Education Network Massaranduba. It is an action research with a 
qualitative approach and exploratory-descriptive objective. As instruments of data 
collection, bibliographic research, a semi-structured questionnaire and an interview 
not structured. The research resulted in an educational product in the configuration of 
a formative proposal, built collectively with the research subjects, that meets the 
demands of local educational professionals. The research developed in the context of 
the Professional Master's Program in Basic Education of UNIARP, in its line of 
research Public Policies and Education Management, which enabled the 
potentialization of ecoformators concepts in continuing education of teachers, 
especially in the sense of collaborating for pedagogical practices that favored 
defragmented and contextualized training. 

Keywords: Ecoformation, Child, Childhood, Early Childhood Education, Protagonism, 
Complexity, Transdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO 

No atual mundo globalizado, vivenciam-se, a cada dia, ações que prejudicam 

o meio ambiente, e o resultado é a destruição do planeta. Além disso, percebe-se a 

contínua diminuição do contato com a natureza e a utilização de espaços cada vez 

mais artificializados.  

Transformar essa realidade é um desafio constante, especialmente, para a 

educação, pois ainda se evidencia um ensino fragmentado e descontextualizado, o 

que, para González Velasco (2017), suscita a necessidade de estimular uma 

religação entre o currículo escolar e a realidade local e global. Esse processo 

demanda a atuação de profissionais conectados e atualizados e um currículo flexível 

e inovador, superando o distanciamento entre a teoria e a prática.  

Esta pesquisa motiva-se pelo interesse na efetivação de um Programa de 

Ecoformação, desenvolvido na rede municipal de educação de Massaranduba desde 

o ano de 2018, cujas contribuições têm influenciado no redimensionamento curricular. 

Este estudo se compromete com a elaboração de uma proposta formativa, 

construída com base nos conceitos de ecoformação e nas demandas detectadas na 

percepção dos professores, dos auxiliares e dos articuladores pedagógicos, visando 

ao aperfeiçoamento e à sistematização do Programa de Ecoformação junto aos 

docentes de educação infantil vinculados à Rede Municipal de Educação de 

Massaranduba. 

O estudo de abordagem qualitativa envolverá a pesquisa bibliográfica, 

exploratória e pesquisa-ação. A coleta de dados realizar-se-á por meio de um 

questionário para contextualizar as contribuições e fragilidades da ecoformação. 

Também será realizada uma entrevista não estruturada para fazer o levantamento 

das demandas com articuladores e, assim, construir, com base na coleta de dados, 

uma proposta formativa com o objetivo de dinamizar os conceitos de ecoformação na 

atuação de docentes vinculados à Rede Municipal de Educação de Massaranduba. 

Após a proposta formativa elaborada, a mesma será avaliada junto aos articuladores, 

para apontar possíveis adequações. 

Depois das adequações necessárias, essa proposta formativa poderá ser 

utilizada pelos articuladores para o fortalecimento e efetivação do Programa de 

Ecoformação junto aos auxiliares e docentes vinculados à Rede Municipal de 

Educação de Massaranduba.   
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Espera-se que a pesquisa resulte em um produto educacional, que atenda às 

demandas do Mestrado Profissional e potencialize os conceitos ecoformadores na 

formação continuada do corpo docente, especialmente no sentido de colaborar para 

a superação de práticas pedagógicas fragmentadas e descontextualizadas na etapa 

da Educação Infantil.  

Ao conceber que o desenvolvimento integral da criança evidencia-se na 

educação, percebe-se, também, a relevância de zelar-se pelo meio em que se vive. 

Em relação a isso, a ecoformação traz essa possibilidade em todas as etapas da 

educação básica, inclusive na educação infantil. 

Em 2018, implantou-se o programa de Ecoformação na Rede Municipal de 

Educação de Massaranduba e participaram dessa formação todos os professores, 

orientadores, gestores e demais funcionários, integrantes das seis escolas e dos seis 

centros de Educação Infantil pertencentes ao município.  

O Programa de Ecoformação implantou-se por meio de formação continuada, 

com a realização de experiências voltadas à formação de cidadãos ecologicamente 

responsáveis com foco no desenvolvimento de atitudes como cooperação, 

responsabilidade, participação, autonomia e respeito. 

Como este programa, ainda, está sendo efetivado, alguns docentes 

demonstram fragilidades para se integrar a ele, e alguns dos novos docentes que são 

inseridos na rede desconhecem o programa. Além disso, há a necessidade de se 

verificar quais as contribuições na educação até o presente momento, acompanhar 

seu processo de efetividade e a sua importância para o município.  

Com a implementação do Programa de formação baseada na ecoformação no 

município de Massaranduba, surge a preocupação de efetivação do programa para 

que o mesmo se consolide no currículo da educação municipal e se torne referência 

no contexto educacional. 

O programa implementado apresenta resultados, e com a pretensão de dar 

continuidade, efetividade e para que alcance novos horizontes, preocupa-se em 

apoiar os articuladores nesse processo através da construção de uma proposta 

formativa que dinamize os conceitos de ecoformação na atuação dos professores 

dos Centros de Educação Infantil (CEIs) vinculados à Rede Municipal. 

Disso resulta, chega-se ao seguinte problema de pesquisa: que 

especificidades necessitam ser consideradas na elaboração de uma proposta 

formativa para que articuladores pedagógicos dinamizem os conceitos de 
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ecoformação em Centros de Educação Infantil (CEIs) vinculados à Rede Municipal 

de Massaranduba e deem continuidade ao programa iniciado em 2018? 

Com a definição do problema da pesquisa, buscam-se objetivos que 

contemplem a resolução do problema. Ao analisar a questão fundamental do 

problema, definem-se os seguintes objetivos: 

Elaborar uma proposta formativa, construída com base nos conceitos da 

ecoformação e nas demandas detectadas na percepção dos docentes e dos 

articuladores pedagógicos, visando ao aperfeiçoamento e à efetivação do Programa 

de Ecoformação por meio de um processo de avaliação colaborativo e sua 

sistematização para posterior utilização como apoio em formações continuadas em 

Centros de Educação Infantil (CEIs) vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 

Quanto aos objetivos específicos, eles foram assim definidos: 

● Contextualizar as contribuições da ecoformação no percurso formativo de 

docentes de educação infantil vinculados à Rede Municipal de Massaranduba; 

● Levantar com os articuladores demandas sobre o Programa de Ecoformação 

implementado na educação infantil na Rede Municipal de Educação de 

Massaranduba;  

● Construir, por meio de subsídios dos questionários respondidos e das 

entrevistas com os articuladores, uma proposta formativa para que os 

conceitos de ecoformação efetivem-se na atuação de docentes de educação 

infantil vinculados à Rede Municipal de Massaranduba; 

● Adequar a proposta formativa a partir dos apontamentos dos articuladores, 

que a avaliarão para que, após as devidas alterações, os articuladores 

pedagógicos possam utilizar a proposta a fim de difundir os conceitos de 

ecoformação juntamente aos docentes e aos auxiliares de educação infantil 

vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 

 

Quando iniciei a minha profissão na Educação Infantil no município de 

Massaranduba em um Centro de Educação Infantil, à época, havia seis turmas de 

Educação Infantil, ou melhor, turmas que iam desde o Berçário até a turma do Pré-

Escolar. 

Eu era professora da turma do Pré-Escolar I e Pré Escolar II, matutino e 

vespertino, e costumeiramente ouvia dizer: “Suas crianças da turma do Pré fazem 

atividades, mas e os pequenos, não conseguimos desenvolver quase nada com 
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eles…”. Apesar de ter a percepção de que se tratava de um elogio, ainda assim eu 

sentia que também no pré-escolar havia muita coisa para mudar. Isso gerava em mim 

várias inquietações. 

Nessa época, o que havia nas paredes eram decorações confeccionadas com 

E.V.A.1. Na maioria das vezes, feitas pelos docentes, sem haver a participação das 

crianças, salas vazias de significado, com os mesmos brinquedos no chão, 

praticamente, todos os dias. Era perceptível, assim, o desinteresse das crianças. Os 

menores manifestavam-se através de choro, mordidas e os maiores através da 

desatenção nas atividades propostas e criação de brincadeiras paralelas não 

relacionadas ao planejamento.  

Diante disso, como professora, também me sentia frustrada com as turmas, 

pois almejava a participação e o interesse de todas as crianças nas propostas 

sugeridas. 

Havia, também, no planejamento a presença de atividades estereotipadas, 

como, por exemplo, atividades xerocadas iguais para todas as crianças, sendo tais 

trabalhos expostos pelo professor como se estivesse apresentando o 

desenvolvimento da criatividade das crianças. Mas esse exercício em nenhum 

momento demonstrava a identidade de cada uma delas, suas produções ou suas 

particularidades, isto é, era apenas mera reprodução.  

O uso equivocado de carimbo das mãozinhas das crianças sem nenhuma 

intencionalidade pedagógica, atividades retiradas da internet que não eram 

condizentes à realidade do infante, podando assim a sua própria criatividade, eram 

ações comuns nesse contexto. Praticamente se desenvolvia muito pouco o 

protagonismo nas crianças, que raramente saíam da sala, quase não aproveitavam 

os demais espaços da creche, tanto internos (espaços dentro da instituição) como 

externamente (espaços aos arredores da instituição). 

O Centro de Educação Infantil em que atuava apresentava vários espaços 

naturais aos seus arredores como barrancos, plantações de palmeiras, áreas ao ar 

 
1 O E.V.A. (etil-vinil-acetato, ou etileno-acetato de vinila) é um polímero de lenta decomposição. Ao 
contrário dos materiais termoplásticos, que podem ser amolecidos e endurecidos repetidas vezes, os 
polímeros termofixos como o E.V.A. solidificam-se através de uma reação química não-reversível por 
calor, sendo, portanto de difícil reprocessamento. Depois de moldado, não podem ser reprocessados. 
O descarte de resíduos de E.V.A. constitui um sério problema ambiental. Como o E.V.A. tem uma 
massa unitária baixa, o volume gerado é muito grande e as áreas para a sua armazenagem (aterros 
sanitários) começam a ficar escassas. Além disso, o E.V.A. não é biodegradável e leva de 250 a 400 
anos para se decompor.  
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livre com uma dimensão privilegiada, haja vista encontrar-se na zona rural do 

município. Mas esses espaços não eram percebidos como ambientes de 

aprendizagem, raramente se saía dos portões para explorá-los.  

Essas ações aconteciam praticamente em todos os Centros de Educação 

Infantil do município, pois, até então, não se percebiam alternativas, a não ser as 

realizadas até o momento. Era até, de certo modo, um consenso de que a educação 

infantil ainda precisava de mudanças, tanto na formação continuada como no 

planejamento das vivências das crianças.  

No início de 2018, instituiu-se, na Rede Municipal de Educação de 

Massaranduba, o “Programa de Ecoformação Continuada de Gestores e Docentes 

em Escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida”. Esse programa foi 

oferecido pela Secretaria da Educação do município, sendo implantado através de 

formação continuada por uma equipe de docentes ecoformadores da RIEC/ECOFOR 

em Programas de Ecoformação Continuada.   

A RIEC (Rede Internacional de Escolas Criativas) trabalha na perspectiva de 

resolução de desafios contemporâneos, na articulação da transdisciplinaridade com 

a criatividade e com a ecoformação. Com sede em Barcelona e núcleos de ensino, 

pesquisa e extensão distribuídos em nove países, incluindo o Brasil, o Núcleo RIEC 

ECOFOR, de Balneário Camboriú, atua na formação docente, mais especificamente 

com a Ecoformação Continuada de Professores. 

O programa vincula-se à RIEC e ao programa de Pós-Graduação da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), especificamente ao Curso de 

Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB). Em seu desenvolvimento, o 

programa prevê uma carga horária distribuída em tempos de estudo, pesquisa, 

planejamento, avaliação e socialização dos resultados para a comunidade local e em 

outros contextos tanto nacionais como internacionais. 

Participaram dessa formação os docentes, orientadores, gestores da rede 

municipal de educação e demais funcionários, somando seis escolas e seis centros 

de Educação Infantil pertencentes ao município, contabilizando a participação de 

cerca de 220 professores e abrangência de aproximadamente três mil estudantes, 

totalizando 280 horas de formação.  

Com a implantação do Programa de Ecoformação, na rede municipal de 

educação do município de Massaranduba, nos anos de 2018 e 2019, através de 

formação continuada, com a realização de experiências voltadas à formação de 
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cidadãos ecologicamente responsáveis, com foco no desenvolvimento de atitudes 

como cooperação, responsabilidade, participação, autonomia e respeito, 

evidenciaram-se outros conceitos além dos até então utilizados. E assim, quebraram-

se velhos paradigmas, trazendo uma nova visão ao observar o interior e começar a 

transformar de dentro para fora, como pessoas, como profissionais e como 

integrantes de um grupo. 

A situação criada para iniciar o programa em Massaranduba em 2018, com 
continuidade em 2019, foi realizar a formação de professores e gestores em 
um ambiente que se mostrasse acolhedor e em um contexto mais próximo ao 
natural, para exercitar os princípios do convívio saudável consigo mesmo 
(autoformação), com o outro (heteroformação) e com o meio (ecoformação) 
(SILVA; SIMÃO; ZWIEREWICZ, 2019, p.20) 

O espaço escolhido para esse encontro inicial, de 23 a 25 de janeiro de 2018, 

foi o Centro Trinitário de Revitalização Revitacentri, propriedade participante do 

Programa Viva + Massaranduba (programa agroecopedagógico). No momento, o 

programa conta com nove propriedades rurais e visa à interação dos estudantes e de 

outros visitantes com a história do município e o cotidiano no ambiente rural, além de 

proporcionar novas experiências pedagógicas por intermédio de um novo formato de 

ensino. Em 2019, a formação ocorreu no Hotel Fazenda Santo Antônio, entre os dias 

29 e 30 de janeiro. 

Nesses encontros, a equipe de docentes ecoformadores explorou estratégias 

múltiplas e diversificadas para introduzir conceitos e vivenciar reflexões acerca dos 

princípios de criatividade, ecoformação, transdisciplinaridade e de paradigmas 

educacionais.  

As atividades envolveram oficinas, palestras, dinâmicas de grupo, grupos de 

estudo, rodas de conversa, seminários, danças circulares, trabalhos individuais e em 

equipe, jogos cooperativos, discussões e reflexões acerca dos temas de estudo. 

Após a implantação inicial do programa, essa nova tendência pedagógica 

previu a efetivação de um planejamento colaborativo. A partir da formação inicial, deu-

se o acompanhamento da implementação dos Projetos Criativos Ecoformadores 

(PCE) elaborados durante a formação e a valorização dos resultados por meio da 

socialização em eventos.  

A metodologia dos PCE idealizou-se e desenvolveu-se como uma alternativa 

inovadora para os processos de ensino e de aprendizagem. Os organizadores 

conceituais dos PCE são: epítome, legitimação teórica e pragmática, perguntas 
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geradoras, metas, eixos norteadores, itinerários, coordenadas temporais, avaliação 

emergente e polinização (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

As ideias defendidas pela metodologia dos PCE são práticas educacionais que 

se formam a partir da vida e para a vida e se fundamentam em problemáticas reais 

que estimulam o desenvolvimento de uma consciência de harmonização pessoal, 

social e planetária (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). Os PCE trabalham na perspectiva 

de estimular a criatividade, construir novos conhecimentos, a colaboração e o diálogo 

entre os envolvidos e entre a comunidade.  

Além disso, buscam a solução para os problemas identificados como 

motivadores do processo de aprender. Segundo Zwierewicz (2014), o diferencial dos 

PCE está em sua capacidade de ensinar a partir da própria vida, voltando-se a ela 

com soluções idealizadas e planejadas na própria sala de aula por meio de recursos 

e de situações que vão além do conhecimento científico. 

Após a formação continuada inicial, os encontros aconteceram mensalmente 

com os gestores e os docentes das escolas e CEIs com a perspectiva de se 

planejarem os PCE de cada instituição escolar, acompanhar sua implementação e 

avaliar os processos e os resultados obtidos (visitas às escolas, leituras, pesquisas, 

planejamentos, intercâmbios com escolas e CEIs de outras redes de ensino, escrita 

e organização dos PCE e de apresentações para eventos científicos).  

A visão escolarizante da educação infantil foi se transformando, ou melhor, o 

que antes era uma carga que, na maioria das vezes, tornava-se pesada para os 

docentes com planejamentos sem sentido para as crianças, com momentos em que 

as crianças ficavam ociosas e geravam esgotamento por parte do professor, 

começaram a se transformar. Espaços antes não aproveitados se converteram em 

espaços de aprendizagem, evidenciou-se o desenvolvimento integral da criança 

como sujeito histórico e de direitos (BRASIL, 2017), dinamizando os projetos que já 

eram desenvolvidos em sala com as crianças, sendo fortalecidos com o Programa de 

Ecoformação através da metodologia dos PCE. 

E, assim, a importância de planejar atividades (experiências) em que o 

protagonismo infantil é enfatizado e a criatividade enriquecida no meio natural, 

oportunizando à criança a pensar, a se relacionar e a criar laços afetivos com seu 

entorno, norteou o primeiro Projeto Criativo Ecoformador do CEI em que eu 

lecionava, intitulado “Meu, seu, nosso espaço”. Esse PCE teve como objetivo 

potencializar aprendizagens por meio de espaços significativos e contextualizados, 
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propiciando diferentes habilidades, tornando a criança protagonista em seu 

desenvolvimento integral, social, físico e pedagógico (KUCZKOWSKI, MICHELUZZI, 

2019). 

Os espaços que antes não eram aproveitados e materiais que eram vistos 

como lixo foram ocupando o lugar do E.V.A, dos brinquedos prontos, das folhas de 

A4. As crianças passaram a ter mais contato com a natureza, sendo amparadas pela 

efetividade entre o cuidar e o educar, dando ênfase à proposta de ecoformação não 

só no dia-a-dia e no planejamento da educação infantil, mas nas próprias atitudes 

dos docentes e da equipe pedagógica. 

No ano de 2019, devido à minha participação efetiva no Programa de 

Ecoformação instaurada na rede municipal, enquanto professora do Pré-Escolar, 

participei de mudanças significativas no cotidiano das crianças através de práticas 

ecoformodoras. Assim, fui convidada pelo secretário da educação e pela orientadora 

da educação infantil do município a ser gestora de outro Centro de Educação Infantil. 

Então, nesse Centro de Educação Infantil, o programa ainda demonstrava 

certas fragilidades, não havia a participação de toda equipe escolar, e como eu 

participava com afinco e dedicação da proposta no outro Centro de Educação Infantil, 

foi o meio que encontrei para polinizar (ação que consiste na retroalimentação do 

processo por meio da difusão dos resultados) e transformar a realidade desse lugar, 

tornando-me, assim, articuladora do Programa de Ecoformação nesse novo 

ambiente, levando a minha experiência para uma nova realidade.  

Como nessa instituição nem toda a equipe escolar aderiu ao programa, havia 

a necessidade de fortalecimento e de efetivação através dos conceitos didáticos do 

PCE e dos fundamentos da ecoformação. Por intermédio de conversas, dinâmicas 

de grupo, grupos de estudo, rodas de conversa, trabalhos individuais e em equipe, 

discussões e reflexões acerca dos temas de estudo, o ambiente foi transformado, e, 

no ano de 2020, todos os funcionários, os professores e os auxiliares de sala 

participaram do programa. 

Puderam-se perceber mudanças significativas nesse CEI, e também na 

tomada de consciência de toda a comunidade escolar, havendo maior valorização 

por parte das famílias quanto à importância da aprendizagem das crianças nesses 

espaços. Começou a haver mais diálogo entre a equipe escolar, maior compreensão 

em perceber a necessidade do outro e a preocupação em querer ajudar.  

E assim, ao acompanhar todo o processo desde o início, percebeu-se a 
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necessidade de dar continuidade a esse programa pelo fato de se compreender a 

relevância que o mesmo trouxe à toda rede, aqui se relata mais especificamente a 

etapa da Educação Infantil. 

A partir de 2018 com a implantação do Programa de Ecoformação na Rede 

Municipal de Educação de Massaranduba, em que houve a participação de todos os 

professores, orientadores e gestores da rede municipal, todas as seis escolas e os 

seis centros de Educação Infantil pertencentes ao município, perceberam-se 

mudanças significativas em todas as esferas da educação. 

Evidenciou-se, a partir de então, a conscientização de planejar experiências 

significativas para o desenvolvimento integral da criança e, desse modo, pôde-se 

perceber a relevância da pesquisa para dar continuidade a esse programa e de 

apresentá-lo a docentes que ingressaram na rede mais recentemente. 

Como este programa ainda está sendo efetivado, pois faz parte de um 

processo constante, há a necessidade de fortalecimento, reforço e apoio dos 

articuladores, que são propagadores e apoiadores do programa, que mediam o 

processo e intervêm quando houver necessidade, reforçam os conceitos e incentivam 

as ações para a sua continuidade.  

Esta proposta também servirá para os articuladores apoiarem-se, fortalecendo 

o programa e facilitando a sua divulgação e propagação, pautando-se sempre nos 

conceitos da ecoformação. Assim, através da pesquisa também se visa a constatar 

quais as contribuições do programa no percurso formativo até o presente momento, 

demonstrar sua importância para a educação do município e através da proposta 

facilitar o trabalho dos articuladores referentes ao Programa de Ecoformação. 

Com a implementação do Programa de Ecoformação no município de 

Massaranduba, surge a preocupação de efetivação do programa para que o mesmo 

se consolide no currículo da educação municipal e se torne referência no contexto 

educacional. Com o desenvolvimento do programa, há a necessidade de novos 

estudos, pois isso demonstra a sua relevância acadêmica e tem relação com a linha 

de pesquisa – Políticas Públicas e Gestão da Educação, que estuda a qualificação 

para a gestão na Educação Básica como principal foco. Analisa a relação entre 

Estado e sociedade civil nos contextos social, econômico e cultural.  

Igualmente, estuda os processos de correlação de forças sociais que 

envolvem os interesses, conflitos e disputas voltados à garantia dos direitos básicos 

dos cidadãos, neste caso, o direito à educação. No que se refere à produção, 
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implementação e avaliação de políticas educacionais, tematiza, primordialmente, os 

aspectos relacionados à gestão educacional.  

Além disso, estuda as instâncias de organização, funcionamento, 

acompanhamento e avaliação da instituição, com vistas à formação de mestres para 

a intervenção na realidade em que estão inseridos. Desenvolve pesquisas aplicadas 

e projetos de intervenção nas seguintes áreas: a) políticas, dinâmicas e estratégias 

de gestão educacional; b) avaliações dos sistemas e das redes educacionais; c) 

perspectivas de inovação – técnica e tecnológica – na área da educação; d) cultura 

organizacional em espaços educativos; e) gestão econômico-financeira e 

sustentabilidade nas organizações educacionais.  

Esta pesquisa se mostra relevante pelo estudo bibliográfico consultado 

referente ao tema proposto, pela importância ao se constatarem as mudanças que 

houve na rede municipal através do Programa de Ecoformação. Divulgar os 

resultados da pesquisa em busca da efetivação do programa referido e através dele 

possibilitará compartilhar as experiências sobre ecoformação evidenciadas a partir 

de sua implementação. 

O projeto de pesquisa pode ser evidenciado, pois ao serem consultadas 

diversas obras, ainda não há constatação de uma proposta formativa para efetivação 

do Programa de Ecoformação, e através do Mestrado Profissional em Educação 

Básica, construiu-se uma proposta por meio de questionário feito com os profissionais 

da educação infantil do município, planejada com o apoio dos articuladores do 

Programa de Ecoformação e alinhada as estudos e às pesquisas acadêmicas. 

Ao elaborar a proposta formativa, construída com base nos conceitos da 

ecoformação e nas demandas detectadas na percepção dos articuladores 

pedagógicos, após ser aperfeiçoada por meio de um processo de avaliação e sua 

sistematização, contribui-se com a Secretaria de Educação do município para sua 

utilização como apoio em formações continuadas em Centros de Educação Infantil 

(CEIs), vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 

A pesquisa será pautada em livros relacionados ao tema e em artigos 

publicados no Portal de Periódicos Capes. Por meio das constatações sobre 

assuntos relacionados ao tema, pode-se evidenciar que existem poucos artigos 

nessa área, principalmente na educação infantil. Ao se utilizarem as palavras-chave 

“Ecoformação” e “Educação Infantil”, encontram-se apenas dois artigos.  

O artigo “Caminhos na luta pela construção de uma democracia planetária: 
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uma entrevista com Moacir Gadotti”, de Isabel Orofino (2012) relata sobre os 

caminhos que o conduziram  à construção e à consolidação de uma carreira que 

repercutiu internacionalmente sendo signo de perseverança e compromisso com as 

transformações da sociedade direcionado a uma cidadania planetária.  

No artigo “Subjects and locations: identity and education/Matérias e 

localidades: identidade e educação”, João Paulo Queiroz (2018) apresenta como 

sugestões artigos diversificados relacionados aos discursos hegemônicos e pós 

colonizadores em que há propostas de resistência como a contextualização, o valor 

cultural local e a identidade, além de auxiliar como referencial para pesquisas. 

Nestes dois artigos, não se encontraram-se especificamente os suportes 

bibliográficos necessários à fundamentação teórica. Então, para subsidiar a 

pesquisa, utilizaram-se as demais palavras-chave citadas na dissertação, e, assim, 

conseguiram-se contribuições relevantes para referenciar a pesquisa.  

Ao se perceber a escassez de artigos relacionados ao tema, principalmente 

relativos à etapa de educação infantil, que é uma fase muito importante para o 

desenvolvimento integral da criança, e que atualmente se caracteriza por um cenário 

de maior destaque e também de algumas mudanças em sua trajetória institucional 

de atendimento às crianças desde o assistencialismo até à função educacional, 

mostra-se, assim, ser de extrema necessidade haver mais pesquisas relacionadas 

ao tema. 

Também se utilizará da fundamentação de autores que defendem e discutem 

sobre o tema proposto para haver consonância e enquadramento da proposta a ser 

relacionada à pesquisa.  

Pode-se citar que o Programa de Ecoformação existe em outros âmbitos, mas 

a proposta será formulada respeitando as especificidades e a necessidade da rede 

que se evidenciará através das pesquisas com docentes, gestores e articuladores da 

rede municipal de Massaranduba, na etapa da Educação Infantil. 
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1 DAS REFLEXÕES HISTÓRICAS À QUEBRA DOS PARADIGMAS: A 

TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Várias transformações dão-se no contexto mundial devido à globalização da 

economia, do avanço da tecnologia e do mundo cada vez mais capitalista. Por 

conseguinte, contínuas mudanças econômicas alteraram o funcionamento das 

famílias e a educação das crianças em todas as classes sociais, havendo 

necessidade de implantação de políticas públicas apropriadas. Do mesmo modo, no 

Brasil, também aparecem avanços nos campos político e legal no que concerne à 

Educação Básica, mais especificamente na etapa da Educação Infantil. 

Ao citar essa etapa, utiliza-se o termo “criança”, que é destacada como sujeito 

histórico, cultural e de direitos. Discutir sobre a criança estabelecendo vínculos é 

lançar um novo olhar sobre a infância, e, assim, repensar a etapa da Educação Infantil 

numa perspectiva em que os aspectos culturais e sociais são absolutamente 

relevantes ao desenvolvimento integral da criança, por isso se tornam primordiais. 

Kramer (1999) afirma que, no século XVIII, teve início a ter a ideia de infância 

como sendo uma idade singular, havendo nela certas diferenças relativas a outras 

idades. A autora, também, aponta que a noção de infância tal como se mostra hoje é 

um conceito relativamente novo. Sendo assim, a noção de infância e seus conceitos 

nem sempre existiram, e, para a autora, são na verdade: 

Produto de evolução da história das sociedades, e o olhar sobre a criança e 
sua valorização na sociedade não ocorreram sempre da mesma maneira, 
mas, sim, de acordo com a organização de cada sociedade e as estruturas 
econômicas e sociais em vigor (KRAMER, 1999, p. 244). 

Etimologicamente, o termo “infância” tem origem no “latim: infantia: do verbo 

fari, falar – especificamente, de seu particípio presente fan, falante, e de sua negação 

in, ou seja, infans é aquele que ainda não possui a linguagem; o infante é aquele que 

não fala” (FREIRE, 1967, p. 41). Assim, devido a essa atribuição de criança incapaz 

de falar, as crianças são vistas como seres incapazes, não são consideradas como 

participantes da sociedade. Essa concepção se perpetuou ao longo da história. 

Na Idade Média, a família basicamente consistia no casal e não havia vínculo 

afetivo com a criança. Além, disso, devido às condições sanitárias precárias da 

época, dificilmente a criança passava dos setes anos. Quem sobrevivesse a essa 

fase era considerado socialmente como pequeno adulto, vestindo-se igualmente, 

dividindo o mesmo espaço, trabalhando e participando da vida cotidiana sem 
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nenhuma restrição (SOUZA, 2019).  

No início da Idade Moderna, final do século XV, diversas crianças entre sete e 

nove anos iam morar com outras famílias na condição de aprendizes e realizavam 

atividades domésticas pesadas, mantendo-se fora do seio familiar. 

Quando retornavam, entre os 14 aos 18 anos, muitas vezes, perdiam o vínculo 

com a família, pois as famílias da época não alimentavam um sentimento existencial 

profundo. Com isso, as crianças, agora na condição de vida adulta, não desejavam 

voltar para seus lares (SOUZA, 2019).  

A criança, que vivia como aprendiz, condição proporcionada na época como 

educação e, segundo Ariès (2006, p. 219) relata, “essa aprendizagem era um hábito 

difundido em todas as condições sociais”. Essas condições características da época 

proporcionavam a aprendizagem que se fazia no cotidiano, preparando as crianças 

para a vida adulta, pois aprendiam a saber servir e a cumprir com os afazeres 

domésticos: isso era sinônimo de boa educação. Conforme Ariès (2006, p. 226), esse 

tipo de serviço “até o século XVIII ocupou um lugar considerável nos manuais de 

civilidade e nos tratados de boas maneiras”. 

Nessa época, a concepção de escola como se tem atualmente era vinculada 

à Igreja e reservada a apenas uma pequena parte da população. Mesmo nessas 

condições, a criança não era dispensada das tarefas domésticas, constituindo, assim, 

a condição de aprendizes.  

Após a Revolução Industrial2, já no século XIX, surge a escola mais parecida 

com os modelos atuais: instituições destinadas ao ensino das crianças por meio de 

escolas técnicas, ensinando diversas ocupações como, por exemplo, a equitação, a 

caça e as armas, e as crianças passam a morar com seus mestres ou em 

pensionatos, sendo mantidas afastadas do convívio familiar (SOUZA, 2019).  

Nesse momento, porém, o que muda é as famílias poderem visitá-las um dia 

por semana, estreitando, assim, os laços familiares, ou seja, a criança passa a ter um 

lugar na família. Ariès (2006, p. 232) comenta que “o clima sentimental era agora 

completamente diferente, [...] como se a família moderna tivesse nascido ao mesmo 

tempo que a escola, ou ao menos, que o hábito de educar as crianças na escola”.  

 
2 A Revolução Industrial foi considerada pelos historiadores como um período de grande avanço 
tecnológico, que ocorreu na segunda metade do século XVIII e que permitiu o desenvolvimento da 
indústria moderna. Esse desenvolvimento ocasionou severas transformações no processo produtivo 
(a maquinofatura substituiu a manufatura) e nas relações de trabalho alteradas com a proletarização 
do trabalhador. 
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A partir de Souza (2019), pôde-se conhecer um pouco mais a história da 

infância e suas transformações ao longo do tempo. As crianças ocuparam diversas 

posições na sociedade ao longo da história das civilizações; sendo assim, os 

conceitos de família e de infância foram modificados com o passar dos séculos, pois 

são construções sociais. 

Já em relação à infância escrava, na época que perdurou a escravidão negra 

no Brasil, a criança negra era concebida como uma espécie de “animal doméstico” 

(SILVA, 2013, p. 115). Outra concepção dada à criança no Brasil escravista, segundo 

o mesmo autor, a criança escrava era “representada como um cachorro de 

estimação” (SILVA, 2013, p. 116). A criança escrava no Brasil não era considerada 

gente, a sociedade branca a segregava, dando-lhe atribuições de animais. Também 

se referiam aos negros como animais ou bestas, a mulher escrava passava de 

“grávida” a “prenhe” e seus filhos eram, então, chamados de “crias” (SILVA, 2013, p. 

123). 

Com essa breve introdução, pode-se compreender como as crianças são 

retratadas social e legalmente no Brasil e no mundo. Isso fornece algumas pistas a 

respeito da perspectiva histórico-social da infância no decorrer da história, uma vez 

que, com a colonização, incorporam-se valores e costumes da metrópole. 

1.1 A INFÂNCIA NA HISTÓRIA BRASILEIRA 

Antes da Constituição de 1988, no Brasil, não havia aporte legal que atendesse 

às necessidades fundamentais das crianças e dos adolescentes. O final do século 

XX, mais precisamente o ano de 1990, foi de grande importância à formação e à 

evolução dos direitos da criança e do adolescente no Brasil (BRASIL, 1990), pois, 

nesse ano, criou-se o ECA (Estatuto da criança e do adolescente). Esse documento 

veio para criar direitos e dar proteção à criança e ao adolescente. Conforme se pode 

conferir no art. 1º- desta lei: art.1º “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança 

e ao adolescente” (BRASIL, 2017, p. 10). 

A partir do momento que foram reconhecidos como sujeitos de direitos, com 

direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças 

começaram a contar com uma rede multidisciplinar que criou condições de 

exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente voltadas à defesa e à 

proteção de seus direitos. Mas para que isso acontecesse, percorreu-se uma longa 

caminhada (BRASIL, 2017). 
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O conceito de infância foi sendo construído socialmente, relacionado 

inerentemente à sociedade da época provindo de determinadas bases conceituais 

que não desapareceram com a evolução ou a modificação do sistema social. Mesmo 

seus conceitos sendo diluídos, mantêm-se nos conceitos das sociedades 

provenientes advindas daquela época (SOUZA, 2019). 

A infância no Brasil construiu-se em meio à exclusão e, assim, investigar as 

raízes do ECA, entendendo o processo social que houve para chegar até ele e 

compreender a necessidade fundamental para resguardar e investir em seu 

aprimoramento é, também, buscar uma sociedade mais humanizadora e equitária a 

todas as crianças e os adolescentes brasileiros (SOUZA, 2019). 

Na história brasileira, podem-se citar quatro momentos distintos em que se 

buscam retratar a percepção social da infância: 1 - o período entre a época do 

descobrimento e o final do Império marcado pela invisibilidade; 2 - o início na Primeira 

República até os últimos anos da República Velha voltado à ordem social; 3 - a Era 

Vargas até o final do Regime Militar marcado pela CPI do menor3; 4 - a sucessão aos 

estudos da ONU sobre os direitos da criança, perpassando pela mudança de 

paradigma advinda desses estudos até chegar nos dias atuais com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que prima pela Doutrina da Proteção Integral (SOUZA, 

2019).  

1.1.1 Do descobrimento ao final do Império 

A história da criança no Brasil é cercada por dificuldades e privações, houve 

diversos problemas enfrentados por elas, tais como: maus tratos, abusos sexuais, 

mortalidade infantil, miséria, fome, crianças sem teto, sem família e com toda essa 

agrura sofrida, ainda era negligenciada pelo Estado, pela família e pela sociedade 

em geral (HENICK, FARIA, 2015). 

Com a chegada dos portugueses, aconteceu a primeira forma de atendimento 

à infância brasileira ainda no Brasil Colonial. Em sequência, vieram os jesuítas com 

a responsabilidade de “civilizar” os índios com os princípios do Cristianismo. A 

 
3 Em 1975, a Câmara Federal dos Deputados vinha a ser informada sobre os dados reunidos numa 
coleta proposta pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Menor Abandonado. Começou a ser 
chamada Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o problema da criança e do menor 
carente do Brasil, passou a ser denominada CPI do Menor Abandonado e também CPI do Menor, foi 
realizada entre 19 de junho de 1975 a 10 de abril de 1976. 
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primeira escola jesuítica no Brasil foi fundada em São Vicente, em 1554, com o 

objetivo de converter os índios ao Cristianismo e ficou conhecida na história da 

infância como uma matriz “cristã que sustentou as diferentes práticas e políticas 

públicas para as populações indígenas [...]” (AMOROSO, 2011, p. 207).  

O primeiro modelo de criança foi trazido pelos jesuítas: 

Neste contexto propagam-se duas representações infantis: uma mística 
repleta de fé, é o mito da criança-santa; a outra de uma criança que é o 
modelo de Jesus, muito difundida pelas freiras carmelitas. Inspirados por 
estas imagens, capazes de transcenderem aos pecados terrenos, os 
jesuítas vêem nas crianças indígenas “o papel em branco” que desejam 
escrever; antes que os adultos com seus maus costumes os contaminem. 
(PASSETTI, 1996, p. 3).  

No século XV, já havia indícios do desenvolvimento de um sentimento de 

infância no Brasil: 

[...] os jesuítas desenvolveram a estratégia de catequese alicerçada na 
educação dos pequenos indígenas, e trouxeram crianças órfãs de Portugal 
para atuarem como mediadoras nessa relação; ou então, na inovação dos 
colégios, com a Ratio Studiorum, o programa educacional jesuítico, que 
estabeleceu as classes separadas por idade e a instrução da disciplina. 
(KUHLMANN JR., 2007, p. 21- 22) 

Muitos índios adultos demonstravam resistência à catequese jesuíta, então, 

sob a justificativa de que seria mais fácil abranger as crianças índias, essas eram 

segregadas das famílias e ficavam em locais chamados de “Casas de Muchachos” 

sob a ordem e os ensinamentos da Companhia de Jesus (ordem religiosa fundada 

em 1540). As “Casas de Muchachos” eram instituições que recebiam tanto os “órfãos 

da terra” quanto os órfãos vindos de Portugal sob a alegação de que aprenderiam 

modos civilizados, ou seja, hábitos europeus. (DOURADO; FERNANDEZ, 1999; 

BAPTISTA, 2006). 

Os jesuítas viam a catequese como forma de auxiliar e de fortificar a cultura 

teocrática portuguesa na colônia e de “conservar a docilidade e a obediência da 

criança, mais uma forma de ação que acabava por negar a cultura indígena” (NETO, 

2000, p. 106). Por meio da prática pedagógica, aproveitavam as riquezas naturais de 

suas terras (NETO, 2000), além de transformar a população de índios em força de 

trabalho. 

No entanto, mesmo nessas condições, os jesuítas enfrentaram um grande 

problema, pois a proposta pedagógica oferecida não enquadrava as crianças 

abandonadas, órfãs e migrantes em seu projeto. Percebeu-se, por volta do século 

XVIII: “um estrondoso número de bebês abandonados que eram deixados pelas 
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mães à noite, nas ruas sujas. Muitas vezes eram devorados por cães e outros animais 

que viviam nas proximidades ou vitimados pelas intempéries ou pela fome”. (NETO, 

2000, p. 107)  

Nessa época, criou-se criada a primeira Santa Casa de Misericórdia, em 

Salvador, no ano de 1726. Eram instituições católicas de caridade, que recebiam 

crianças abandonadas e ficaram conhecidas como Roda dos Expostos conforme os 

moldes europeus4 (DEL PRIORI, 2004). Por ser um lugar público, amparava 

anonimamente as crianças indesejadas nomeadas de “os expostos” e, assim, 

evitava-se o abandono das crianças nas ruas, lixeiras, portas de igrejas ou casas 

(RIZZINI; RIZZINI, 2004). 

E, a partir daí, tem se reforçado o caráter filantrópico e utilitarista do cuidado à 

infância brasileira, surgindo várias rodas de expostos. As Casas de Misericórdia 

começam a contar somente com a caridade da população para manterem as 

crianças. Por isso, “homens proprietários, preocupados com a salvação de suas 

almas, deixavam em seus testamentos legados e esmolas para a misericórdia, muitos 

designando-os expressamente para ajuda na criação dos expostos” (MARCILIO, 

2003, p. 67).  

Na História do Brasil, desde muito cedo, o governo buscou subterfúgios legais 

para responsabilizar a sociedade sobre as crianças brasileiras em situação de 

vulnerabilidade social e se excluía de reconhecer como social o problema da infância 

brasileira. Dessa maneira, culpavam-se as famílias e as próprias crianças, sendo 

excluídas e marginalizadas, enquanto o governo se eximia de reconhecer-se como 

parte da questão.  

Apesar de proclamada a independência do Brasil em 1822, o país continuou 

sendo regido pelas Ordenações Filipinas5. Em 1824, outorgou-se a Constituição do 

Império, que foi a primeira e a única constituição do Brasil Imperial, bem como a 

primeira constituição a reger o território brasileiro (BRASIL, 1824). 

Voltada aos direitos civis e políticos, no intuito de organizar a nova sociedade, 

 
4 Desde a Idade Média, na Itália, por iniciativa do Papa Inocêncio III, o Hospital de Roma, destinado 
ao acolhimento e à assistência para as crianças abandonadas, recebia os expostos “através de uma 
‘roda’, com um pequeno colchão, onde se depositavam os bebês. 
5 O sistema jurídico que vigorou durante todo o período do Brasil-Colônia foi o mesmo que existia em 
Portugal, ou seja, as Ordenações Reais, compostas pelas Ordenações Afonsinas (1446), Ordenações 
Manuelinas (1521) e, por último, fruto da união das Ordenações Manuelinas com as leis extravagantes 
em vigência, as Ordenações Filipinas, que surgiram como resultado do domínio castelhano. Ficaram 
prontas ainda durante o reinado de Filipe I, em 1595, mas entraram efetivamente em vigor em 1603, 
no período de governo de Filipe II. 
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agora independente, “montando, através da Constituição de 1824, um mecanismo 

centralizador capaz de propiciar a obtenção dos objetivos pretendidos, como provou 

a história do Império” (SILVA, 2010, p.74). 

Nas Ordenações Filipinas, o termo criança não existia. Para designar aqueles 

com menos idade apareciam os termos menor, órfão e enjeitado. Criança, menino e 

menina foram palavras observadas somente a partir do século XIX (TEIXEIRA, 2010). 

Ana Maria Mauad, através de investigação e de relatos de viajantes e de dicionários 

antigos, percebeu-se que o termo 

[...] menina surge primeiro como tratamento carinhoso e, só mais tarde, 
também como designativo de “creança ou pessoa do sexo feminino que 
ainda está na meninice”. Criança, neste momento, é a cria da mulher, da 
mesma forma que os animais e as plantas também possuem as suas 
crianças. Tal significado provém da associação da criança ao ato de criação, 
onde criar significa amamentar, ou, como as plantas não amamentam, 
alimentar com sua própria seiva. Somente com a utilização generalizada do 
termo pelo senso comum, já nas primeiras décadas do século XIX, que os 
dicionários assumiram o uso reservado da palavra “criança” para a espécie 
humana (2002, p. 140). 

No Código Criminal do Império, outorgado em 1830, tem-se algumas 

referências às crianças e aos adolescentes: 

Art. 13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem 
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás 
casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 
recolhimento não exceda á idade de dezasete annos (BRASIL, 1830). 

Mas como não foram determinados quais os critérios para se avaliar o que era 

discernimento nessa faixa etária, e devido a subjetividade do termo, muitas vezes, a 

interpretação mal-intencionada servia como brecha para a punição dos menores. 

Tanto no período colonial, quanto no período imperial, percebe-se a 

invisibilidade social das crianças e dos adolescentes, e a sociedade só volta os olhos 

para os mesmos quando as crianças ou os adolescentes cometem algum delito, 

“antes disso, não havia, por parte dos poderes, nenhuma preocupação em relação à 

prevenção de tais atos que esses menores podiam praticar” (OLIVEIRA, 2008, p. 2). 

Esse período foi determinado pelo interesse às crianças apenas pela família e 

pela Igreja; essa sobre o propósito de caridade, que incentivava as doações e a 

esmola sob o pretexto de salvação aos pobres. 

1.1.2 Da Primeira República ao final da República Velha 

Por se tratar de um período de transição entre dois sistemas bem distintos de 
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governo, da monarquia à república, surge a necessidade de se estabelecer uma certa 

ordem social, o que justifica a necessidade de instituição do Código Penal, o qual foi 

promulgado em 11 de outubro de 1890, isto é, menos de um ano após a Proclamação 

da República (SOARES, 2004). 

Em relação às crianças e aos adolescentes, o documento prevê, em seu artigo 

27, que não são criminosos os menores de 9 anos completos, e os maiores de 9 e 

menores de 14, que agirem sem discernimento (BRASIL, 1890). As referidas 

alterações abrangem, principalmente, a questão etária.  

O Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil foi promulgado às 

pressas, e, segundo Siqueira (2003, p. 11): “Inspirado ainda na intuição clássica, não 

satisfez completamente as aspirações e necessidades do país, sendo objeto, por 

isso, de intensa crítica”. Porém, há que se destacar que o documento apresenta 

evolução uma vez que, “com este se aboliu a pena de morte e instalou-se o regime 

penitenciário de caráter correcional, o que constituiu um avanço na legislação penal” 

(CAVAGNINI, 2013, p. 34).  

Na República Velha, na questão da segurança pública, as crianças 

abandonadas eram um dos maiores problemas, pois moravam nas ruas e muitas, 

vezes, causavam desordem. Desse modo, a polícia tinha o papel de persegui-las. 

A criança representava uma ameaça nunca antes descrita com tanta clareza. 
Descobrem-se na alma infantil elementos de crueldade e perversão. Ela 
passa a ser representada como delinquente (sic) e deve ser afastada do 
caminho que conduz a criminalidade das “escolas do crime”, dos ambientes 
viciosos, sobretudo as ruas e as casas de detenção (RIZZINI, 2011, p. 28). 

Em 1893, fica instituído o Decreto nº 145 com o propósito de minimizar esses 

problemas, prevendo a criação de uma colônia para reabilitação dos delinquentes 

(BRASIL, 1893). Mas como o documento não trazia questões de idade, qualquer 

pessoa que vivia nas ruas podia ser encaminhada à colônia. Entretanto, uma única 

colônia não pôde dar conta de todas as pessoas que viviam nas ruas. E, assim, como 

o texto não explicitava a inclusão de menores, eles permaneciam nas ruas.  

Nesse cenário, acontecia o processo de urbanização da cidade de São Paulo 

que, de um lado, desenvolvia-se com centros urbanos com alamedas aristocráticas 

e luminosas, e do outro, aglomerações operárias, com populações vivendo em 

cortiços (FREITAS, 2016). 

As massas urbanas vivem em condições precárias. A miséria e a indigência 
caracterizam a questão social da época. Entretanto, não é essa imagem que 
a República deseja perpetuar, pelo contrário, pretende-se consolidar como 
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uma “nova era” (FREITAS, 2016, p. 100). 

Então, para viabilizar a construção da sociedade desejada, os republicanos 

consolidam a educação como projeto para que isso aconteça e partem desse 

princípio para garantir o sucesso da República por meio de instituições com corpo 

político sólido e através de um pacto social estável. Assim, cria-se, em 1894, a Escola 

Normal de São Paulo como “cellula mater da instrução pública” da cidade (FREITAS, 

2016). 

A ideia era construir a nova sociedade urbana paulista e, dessa maneira, 

conceber “uma imagem de criança, subitamente valorizada e representada como 

herdeira da República recém-instalada” (FREITAS, 2016, p. 100).  

Nessa perspectiva, constrói-se a escola brasileira com a valorização da 

instrução pública como finalidade à coesão social com a ideia de ensinar ao povo, 

principalmente às crianças, denominados como os “novos”. Freitas considera que a 

Escola Normal representou 

[...] um falanstério, na acepção ampla do termo: conjunto de estruturas 
arquitetônicas, administrativas, econômicas e morais, sobre o qual se 
assentará a sociedade transparente envolvida na abundância e trabalho 
atraente, conduzida por um governo político, que se dissolve na 
‘administração das coisas’, substituindo-se a servidão e os conflitos sociais 
pela harmonia e moralidade pública, mediante a instrução dos novos 
(FREITAS, 2016, p. 113, 114). 

Devido à grande desordem social, o governo busca reorganizar o serviço 

policial e, também, assegurar o proposto no Decreto nº 145 e esclarecer a situação 

do menor. Para isso, institui o Decreto nº 947, em 1902, que autorizava o Poder 

Executivo de criar uma ou mais colônias correcionais para reabilitação dos “menores 

viciosos” (BRASIL, 1902, p. 1) e, assim, as crianças e os adolescentes são 

assemelhados aos adultos delinquentes, devendo trabalhar para manterem a colônia 

e se reabilitarem à vida social. Nesse momento, o menor ainda é visto como ameaça 

à segurança pública, e não se cogita o acolhimento da criança, muitas vezes órfã, e 

nem se buscam as razões as quais a levaram a viver nas ruas.  

O discurso para efetuar tais atitudes, servindo como justificativa para ações do 

governo e da polícia, seria com a intenção de investir em um futuro digno para toda 

a sociedade, sugerindo a ideia de cuidado, educação e proteção, principalmente em 

relação à criança. Na Conferência Médico-Social, realizada no Rio de Janeiro, em 

1914, intitulada “Em tôrno do berço” (MONCORVO FILHO, 1914), pode-se conferir o 

claro posicionamento da administração pública da época. Segue um pequeno 
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fragmento: 

[...] É para fallar-vos dos pequeninos desherdados, dos que padecem as 
consequencias da ignorancia, da maldade e da pobreza, que n’esta tribuna 
hoje se encontram, em tocante convívio, um philantropo e uma sociedade 
culta e que se congrega para, entre lagrimas doridas, ouvir a impressionante 
narração do que soffre essa infeliz infancia bem merecedora, sem duvida, 
dos cândidos olhares e dos meigos affagos de todos de bom coração e 
affecto (MONCORVO FILHO, 1914, p. 64). 

No entanto, todo esse discurso, além de excludente e segregacionista, só 

serviu para mascarar a real ideia de educar o povo através do desenvolvimento de 

aptidões para o trabalho, sem que se tornasse uma ameaça ao poder, mantendo-o 

obediente e incapaz de perceber o valor de sua mão-de-obra, bem como, 

desenvolver um sentimento de amor à pátria, sem almejar o interesse em governá-

la, acompanhando os moldes do projeto civilizatório desejado. 

Assim, frente às severas críticas atribuídas às colônias correcionais, a exemplo 

dos modelos adotados na Europa, em março de 1903, promulga-se o Decreto n. 

4.780, que aprova o regulamento e institui a Escola Correcional Quinze de Novembro 

com a finalidade de educar e de cuidar de crianças em situação de abandono, 

separando-as de outros menores delinquentes com a alegação de que, nas colônias 

correlacionais, o seu convívio acabava por corromper todo o grupo.  

O trabalho na Escola Correcional Quinze de Novembro norteava-se através da 

inserção de meios pedagógicos. “Sendo a Escola destinada a gente desclassificada, 

a instrucção ministrada na mesma não ultrapassará o que for indispensavel à 

integração do internado na vida social. Dar-se-lhes-ha, pois, o cultivo necessario ao 

exercicio profissional [...]”. (BRASIL, 1903, Art. 3º) 

Em relação às crianças menores de nove anos, que eram resgatadas em 

situação de rua ou negligência, podia ser destituído o pátrio poder (Art. 51 §5º) e, 

inclusive, o Art. 58, prevê sua realocação:  

[...] as autoridades, quando julgarem preferivel, entregarão os menores de 
que se trata ao patronato particular, procurando estabelecimentos de 
reconhecida competencia e moralidade ou collocando-os sob a guarda de 
familias honestas, que se responsabilisem em Juizo pela educação 
daquelles (BRASIL, 1903). 

A Escola Quinze de Novembro foi relevante no estabelecimento de uma ordem 

social, tanto quanto na promoção do progresso da República pois “com o advento da 

industrialização e a precarização da mão-de-obra, a utilização dos serviços dos 

menores abandonados que habitavam o instituto foi a solução encontrada pelos 
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republicanos para impulsionar a economia e garantir a segurança social [...]” (LIMA, 

2007, p. 2) 

No ano de 1923, instituiu-se o Decreto nº 16.272, de 20 de dezembro, que 

aprova e regulamenta a assistência e a proteção do menor delinquente ou em 

situação de abandono. O documento, em seu Art. 2º, aponta como menor 

abandonado a pessoa abaixo de dezoito anos e descreve as situações consideradas 

de abandono (BRASIL, 1923).  

Também, dispõe em seu Capítulo V, Art. 24, sobre os menores delinquentes: 

O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime 
ou contravenção, não será submettido a processo penal de especie alguma; 
a autoridade competente tomará sómente as informações precisas, 
registrando-as, sobre o facto punivel e seus agentes, o estado physico, 
mental e moral do menor, e a situação social, moral e economica dos paes, 
ou tutor, ou pessoa em cuja guarda viva. 

§ 1º Se o menor soffrer de qualquer fórma de alienação ou deficiencia 
mental, fôr epileptico, surdo-mudo, cego, ou por seu estado de saude 
precisar de cuidados especiaes, a autoridade ordenará seja elle submettido 
ao tratamento apropriado. 
§ 2º Se o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, 
a autoridade competente promoverá a sua collocação em asylo, casa de 
educação, escola de preservação, ou o confiará a pessoa idonea, por todo 
o tempo necessario á sua educação, comtanto que não ultrapasse a idade 
de 21 annos. 
§ 3º Se o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo 
de o ser, nem precisar de tratamento especial, a autoridade o deixará com 
os paes, ou tutor, ou pessoa sob cuja guarda viva, podendo faze-lo mediante 
condições que julgar uteis. 
§ 4º São responsaveis, pela reparação civil do damno causado pelo menor 
os paes ou a pessoa a quem incumbia legalmente a sua vigilancia, salvo se 
provarem que não houve da sua parte culpa ou negligencia. (BRASIL, 1923, 
p.4) 
 

E assim, pela primeira vez, através de um documento legal, “é creado no 

Districto Federal um Juizo de Menores, para assistencia, protecção, defesa, processo 

e julgamento dos menores abandonados e delinquentes” (BRASIL, 1923, art. 37). 

Em 1926, o Decreto n. 5.083 instituiu o Código de Menores, homologado pelo 

então Presidente da República Washington Luiz P. de Souza, que governou o país 

de 1926 a 1930. Essa foi a primeira lei voltada para crianças e adolescentes, seu 

objetivo era dar assistência e proteção aos menores principalmente àqueles que 

estivessem em abandono ou delinquência. O documento versava sobre as várias 

fases e situações características da infância brasileira: 

Art. 1º O Governo consolidará as leis de assistencia e protecção aos 
menores, adicionando-lhes os dispositivos constantes desta lei, adoptando 
as demais medidas necessarias à guarda, tutela, vigilancia, educação, 
preservação e reforma dos abandonados ou delinquentes, dando redacção 
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harmonica e adequada a essa consolidação, que será decretada como o 
Codigo dos Menores (BRASIL, 1926, p.1).v 

Os últimos anos da República Velha são marcados por ações estatais em 

relação às crianças e aos adolescentes, como, por exemplo, a criação do juizado 

especializado nas causas da infância e o implemento do Código de Menores. Essas 

ações deram início a um novo patamar de atenção dispensado às crianças 

brasileiras.  

Wadsworth comenta uma das possíveis justificativas para a atitude do Estado:  

O menor é para o Estado um valor econômico e um valor social; contribui 
para o desenvolvimento do povoamento, do solo e para a manutenção da 
integridade e da independência da Pátria; por isso, além de outras razões, a 
vida dos menores é preciosa à Nação (1999, p. 105). 

As medidas instauradas, em momento algum, seguiram princípios 

humanitários. Esse discurso salvacionista que marca a época se traduz em uma 

missão moralizadora com o intuito de tornar o Brasil civilizado. 

1.1.3 Da Era Vargas ao final do Regime Militar 

Por volta do século XIX, as Rodas dos Expostos das Santas Casas da 

Misericórdia começam a ser fechadas, pois passaram a ser consideradas contrárias 

aos interesses do Estado, pois as mesmas principiam-se a “receber críticas de 

médicos higienistas, que viam esta forma de assistencialismo como responsável 

pelas mortes prematuras de crianças” (PASSETTI, 1996, p. 11). 

Com isso, as crianças abandonadas começaram a ser vistas como marginais, 

pois estavam largadas à vadiagem nas ruas e, então, diante disso, era necessária a 

tomada de alguma providência, tendo a educação como melhor alternativa. Portanto, 

“caberia ao Estado implantar uma política de proteção e assistência à criança, a qual 

foi estabelecida por meio do Decreto 16.272, de novembro de 1923” (NETO, 2000, p. 

110).  

Assim, criou-se o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), como um órgão do 

Ministério da Justiça; esse órgão equivalia ao sistema penitenciário para a população 

menor de idade e fazia o uso de correções repressivas, sendo instituído, na década 

de 1940, na chamada era Vargas. Tinha o intento de recuperar os delinquentes e 

formar uma infância "moralizada", sendo que ao Estado competia a tarefa de 

contribuir para a formação de indivíduos úteis à sociedade, futuros bons 
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trabalhadores (VALLADARES, 1988, p. 8). 

Com a instauração do regime militar6, em 1964, tem-se o paradigma 
assistencialista repressor que vê os jovens marginalizados como menores 
carentes, para os quais são necessárias políticas sociais compensatórias. 
Ao conceito de periculosidade associado aos menores (presente desde o 
primeiro paradigma) junta-se o conceito de privação, cujas carências o 
Estado deveria, então, suprir. A criação de políticas compensatórias é, 
portanto, a grande diferença em relação ao período anterior 
(FERRAREZI,1995, p. 7).  

Todavia, o SAM não conseguiu cumprir a finalidade de prestar amparo social 

e ficou marcado pelo caráter eminentemente policial-punitivo e pela ineficácia de suas 

ações, além das denúncias de corrupção. Isso tudo propiciou a decretação de sua 

falência, pois como instituição social deveria corrigir os menores, o que não o fez. 

“Depoimentos de menores e denúncias da imprensa na época, caracterizavam-no 

como a ‘escola do crime’ ou ‘sucursal do inferno’” (BARBETTA, 1993, p.55). 

Essa política de atendimento ao menor perdurou até a década de 1960 e foi 

substituída pela criação da FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) 

em 1964. Nesse período, voltou-se a enfatizar a integração do menor pelo trabalho, 

mas essa política inclui um sistema de escolarização dos pobres com o intuito de 

conter/promover uma preparação para o trabalho junto à educação formal 

sistematizada. Mas mesmo com esses conceitos, tudo não passou de uma mudança 

de nomenclatura, pois os menores continuaram internados nos mesmos prédios e 

eram acompanhados pelos antigos funcionários do SAM, não alterando o rótulo de 

menores marginalizados (OLIVEIRA, 2014).  

Em 10 de outubro de 1979, promulga-se o novo Código de Menores, lei nº 

6.667/79 em substituição do Código de Menores de 1927. Dessa forma, institui-se a 

Doutrina da “situação irregular”, sendo instrumento de controle social da infância e 

do adolescente, vítimas de omissões da família, da sociedade e do Estado em seus 

direitos básicos e 

[...] havia, portanto, uma clara distinção entre “criança” e “menor”, 
considerando-se “criança” o(a) filho(a) proveniente de família 
financeiramente abastada e “menor” o(a) filho(a) de família pobre, [...] 
basicamente toda e qualquer criança ou adolescente pobre era considerado 
“menor em situação irregular”, legitimando-se a intervenção do Estado, 
através da ação direta do Juiz de Menores e da inclusão do “menor” no 
sistema de assistência adotado pela Política Nacional do Bem-Estar do 

 
6 O Regime militar foi o período da política brasileira em que militares conduziram o país. Essa época 
ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários Atos Institucionais que colocavam em 
prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de 
democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. 
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Menor (LEITE, 2005, p. 13-14). 

Apesar de os discursos expressarem intenções educativas, as práticas 

adotadas foram pautadas pelo isolamento e pela repressão das crianças, colocando-

as na posição de segregadas e, por conseguinte, socialmente excluídas. E, nessa 

trajetória, se vê a necessidade de mudança de paradigma no Brasil movida pelos 

estudos da ONU em relação aos direitos da criança. 

1.1.4 A partir da redemocratização e a influência da ONU 

A partir de 1980, com a crescente organização da sociedade contra a ditadura 

militar e em favor da liberdade e dos direitos humanos engendraram-se grandes 

transformações legais voltadas à infância e à adolescência em vista da nova 

redemocratização da sociedade brasileira. Esse percurso representou a 

consolidação da sociedade civil em torno da luta por direitos políticos, civis e sociais 

(PEREZ, PASSONE, 2010). 

Nessa época, o Brasil foi marcado por uma grave crise econômica que, aliada 

à urbanização descontrolada e à migração do campo para as cidades, agravaram a 

situação da criança brasileira. O governo da República Nova buscou implementar 

ações paliativas, assumindo caráter assistencialista para contornar a situação 

(SOUZA, 2019).  

O final da década de 1980 foi demarcado pela ação dos movimentos sociais 

em prol da Constituição, dentre eles, o Movimento Criança Pró-constituinte e o 

Movimento de Mulheres/Feministas que, combinando esses fatores juntamente com 

as questões sociais, políticas e econômicas do período, gerou um movimento para 

que os direitos das crianças fossem garantidos na Constituição de 1988 conforme 

pode ser conferido no art. 227: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão [...] (BRASIL, 1988).  

A Constituição também define o atendimento institucionalizado às crianças 

como direito social conforme dispõe o artigo 208, inciso lV: “O dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988). A partir desse 
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momento, o cenário começa a primar pela proteção integral à criança, 

descentralizando o poder do Estado e atribuindo aos municípios o dever de lidar com 

as questões sociais, principalmente no que tange a infância:  

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 
art. 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes:  

I- descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social (BRASIL, 1988). 

E, assim, algumas tarefas que antes pertenciam ao Estado passam a ser 

delegadas aos municípios, tais como a construção de abrigos para acolher 

adolescentes em conflito com a lei. Além disso, é garantido, pela primeira vez, o 

contato deles com suas famílias e com sua cultura. Com isso, a FUNABEM foi 

transformada, pelo Decreto nº 1.302, de 4 de novembro de 1994, capítulo 1, art. 1º 

(BRASIL, 1994, p. 1) em “Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência”, 

com o compromisso de, gradativamente, extinguir os internatos.  

A partir de 1988, a Constituição Cidadã7 garante o Estado Democrático de 

Direito, ou seja, fica estabelecido que toda criança e adolescente constitui um sujeito 

de direito, assim como as pessoas adultas. Com a promulgação da Constituição, o 

Brasil garante os direitos das crianças e dos adolescentes antes mesmo da ONU, 

que apresenta a Convenção sobre os Direitos da Criança em novembro de 1989. Mas 

essa mudança de paradigma somente acontece devido às intervenções populares, 

que envolveram cidadãos comprometidos com as crianças e seus direitos.  

Além disso, os movimentos sociais em prol das crianças e dos adolescentes 

ganham destaque na década de 1980, nacional e internacionalmente. Assim, no final 

dos anos 1980, consagra-se a perspectiva da “Doutrina da Proteção Integral8”, que 

 
7 A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento 
jurídico brasileiro hoje. Desde a independência do Brasil em 1822, é a sétima constituição que nosso 
país tem – e a sexta desde que somos uma República. 

8” A criação da doutrina da proteção integral não é recente, pois já era encontrada na declaração de 
Genebra de 1924, que falava da ‘necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial’, como 
também na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, referindo-se ao direito da criança a 
cuidados e assistência especiais. Nesse mesmo sentido, há a Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos (San José, 1969), dizendo que o menor, por sua própria condição, tem direito a medidas de 
proteção. Mais recentemente, as Diretrizes das Nações Unidas para a Administração da Justiça da 
Infância e da Juventude (1985) e as Regras Mínimas para a Proteção dos Jovens Privados de 
Liberdade (1990), que decorreram de Assembleias Gerais da ONU, versaram sobre esse tema. 
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preconiza o tratamento das crianças e dos adolescentes como “prioridade absoluta” 

e, consequentemente, como merecedores de direitos.  

A Doutrina foi prevista no artigo 227 da Constituição Federal e devidamente 

regulamentada através da lei 8.069, de 13 de julho de 1990 denominada de Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). O Estatuto constitui documento inovador para 

marcar o início de uma nova era de proteção às crianças e aos adolescentes. Nesse 

sentido, Romão explicita: 

A inovação característica deste momento, portanto, é a pretensão da 
proteção ser integral, isto é, não bastam mais medidas protetivas, estas 
devem ser de ordem integral, buscando contemplar todas as crianças e 
adolescentes e não destinando uma normativa a um determinado grupo 
conforme a classe social (“menores em situação irregular”). Crianças e 
adolescentes não são mais objetos de intervenção, mas titulares de direitos, 
na condição de pessoas em peculiar desenvolvimento. Nesta perspectiva, 
pode-se concluir que a proteção integral visa à garantia ao desenvolvimento 
integral, tendo, pois, o Estatuto da Criança e do Adolescente sintetizado o 
pensamento do legislador constituinte, bem como contemplado os preceitos 
dos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos de crianças 
e adolescentes (2016, p. 123). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança torna-se oficialmente lei 

internacional, em 1990, discorrendo sobre a proteção integral às crianças do mundo 

todo, destacando a importância do convívio familiar para o pleno desenvolvimento 

infantil, e também se referindo ao respeito à diversidade cultural existente.  

No documento da Constituição, os deveres relacionados às crianças e aos 

adolescentes são compartilhados, pois tanto à família quanto à sociedade é dada a 

autonomia de promover, defender e garantir os seus direitos. Mas para que essa 

mudança de paradigma aconteça, há que se buscar um novo entendimento para os 

direitos das crianças e dos adolescentes. Assim sendo, conforme Custódio (2008, p. 

23), 

[...] a afirmação do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil não decorre 
de um modo de acumulação epistemológica, mas antes de tudo, representa 
ruptura radical com a própria compreensão histórica relativa ao tema. Surge 
com força capaz de varrer todos os pressupostos teóricos da doutrina da 
situação irregular, primeiro contestando sua própria validade científica, e 
depois formulando um conjunto de conceitos operacionais, regras, sistemas 
integrados e articulados em rede que tornaram absolutamente incompatível 
a congruência de um modelo com o outro. 

Várias mudanças aconteceram referentes às crianças e os adolescentes a 

partir da redemocratização. Com a intervenção da ONU, também, houve diversas 

conquistas, mas muitas ainda estão somente no papel, sendo necessárias medidas 

sociais e políticas constantes para viabilizar, fiscalizar e gerenciar ações que 
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garantam a efetividade desses direitos. 

Os marcos históricos aqui referenciados contribuíram para que se possam 

compreender as dificuldades encontradas na proposição da mudança de paradigma 

em relação à infância e à adolescência brasileiras, que sofreram mudanças através 

dos tempos, mas que, apesar disso, conquistaram, aos poucos, seus direitos. 

1.2 A INFÂNCIA E O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

O conceito de infância ao longo dos tempos foi mudando. A importância da 

família e os laços familiares também foram culturalmente se modificando. Com as 

mudanças paradigmáticas, a mulher, que antes ficava envolta em trabalhos 

domésticos, começou a almejar direitos igualitários aos dos homens, trabalhando fora 

e recebendo salário. Com essa nova ressignificação da família, ocorreu a 

necessidade de alguém cuidar da criança enquanto a mãe estivesse afastada de sua 

casa.  

E, assim, após a promulgação da nova constituição em 1988, aliada ao 

processo de redemocratização do país com o fim da ditadura militar, o atendimento 

às crianças desde o seu nascimento estabeleceu-se como um direito da criança e de 

sua família e reconhecido como dever do Estado, concebendo assim a criança-

cidadã, impulsionando uma série de mudanças no cenário legal (BRASIL, 2018), o 

que contribuiu para esses novos padrões da família trabalhadora. 

No início, essa etapa era utilizada mais como um meio de assistencialismo. 

Enquanto os pais fossem trabalhar, as crianças ficavam em creches, tendo os 

devidos cuidados de saúde e de higiene. Dois anos após a promulgação da 

constituição, o ECA - Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - 1990) 

afirmou o direito de cidadania da criança, definindo seus direitos de proteção e de 

educação. Subsequentemente, desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional9 (Lei 9394/96), a Educação Infantil passou a integrar a Educação Básica, 

juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. Segundo a LDB (2017) em 

seu artigo 29:  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

 
9  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação que regulamenta o 
sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). 
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físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 
da comunidade (BRASIL, 2017).  

Nesse momento, a etapa da educação infantil deixa de ser somente de cunho 

assistencialista, sendo voltada não apenas às necessidades físicas das crianças, 

mas também para o seu desenvolvimento integral, sendo desenvolvidas práticas 

entre o cuidar e o educar. 

Com a instituição da LDB, que, por diversos anos, existia apenas como um 

projeto de lei (MONTOLVÃO, 2010) e, que na história do Brasil, é a segunda vez que 

a educação conta com uma Lei de Diretrizes e Bases, regulamentaram-se todos os 

seus níveis, sendo que a primeira LDB foi promulgada em 1961 (LDB 4024/61).  

Com a instituição da LDB de 1996, a Educação Infantil surge como primeira 

etapa da educação básica, trazendo consigo a importância da formação e do efetivo 

trabalho pedagógico. Com isso, surgiu a necessidade de implementação de um 

currículo que contemplasse o cuidar e o educar de forma indissociável e 

complementar, pois partilhando essa educação com a família, esse direito passa a 

ser compreendido como um direito das crianças e responsabilidade de todos os 

envolvidos na Educação Infantil. 

Ainda, de acordo com a alteração na LDB por meio da Lei nº 12.796, de 4 de 

abril de 2013, oficializa-se a mudança feita na Constituição por meio da Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009, que roga em seu Art. 6º: "É dever dos pais ou 

responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos 

de idade [...]”, sendo assim, as matrículas nessa fase da educação infantil tornaram-

se obrigatórias a partir dessa idade. 

Esse foi um progresso histórico na trajetória do sistema educacional, pois, por 

diversas décadas ou até séculos, perpetuavam-se as desigualdades típicas ao 

sistema capitalista, que marginalizava os menos favorecidos. No entanto, em meio a 

esses avanços, tanto nas políticas públicas da educação quanto na organização das 

instituições de educação infantil, os desafios ainda eram muitos, sobretudo, no campo 

da prática. 

1.3 O CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

O currículo e as orientações na educação infantil já permearam várias 

discussões nas agendas acadêmicas e do próprio governo federal. Também, indicam 
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que as práticas pedagógicas cotidianas, várias vezes, são sistematizadas, baseadas 

em um ensino escolarizante sem basear-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs10), que sugerem a interação com adultos e outras crianças possibilitando que: 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 
disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 
idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas 
condições ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, 
aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos 
sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura 
(OLIVEIRA, 2010, p. 5). 

Mesmo com as indicações das diretrizes, houve falta de consonância para 

possibilitar o desenvolvimento integral da criança. Assim, constatou-se a necessidade 

de novas pesquisas, discussões e orientações, pois havia a necessidade de 

elaboração e de consolidação de um documento que contemplasse as diversas áreas 

de conhecimento nas diferentes instituições de educação infantil: 

Com a Base, vamos garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos 
estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez 
competências gerais para a Educação Básica, apoiando as escolhas 
necessárias para a concretização dos seus projetos de vida e a continuidade 
dos estudos (BRASIL, 2017). 

E, assim, justifica-se a imprescindibilidade de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) pautada na lógica de um projeto societário mais justo, sendo 

definida como meta 7 no atual Plano Nacional de Educação11 (PNE, 2014): "fomentar 

a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem [...]”. 

O Plano Nacional da Educação (PNE) define em sua estratégia 7.1: 

Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 
respeitada a diversidade regional, estadual e local (BRASIL, 2014, p. 61). 

 
10 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a Educação Básica que 
orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, 
concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Mesmo depois que o Brasil 
elaborou a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes continuam valendo porque os 
documentos são complementares: as Diretrizes dão a estrutura; a Base, o detalhamento de conteúdos 
e competências.   

11 Em 2014, o Congresso Federal sancionou o Plano Nacional de Educação (PNE) com a finalidade 
de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. Com força 
de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos. 
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Atualmente, no Brasil, no campo da educação infantil, percebe-se a 

necessidade de operacionalizar as diretrizes curriculares no campo das formações 

continuadas, isto é, orientar os professores no desenvolvimento de suas práticas 

pedagógicas. As práticas na educação infantil precisam ser pautadas por meio do 

desenvolvimento integral da criança em busca de uma aprendizagem significativa a 

fim de respeitar as diversas dimensões da infância e dos direitos das crianças. 

Dentro deste viés de pensamento, a BNCC propõe dez competências comuns 

a toda educação básica: 

1. Conhecimento; 

2. Pensamento científico, crítico e criativo; 

3. Repertório cultural; 

4. Comunicação; 

5. Cultura digital; 

6. Trabalho e projeto de vida; 

7. Argumentação; 

8. Autoconhecimento e autocuidado; 

9. Empatia e cooperação; 

10. Responsabilidade e cidadania.  

Essas competências apoiam as escolhas necessárias para a concretização 

dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos, que serão garantidos aos 

estudantes brasileiros, bem como seu desenvolvimento integral. Ainda, destaca-se 

que: 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho 
(BRASIL, 2017).  

Os educadores que participaram da construção desse documento destacam a 

necessidade das competências “inter-relacionarem-se e desdobrarem-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas” (BRASIL, 2017), o infantil, o 

fundamental e o médio. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a:  

“[...] educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para 
a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa 
e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013).  

As dez competências gerais da Educação Básica serão desenvolvidas nas três 
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etapas da Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

com a pretensão de assegurar uma formação humana integral, como resultado do 

processo de aprendizagem e de desenvolvimento com o intuito de construir uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2017). 

Também, a BNCC, na etapa da Educação Infantil, estabelece seis direitos de 

aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São 

esses que asseguram as condições para que as crianças: 

[...]aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo 
em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, 
os outros e o mundo social e natural” (BRASIL, 2017, p. 37). 

Nessa etapa da Educação Básica, devem-se assegurar os seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento de acordo com os eixos estruturantes da Educação 

Infantil (interações e brincadeira) para que as crianças tenham condições de aprender 

e se desenvolver (BRASIL,2017). 

A BNCC (2017), de modo semelhante, estabelece cinco campos de 

experiências, considerando os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento nos 

quais as crianças podem aprender e se desenvolver: 

• O eu, o outro e o nós; 

• Corpo, gestos e movimentos; 

• Traços, sons, cores e formas; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

De acordo com cada campo de experiência, estabelecem-se objetivos de 

aprendizagem e de desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária: 

bebês (zero a 1 ano e 6 meses); crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos 

e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 

A BNCC tem como norte as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEIs) e, com essa vertente, quebram-se dois modos de atendimento que 

marcam o histórico da educação infantil: o assistencialista, em que as crianças 

somente são tomadas de cuidados sem o intuito de educar e o escolarizante, que se 

baseia em práticas do Ensino Fundamental, as quais consideram a criança da 

Educação Infantil como um aluno que recebe o currículo e os conteúdos que não 

estão no contexto de desenvolvimento dessa faixa etária (BRASIL, 2017). 
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Assim, o percurso da Educação Infantil passa por grandes desafios 

impulsionando mudanças constantes e podendo resultar, para a educação infantil, a 

superação da “escolarização pragmática e utilitarista voltada para resultados 

imediatos” (BARBOSA; RICHTER, 2013, p. 1).  

Dessa maneira, a conquista do direito relacionado ao cuidar e ao educar 

indissociáveis, ancorados na possibilidade de desenvolver uma aprendizagem de 

qualidade na Educação Infantil, garantem o compromisso de colocar a criança como 

protagonista de suas ações, vista agora como um ser de direito. Dessa forma, ela 

passa a ser a prioridade de todas as ações desenvolvidas no cotidiano das 

instituições, pois ela se torna efetivamente o fim de uma prática pautada no 

desrespeito às especificidades do seu desenvolvimento e isso traz uma expectativa 

de mudanças e de inspirações em todo o contexto educacional infantil. 

Pode-se perceber que muito já se tem feito no percurso das políticas públicas 

na Educação Infantil, mas ainda existe a necessidade da estruturação e da 

consolidação na prática de muitas pesquisas e de estudos que existem e permeiam 

esse campo. 

1.4 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS CONSTANTES 

Em meio a múltiplos desafios que se apresentam na etapa da Educação 

Infantil, a formação continuada de professores é uma temática imprescindível e 

necessária, que exige dos educadores flexibilidade e abertura para poder refletir, 

analisar e entender sobre a concepção de aprendizagem e de conhecimento que 

determina o seu fazer pedagógico. 

A LDB (1996) denomina a educação infantil como “primeira etapa da educação 

básica”, reconhecida como parte do processo educativo. Isso se constitui em uma 

grande conquista, pois até então ela era considerada como uma prática 

assistencialista. Por meio disso, torna-se prioridade o zelo por professores formados 

na área com conhecimento de práticas que enfatizem o desenvolvimento integral da 

criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade. 

À medida que a LDB regulariza o processo educativo, também, enfatiza a 

importância da formação inicial e continuada dos professores. Reconhece-se, assim, 

que a formação inicial não é suficiente para suprir todas as especificidades do 
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currículo da educação infantil, havendo a necessidade de formação continuada. 

Aponta-se para a relevância de pensar a formação de professores de maneira a 

garantir uma atividade teórico-prática de qualidade: 

É consenso que nenhuma formação inicial, mesmo em nível superior, é 
suficiente para o desenvolvimento profissional, o que torna indispensável a 
criação de sistemas de formação continuada e permanente para todos os 
professores (BRASIL, 1999, p.17). 

A formação continuada envolve aperfeiçoamentos da prática docente, 

aprendizagens decorrentes da atualização permanente, entendida como um 

processo contínuo e agregado através da troca de experiências de profissionais por 

meio da avaliação de erros e acertos no dia-a-dia da profissão (PIMENTA, 2001). 

Os desafios de uma formação continuada pautada na integralidade da criança 

são expressivos, pois necessitam abordar o currículo educacional, a prática cotidiana 

dessa faixa etária, suas especificidades e particularidades.  

Destaca-se que a formação continuada necessita vir ao encontro das reais 

fragilidades do professor de educação infantil e suprir suas angústias, deficiências e 

anseios. Isso vai ao encontro das ideias compartilhadas por Imbernón, que critica os 

cursos em que o palestrante é o detentor do saber, passando um desconforto aos 

professores que são vistos como “ignorantes que assistem às sessões que 

pretendem ‘culturalizá-los’ profissionalmente” (2010, p. 29).  

É necessário enfatizar que os educadores são seres também em 

desenvolvimento e que trazem consigo uma história pessoal e institucional marcada 

por experiências e saberes importantes como ponto de partida na construção de 

novos conhecimentos e concepções. Isso se torna crucial para relacionar o seu 

aperfeiçoamento continuado, inclusive, também, quando se fala da etapa da 

Educação Infantil (SAVIANI, 2000). 

Nessa etapa, há várias particularidades, assim, cabe ao professor estar 

preparado e atualizado, tanto emocional quanto fisicamente para que possa planejar 

experiências e não se sentir frustrado, tendo a responsabilidade para intercalar 

práticas pedagógicas, relacionando essa fase da vida infantil com a rotina de 

procedimentos de higiene e de alimentação.  

Porém, a visão reducionista do desenvolvimento de práticas pedagógicas 

nessa área apresenta a necessidade de transformar esse cenário, e a formação 

continuada serve de apoio para fortalecer a ampliação de saberes relevantes a cada 

faixa etária. Portanto, o princípio norteador para a formação do profissional da 
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educação infantil precisa visar à indissociabilidade entre os princípios fundamentados 

e relacionados à prática desde a formação inicial e estendendo-se na formação 

continuada. 

Entende-se, assim, que a formação do educador de educação infantil precisa 

ser baseada na crescente qualificação profissional, fator determinante para a sua 

atualização, desenvolvendo-se, processualmente, pela busca contínua de 

competência científica, técnica, pesquisa e política, sabendo que são mutuamente 

determinantes para a sua prática educativa.  

Dado o exposto, apresenta-se agora a formação continuada baseada em 

ecoformação, que foi implementada na Rede Municipal de Educação de 

Massaranduba-SC, com o intuito de enfatizar e consolidar as práticas já existentes, 

reformular as práticas já ultrapassadas, tais como o ensino descontextualizado e os 

fundamentos do ensino escolarizante. 

1.5 ECOFORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

PROPOSTA ALINHADA AO PARADIGMA ECOSSISTÊMICO 

Na educação infantil, é relevante priorizar o desenvolvimento integral da 

criança sem desvincular a práxis do cuidar com o educar. Com isso, surge a 

necessidade de construir valores e conceitos através de uma aprendizagem 

significativa. Contudo, é-se herdeiro de uma ciência cartesiana que prioriza a 

separação ao invés da ligação, dá preferência a certas áreas de conhecimento, deixa 

em segundo plano as relações pessoa/pessoa e pessoa/meio, supervalorizando a 

razão e quase invalidando assim a emoção. 

Observa-se, na sociedade global, a interligação de todas as dimensões, tanto 

ambiental, econômica, social e biológica, mas o modo de ver o mundo, ainda, é 

fragmentado (CAPRA, 1998). Ao olhar para a educação na etapa da Educação Infantil 

como agente social, e não somente como ensino conteudista e inerte para a 

coletividade infantil, faz-se necessária a conversão do olhar para o fator humanista 

tão relevante à transformação da sociedade atual. 

Nesse cenário, percebe-se a necessidade da efetivação e da inserção de 

novas práticas contextualizadas com o ambiente, sendo que referente a esse aspecto 

pode-se citar a tendência pedagógica ecossistêmica. Por meio de uma abordagem 

transdisciplinar (própria da ecossistêmica), buscam-se reinventar as práticas 

escolares e investir em formação continuada a partir de um novo modelo educacional, 
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que tenha como foco a constituição de indivíduos que possam interagir com as 

condições diversas da vida de maneira ética (SUANNO; FREITAS, 2016). 

Assim, diante dessa concepção, apresenta-se a percepção ecológica, em que 

há a cooperação entre pessoa/meio e pessoa/pessoa, e busca valorizar a vida: 

Entender a interdependência ecológica significa entender relações. Isso 
determina as mudanças de percepção que são características do 
pensamento sistêmico — das partes para o todo, de objetos para relações, 
de conteúdo para padrão. Uma comunidade humana sustentável está ciente 
das múltiplas relações entre seus membros. Nutrir a comunidade significa 
nutrir essas relações (CAPRA, 2006, p.233).  

O pensamento ecossistêmico (MORAES, 2004), que advém de teorias 

sistêmicas relaciona ideias como intersubjetividade, interatividade, complexidade, 

emergência, imprevisibilidade, auto-organização, autonomia, mudança, incerteza, 

causalidade circular, inter e transdisciplinaridade não se adequando, portanto, a um 

paradigma cartesiano e mecanicista. Assim, para justificar essa prática, Suanno e 

Freitas falam da importância na valorização das questões mais amplas da sociedade: 

[...] possibilitar condições de aprendizagem que considerem as categorias 
contexto, contexto global, multidimensional e complexo, pois, dessa 
maneira, o conhecimento torna-se pertinente para o aluno, criando 
condições para a compreensão das questões mais amplas da sociedade e 
uma possível intervenção para a prevenção e solução de problemas, 
exercendo, assim, uma cidadania crítica. Para que isso seja possível, a 
escola deve valorizar práticas inter e transdisciplinares que favoreçam a 
construção colaborativa do conhecimento (SUANNO; FREITAS, 2016, p. 
87). 

Dessa maneira, há a necessidade de desenvolver potencialidades através de 

práticas que evidenciem o pensamento complexo alinhado ao paradigma 

ecossistêmico, dando-se isso desde a educação infantil. Para Moraes (2004, p. 42-

43), o paradigma ecossistêmico é “[...] construído a partir de intercâmbios nutridores 

entre o sujeito e o objeto, mediante diálogos, interações, transformações e 

enriquecimentos mútuos [...]” por isso preconiza a solidariedade, a inclusão e um 

ensino contextualizado tão importantes desde a primeira infância.   

É nesse viés que o paradigma ecossistêmico se associa ao pensamento 

complexo haja vista partir do prognóstico de que “[...] não há separatividade, inércia 

ou passividade [...]”, pois “tudo está relacionado, conectado e em renovação 

contínua” (MORAES, 1996, p. 61).  

Tornar a criança protagonista e participante no planejamento, priorizar suas 

necessidades, seus interesses e transformar essa fase, que é primordial na sua vida, 

tendo como subsídio a ecoformação, torna-se um caminho possível à medida que os 
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estudantes começam a assumir um olhar mais sensível e humanizado para o meio 

no qual vivem. Manter a conectividade com a natureza e com a interação dos saberes 

coexistentes nos grupos reforça a ecoformação como pressuposto para a 

aprendizagem significativa, contextualizada e efetiva. 

Dessa maneira, a ecoformação pode ser compreendida “[...] como a formação 

recebida e construída na origem das relações diretas com o ambiente material: os 

não humanos, os elementos, a matéria, as coisas, a paisagem” (SILVA, 2008, p. 101).  

Segundo a autora, o termo ecoformação passou a circular na década de 1990 

sob a influência do Grupo de Pesquisa em Ecoformação e Educação para o Ambiente 

da Universidade de Montréal/Québec, articulando-o às reflexões sobre a 

aplicabilidade dos pressupostos do Pensamento Complexo no campo da Educação 

Socioambiental. Esse grupo de pesquisa era coordenado, à época, por Gaston 

Pineau (SILVA, 2008). 

Os fundamentos da ecoformação iniciaram-se através de estudos na Europa, 

no Canadá, com Pascal Galvani, e na França, com Gaston Pineau, sendo os 

pioneiros que trabalharam juntos desde o início. A ecoformação, na realidade, surgiu 

para trabalhos em comunidades e depois veio para a educação escolar formal com 

Saturnino de la Torre e Marlene Zwierewicz (TORRE, 2008; ZWIEREWICZ, 2009). 

As relações sociais e ambientais precisam ser evidenciadas em meio a várias 

questões que demonstram a importância de uma formação continuada reflexiva, “[...] 

a ecoformação como expressão do olhar transdisciplinar nos oferece uma visão 

dinâmica, interativa e ecossistêmica da educação, contemplando o educando como 

parte de um todo social e natural [...]” (TORRE, 2008, p.43). 

Essa nova tendência pedagógica vem ganhando força constante no Brasil, 

sendo fortalecida por meio de estudos acadêmicos através de diversas abordagens, 

discussões e sistematizada nos diversos meios que envolvem a educação, 

destacando-se pela importância no desenvolvimento integral do ser humano, na 

totalidade da relação do ser e do saber. 

Através de uma percepção ecológica, na qual se observa a relação de 

cooperação entre pessoa/meio e pessoa/pessoa, há a necessidade de efetivar um 

paradigma que contemple as mudanças substanciais que planeta está vivendo e que 

se refletem na educação aqui enfatizados na educação infantil. 

O ambiente altera o meio que, ao mesmo tempo, é alterado por ele. Assim 
também é o sujeito, que, uno e múltiplo – unitas multiplex em sua 
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compreensão de si, acolhe o auto-exame e a autocrítica para o exercício da 
auto-eco-organização consciente. O sujeito se percebe na relação de 
alteridade, quando é capaz de enxergar e reconhecer o outro. O eu só existe 
na relação com o tu e é quando surge o nós: dos limites e do respeito, na 
complementaridade da vida (PETRAGLIA, 2008, 32). 

Zwierewicz (2015, p. 36) destaca que a perspectiva ecoformadora “[...] 

colabora para transformações no contexto, fortalecendo a resiliência dos implicados 

que se posicionam diante das necessidades e as reconfiguram, buscando mobilizar 

o entorno”. A autora, ainda, afirma que sua “[...] aplicabilidade no campo das 

instituições educacionais colabora para a efetivação de práticas transdisciplinares, 

possibilitando articular conhecimentos historicamente acumulados aos outros tipos 

de conhecimento” (ZWIEREWICZ, 2015, p. 36), podendo ser transmutados para 

práticas significativas e alinhadas ao contexto da educação infantil.  

Pineau (2006), por sua vez, apresenta a base da teoria tripolar: a 

autoformação, a heteroformação e a ecoformação. O termo autoformação 

compreende a formação do próprio sujeito, o cuidado e atenção com o eu. O termo 

heteroformação sustenta que a formação perpassa o sujeito e o transcende, e se 

evidencia o cuidado com o outro. O termo ecoformação significa a relação do ser com 

o meio ambiente e o cuidado com o meio em que se vive. 

Dessa forma, os três polos precisam caminhar juntos nos processos de 

formação. Há momentos em que uma dimensão prevalece à outra, dependendo do 

momento em que se está, dos objetivos almejados e das necessidades que se está 

sentindo. (PINEAU, 2006). 

A relevância de nutrir relações entre as crianças desde cedo, tornar global os 

seus almejos, transfigurando-se substancialmente na percepção das suas 

necessidades sustentáveis em ações que viabilizem o processo de desenvolvimento 

substancial, faz referenciar a ecoformação como proposta educativa inerente ao 

currículo transdisciplinar e complexo. 

Vive-se em um momento mundial no qual há a necessidade de cuidar do meio 

ao que se pertence e esse cuidado precisa ser instaurado desde a primeira infância. 

A ecoformação amplia a visão de mundo para que se deixe a concepção imediatista 

e individualista a fim de abrir novas possibilidades de ação através de atitudes que 

envolvam a colaboração e a sustentabilidade. 

Salienta-se a necessidade de consolidar uma educação que prepare a partir 

da vida e para a vida; partindo de problemas reais e não simplesmente de temas 
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justapostos; que dê prioridade ao desenvolvimento de uma consciência de 

harmonização pessoal, social e ambiental-sustentável; estimule a formação de 

pessoas resilientes, socialmente empreendedoras e criativas, capazes de 

transformar as situações adversas em oportunidades para o bem-estar da 

comunidade local e global (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

A ecoformação acrescenta outros valores que 

[...] estão encaminhados a formar cidadãos que valorizam, respeitam a 
natureza e promovem a melhoria social, cidadãos conscientes, 
comprometidos, criativos, livres, com projetos de vida, abertos ao saber, ao 
amor e a amizade, que têm a busca da felicidade como referência vital 
(TORRE, 2008, p. 34). 

O comprometimento com a vida, com a liberdade e com a felicidade é um 

caminho que leva a ecoformação e a ecoformação traz à tona esses anseios que são 

dela resultantes. Para Pineau (2006), é necessário compreender que o 

desenvolvimento da educação para o ambiente (educação ambiental) tem grande 

influência e apoia ao máximo a construção de uma educação para e junto com o 

ambiente (ecoformação), conectando os seres humanos ao seu ambiente (natural e 

social).  

Por meio da ecoformação, a criança aprende a ter sensibilidade à natureza e 

aos seres não humanos desde cedo de modo que passa a se sentir parte da natureza, 

pertencente a ela, cuidando e se integrando a ela. 

E, nessa perspectiva, considera-se a proposta de formação continuada em 

ecoformação como sendo intrínseca para professores de educação infantil, pois 

contribui enormemente para a aprendizagem a partir da vida e para a vida 

(ZWIEREWICZ, 2009), conectando todas as áreas de conhecimento e 

desenvolvendo práticas que fazem parte do cotidiano infantil, fornecendo significado 

e transcendendo os muros da instituição. 

1.5.1 Um olhar sobre a complexidade por meio da transdisciplinaridade 

Na educação infantil, após a implementação do Programa de Ecoformação, 

não se podem mais conceber práticas educativas que priorizem somente os 

conteúdos e ignorem as habilidades e os valores intrínsecos ao conhecimento, que 

são heranças de um ensino fragmentado e descontextualizado.  

Fragmentar a aprendizagem é desarticular os saberes resultantes da 

articulação de uma rede de conhecimentos (MORAES, 2008; ZWIEREWICZ; 
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TORRE, 2009; TORRE; PUJOL, 2013). No campo educacional, é possível 

justaposicionar a “Teoria da complexidade12 e a transdisciplinaridade”, pois existe 

uma conexão íntima entre esses conceitos que propõem uma ligação dos saberes 

compartimentados e uma nova forma de pensar a realidade (SANTOS, 2008).  

A complexidade, segundo Morin (2006), sempre esteve mais presente no 

vocabulário cotidiano do que no vocabulário científico. No cotidiano da vida, a 

necessidade de esclarecer e simplificar o dia-a-dia está associada a complexidade.  

As relações complexas entre a microfísica e a macrofísica, na Física Quântica, 

foram notadas quando a matéria passou a se manifestar ora como onda, ora como 

partícula, levando à construção do Princípio da Complementaridade de Niels Bohr 

(MORAES, 2011). Esses avanços científicos modificaram a física clássica, que, até 

então, era estabelecida como unidimensional, visível e determinada. 

Outro momento importante em que a noção da complexidade foi debatida se 

deu em meados dos anos 1950 quando vários cientistas cibernéticos “começaram a 

discutir e a medir o grau de diversidade de um sistema cibernético, reconhecendo a 

existência do sistema como unidade, mas sempre nutrido pela diversidade de seus 

elementos constituintes” (MORAES, 2011, p. 19). 

Somente a partir da segunda metade do século XX, quando surgiram as 

teorias das catástrofes13, de fractalidade14 e do Caos da Física Quântica15, é que o 

conceito de complexidade começou a fazer sentido para muitos cientistas. O termo 

Complexidade oficializou-se no Instituto Santa Fé, em 1984 e, desde então, começou 

 
12 Morin “considera a incerteza e as contradições como parte da vida e da condição humana e, ao 
mesmo tempo, sugere a solidariedade e a ética como caminho para a religação dos seres e dos 
saberes", diz Izabel Cristina Petraglia, professora do Centro Universitário Nove de Julho, em São 
Paulo, em entrevista para revista “Nova Escola” (2015). 

13 Considera-se o nascimento da Teoria das Catástrofes como teoria matemática no ano de 1972, com 
a publicação do livro Stabililité Structurelleet Morphogénèse, que foi o teste de uma teoria geral de 
modelos, do matemático francês René Thom (1923 − 2002).  
 
14 Designado na década de 1970 pelo matemático franco-americano Benoite Mandelbrot (1924-2010), 
o termo FRACTAL deriva do adjetivo latino fractus, do verbo frangere, que significa quebrar. Esse 
termo significa, sobretudo, ‘autossemelhança’; isto é: um objeto possui autossemelhança quando se 
apresenta sempre o mesmo aspecto a qualquer escala em que seja observado. Os fractais (ou as 
formas geométricas fractais) possuem padrões complexos, que se repetem infinitamente, ainda que 
limitados a uma área finita; sendo caracterizados por uma irregularidade regular.  
 
15 O trabalho de Einstein intitulado sobre o teorema quântico de Sommerfeld e de Epstein, publicado 
em 1917, propõe uma generalização da regra de quantização de Bohr, Sommerfeld e Epstein para 
sistemas multidimensionais integráveis. Ao mesmo tempo, Einstein nota que sistemas não-integráveis 
não podem ser quantizados dessa maneira. Essa observação indica pela primeira vez a não- 
trivialidade do limite semiclássico de sistemas caóticos e pode ser considerado como pioneiro da teoria 
de caos quântico. 
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a trabalhar a Teoria dos Sistemas Complexos ou das Ciências da complexidade 

(MORIN, 2006). 

Para Morin (2007, p. 37), “[...] a complexidade, à primeira vista, passou a ser 

um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de interações e interferências entre 

um número muito grande de quantidades”, mas para ele, também, a complexidade 

traz consigo a incerteza, a indeterminação e a aleatoriedade relacionadas com o 

acaso.  

O pensamento complexo é, pois, essencialmente o pensamento que trata 
com incerteza e que é capaz de conceber a organização. É o pensamento 
capaz de reunir (complexus: aquilo que é tecido conjuntamente), de 
contextualizar, de globalizar, mas ao mesmo tempo, capaz de reconhecer o 
singular, o individual, o concreto (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 206). 

A escolha de práticas pedagógicas que articulem as dimensões contextuais, 

globais, complexas, multidimensionais e transdisciplinares, em que haja a 

contextualização do conhecimento (MORIN, 2000) na educação infantil, 

potencializam esse movimento. Para isso, as práticas pedagógicas necessitam levar 

em consideração não somente o que é proposto por uma matriz curricular, mas 

também se levar em conta o conhecimento da criança. 

Com o pensamento complexo, é possível preencher lacunas para 

compreender que a ciência humana “não possui um princípio que enraíze o fenômeno 

humano no universo natural, nem um método apto a apreender a extrema 

complexidade que o distinga de qualquer outro fenômeno natural conhecido” 

(MORIN, 2007, p.17).  

Dessa forma, a visão fragmentada já não cabe mais e a reintegração dos 

saberes se faz necessária para que a educação multidimensional, por meio da 

complexidade relacionada à transdisciplinaridade, reconecte as diferentes áreas do 

conhecimento e se rompam as tradicionais fronteiras disciplinares.   

O termo transdisciplinaridade começou a ser utilizado, conforme Nicolescu 

(1999), tendo no prefixo “trans” uma explicação a qual pode ser definida como aquilo 

que está entre, através e além das disciplinas, favorecendo assim um ensino além 

dos conteúdos, possibilitando que as crianças construam não só uma aprendizagem 

significativa, mas também uma aprendizagem do conhecimento para a vida.  

Esse termo começou a ser utilizado por Piaget, em 1970, em um congresso 

sobre interdisciplinaridade quando afirmou que essa etapa deveria ser sucedida por 

outra de caráter transdisciplinar (MORAZ; STRIEDER, 2017). A visão da 
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transdisciplinaridade teve origem no teorema de Gödel, proposto em 1931, 

pretendendo discernir a existência de vários níveis de realidade e não somente um 

nível que levava a outro, diferente do anterior nos termos da lógica da não contradição 

(NICOLESCU, 1999).  

A transdisciplinaridade emerge e complementa as demais dinâmicas: “A 

disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade são as quatro flechas de um único e mesmo arco: o do 

conhecimento” (NICOLESCU, 1999, p. 55), porque a compreensão das novas 

realidades eleva a outros níveis com significados mais vastos e abertos para novos 

processos.  

Torre et al. (2008, p. 31) discorrem sobre a transdisciplinaridade da seguinte 

forma: 

A transdisciplinaridade não é um mero movimento epistemológico, disciplinar 
ou cultural; é, antes de tudo, um novo olhar que tem sua projeção na vida e 
no âmbito social. Uma visão da realidade com repercussões no modo de 
conceber a cidadania, a identidade, a pertinência. Por isso, a reflexão e as 
atitudes transdisciplinares levam a planejar um novo tipo de cidadania 
planetária, coerente com um saber relacionado.  

A transdisciplinaridade presume, de forma inseparável, o pensamento e a 

experiência vivida (NICOLESCU, 2005); assim, faz-se necessária a compreensão de 

um para o entendimento do outro e vice-versa. A aprendizagem de forma 

contextualizada pode contribuir para transformar crianças em cidadãos mais críticos, 

participativos e autônomos, ou seja, possibilitar a formação integral do sujeito.  

Portanto, cabe ao professor mediar e organizar ambientes de aprendizagem a 

partir do contexto em que as crianças vivem a fim de oportunizar-se a sua 

investigação por meio do desenvolvimento de ações e práticas transdisciplinares.  

Dessa forma, possibilita-se o desenvolvimento de potenciais criativos, valores 

humanos, sociais, de convivência e de sustentabilidade, transfigurados através do 

pensamento complexo, que une as partes e o todo, e o todo às partes, mas não torna 

um mais importante que o outro (MORIN, 2000).  

A formação docente a partir da teoria da complexidade, da 

transdisciplinaridade e da ecoformação, em que tudo ao nosso redor está interligado 

(MORAES, 2005), demonstra que nada existe independente e assim forma-se um 

tripé para que a criatividade se estabeleça como uma nova realidade no dia-a-dia da 

educação infantil.  
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Além disso, o conceito de transdisciplinaridade tem recebido contribuições 

oriundas de diversas áreas do conhecimento e foi discutido através da Carta da 

Transdisciplinaridade16 (1994) que afirma, em seu artigo 3º, que a articulação e a 

aproximação das diferentes disciplinas, proporcionando uma nova visão do mundo, 

é possível na medida em que 

A transdisciplinaridade requer professores com atitudes criativas em sua 
atuação profissional, tanto na dimensão de uma metodologia que possibilite 
aos professores o desenvolvimento do trabalho crítico como na articulação 
de um diálogo entre saberes (FACHINI, 2014, p. 32). 

Dessa forma, aponta-se que a educação infantil tem um papel fundamental na 

mudança de práticas educativas pautadas fundamentalmente na dimensão de 

múltiplos saberes com relações entre si, rompendo com paradigmas ultrapassados 

e, explanando, dessa maneira, uma visão de totalidades por meio do pensamento 

sistêmico, colocando diante do mundo escolar a tarefa de substituir 

compartimentação por integração, desarticulação por articulação, descontinuidade 

por continuidade (MORAES, 2011), tanto na teoria quanto na prática.  

A religação dos saberes, que corrobora a aprendizagem, define que não só as 

partes, ou o todo, são importantes, porém mostra que os elementos são 

insubstituíveis e evidencia que o todo está nas partes, e as partes estão no todo 

(MORIN, 2000), dialogando para serem reconhecidas pelo outro e se auto 

reconhecerem. 

Os diversos níveis de realidade e o pluralismo de ideias e de referências, ou 

seja, as partes e o todo, integrados com a vida por uma educação infantil 

contemporânea criativa e complexa (MORIN, 2000) se referem ao conceito de 

transdisciplinaridade, que se transpõe aos conteúdos.  

Vê-se, dessa forma, a importância de uma educação infantil pautada na 

complexidade, na busca de uma sociedade do conhecimento em que a criança e a 

natureza se entrecruzam dialeticamente através de atitudes transdisciplinares de 

combate a toda forma de separação, superando os pensamentos fragmentados e os 

 
16 O Convento da Arrábida foi escolhido como palco para o que foi chamado a “primeira grande 
manifestação mundial da Transdisciplinaridade”. Lá ocorreu, de 2 a 6 de novembro de 1994, o “1º 
Congresso Mundial sobre a Transdisciplinaridade”, com o apoio e direção-geral da UNESCO. Na 
última sessão desse congresso foi discutido um projeto de «Carta da Transdisciplinaridade» da autoria 
de Edgar Morin, Basarab Nicolescu e Lima de Freitas. A presente Carta da Transdisciplinaridade foi 
adotada pelos participantes do Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade e não reivindica 
nenhuma outra autoridade além de sua obra e da sua atividade. 
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métodos conteudistas. 

Como escreve Trocmé-Fabre (2005, p. 6), a transdisciplinaridade oferece à 

educação “[...] a ocasião e os meios de ser um imenso terreno no qual o aprendizado 

tem a possibilidade de se tornar um elemento responsável e parceiro da mudança 

social, econômica e política da qual o planeta necessita crucialmente”. 

E, assim, tem-se a responsabilidade de transformar a educação infantil em 

uma etapa na qual não se possa mais desvincular o cuidar e o educar, oferecendo 

continuidade e passagem do processo da aprendizagem para o universo da 

solidariedade e da transformação social.  

A transdisciplinaridade, como base de ações no planejamento da educação 

infantil, expressa a complexidade do ser humano, a complexidade social, econômica 

e política. Os conceitos de infância, preconizados através dos tempos, 

desmistificados por meio de pesquisas relacionadas e fundamentadas, apresentam 

que a criança necessita de um olhar transformador para perceber que o movimento 

transdisciplinar é o cerne a traduzir toda a complexidade da aprendizagem para a sua 

educação.  

É, então, fundamental que o sentido e as responsabilidades educativas criem 

ambientes e ações pedagógicas e formativas transdisciplinares que transpassem os 

mecanismos do conhecido para evidenciarem a dúvida, a incerteza e a criatividade 

próprias das crianças nos caminhos que as integram e se integram, complexamente, 

através de práticas ecoformadoras significativas e interdependentes, as quais 

priorizem o desenvolvimento integral das crianças nessa etapa de ensino. 

1.5.2 Protagonismo no desenvolvimento infantil: a proposição das 

competências 

Nas últimas décadas, segundo estudos voltados à infância e à educação 

infantil, tem-se enfatizado a necessidade e a relevância da participação ativa das 

crianças na sua aprendizagem, como nas demais práticas sociais que fazem parte. 

Por muito tempo, o olhar propelido sobre as crianças as concebia como seres 

incompletos e incapazes, que precisavam ser preenchidos pelo adulto para que 

pudessem alcançar a sua maturidade (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003). Nesse 

cenário, não se via a criança, mas alguém que viria a ser alguém, instituindo-se como 

“[...] alvo do tratamento, da orientação ou da acção pedagógica dos mais velhos" 

(SARMENTO, 2008, p. 19). Viam-se as crianças como seres incapazes, que não 
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tinham condições de tomar decisões e de pensar por si mesmas, caracterizando-as 

de forma negativa sob o pretexto de que elas não conseguiam enfrentar situações 

difíceis ou adversas, e que não tinham capacidade para exercer autoria nas próprias 

decisões. 

Dessa maneira, as práticas pedagógicas eram utilizadas para sanar as faltas 

e as ausências que as crianças aparentemente apresentavam. Todavia, a 

ressignificação dessas práticas, segundo Sarmento (2008, p. 22), dispõe “[...] as 

crianças como actores sociais nos seus mundos de vida, e a infância como categoria 

social do tipo geracional, socialmente construída”. Com essa visão, as instituições de 

Educação Infantil passam a ser destituídas dessa racionalidade adultocêntrica em 

que o desenvolvimento da aprendizagem tem o adulto como centro do saber. 

Nessa perspectiva, há as crianças protagonistas da sua cultura e de seu 

conhecimento, tirando-as de sua passividade (CERTEAU, 1994). Com essa nova 

prática de ensino, percebe-se que as crianças começam a apresentar interesses, 

expectativas e necessidades específicas de sua faixa etária. E, para efetivação dessa 

perspectiva pedagógica, faz-se necessária a materialização de uma prática docente 

que dê voz e vez às crianças no processo de ensino e aprendizagem.  

A palavra “protagonismo” tem origem no latim “protos” quer dizer principal e 

“agonistes” que significa lutador. Ser protagonista é ter papel de destaque num 

acontecimento, área ou situação. O protagonismo infantil circunda a criança como 

ser social, dando-lhe condições de pensar e de agir com autonomia e liberdade para 

se expressar, oportunizando diversas vivências e experiências a partir da percepção 

sobre e com o mundo. Nessa perspectiva,  

A construção dos direitos participativos das crianças nos seus contextos de 
ação constitui um ponto nodal da afirmação do reconhecimento da sua 
competência social. Nesse sentido, ouvir a voz das crianças no interior das 
instituições não constitui apenas um princípio metodológico da ação adulta, 
mas uma condição política, através da qual se estabelece um diálogo 
intergeracional de partilha de poderes (SARMENTO; SOARES; TOMÁS, 
2004, p. 3).  

Entende-se por protagonismo infantil a percepção da criança como alguém 

pujante, capaz de criar meios de se comunicar e de se relacionar com o mundo desde 

o início da vida e, por isso, que participa com autonomia de seus próprios processos 

de ensino e de aprendizagem (SCHNEIDER, 2015). 

Alguns documentos, tal como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (2006), explicitam que, para favorecer o desenvolvimento das 
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crianças, é preciso incentivá-las e apoiá-las em suas próprias iniciativas ancoradas 

em experiências pedagógicas nas quais sejam protagonistas, e não somente querer 

inseri-las em processos de alfabetização. O mesmo documento apresenta que, 

através do protagonismo, desenvolve-se a expressão dos sentimentos e os 

pensamentos das crianças, o desenvolvimento da sua imaginação, ao movimentar-

se livremente nos diversos espaços ao brincar, desenvolve-se a imaginação, a 

curiosidade e a capacidade de expressão. 

O professor de educação infantil necessita, ao iniciar o seu planejamento, 

pensar na criança como protagonista do seu desenvolvimento, estimulando sua 

criatividade e sendo desafiada a romper barreiras a fim de a mesma se apoiar na 

figura do professor como mediador no processo de sua aprendizagem. 

Dessa forma, necessita-se repensar as práticas, pois há muito tempo a 

educação infantil vem sendo vista como prática assistencialista, focada unicamente 

no processo do cuidar. Todavia, a LDB (1996) apontou a indissociabilidade entre a 

práxis do cuidar com o educar ao determinar padrões mínimos de ensino, 

assegurando o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social. Nessa conjuntura, tem-se o protagonismo como 

crucial no desenvolvimento infantil, tornando-o intrínseco à aprendizagem, 

substancialmente desde a primeira etapa da educação básica. 

Ao explicitar a importância do protagonismo na educação infantil, faz-se 

necessário referenciar a nova Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Para 

entender como foi o processo de elaboração da BNCC, é interessante dividi-lo em 

cinco etapas (BRASIL, 2017): 

Primeira: a BNCC faz parte do Plano Nacional da Educação (PNE, 2014), 

previsto na Constituição Federal de 1988. A primeira versão foi redigida em 2014. 

Segunda: o documento foi aberto para consulta pública em 2015, permitindo 

que a sociedade pudesse contribuir com suas opiniões. Colaboraram 45 mil escolas 

nesse processo, levando à segunda versão. 

Terceira: em 2016, a segunda versão foi tema de debate em seminários em 

todos os estados do país. 

Quarta: a terceira versão veio em 2017 junto com um novo ciclo de debates. 

Quinta: a Base Nacional Comum Curricular foi homologada pelo MEC em 

dezembro de 2017. 

Todas as instituições escolares do Brasil deveriam, obrigatoriamente, 
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implementar a BNCC até o final de 2019. A base cumpre a meta 7 do Plano Nacional 

da Educação (PNE, 2014), que busca potencializar a qualidade da Educação Básica, 

impulsionar o fluxo escolar e desenvolver a aprendizagem. 

O desenvolvimento das competências, citadas na BNCC (2018), faz referência 

ao protagonismo infantil ao oferecer “[...] condições para que as crianças aprendam 

em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los” (BRASIL, 

2018, p.37), encorajando a criança a tomar iniciativa, a estimular a sua curiosidade e 

a criatividade, a desenvolver o pensamento científico, crítico e criativo. 

Assim sendo, as experiências educativas que envolvem a iniciativa da criança 

ampliam o seu repertório cultural, a sua capacidade de argumentação e desenvolvem 

o autoconhecimento e o autocuidado, estimulando sua empatia e cooperação e 

tornam efetivos o espírito de responsabilidade e de cidadania nos ambientes 

adequados “[...] nos quais possam construir significados sobre si, sobre os outros e 

o mundo social e natural” (BRASIL, 2018, p.37). 

Em suma, para que o protagonismo ocorra também na etapa da educação 

infantil, é imprescindível colocar a criança como centro do seu desenvolvimento 

integral, dando-lhe certa liberdade, vinculada à autonomia e à independência, sob a 

supervisão e/ou orientação dos adultos com quem convivem. 

1.5.3 A indissociabilidade da criatividade na formação da criança  

No mundo de hoje, a tecnologia e os avanços científicos estão em constante 

evolução, havendo, então, a contínua necessidade de mudança. A sociedade é 

impactada o tempo todo com essas modificações, pois a cada instante surgem 

dezenas de novas tecnologias e outras deixam de existir. Problemas antigos são 

resolvidos, mas surgem outros, mais complexos e dinâmicos, que enfatizam a 

relevância pela busca de soluções dinâmicas e criativas.  

Nesse contexto de mudança constante, a criatividade passa a ser uma 

competência valiosa, pois uma pessoa criativa se sente mais confortável em um 

ambiente de mudanças do que uma pessoa que não aprendeu a pensar diferente e 

só sabe recitar conteúdos. A criatividade se torna importante para que, ao enfrentar 

uma situação de mudança, a pessoa consiga resolver de forma inovadora o desafio 

imposto.   
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De acordo com Oliveira (2009), criatividade vem do termo latino creare. Seu 

significado é fazer; e em grego Krainen significa realizar. Nos dicionários e 

enciclopédias apresenta-se como a qualidade da pessoa criativa, de quem tem 

capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em 

que atua. Representa, em linhas gerais, o desenvolvimento da originalidade.  

A criatividade, na antiguidade, era vista como ação divina, um “estado místico 

de receptividade a algum tipo de mensagem proveniente de entidades divinas” 

(ALENCAR, 2001, p. 15).  

Já na Idade Média, a criatividade era considerada como estado de loucura por 

ser resultado de algo inovador e imprevisto, e assim se justificava o comportamento 

apresentado pelo indivíduo como algo insano ou sem sentido. Argumentava-se, 

igualmente, que a criatividade era uma manifestação de ordem divina ou a existência 

de um pré-consciente espiritual (MARITAIN apud GUIMARÃES, 2012). 

No momento presente, a educação busca um ensino mais humano, voltado 

aos interesses das crianças e concebendo-as como agentes do seu próprio processo 

educacional ao considerar suas potencialidades, habilidades e competências (HENN; 

PRESTES, 2011). A criatividade é vista como competência necessária à resolução de 

problemas decorrentes de mudanças.  

Para Sans (2001, p, 24), “[...] a criatividade é considerada como parte 

essencial do homem, a qual dá equilíbrio à vida, auxiliando-o em seu cotidiano, nas 

resoluções de problemas e tornando o homem um ser mais criativo”. 

O ser humano pode ser considerado como dotado de potencial criador, mas, 

para isso, necessita de incentivos adequados para o desenvolvimento de atitudes 

criadoras. Esse processo precisa ser iniciado na infância: a formação integral da 

criança estará incompleta sem sua expressão criativa, para tanto, é necessário que 

a instituição de educação infantil esteja preparada para isso (SCHIRMER, 2001). 

A criança, na educação infantil, necessita, continuamente, ser instigada a 

estimular a criatividade. Como elemento propulsor do processo educativo, nessa 

perspectiva, é fundamental que o planejamento do professor seja embasado em 

experiências criativas. 

“As experiências estimuladoras da criatividade pressupõem o 

desenvolvimento das relações e das descobertas pessoais, uma vez que a 

criatividade existe na relação do indivíduo e seu meio” (SCHIRMER, 2001, p. 1). 

Para o professor, é relevante apreciar momentos que motivam ações criativas 
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no cenário educativo, encorajar a aprendizagem independente, promover o ensino 

cooperativo e assim valorizar o pensamento divergente, encorajar o pensamento 

flexível e evitar julgamentos e críticas em relação às ideias dos colegas e estimular a 

autoavaliação (ASSIS, 2009). 

Novaes explica o papel das atitudes criadoras promovidas pelo professor:  

Enfatizar a dimensão da criatividade na educação implica em promover 
sobretudo atitudes criadoras, dinamizando as potencialidades individuais, 
favorecendo a originalidade, a apreciação do novo, a invenção, a expressão 
individual, a curiosidade e sensibilidade aos problemas, receptividade a 
ideias novas, percepção sensorial e autodireção (1971, p. 119). 

O papel do professor frente à criatividade centra-se em tornar o ambiente 

criativo e estimulador, promovendo um constante acompanhamento da sua evolução, 

oferecendo novos estímulos para que a criança amplie seu repertório de 

possibilidades frente à resolução de problemas. 

Amaral, por sua vez, enfatiza que “o desenvolvimento da imaginação criativa 

tem a sua gênese no brincar, mas que continua se desenvolvendo por meio da leitura, 

da escrita, de atividades diferenciadas, e de determinadas relações dialógicas” 

(AMARAL, 2011, p.199). Assim, na primeira etapa da educação básica, a educação 

infantil é primordial para criar possibilidades, pois através do ato de brincar, vivenciar 

e explorar as crianças desenvolvem sua criatividade. 

A utilização de materiais pedagógicos ou educativos que se referem à arte 

mostra-se comum e adequada na educação infantil, porém não garante experiências 

criativas, pois esses materiais precisam acompanhar a fase de desenvolvimento da 

criança.  

Um aspecto que deverá ser considerado é a oportunização de experiências 
que explorem o contexto da criança, impulsionando-a a resolver problemas 
e a agir em determinadas situações, com a utilização de meios e recursos 
apropriados (SCHILMER, 2001, p. 3). 

Para se estimular a criatividade na criança, faz-se necessária a utilização de 

diferentes elementos para despertar a capacidade de imaginação da criança por meio 

de um processo de aprendizagem contínua. 

Quando um objeto ou ambiente é aberto a diferentes possibilidades de 
interpretação e uso, a criança passa a deter o poder de definir o que ele é 
ou para que serve, uma vez de, estereotipadamente, identificar uma maneira 
correta de o entender ou de sobre ele agir (TALBOT; FROST apud 
HOHMANN et al., 2011, p. 161). 

Nesse viés, o planejamento de experiências com brinquedos não-
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estruturados17 como, por exemplo, cones, carretéis, madeiras, caixas de papelão, 

conduítes, tecidos, elásticos, pneus, elementos da natureza, entre outros, possibilita 

o desenvolvimento da imaginação e proporciona diversas possibilidades que fazem 

com que a criança crie e recrie com esses materiais o seu mundo e a incita a instigar 

a sua própria criatividade. 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas 
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos 
(OSTROWER, 2007, p. 9). 

Nos moldes atuais, o maior foco do ensino ainda é aprender conteúdos 

conceituais, e assim se deixa em segundo plano os conceitos emocionais, que 

integralizam o ser através de vivências significativas e relacionais. Quando a 

educação infantil atua em uma perspectiva de criatividade, rompe as barreiras da 

fragmentação do conhecimento e do potencial do ser humano. Dessa maneira, 

preconiza-se o respeito ao mundo e a admiração pela diversidade que existe, e ao 

considerar o sujeito em suas individualidades, respeita-se a humanidade, que integra 

todos os seres. Nesse contexto, Henn e Prestes (2011, p. 214) complementam:  

A criatividade promove, portanto, na esfera educacional, uma aprendizagem 
significante que promove a combinação do lógico e o intuitivo, do intelecto e 
os sentimentos, do conceito e a experiência, da ideia e o significado. Quando 
aprendemos dessa forma, somos, de fato, seres integrais, utilizando para 
tanto, todas as nossas capacidades (2011, p. 214). 

As práticas criativas fornecem ferramentas adequadas para que o 

desenvolvimento integral da criança seja potencializado. Afinal, para pôr em prática 

ideias criativas, as pessoas precisam de iniciativa, independência de pensamentos, 

de ação e de flexibilidade (ZILLI et al., 2010).  

Cropley (2001) afirma que manter o contato com modelos de comportamentos 

criativos e oportunidades adequadas é o motor para o desenvolvimento da 

criatividade, sendo um elemento constituinte do ser humano, no entanto necessita 

ser estimulada desde a educação infantil, pois se não houver estimulação, ela será 

diminuída. Assim, faz-se necessária a criação de vários ambientes e de desafios a 

fim de disponibilizar diferentes materiais para que isso aconteça, mas nesse contexto 

 
17Brinquedos não-estruturados são aqueles que não possuem uma forma padronizada daquilo que, 
conceitualmente, é considerado um “brinquedo”; porém, podem ser utilizados de maneira lúdica para 
enriquecer as brincadeiras e fomentar a imaginação das crianças. 
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também é necessário respeitar os limites da criança. 

1.5.4 As escolas criativas e a metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores 

Em meio às transformações ocorridas no dia a dia, surge a necessidade de 

inserir no contexto educativo inovações pedagógicas que dinamizem as práticas do 

cotidiano escolar e que estejam em concordância como as necessidades de 

sustentabilidade planetária. Busca-se, assim, estimular as relações de convivência 

solidária e criativa que favoreçam uma sinergia para a elaboração, execução, 

avaliação e difusão de projetos relacionados à qualificação da vida no planeta.   

As demandas da realidade atual evidenciam que as práticas consideradas 

criativas necessitam se apoiar na ecoformação, ou seja, uma formação integral do 

ser humano por meio da sua relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo 

(TORRE, 2008).  

A sociedade atual sofre mudanças em muitos aspectos e, percebe-se, desde 

o fim do século passado, a transformação da sociedade industrial18 para a sociedade 

da informação19. Com esses progressos, também surge a necessidade de saber lidar 

com o imprevisível e estar em contínua busca de novas soluções de forma inovadora 

e criativa. Torre (2005, p.25) explicita que “[...] a criatividade é o pão do progresso, o 

alimento da mudança, o potencial gerador do desenvolvimento científico, tecnológico 

e humano”. Diante disso, a escola tem papel fundamental na formação de cidadãos 

criativos, resilientes e empreendedores, que consigam resolver problemas mediante 

a sua aprendizagem escolar. 

Saturnino de La Torre, doutor em Filosofia e Letras pela Universidade de 

Barcelona, foi o precursor das Escolas Criativas, pois sempre incentivou o despertar 

e o interesse pela proposta dessas escolas. Assim destacou que era “[...] preciso 

voltar o olhar sobre outros lugares, outras terras, outras instituições mais lúdicas e 

dispostas a comprometer-se com a educação transformadora”. (TORRE, 2013, p. 

147). 

 
18 Sociedade industrial - neste tipo de sociedade, valoriza-se o potencial criativo dos indivíduos para a 
construção de máquinas e equipamentos que possam gerar oportunidades de trabalho para os 
cidadãos. 
 
19 Sociedade da informação - nesta sociedade, valoriza-se a troca de informações entre os indivíduos, 
pois os seus norteadores acreditam que o cidadão precisa do conhecimento para viver.  
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Segundo Torre (2009), as Escolas Criativas têm por finalidade contribuir para 

uma educação que atenda às demandas presentes no século XXI e estimular o 

desenvolvimento da consciência, de valores e da criatividade. O Programa 

Institucional Rede de Escolas Criativas - RIEC contempla os projetos: a) Formação 

Continuada para a criatividade e b) Escolas Criativas: reconhecer e difundir o 

potencial inovador e criativo da escola do século XXI. 

González Velasco (2017) destaca a importância a respeito dos conceitos de 

“complexidade” e “transdisciplinaridade”, enquanto Torre e Zwierewicz (2009) 

acrescentam o conceito “ecoformação”, formando uma tríade que permeia a proposta 

das Escolas Criativas.  

O Paradigma Ecossistêmico é determinante na elaboração e dinamização das 

Escolas Criativas, pois propõe uma mudança paradigmática que supere práticas 

institucionalmente consolidadas a fim de favorecer uma educação vinculada às 

demandas atuais e de atender as incertezas em relação ao futuro, trazendo a 

responsabilidade de superar paradigmas centrados na fragmentação, destacando a 

importância de se pensar na problemática educacional como um todo. (MORAES, 

2012). 

Ao dinamizar a proposta das Escolas Criativas nas instituições que valorizam 

as pessoas e sua diversidade, tentam-se superar os desafios através da criatividade 

compartilhada por meio de condições para a implicação colaborativa do 

desenvolvimento de projetos inovadores. Por isso, a proposta gera um clima de bem-

estar, satisfação e implicação, valorizando o melhor de cada um sem subestimar as 

necessidades coletivas (TORRE, 2009). 

Dessa maneira, as discussões sobre a proposta das escolas criativas foram 

estimuladas por Saturnino de La Torre enquanto coordenava o Grupo de Pesquisa e 

Assessoramento Didático – GIAD, da Universidade de Barcelona. Esse grupo 

trabalha com a criatividade nas escolas desde a década de 1980. No percurso de 

criação da proposta das Escolas Criativas a partir daquela década, Torre (2013) 

destaca condições que a precederam, entre elas, as seguintes atividades 

coordenadas pelo GIAD: a realização de uma série de eventos, cursos de formação, 

disciplinas, projetos de pesquisa e publicações vinculadas à criatividade (TORRE, 

2009).  

Um segundo período desenvolveu-se quando o GIAD se comprometeu com o 

desenvolvimento do Projeto Estratégias Didáticas Inovadoras para a Formação Inicial 
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de Docentes – EDIFID especialmente entre os anos de 1998 e 2005. O objetivo 

principal do projeto foi o de estimular a criatividade e a inovação em sala de aula por 

meio da criação de diferentes estratégias didáticas, dando continuidade às outras 

atividades até então já realizadas (TORRE, 2013). 

A partir de 2008, com a interação do então coordenador do GIAD (Grupo de 

Pesquisa e Assessoramento Didático) da Universidade de Barcelona, Saturnino de 

La Torre, juntamente com pesquisadores e docentes brasileiros, fortalece-se a 

proposta de Escolas Criativas, criando-se uma metodologia sobre os princípios da 

sustentabilidade, ecologia de saberes e de integração institucional de saberes, 

comprometendo-se, portanto, com a superação da fragmentação acadêmica em 

forma de disciplinas, que a transferiu do mundo das ideias e a dinamizou a partir da 

realidade das instituições de ensino brasileiras. (ZWIEREWICZ, 2013)  

O IV Fórum sobre Inovação e Criatividade organizado pelo grupo GIAD em 

Barcelona (junho, 2012), dedicado a Adversidade e Escolas Criativas, pode ser 

considerado como o germe da semente que havia se enraizado no Brasil e que deu 

forma à Rede Internacional de Escolas Criativas (TORRE; SILVA, 2015). Esse 

movimento se  

enraíza no subsolo do pensamento complexo, da ecoformação e do olhar 
transdisciplinar tendo como antecedente o expressado anteriormente. Tal 
qual reconhecida na Ata de Constituição (28 de março de 2012). Saturnino 
de la Torre propõe a criação da Rede Internacional de Escolas Criativas 
(RIEC). Esta proposta tem seus antecedentes em uma linha de trabalho e 
pesquisa em torno da Rede de Ecologia de Saberes, Rede de Formação 
Universitária Transdisciplinar (REDFUT) e a Rede de Escolas Criativas 
iniciada em Barcelona no ano de 2007, com experiências pioneiras na cidade 
de Orleans (Brasil)”. Atualmente está sediada na Universidade de Barcelona, 
entretanto, em cada país existem núcleos de referência para aqueles grupos 
que a estimulam e a promovem ou estabelecem adesões institucionais. Está 
aberta a novas pessoas, grupos e instituições comprometidas com uma 
visão de educação e escola baseada no desenvolvimento humano, sem 
limitações de crenças, línguas, gênero nem país. (TORRE; SILVA, 2015, p. 
17-18) 

Nessa perspectiva, a RIEC - Rede de Escolas Criativas tem como objetivo 

auxiliar profissionais da educação em busca de práticas educativas que contemplem 

as perspectivas da ecoformação e da transdisciplinaridade (TORRE; SILVA, 2015), 

além de contribuir para uma educação atenta às necessidades presentes do século 

XXI por meio do desenvolvimento da consciência, dos valores e da criatividade 

(TORRE, 2009). As escolas criativas são aquelas que transcendem, recriam, 

valorizam e são capazes de transformar a realidade através de suas metas 
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compartilhadas (TORRE, 2013).  

Elas se caracterizam por uma densa rede de ideias que possibilitam 

transformações nos contextos educacionais através da convivência de projetos, 

atuações e relações heterogêneas (TORRE, 2009). São organizações educativas 

que ultrapassam as barreiras do conhecimento, que reconhecem o melhor de cada 

um, buscando o bem-estar individual, social e planetário (TORRE; ZWIEREWICZ, 

2009, p. 13).  

A partir desse conceito, surgiu o primeiro projeto em Barcelona em 2004. Em 

2009, aconteceram os primeiros encontros de escolas criativas em Orleans-SC, e o 

seu reconhecimento oficial pela Associação de Escolas Criativas em 2018. Desde 

então, a RIEC conta com numerosos núcleos e pontos de conexão que juntam os 

profissionais de educação de diferentes níveis educativos com o propósito de 

investigar, formar e “polinizar” os valores criativos (TORRE, 2019).  

Polinizar, em seu sentido literal implica “levar o pólen das anteras para o 

estigma da flor”20, ou seja, aplicando-se o sentido do termo à questão da criatividade, 

urge que sua própria condição de gerar originalidade e inovação aponte os elementos 

capazes de explicá-la (RIBEIRO, MORAES, 2014). A RIEC impulsiona projetos de 

investigação-transformação-ação sobre a ecoformação, meio ambiente, 

sustentabilidade, entre outros. 

Em 2009, surge a primeira obra sobre Escolas Criativas no contexto brasileiro 

com o lançamento do livro “Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e 

resiliência na educação”. A obra sistematiza pressupostos teóricos e a ideia de rede. 

Essa surge como expressão do Movimento de Escolas Criativas e apresenta três 

objetivos principais: 1) Criar uma consciência coletiva de mudança; 2) Gerar ações 

transformadoras; 3) Promover ações investigadoras e polinizadoras. Nessa obra, 

também, apresenta-se a estrutura dos PCE21 como possibilidade metodológica para 

dinamizar a proposta das Escolas Criativas. 

  

 
20 Conceito retirado do Novo Dicionário da Língua Portuguesa (versão on-line da última edição de 
2011), de António Cândido de Figueiredo Lisboa (1846), filólogo e escritor português, O dicionário foi 
originalmente publicado em 1899 e reeditado várias vezes até a presente data, sendo a obra pela qual 
o autor é mais conhecido, ainda que tenha publicado também diversos estudos de linguística. 
 
21 PCE: Projetos Criativos Ecoformadores. 
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Figura 1 – Primeiro livro sobre Escolas Criativas 

 
Fonte: Internet. 

As escolas criativas são incentivadoras de transformações pelo próprio 

exemplo, pois, ao polinizarem suas ações, despertam o interesse e estimulam outras 

instituições a seguirem outros caminhos. A RIEC preocupa-se em levar seus 

conhecimentos a quem almeja uma educação crítica e libertadora e, a partir da 

elaboração e do desenvolvimento de pesquisas, incentiva publicações, indo em 

busca de:   

[...] processos de aprendizagem a partir de vivência de práticas 
democráticas, dialógicas e de fruição estética. Pautada em valores 
humanos, solidariedade, responsabilidade social, responsabilidade 
ambiental, autonomia, igualdade, justiça social, direitos humanos, liberdade 
de expressão, democracia, ética, convivência harmoniosa, que favoreçam o 
desenvolvimento de uma consciência interior” (SUANNO, 2014, p. 27). 

A criatividade, a autonomia e o protagonismo são conceitos priorizados na 

educação e sistematizados na ecoformação. Para relacionar a teoria e a prática e, 

consecutivamente, aproximar currículo e realidade, nasce a metodologia dos Projetos 

Criativos Ecoformadores (PCE) e, como afirmam, Torre e Zwierewicz (2009), 

refletem-se em uma educação a partir da vida e para a vida.  

Nesse contexto, a criatividade não é mera transmissora de cultura, mas um 

potencial humano com valor educativo e social que precisa ser fomentado e 

estimulado nas instituições educativas. A criatividade é impulsora e criadora de novas 

gerações de cidadãos livres, empreendedores, solidários, colaborativos, 

preocupados com a sustentabilidade do planeta (TORRE, 2019). 

Os PCE são baseados para a autonomia, transformação e colaboração da 

pessoa, contribuindo para a construção do ser humano nos aspectos humano, social 
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e ambiental (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009). 

Essas escolas abrangem o conceito de inovar, não apenas no sentido de criar 

algo novo, mas também integrando antigos saberes de maneira atual e dinâmica, 

com novo olhar, tendo como base os Projetos Criativos Ecoformadores, por meio dos 

quais a formação ultrapassa os conteúdos e volta-se para os valores e as atitudes 

críticas e sustentáveis, percebendo o professor como mediador com postura aberta 

e flexível, tendo o estudante como protagonista (REIKAVIESKI, 2019, p. 151).  

Os PCEs trazem fundamentos da ecoformação ao potencializar e ao 

disseminar várias atitudes, tais como: consciência, análise da realidade, 

problematização, estabelecimento de metas, sentir e pensar a ação, sequenciação 

de atividades, reconhecer, valorizar, potencializar, polinizar e, com isso construir, de 

forma significativa, ações educativas (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009). 

Para Torre e Zwierewicz (2009), os Projetos Criativos Ecoformadores – PCE 

podem ser assim caracterizados: 

− com base em autonomia, transformação, colaboração e busca do 

desenvolvimento integral; 

− acontecem por meio do desenvolvimento de atitudes colaborativas, 

solidárias e conectadas à vida, que partem dos interesses dos estudantes e de sua 

realidade transcendendo o conhecimento científico;  

− estimulam uma prática educativa flexível e aberta às eminências que 

precedem sua aplicação e as que surgem durante seu desenvolvimento; 

− impulsionam a resiliência dos estudantes e dos próprios docentes, que 

ressignificam seu pensamento enquanto ajudam a ressignificar o entorno.  

A proposta dos PCEs tenciona a mobilização dos professores e dos estudantes 

entre conteúdos curriculares e a realidade através de uma estrutura formada por 

organizadores conceituais, que transformam os trabalhos realizados no decorrer do 

ano letivo e incorporam, portanto, o ensino transdisciplinar e ecoformador valorizado 

pelas Escolas Criativas. 

Na sequência, apresentam-se os Organizadores Conceituais dos PCEs 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009):  
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Figura 2 - Projetos Criativos Ecoformadores - Organizadores Conceituais 

 
Fonte: adaptado de Torre e Zwierewicz (2009). 

1º - Epítome: é o ponto de partida do projeto, é o momento de impactar, chamar 

a atenção a partir das necessidades da comunidade e da realidade encontrada na 

instituição. 

2º e 3º - legitimação teórica e pragmática: relaciona a teoria e a prática a partir 

das suas necessidades atuais e das prospecções de estudos a serem realizados no 

projeto. 

4º - perguntas geradoras: estimulam a curiosidade e respeitam o interesse dos 

estudantes, propõem a formação de perguntas ao observar e se relacionar para 

depois investigar. 

5º - metas: é aquilo que mobiliza e faz alcançar um objetivo. Dá forças para 

lutar por aquilo que se quer transformar. 

6º - eixos norteadores: são os objetivos articulados com as metas. São 

formados pelos objetivos, conceitos e conteúdos e têm a tarefa de ajudar na 

sensibilização de tomada de consciência do papel de cada um em sua individualidade 

e na sua coletividade.  

7º - itinerários: elencam-se as atividades a partir das perguntas geradoras, das 

metas, que refletem de onde se parte e para onde se quer chegar. 

8º - coordenadas temporais: estipula-se um tempo pré-determinado para o 

desenvolvimento do PCE, mas que seja flexível, objetivando o alcance das metas do 

projeto e que satisfaça as necessidades individuais e coletivas. 

9º - avaliação emergente: compara os avanços, as potencialidades dos 

estudantes e valoriza o potencial das pessoas. 
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10º - polinização: é o compartilhamento dos projetos e dos resultados, é a 

fecundação do projeto em outros entornos. 

Os organizadores conceituais formam uma sequência didática como prática 

pedagógica que se inicia no epítome e se finda na polinização. Sua utilização supera 

práticas pedagógicas centradas na superação da simples reprodução de conteúdos 

e conecta o currículo à realidade (ZWIEREWICZ, 2017). 

A metodologia das Escolas Criativas relacionada aos PCEs favorece uma 

educação de qualidade, na qual a criatividade se evidencia, conecta-se à realidade 

local e contempla os conceitos que nos dias de hoje são primordiais ao 

desenvolvimento integral, assim ressignificando o entorno de todos os sujeitos 

envolvidos no processo. 
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2 METODOLOGIA 

O estudo de abordagem qualitativa envolveu a pesquisa bibliográfica, 

exploratória e pesquisa-ação. A coleta de dados deu-se por meio de um questionário 

contextualizando as contribuições e fragilidades da ecoformação na educação infantil 

municipal de Massaranduba-SC.  

Também, elaborou-se um roteiro de entrevista utilizado para levantamento das 

demandas com articuladores para construir uma proposta formativa baseando-se nos 

dados coletados, com o objetivo de dinamizar os conceitos de ecoformação na 

atuação de docentes vinculados à Rede Municipal. 

Após a proposta formativa elaborada, avaliou-se junto aos articuladores a fim 

de notar o seu potencial e de fazer apontamentos de possíveis adequações. Depois 

das adequações necessárias, utilizou-se essa proposta formativa pelos articuladores 

para o fortalecimento e a efetivação do Programa de Ecoformação junto aos 

auxiliares e docentes vinculados à Rede Municipal. 

Assim, considerando que um dos objetivos do estudo foi elaborar uma 

proposta formativa que auxiliasse os articuladores pedagógicos para dinamizar os 

conceitos de ecoformação na atuação de docentes de Centros de Educação Infantil 

(CEIs) vinculados à Rede Municipal de Massaranduba, esta pesquisa se caracteriza 

pelas abordagens exploratória, bibliográfica, de pesquisa-ação e pela abordagem 

qualitativa. 

Neste projeto, houve a necessidade da utilização da pesquisa bibliográfica, 

que consiste na etapa inicial de todo o trabalho científico ou acadêmico com o objetivo 

de reunir as informações e dados que deram base à construção da investigação 

proposta a partir de um determinado tema. De acordo com Zwierewicz (2014, p. 34), 

“a pesquisa bibliográfica tem como fonte o resultado de estudos precedentes, 

publicados, especialmente em livros, artigos científicos, trabalhos de cursos, 

dissertações e teses [...]”. Durante o processo em que se utilizou a pesquisa 

bibliográfica, mostrou-se importante o pesquisador fazer anotações e fichamentos 

sobre os conteúdos mais importantes, os quais, eventualmente, foram usados como 

fundamentação teórica em seu trabalho.  

Esta pesquisa, igualmente, buscou alcançar um objetivo exploratório, pois “[...] 

têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
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para estudos posteriores” (GILL, 2008, p. 17).  

A pesquisa exploratória pode ser constituída como primeira etapa de uma 

investigação mais ampla. Se o tema for genérico, necessita de revisão da literatura, 

discussão com especialistas e outros procedimentos. Como produto final do 

processo, há um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 

procedimentos mais sistematizados (GILL, 2008). A pesquisa exploratória serviu para 

verificar quais as contribuições da ecoformação na educação infantil até o presente 

momento, demonstrando sua efetividade e importância para a educação do 

município. 

Ela visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em perspectiva.  Por isso é apropriada   para   os   
primeiros   estágios   da   investigação, quando   a   familiaridade, o   
conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são 
geralmente insuficientes ou inexistentes (MATTAR, 1994, p. 84). 

 
Também, utilizou-se a metodologia de pesquisa-ação, que pode ser 

caracterizada como “um termo que se aplica a projetos em que os práticos buscam 

efetuar transformações em suas próprias práticas [...]” (BROWN; DOWLING, 2001, 

p. 152). Também, pode ser entendida, em um sentido mais restrito, como sequência 

lógica e sistemática de passos intencionados, ou seja, passos com objetivos que se 

operacionalizam através de instrumentos e técnicas. A questão é que a pesquisa-

ação tem características tanto da prática quanto da pesquisa científica: 

[...] embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue 
claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue 
claramente da pesquisa científica tradicional, principalmente porque a 
pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado e é 
limitada pelo contexto e pela ética da prática (TRIPP, 2005, p. 447). 

Esse tipo de pesquisa divide-se em três momentos: o primeiro, denominado 

de investigativo, predomina a intenção de pesquisar; para tanto, as fases e os passos 

traduzem esse propósito. O segundo momento, chamado de tematização, tem como 

objetivo uma reflexão crítica sobre os fatos pesquisados e sua elaboração teórica, 

com posterior devolução dessas informações à população pesquisada ou em geral. 

Isso tudo exige pesquisa, mas também, constitui-se uma ação da equipe em buscar 

alcançar o objetivo geral do processo. O terceiro momento, por falta de um termo 

único, denominou-se programação-ação, pois caracteriza-se por um conjunto de 

ações programadas e coordenadas e requer um processo de autoinvestigação da 

população, para procurar ações que a façam caminhar ao encontro da transformação 
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social (PINTO, 2014). 

Na pesquisa, utilizou-se, por fim, a abordagem qualitativa, pois proporciona ao 

pesquisador uma compreensão aprofundada dos fenômenos estudados, que 

permitem a interpretação de acordo com a perspectiva dos membros da realidade 

estudada (ALVES, 1991). Segundo Minayo (1994, 2000), a pesquisa qualitativa vai 

em busca de questões particulares, nas quais a realidade não é passível de 

quantificações. Também, vai ao encontro de um universo amplo de significações. 

Nesse tipo de abordagem, o pesquisador aponta questionamentos, formula hipóteses 

e busca compreender as relações que integram os múltiplos objetos e sujeitos da 

pesquisa. 

2.1 TÉCNICAS E/OU INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Como técnica de pesquisa, utilizou-se um questionário aplicado aos auxiliares 

e aos professores de educação infantil do município e também uma técnica de 

pesquisa qualitativa denominada entrevista não estruturada.  

Dentre os diversos métodos de coletas de dados, a entrevista é uma das 

formas que permite uma maior interação entre o pesquisador e o pesquisado, ou seja, 

formulam-se perguntas com o objetivo de coletar informações que possam ou ajudem 

a resolver o problema de pesquisa, em um determinado estudo. Para Gil (1999, p. 

117), “é a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam a 

investigação”.  

A entrevista não-estruturada caracteriza-se por ser totalmente aberta e 

“permite ao entrevistado responder perguntas dentro da sua própria estrutura de 

referências“ (MAY, 2004, p. 149). Novamente, não se trata de deixar o pesquisado 

falar livremente, pois o entrevistador tem um foco, ou seja, o assunto central da 

pesquisa, que se apresenta ao entrevistado no início, mas segundo Gil (1999, p. 119) 

“se distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de 

dados”, porém em comparação com as demais técnicas, é a mais informal. 

Na coleta de dados, utilizaram-se como instrumentos de pesquisa: 

a) Um roteiro de pesquisa, na forma de questionário online a ser aplicado com 

professores e auxiliares, com o objetivo de contextualizar as contribuições da 

ecoformação no percurso formativo de professores da Educação Infantil de Centros 
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de Educação Infantil (CEIs) vinculados à Rede Municipal de Massaranduba.  

b) Um roteiro de entrevista não-estruturado direcionado, utilizando-se da 

coleta de dados referente ao questionário respondido pelos professores e auxiliares 

para dar-se o levantamento com os articuladores pedagógicos, as demandas 

potencializadoras da ecoformação, as fragilidades e as melhorias norteadoras para a 

construção de uma proposta formativa; 

c) a proposta formativa avaliada pelo mesmo grupo a fim de pontuar o seu 

potencial, elencando possíveis alterações; após a proposta formativa, objetivou-se 

dinamizar os conceitos de ecoformação na atuação com os docentes de Centros de 

Educação Infantil (CEIs) vinculados à Rede Municipal de Massaranduba-SC. 

Destaca-se que o primeiro roteiro se elaborou pela pesquisadora com base no 

referencial teórico norteador este estudo e a construção do segundo roteiro guiou-se 

a partir das respostas do questionário aplicado aos professores e aos auxiliares que 

atuam na educação infantil. Assim, pretendeu-se, também, que fossem validados por 

profissionais que participam da Educação Infantil.  

2.2 PARTICIPANTES 

Fizeram parte como sujeitos da pesquisa os articuladores dos CEIs (gestores 

e coordenadores) que acompanham e subsidiam o programa de ecoformação na 

rede municipal de educação de Massaranduba e os professores e auxiliares que 

trabalham na área de educação infantil na rede municipal. 

Por envolver professores, auxiliares e articuladores, submeteu-se a pesquisa 

ao comitê de ética, sendo também utilizados termos para o consentimento livre e 

esclarecido, por meio do qual os participantes autorizaram o seu envolvimento na 

pesquisa.  

Na primeira etapa, professores e auxiliares que constituem a rede municipal 

de educação de Massaranduba responderam o questionário online através do 

formulário no Google Forms. Devido à situação atual, ou seja, ao isolamento social 

relativo ao Covid-19 e tendo em vista a agilidade das ferramentas tecnológicas e a 

facilidade na coleta de dados, optou-se por aplicar esse questionário de modo online. 

Na segunda etapa, convidaram-se os articuladores pedagógicos (diretores e 

coordenadores dos CEIs) que trabalham nos Centros de Educação Infantil e que 

integram a rede municipal de educação de Massaranduba. Eles responderam à 
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entrevista, a princípio de modo presencial, para que se pudessem discutir as 

potencialidades e as fragilidades da ecoformação. Assim, construiu-se, a partir dos 

dados coletados, uma proposta formativa para dinamizar os conceitos de 

ecoformação na rede municipal de educação. 

Após a construção da proposta formativa concretizada pela ação da 

pesquisadora, passou-se à apresentação, novamente, ao grupo. Dessa maneira, fez-

se uma avaliação, sendo reajustadas as eventuais pendências observadas e ajustada 

a proposta conforme sugestões dos articuladores pedagógicos. 

2.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS  

A partir da coleta de dados, fizeram-se análises comparativas relevantes à 

sequenciação da pesquisa com vistas à corroboração da construção de um produto 

educacional. Para facilitar a sua organização, o estudo dividiu-se em etapas, sendo 

os dados tratados conforme sistematização apresentada neste formato: 

- Primeira etapa: analisaram-se os questionários respondidos pelos 

professores e auxiliares para destacar as contribuições e as possíveis fragilidades 

que o Programa de Ecoformação vêm evidenciando na educação infantil do município 

de Massaranduba, sendo que os dados serviram de referência nas etapas 

subsequentes à pesquisa. 

- Segunda etapa: levantaram-se, com os articuladores, demandas e a partir 

dos dados coletados construiu-se uma proposta formativa para que os conceitos de 

ecoformação fossem efetivados na atuação de docentes de educação infantil 

vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 

- Terceira etapa: avaliou-se a proposta junto aos articuladores para efetuar 

possíveis adequações na proposta formativa elaborada para, após a sua conclusão, 

os articuladores pedagógicos dinamizarem os conceitos de ecoformação juntamente 

aos docentes e aos auxiliares de educação infantil vinculados à Rede Municipal de 

Massaranduba.  

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO OU RESULTADOS ESPERADOS 

A pesquisa resultou em um produto educacional, na forma de uma proposta 

formativa, que atendeu às demandas do Mestrado Profissional e auxiliou na 

potencialização dos conceitos ecoformadores na formação continuada dos 
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professores, especialmente no sentido de colaborar para a superação de práticas 

pedagógicas fragmentadas e descontextualizadas.  

2.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Enviaram-se, ao Comitê de Ética, os seguintes instrumentos de pesquisa: um 

roteiro de pesquisa, na forma de um questionário, a ser utilizado com professores e 

auxiliares efetivos da educação infantil do município de Massaranduba; um roteiro de 

entrevista não estruturado, a ser aplicado junto aos articuladores pedagógicos da 

educação infantil, inerente à análise para posterior aplicação na pesquisa e aprovado 

conforme parecer número 4.382.984. 

Ao utilizar o questionário, tomaram-se os devidos cuidados para preservar a 

identidade dos participantes. Desse modo, utilizaram-se denominações como P1, P2, 

P3, etc. para os professores participantes; A1, A2, A3, etc. para os articuladores 

participantes; e AS1, AS2, AS3, etc. para os auxiliares de sala.  

Com essas denominações, evitaram-se eventuais constrangimentos por parte 

dos participantes da pesquisa. 

2.6 RISCOS 

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

desconforto do questionamento, a questão de ser observado no momento em que o 

pesquisado está sendo exposto. Caso ocorra algum desconforto, os sujeitos 

pesquisados poderão suprimir suas respostas. Como forma preventiva, tomaram-se 

alguns cuidados considerados fundamentais na pesquisa, tais como: 

a) além da autorização dos participantes, ofereceu-se um espaço confortável, 

neutro e disponibilizado para haver maior foco e disponibilidade para os 

questionamentos; 

b) aos participantes do questionário e da entrevista, solicitou-se autorização 

para utilização dos dados e em hipótese alguma divulgaram-se os nomes reais dos 

participantes. 

2.7 BENEFÍCIOS 

Destaca-se que a pesquisa buscou grandes benefícios, pois, como se relatou 

na justificativa, em pesquisa feita ao site dos Periódicos Capes, esse tema é de pouco 
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estudo, mas crê-se que é muito relevante devido a profundidade do tema. Outrossim, 

a ecoformação traz inúmeros benefícios à formação dos sujeitos (professores e 

crianças) envolvidos. Pressupõe-se que a utilização da proposta formativa pode dar 

continuidade aos conceitos de ecoformação já desenvolvidos na rede municipal pelos 

professores e auxiliares.  

Esta proposta formativa almeja servir de suporte para dar continuidade ao 

Programa de Ecoformação mediante a ideia da rotatividade de professores e de 

auxiliares, ou os que não participaram da formação inicial terem conhecimento e 

também usufruírem do programa.  

Os articuladores pedagógicos puderam usufruir da proposta formativa para 

facilitar o seu trabalho junto aos auxiliares e professores da educação infantil, e 

assim, propagar o Programa de Ecoformação implantado na rede municipal de 

educação do município de Massaranduba. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE  

A proposta desta pesquisa direcionou-se aos profissionais da Educação 

Infantil da rede municipal de Massaranduba, haja vista serem participantes do 

Programa de Ecoformação implantado na rede no ano de 2018. A pesquisa deu-se 

no período entre os dias 12 de outubro e 30 de novembro de 2020 e contou com a 

participação de 131 profissionais da educação infantil do município de 

Massaranduba. Do total dos envolvidos na participação dos questionários, houve a 

colaboração de 110 participantes. 

Inicialmente, os 120 professores e auxiliares foram convidados a responder 

um questionário com o intuito de fornecerem pistas sobre como está sendo o 

Programa de Ecoformação no município de Massaranduba e as demandas 

necessárias para sua continuidade.  

Como o questionário era livre e a participação não era obrigatória, 110 

participantes responderam às questões. Esse questionário aplicou-se através do 

formulário online Google Forms, que é um serviço gratuito para criar formulários 

online. Nele, o usuário pode produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões 

discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre outras opções. A 

ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algo, organizar 

inscrições para eventos, convites ou pedir avaliações. 

Na segunda etapa da pesquisa, realizou-se a entrevista a fim de coletar dados 

para construir uma proposta formativa ecoformadora. Os participantes envolvidos 

foram 11 articuladores pedagógicos, que correspondem aos gestores e aos 

coordenadores dos Centros de Educação Infantil, que têm a responsabilidade de 

articular os Projetos Criativos Ecoformadores nessas instituições. 

3.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Como há diferentes informações no perfil dos participantes, concluiu-se ser 

relevante fazer uma coleta de dados a respeito do seu perfil para se entender quem 

são os sujeitos investigados. Para isso, enviou-se a cada participante, juntamente 

como os questionamentos relativos à pesquisa, um questionário pessoal (Apêndice 

B) com o propósito de se conhecer melhor a trajetória no campo educacional de cada 

um. Lakatos (2003, p. 193) evidencia que “a fidelidade, no registro dos dados, é fator 

importantíssimo na pesquisa científica”. 
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Através dos gráficos apresentados a seguir, apresenta-se a análise do perfil 

dos participantes. Isso se faz necessário para situar-se a pesquisa e conhecer-se 

quem são os participantes. Neste primeiro gráfico, apresenta-se a função profissional 

de cada participante da pesquisa. 

Gráfico 1 - Função do profissional 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Pode-se observar, no gráfico 1, que a maioria dos participantes da pesquisa 

são professores e auxiliares. Como o questionário foi enviado para os Centros de 

Educação Infantil do município de Massaranduba, também houve a participação de 

gestores e de coordenadores pedagógicos. Os percentuais de professores e de 

auxiliares de sala são muito parecidos. Isso se deve ao fato de cada turma na etapa 

de Educação Infantil no município de Massaranduba ter um professor e um auxiliar 

de sala.  

Dentre esses profissionais, 54,5% são funcionários efetivos e 45,5% são 

funcionários com admissão em caráter temporário (ACT). Esse tipo de admissão 

acontece todos os anos através de processo seletivo. Essas vagas são 

disponibilizadas para substituição de professores que estão exercendo outra função 

(como por exemplo, trabalhando na função de gestão nas escolas, ou na secretaria 

da educação) ou em vagas que houve aposentadoria ou desistência pelos 

funcionários efetivos da rede, havendo a necessidade de concurso público para nova 

efetivação. 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A faixa etária predominante dos entrevistados é de 26 a 40 anos, com 61 

profissionais (64,5%). O número de profissionais com menos de 26 anos que 

respondeu ao questionário foi de 13 (11,8%) e 36 (23,7%) possuíam mais de 40 anos 

de idade. 

Gráfico 3 – Tempo de atuação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

No grupo dos 110 participantes que responderam ao questionário, percebe-

se, conforme o gráfico 3, que o tempo de atuação é muito relativo, devendo-se isso 

ao fato de que o questionário foi respondido por professores e auxiliares. Nesse caso, 

os auxiliares, como se exige a formação mínima no ensino médio, tem sua primeira 

experiência como auxiliar de sala para, após esse primeiro contato com a educação 

infantil, talvez buscarem uma formação em Pedagogia a fim de lecionarem como 

professores.  

E, assim, observando e comparando as respostas, a maioria dos professores 

tem mais tempo de experiência na área, e os auxiliares possuem menos tempo de 
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experiência. Nóvoa (1992, p. 26) afirma que “[...] a troca de experiências e a partilha 

de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando”. 

No gráfico 4, apresenta-se o nível de formação dos profissionais envolvidos na 

pesquisa. 

Gráfico 4 – Formação dos profissionais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Do total de 54 professores entrevistados, 42 professores possuem 

especialização na área de Pedagogia, três professores possuem ensino médio com 

formação em magistério e 10 professores têm formação superior em Pedagogia. 

Sendo assim, é preciso ter ciência de que, seja qual for o nível de formação (inicial 

ou continuada), “devem propor valores específicos para a obtenção de uma 

verdadeira formação crítico-reflexiva que se reverte em ações críticas e reflexivas” 

(PERES, et al., 2013, p. 292). 

A área de formação que prevaleceu foi Pedagogia, tanto na pesquisa com os 

professores quanto, também, com os auxiliares. O que se pode destacar foi que do 

total de 52 auxiliares que participaram do questionário, 30 auxiliares são formados 

em Pedagogia, sendo que seis já possuem pós-graduação na área. Com essa base, 

pode-se perceber o potencial de qualidade que se busca desde a etapa da Educação 

Infantil. Isso é corroborado a afirmação de que “[...] é imprescindível [...] que os 

professores se convençam da necessidade de ampliar, aprofundar, melhorar a sua 

competência profissional e pessoal” (MARCELO, 2009, p.08). 

Mas, ainda, quanto à formação acadêmica dos participantes, no caso dos 

auxiliares de sala, como a formação inicial para o trabalho exigido é o ensino médio, 

podem-se observar diversas outras áreas de formação, como direito, ciências sociais, 
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ciências agrárias (com mestrado na área), contabilidade, técnico e enfermagem, 

educação física. Essa heterogeneidade na equipe de participantes que fazem parte 

do Programa de Ecoformação é muito importante para a troca de experiências. 

Esses profissionais, referindo-se aqui sobre os auxiliares de sala sem 

experiência profissional na área de atuação, segundo Marcelo (2009), estão em 

busca de sua identidade profissional, que consiste na construção do seu eu 

profissional e que pode ser influenciado pelo dia-a-dia das suas vivências e 

experiências. Por isso, é importante que a instituição de educação infantil oportunize 

a esses profissionais um contato maior com os profissionais mais experientes. 

Também se faz importante saber-se quantos desses profissionais participaram 

da formação continuada do Programa de Ecoformação. Dos 110 participantes da 

pesquisa que responderam ao questionário, 18 profissionais não participaram da 

formação e 13 profissionais participaram somente do segundo ano de formação, em 

2019. Por outro lado, 79 profissionais participaram nos dois anos de formação em 

2018 e 2019. Assim, a partir desse contexto, o programa de Ecoformação tem 

grandes possibilidades de transcender, valorizar, recriar e transformar a realidade 

(TORRE, 2013). 

Desse modo, observa-se que o grupo de participantes que responderam ao 

questionário sobre o Programa de Ecoformação compõe-se por profissionais em 

diferentes fases e áreas de formação, dando à equipe a oportunidade de um trabalho 

diferenciado. Essa heterogeneidade pode ser destacada como pilar para dar 

continuidade aos princípios de ecoformação por meio das trocas de experiência 

diversificadas nas instituições de educação infantil. 

3.2 O PRINCÍPIO DA ECOFORMAÇÃO: ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES  

Neste capítulo, após contextualizarem-se algumas bases teóricas referentes à 

reflexão histórica na Educação Infantil e aos princípios de Ecoformação, apresentam-

se as análises da pesquisa efetuada com professores e auxiliares de Educação 

Infantil da rede municipal de Massaranduba, realizada por meio de questionário 

online. O objetivo é relacionar os relatos dos sujeitos com as bases teóricas dentro 

de uma ideia central que intenciona contextualizar as contribuições da ecoformação 

no percurso formativo de professores da Educação Infantil de Centros de Educação 

Infantil (CEIs), vinculados à Rede Municipal de Massaranduba.   
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O Programa de Ecoformação vem sendo desenvolvido no município de 

Massaranduba desde 2018. Esse se iniciou por meio de formação continuada 

oferecida a todos os membros da rede municipal. Após a formação, deu-se 

continuidade ao programa nas instituições por meio da metodologia dos Programas 

Criativos Ecoformadores. Esse programa trouxe um diferencial para a educação 

massarandubense e, dessa forma, é importante ressaltar a importância em dar 

continuidade e reforçar os seus princípios. 

Para realizar a pesquisa, primeiramente, elaborou-se um questionário 

semiestruturado baseado no Programa de Ecoformação e nas vivências da 

pesquisadora, sendo esse respondido pelos participantes:  professores e auxiliares 

que formam o quadro de profissionais das instituições de educação infantil do 

município de Massaranduba. 

Nesta etapa, os participantes responderam ao questionário online por meio de 

um formulário no Google Forms. Devido à situação de Pandemia, por causa do 

isolamento social relativo à Covid-19, e tendo em vista a agilidade das ferramentas 

tecnológicas e a facilidade na coleta de dados, optou-se por aplicar esse questionário 

de modo online. 

Ao relatar sobre as respostas dos participantes no questionário, tomaram-se 

os devidos cuidados para preservar a identidade dos sujeitos. Desse modo, 

utilizaram-se denominações como P1, P2, P3, etc. para os professores participantes; 

A1, A2, A3, etc. para os articuladores participantes; e AS1, AS2, AS3, etc. para os 

auxiliares de sala.  

Para responder ao questionário online, deu-se um prazo de uma semana; após 

esse prazo, fechou-se o questionário para novas respostas. 

No final do prazo estipulado, gerou-se uma planilha eletrônica para 

comparação e a análise dos resultados. Nesse questionário, também havia a opção 

de não utilizar as respostas dos participantes que não se sentissem confortáveis. 

Aplicou-se o questionário dentro de um contexto de formação continuada sobre 

ecoformação e sobre os Projetos Criativos Ecoformadores oferecido aos profissionais 

de Educação Infantil do município, no ano de 2020, da qual a pesquisadora participou 

como formadora juntamente com outra mestranda que leciona na Educação Infantil 

do município, Cintia Luiza Leuthauser e a coordenadora pedagógica da Educação 

Infantil do munícipio, Elisia Kasprowicz Stein. Igualmente, participaram da formação 

as professoras Marlene Zwerewicz e Vera Lúcia Simão, docentes do Programa de 



82 

 

Pós-Graduação Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe – UNIARP. 

Diante desse contexto, após a formação continuada, como feedback da 

formação, e também para levantamento de dados necessários à pesquisa, justificou-

se aos docentes participantes a importância da contribuição de todos. Obtiveram-se 

110 questionários respondidos. As respostas permitiram analisar quais as 

contribuições da ecoformação na rede municipal do município até aquele momento, 

demonstrando sua efetividade e importância na educação infantil. 

3.2.1 Ecoformar... 

Como visto no capítulo 2, a ecoformação contempla o educando como parte 

de um todo social e natural por meio do olhar transdisciplinar que se sobrepõe às 

disciplinas e desenvolve a iniciativa, interação e visão ecossistêmica dos sujeitos 

envolvidos. Nessa perspectiva, o participante P14 aborda essa tendência pedagógica 

e destaca a importância do desenvolvimento integral da criança na totalidade da 

relação do ser e do saber. 

Ecoformar, é estar em contato direto com a natureza, experimentar novas 
experiências significativas para as crianças. É deixar a criança ser 
protagonista do seu processo, é auxiliar o desenvolvimento da criatividade, 
e valorizar suas descobertas. É oportunizar espaços ricos em oportunidades 
e deixar a criança explorar este espaço, é interagir, compartilhar com toda 
comunidade escolar estes momentos. É deixar a criança viver de verdade a 
sua infância (P14). 

O participante P14 aponta a importância do Programa de Ecoformação desde 

a educação infantil e, também, fundamenta-se através dos conceitos, evidenciando 

o protagonismo infantil, a criatividade e a valorização das descobertas feitas pela 

criança.  

Pode-se notar a presença dos conceitos que fundamentam a ecoformação em 

várias questões respondidas pelos participantes do questionário, vários participantes 

utilizaram, nas respostas, a expressão “aprender a partir da vida e para a vida” 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009), mencionaram o protagonismo da criança, o 

desenvolvimento da autonomia e a importância das relações entre os sujeitos e o 

meio. 

Diversas respostas apontam a ecoformação como uma “nova proposta”, que 

fortalece os planejamentos por meio de práticas educativas criativas vinculadas à 

natureza que norteiam a ecoformação. Nesse sentido, o participante P10 ressalta:  
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Ecoformação pode ser compreendida como uma nova forma de ver a 
educação. Um novo olhar para o profissional que precisa usar os meios 
naturais que lhe são oferecidos pela natureza para mostrar que não 
precisamos de materiais artificiais para fazer do aprendizado um momento 
atrativo e cheio de descobertas para a criança. Assim motivando e 
conscientizando a comunidade a olhar a necessidade de se preservar as 
riquezas que o meio ambiente nos oferece e a importância de preservá-lo 
(P10). 

 A ecoformação é uma metodologia nova no contexto educativo, que incentiva 

o docente a repensar as suas práticas, ressaltando a necessidade de se cuidar do 

meio, de si e dos outros.  

De acordo com o artigo Complexidade, Transdisciplinaridade e Ecoformação, 

por uma formação docente sem fronteiras, de Maria José de Pinho e Vânia Maria de 

Araújo Passos (2018), a teoria da complexidade, da transdisciplinaridade e da 

ecoformação formam um tripé para que a criatividade se estabeleça como uma 

realidade. Nesse contexto, o participante P25 aborda a ecoformação como: 

Nova proposta de ensinar/aprender por meio da natureza, tendo ela como 
palco, sala de aula, foco de aprendizagem. É utilizá-la como ferramenta 
pedagógica, criando, recriando, inovando e ressignificando o ensinar. 
Educar para a vida e a partir da vida, frase que resume a ecoformação (P25). 

A educação tem um papel fundamental no processo de mudança de práticas 

educativas que sejam pautadas na dimensão de múltiplos saberes com relação entre 

si, rompendo paradigmas. Conforme propõe o participante P27: “Ecoformação: a 

proposta é voltada para a formação de cidadãos ecologicamente responsáveis, com 

o foco no desenvolvimento de atitudes como cooperação, responsabilidade, 

participação, autonomia e respeito”. 

O cuidado com o meio se inicia desde a primeira infância, e assim há a 

necessidade de oferecer às crianças vivências com a natureza, com os bens 

imateriais e com o próximo, e, dessa forma, a ecoformação surge como uma nova 

tendência pedagógica capaz de oportunizar o desenvolvimento integral e ampliar a 

visão de mundo, deixando a concepção individualista ao envolver-se na colaboração 

entre os indivíduos e ao se fundamentar em conceitos sustentáveis.  

O participante P89 afirma que através de um projeto Criativo Ecoformador a 

criança é oportunizada de vivenciar múltiplos saberes, através de relações múltiplas: 

A ecoformação constitui em um campo inovador na educação, onde temos 
que compreender a relação entre a pessoa e a natureza num processo entre 
o ambiente social e natural. E para que haja uma aprendizagem significativa 
dentro de um Projeto Criativo Ecoformador temos que contribuir para que a 
criança compreenda a relação com ela, com os outros e com o meio (P89). 
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Alguns participantes também enfatizaram os conceitos de autoformação, 

heteroformação e ecoformação, conceitos da teoria tripolar citados por Pineau 

(2006), que foram abordados durante as formações iniciais de implantação do 

programa.  

O termo autoformação é relativo a formação do próprio sujeito, o termo 

heteroformação é a formação que transcende com o cuidado que se evidencia com 

o outro, e o termo ecoformação preconiza a relação do ser com o meio ambiente e o 

cuidado com o meio em que se vive. Segundo a participante AS15: “Uma relação 

comigo mesma, com o outro e com a natureza, a interligação e o respeito entre as 

pessoas e o meio onde elas vivem e trabalham”. 

Ao conceituar ecoformação, o participante AS4 conceitua outro termo, ou seja, 

a autoformação, mas o terceiro termo, heteroformação está, também, imbricado ao 

sugerir “a formação, no contato com o outro” e isso aparece quando o participante 

responde à questão proposta: 

Pode-se entender por ecoformação aquela que educa, pois se sustenta na 
visão de que formar se faz a partir da (auto)formação, no conhecimento de 
si mesmo; da formação, no contato com o outro; e na (eco)formação que 
concebe o conhecimento de si a partir do encontro com o meio natural (AS4). 

A partir da teoria da complexidade, da transdisciplinaridade e da ecoformação, 

em que tudo está interligado (MORAES, 2005), para o participante P31, “a 

Ecoformação não leva em conta somente a formação individual da criança, mas traz 

na sua essência o conceito da coletividade, valorizando as interações e os cuidados 

com o outro e com o meio”.  

Verifica-se a relevância das crianças nutrirem relações desde cedo e assim a 

ecoformação se reverbera em ações que possibilitam o processo de desenvolvimento 

de um currículo em que se articulem práticas pedagógicas vinculadas à dimensão 

contextual, global, transdisciplinar, complexa e multidimensional (MORIN, 2000). 

Transformar a realidade educacional, na qual se evidencia ainda um ensino 

fragmentado e descontextualizado, é um desafio constante e fomenta a necessidade 

de religar o currículo escolar e a realidade local segundo González Velasco (2017). 

Nessa perspectiva, o participante AS104 enfatiza que a “Ecoformação é um processo 

de transformação. Mudar nossos hábitos, preocupar-se com a realidade atual e 

pensar no futuro. Religar o homem à natureza, ter contato, cuidado em relação com 

o outro”.  
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Para que esse processo se concretize é necessária a atuação de profissionais 

conectados e atualizados e um currículo que conecta a realidade das crianças e 

supera o distanciamento entre a teoria e a prática. Para P3, a Ecoformação é “uma 

proposta com um olhar diferenciado ao modo de ensinar, onde mudamos os 

pensamentos, e a maneira de planejar diante da nova proposta nos transformando 

em polinizadores de um novo processo educativo mais criativo e de um mundo melhor 

a todos”. A formação inicial do professor não é suficiente para suprir todas as 

especificidades da educação infantil (LDB, 1999), e, com isso, há a necessidade de 

formações continuadas que integram o currículo à realidade da criança.  

Nesse contexto, há a necessidade de formações que priorizem o 

desenvolvimento social, intelectual, físico, emocional e cultural da criança, e a 

ecoformação sugere uma formação baseada na sensibilidade em perceber a 

importância de a criança ser protagonista de sua própria aprendizagem. Segundo o 

participante P18 retrata, há mudanças percebidas no processo: 

[...] a ecoformação é uma maneira diferente de ser professor, digo isso 
porque um professor ecoformador, leva em consideração o saber das 
crianças e as suas vontades, enfim ele deixa a criança ser a protagonista, e 
aquelas visões estereotipadas de decorações e brinquedos caem por terra 
na ecoformação, aonde o foco é a produção das crianças, com materiais 
alternativos, o que traz e dá mais significado para as crianças (P18). 

Também se evidenciou, na análise dos questionários, a formação do professor 

em relação às práticas ecoformadoras, a visão que os docentes têm perante o 

planejamento e sobre o modo de perceber e de acompanhar a criança nas suas 

descobertas. Dessa forma, destaca-se o conceito de transdisciplinaridade, que 

transpõe os conteúdos e desfragmenta práticas educativas descontextualizadas. O 

participante P50 expõe o papel do professor ecoformador: 

Ecoformação significa desenvolver atitudes práticas de forma consciente a 
partir da própria escolha individual, percebendo que essas atitudes 
interferem no Eu, no Outro e no Mundo. Significa uma formação para que 
nos tornemos seres capazes de observar, agir, modificar e transformar o 
meio em que vivemos. E o papel do professor ecoformador, neste contexto, 
é ampliar a visão a partir da transdisciplinaridade presente em suas práticas 
pedagógicas diárias, numa concepção que integra o meio ambiente ao ser 
humano.  

 Os participantes, ao responderem o questionário, também contemplaram o 

planejamento curricular em que explicitam que a criança é o centro, e como sujeito 

histórico e de direitos se desenvolve nas interações com adultos e com outras 



86 

 

crianças. Essas relações e práticas cotidianas mediam o desenvolvimento integral e 

são imprescindíveis na formação do sujeito. 

 A Base Nacional Comum Curricular (2017) sugere que as crianças aprendam 

ao desempenhar um papel ativo em ambientes desafiadores e se sintam motivados 

a superar os obstáculos impostos para dessa maneira conhecer a si, aos outros e ao 

mundo, e assim serem protagonistas da sua própria aprendizagem. O participante 

P32 relaciona a ecoformação, a prática do professor e o protagonismo da criança: 

Compreendo como um programa implantado em nossa rede, que visa a uma 
educação, onde a criança é o centro do planejamento. A prática do professor 
precisa ser pautada na transdiciplinaridade e na transformação, onde a 
criança é o protagonista das suas ações, aprende a partir da vida para a 
vida, de forma criativa e em meio à natureza e seus elementos. 

Um dos conceitos agregados à ecoformação é a criatividade, e como se citou, 

no capítulo II, na fundamentação teórica, essa necessita ser estimulada desde a 

infância para desenvolver-se potencialmente. Diversos participantes exploraram esse 

conceito, realçando-o como um dos principais potenciais oferecidos pelo programa e 

também destaca a aprendizagem a partir da vida e para a vida (ZWIEREWICZ, 2009). 

Educação que visa a proporcionar o desenvolvimento do potencial criativo 
do ser humano, possibilitando a aprendizagem através de experiências com 
o meio em que ele vive, atentando para a importância da valorização do meio 
ambiente e dos valores éticos necessários para a cidadania. Educar a partir 
da vida e para vida. (P40) 

 A criatividade se desenvolve através do contato entre a criança e o meio no 

desdobramento de experiências em que se buscam as descobertas pessoais, sendo 

o papel do professor oferecer um ambiente criativo e estimulador e, além disso, 

acompanhar o seu desenvolvimento e a sua evolução. 

 O participante AS44 enfatiza a educação criativa ao utilizar não somente o 

ambiente, mas os elementos e a natureza como contextos de aprendizagem. Isso 

implica relações em que a criança se desenvolve no ambiente social e natural através 

da ecoformação: “Para mim, a ecoformação é a formação humana que engloba não 

somente o ambiente, mas todos os elementos, a natureza, concilia a relação do ser 

humano com seu ambiente social e natural, e possibilita uma educação criativa”.  

A ecoformação é uma metodologia que traz consigo vários conceitos 

relevantes no desenvolvimento integral, como criatividade e autonomia. Assim, para 

a criança nessa etapa da Educação Infantil: “Trouxe possibilidades que são 
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transformadoras, como ser mais criativo, ter sua própria autonomia e ter relações 

muito próximas com a natureza e tudo que a cerca (P46)”. 

Segundo o capítulo I, livro Criatividade em uma perspectiva transdisciplinar: 

rompendo crenças, mitos e concepções, de Olzeni Costa Ribeiro e Maria Cândida 

Moraes (2014), intitulado: Descortinando novos cenários de expressão da 

criatividade, pode-se ver a criatividade sob a perspectiva de construir novos 

cenários, implicando em rever e quebrar paradigmas, interagir entre os sujeitos não 

só com esse objeto de conhecimento, mas com a realidade que está em seu entorno. 

O participante AS103, também, enfatiza a construção de diferentes cenários 

como ambientes de aprendizagem que: 

Funcionam como um espaço de convivialidade, onde as expressões 
criativas e simbólicas fecundaram um processo para os sentidos e 
significados, uma abertura epistemológica qualitativa para ampliar a nossa 
compreensão das complexidades na realização sujeito-objeto (AS103). 

No entanto, importa destacar que o Programa de Ecoformação não se resume 

apenas a alguns conceitos, mas a sua amplitude é destacada através da resposta do 

participante P97, que relata com exatidão o que esse programa veio trazer para as 

crianças nessa fase, ou melhor, fase de descobertas, de conquistas e da necessidade 

de serem protagonistas da sua própria aprendizagem e também para todos os 

educadores que participam desse processo: 

A ecoformação tem o sentido de educar para a vida, partindo da realidade 
na qual estamos inseridos e vivenciamos. Sendo assim, se entende que é 
partindo do contexto no qual nos encontramos que acharemos os caminhos 
para se trabalhar uma educação potencializadora e de qualidade. É preciso 
observar as fragilidades que temos em nosso meio e trabalhar sobre isso 
com nossas crianças para que compreendam o mundo que está a sua volta. 
Elas precisam se envolver neste contexto, sentindo-se como parte integrante 
e pertencente dele, para que assim, possam criar meios criativos de viver 
em harmonia consigo, com o outro e com o meio no qual estamos inseridos. 
Entende-se assim que a Ecoformação não é apenas a educação centrada 
em um sujeito, mas sim uma educação que engloba a relação direta com o 
meio, com a natureza, sendo que esta relação influencia o modo de ser e 
estar do indivíduo no mundo e a relação que tem consigo mesmo e com ou 
outros que estão na sua volta, na sociedade (P97). 

A importância em dar continuidade ao Programa de Ecoformação não é 

relevante somente às crianças que participam das vivências e das experiências que 

proporcionam o desenvolvimento da criatividade, autonomia, momentos nos quais se 

tornam protagonistas do seu próprio conhecimento, mas também para os 

profissionais que estão inseridos nesse meio. 
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Destacam-se os apontamentos do participante (P58), o qual salienta a 

aprendizagem dos profissionais participantes do Programa de Ecoformação,  pois 

não participou da formação inicial do programa, então, pode-se dizer, segundo os 

conceitos de Saturnino de La Torre (2019), que a polinização acontece no dia-a-dia 

das instituições de Educação Infantil do município de Massaranduba, transpondo os 

conceitos ecoformadores para outros níveis, dentro e fora dos muros da instituição, 

dando continuidade ao programa: 

Eu entendo que é uma forma de pensar, agir e ensinar crianças a estarem 
mais próximas a natureza, a brincar com materiais recicláveis, com 
elementos da natureza, a serem protagonistas das suas brincadeiras e 
escolhas, a criarem seus próprios brinquedos, a respeitar seres vivos e 
conviver no meio deles. Mas, além de tudo isso, penso, que também isso 
tudo serve ao adulto, pois a criança pensa, no seu natural e próprio instinto, 
em brincar com coisas simples, a admirar o mais simplório brinquedo, no 
qual ele mesmo cria, muda, transforma, no animal que está no meio 
ambiente, no barro que vai escorregar, mas claro, que nós adultos temos 
que mediá-los e auxiliá-los. Contudo, por assim dizer, nós também temos 
que aprender, não aprender por ser nossa profissão, mas por um mundo 
melhor, por crianças melhores, por acreditar que esse aprendizado faça a 
diferença na nossa sociedade, nas escolas, nas famílias. Por tabela 
ensinamos as famílias a serem ecoformadoras, o tio, a vó, os irmãos mais 
novos, vizinhos quem sabe. Tudo isso faz parte da sociedade. Está inserida 
no nosso meio, temos que aprender a viver em harmonia e equilíbrio e 
ensinar as próximas gerações a terem novos hábitos, a ter discernimento do 
que é certo e bom para novas gerações receberem uma sociedade saudável 
(P58). 

O Programa de Ecoformação apresenta resultados significativos, e ao analisar 

a primeira resposta do questionário, “O que você compreende por ecoformação?”, 

evidencia-se que os participantes possuem bons fundamentos e demonstram 

interesse em dar continuidade ao programa.  

Após essa questão analisada, buscaram-se descobrir as potencialidades e as 

fragilidades do Programa de Ecoformação. Essa indagação se faz necessária para 

confrontar o que já foi alcançado e o que ainda precisa ser ajustado para que o 

programa se efetive nas instituições de Educação da rede municipal de educação do 

município de Massaranduba. 

3.1.2 Potencialidades X fragilidades: o que destacar? 

Como o Programa de Ecoformação implantou-se na rede municipal de 

educação de Massaranduba nos anos de 2018 e 2019, houve a necessidade de 

captar as suas potencialidades e as suas fragilidades na prática pedagógica no dia a 
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dia no grupo de professores dos Centros de Educação Infantil e de avaliar o que está 

dando certo e o que precisa melhorar.  

As questões abordadas no questionário, a partir da quais se criou uma tabela 

para confrontar as respostas dos participantes, foram as seguintes: 

 A partir do Programa de Ecoformação (PCEs) implantado na rede 

municipal de Massaranduba, quais as potencialidades você observa na 

sua prática pedagógica, no grupo de professores, no seu CEI? 

 Quais as fragilidades você ainda encontra no Programa de Ecoformação 

(PCEs) e percebe na sua prática pedagógica, no grupo de professores, no 

seu CEI? 

Apresentam-se, no quadro abaixo, as potencialidades e fragilidades, trazendo 

um comparativo entre as duas partes.  

Quadro 1 – Potencialidades X Fragilidades 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
 Contato com a natureza; 

 Utilização de materiais recicláveis; 

 Diminuição da permanência em salas de 

aula; 

 Pensar e repensar a prática pedagógica; 

 Qualidade na educação; 

 Protagonismo das crianças; 

 Potencializar a capacitação; 

 Ambiente saudável para as crianças; 

 As crianças brincarem e aprenderem 

com elementos naturais; 

 Desenvolvimento da criatividade; 

 Interação entre todos os funcionários; 

 Explorar os espaços externos com 

potencialidade; 

 União da equipe; 

 Compartilhamento dos conhecimentos; 

 Comprometimento do grupo; 

 Cuidar do eu, do outro e do ambiente; 

 Responsabilidade ambiental; 

 Olhar reflexivo referente ao 

planejamento; 

 Resistência às mudanças; 

 Incompreensão pelas famílias referente 

à proposta; 

 Incertezas referentes ao programa; 

 Insuficiência de formações práticas; 

 Desconhecimento sobre a estrutura 

organizacional do PCE; 

 Falta de espaço físico; 

 Não compartilhamento do 

conhecimento por certos profissionais; 

 Falta de informação; 

 Carência de socialização das práticas 

desenvolvidas; 

 Pouco protagonismo das crianças; 

 Dificuldade de relacionar teoria e 

prática; 

 Necessidade de formação sobre 

Ecoformação; 

 Falta de incentivo e de apoio para dar 

continuidade ao programa; 

 Resistência no desenvolvimento de 

práticas ecoformadoras; 
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 Sustentabilidade; 

 Fortalecer o vínculo com as famílias; 

 Sensibilidade e atenção com as crianças; 

 Experiências com significado para as 

crianças; 

 Desenvolvimento da autonomia; 

 Transdisciplinaridade; 

 Integração da prática do cuidar e educar; 

 Inovação da prática pedagógica; 

 Diálogo com a equipe, os pais, os 

professores; 

 Explorar através de brincadeiras o 

desenvolvimento infantil; 

 Interações com outras crianças; 

 Planejar em conjunto; 

 Substituição do EVA por materiais 

alternativos; 

 Participação das famílias e da 

comunidade; 

 Práticas educativas diversificadas; 

 Valorização cultural; 

 Utilização de materiais não estruturados; 

 Incentivar e valorizar as atividades feitas 

pelas crianças; 

 Autoconhecimento; 

 Reutilização de espaços; 

 Apoio da gestão e da orientação. 

 Não envolvimento de todos os 

professores na construção do PCE; 

 Falta de planejamento para trabalhar 

em pequenos grupos de crianças; 

 Projetos desenvolvidos sem o interesse 

das crianças; 

 Pouco envolvimento das famílias; 

 Falta de diálogo entre os profissionais; 

 Competições no grupo de trabalho; 

 Falta de entrosamento entre os 

professores; 

 Pouco tempo de atuação de alguns 

profissionais; 

 Falta de comprometimento de alguns 

profissionais; 

 Falta de conhecimento e de orientação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

O que se pode notar, observando o quadro 1, elaborado através das respostas 

dos participantes que integraram o questionário online, aquilo que para uns é a 

potencialidade, para outros pode ser ainda uma fragilidade. 

Um dos confrontos que aparecem nos dois campos é a questão dos espaços. 

Em algumas creches do município, os espaços externos são amplos e dessa forma 

se tornam um potencial criativo para a realização de práticas ecoformadoras. Já em 

outras creches, os espaços externos são bem pequenos e limitam, assim, o contato 

das crianças com a natureza, havendo a necessidade de criar outras alternativas. 
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No documento Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, volume 01, 

do MEC, a autora Lea Tiriba (2005) explica a importância de criar condições para que 

as crianças desfrutem da vida ao ar livre, aprendam a conhecer a natureza em que 

vivem, percebam que as atitudes humanas repercutem nas suas ações e assim 

necessitam ser incentivadas para que desenvolvam atitudes de preservação e de 

respeito à biodiversidade, defendendo assim uma concepção de educação em que o 

ser humano faz parte da natureza. 

Para instituições que tenham pequenos espaços externos, pode-se ter como 

opção aproveitá-los ao máximo, transformando-os em locais ecoformadores, com a 

utilização de elementos naturais oferecidos para que a criança brinque e explore. 

Também, tem-se a possibilidade de fazer passeios em locais onde haja áreas verdes 

para proporcionar as crianças o contato com a natureza a fim de explorar esses 

espaços como espaços de aprendizagem. 

E quando se fala em espaços de aprendizagem, também se avalia sobre a 

criança e o seu desenvolvimento integral, sendo uma das potencialidades a 

apresentada nas respostas obtidas pelos participantes, ou melhor, “pensar e 

repensar a prática” do professor. Nesse contexto, Morin (2000) afirma ser necessário 

articular as dimensões contextuais, globais, complexas, multidimensionais e 

transdisciplinares através da escolha de práticas pedagógicas onde haja 

contextualização do conhecimento. 

Esse repensar as práticas no começo pode causar desconforto, pois quando 

se tem práticas estereotipadas, sem pensar no contexto em que a criança vive, isso 

pode causar resistências a mudanças ao se quebrar esses paradigmas. Essa é uma 

das fragilidades apresentadas nas respostas dos participantes. 

Com isso, há a necessidade de se confrontar os velhos paradigmas, repensar 

o que há muito tempo se repete, começar a enxergar para dentro de si mesmo, e 

aprender algo totalmente novo através de uma tendência metodológica inovadora 

que traz práticas educacionais que se baseiam em aprender a partir da vida e para a 

vida (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

A ecoformação é uma tendência pedagógica que evidencia a busca de novas 

práticas contextualizadas com o ambiente e reinventar as práticas escolares através 

de uma abordagem transdisciplinar que envolve as crianças no processo de 

aprendizagem, estimula a criança a desenvolver-se integralmente. Isso transforma a 

educação em uma educação conectada nas suas vivências e experiências. 
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O desenvolvimento da criança de forma integral traz à tona uma questão sobre 

as potencialidades destacadas em diversas respostas dos participantes que é o 

“protagonismo das crianças”. A metodologia ecoformadora traz agregado esse 

conceito que desafia a criança a pensar, a brincar com autonomia, a construir o seu 

pensamento, a utilizar a complexidade entrelaçada com a transdisciplinaridade, 

rompendo assim o paradigma de que o professor seja o centro e o torna mediador do 

processo de construção do conhecimento pela criança. 

Mas para que esse protagonismo aconteça no dia-a-dia das instituições de 

Educação Infantil, ao observar e ao relacionar as respostas dos participantes, ainda 

há a necessidade de formação tanto para novos profissionais, quanto para aqueles 

que fazem parte da rede. 

Pimenta (2001) destaca que a formação continuada deve ser entendida como 

processo contínuo com o propósito de aperfeiçoar a prática docente agregada 

através da troca de experiências entre os profissionais, avaliando os acertos no dia a 

dia da profissão. 

Referente às potencialidades apresentadas, a formação continuada proposta 

pelo Programa de Ecoformação traz para os docentes um novo jeito de olhar sua 

práxis através de práticas diversificadas, reforça a importância da exploração de 

brincadeiras, proporciona interações com outras crianças, busca a utilização de 

materiais alternativos e também incentiva e valoriza o protagonismo das crianças. 

Pode-se destacar como potencialidade “a sensibilização e a atenção com as 

crianças” quando se faz um planejamento de práticas ecoformadoras nas instituições 

de Educação Infantil através da metodologia dos PCE, as quais se fundamentam em 

problemáticas reais e que buscam o desenvolvimento de uma consciência de 

harmonização pessoal, social e planetária.  

Os PCE trabalham numa perspectiva criativa e buscam a construção de novos 

conhecimentos, sendo destacadas, pelos participantes, como potencialidades a 

colaboração e o diálogo entre os envolvidos, o planejamento em conjunto, a 

participação das famílias e da comunidade.  

O Programa de Ecoformação faz parte de um processo contínuo e assim é 

relevante para o seu fortalecimento buscar o apoio dos articuladores e dos 

profissionais que participaram das formações iniciais, seja através do 

compartilhamento e da troca de ideias e de práticas educativas, esclarecimento para 
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as famílias sobre os fundamentos e a importância do programa e a união e o 

comprometimento de todo o grupo para sua efetivação. 

Muito já se evoluiu ao se observarem as potencialidades conquistadas através 

da implantação do Programa, os conceitos e os fundamentos da ecoformação fazem 

parte da realidade das instituições de educação infantil do município de 

Massaranduba. Pontuar as fragilidades facilita aos articuladores, que poderão 

usufruir das informações para apoiar e incentivar onde ainda há necessidade de 

reestruturação e de acompanhamento. 

3.2.3 Continuidade do Programa de Ecoformação 

Tendo em vista o objetivo central da pesquisa, isto é, elaborar uma proposta 

formativa, construída com base nos conceitos da ecoformação e nas demandas 

detectadas na percepção dos professores, auxiliares e articuladores pedagógicos, 

visando ao aperfeiçoamento e à efetivação do Programa de Ecoformação, faz-se 

necessário analisar a seguinte questão: que motivos externos (fora do CEI) podem 

ajudar ou comprometer a continuidade do programa de ecoformação? 

Através do site gratuito Wordclouds (wordclouds.com), criou-se uma nuvem de 

palavras com o intuito de perceber quais foram os termos mais utilizados para 

responder à questão acima. 

Na figura 3, apresentam-se as principais prioridades que respondem à 

pergunta do questionário online sobre motivos externos (fora do CEI) que podem 

ajudar ou comprometer a continuidade do programa de ecoformação.  
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Figura 3 – Motivos externos   

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Percebe-se, ao observar a figura 3, que as respostas foram bem otimistas, 

citando várias contribuições que podem ajudar na continuidade de ecoformação. 

Destaca-se a importância do apoio das famílias e da parceria com a comunidade, as 

formações contínuas com exploração do tema para fortalecimento do Programa, o 

apoio e o incentivo da atual gestão pedagógica. 

Salientam-se alguns destaques para evidenciar as respostas dos 

participantes, relevantes ao entendimento da visão que os mesmos têm sobre a 

questão abordada. O participante P40 apresenta a importância da colaboração da 

família e da comunidade: “Acredito que um envolvimento cada vez maior das famílias 

e da comunidade nestes projetos podem ajudar a continuidade do mesmo”.  

O participante A29 destaca sobre a importância da participação da 

comunidade e das famílias para dar continuidade ao projeto, até porque um dos 

suportes do programa é o envolvimento das famílias e da comunidade no 

desenvolvimento dos PCEs: “A participação das famílias e de toda a comunidade é 
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muito importante para que o projeto tenha continuidade e sucesso, pois precisamos 

contar com a ajuda de materiais, espaços e participação nas atividades e/ou 

projetos”. 

Na colocação do participante P33, nota-se a importância da parceria entre as 

diversas esferas para o fortalecimento do programa, e o apoio da secretaria da 

educação se faz necessário para nortear o programa e dar subsídios para sua 

continuidade: 

Manter a manutenção das parcerias existentes entre universidade e 
secretaria de educação e ampliar a estruturação de novas parcerias voltadas 
para a formação de professores e projetos de extensão. Esperamos que 
diante da permanência ou alterações partidárias essa proposta seja 
pensada, repensada e continue para que juntos possamos transformar o 
mundo em que vivemos, pensando no eu, no outro e no meio. 

 Diante do momento em que se vive, evidencia-se a necessidade de práticas 

que interliguem e reconectem o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. O artigo 

Ecoformação: entre dilemas e desafios, um olhar transformador para o século XXI 

(2020), de Kênia Paulino de Queiroz Souza, Marina Haizenreder Ertzogue e Marlene 

Zwierewicz, apresenta uma reflexão sobre a dimensão socioambiental a partir da 

perspectiva ecoformadora, e o participante A44 se preocupa com a sociedade atual, 

que poderia comprometer o programa: 

A nossa realidade atual é o primeiro ponto a ser apontado, afinal vivemos 
em uma sociedade que com certeza não está alinhada com valores e bem 
como com a proposta que a ecoformação apresenta, portanto, um grande 
desafio que compromete uma educação de qualidade é a nossa sociedade 
e realidade atual.  

 O envolvimento da comunidade é prioridade para que o programa se efetive, 

ou melhor, conectar a comunidade com a instituição traz fortalecimento e enriquece 

as práticas ecoformadoras, além de valorizar a cultura local, ao conceber a 

participação das famílias no desenvolvimento dos Projetos Criativos Ecoformadores: 

O comprometimento ou não da comunidade e do município que tem que ser 
parceira e atuando, pois não adianta implantar a ecoformação dentro de 
CEIs e escolas se a comunidade não estiver envolvida e preparada para 
essa nova realidade (A49). 

A sociedade é o enfoque principal do Programa de Ecoformação, no qual se 

busca desde cedo estabelecer com as crianças o contato com a natureza, 

transformando os espaços, vivenciando, no dia a dia, experiências de respeito e de 

conhecimento do eu, do outro e a harmonia com a natureza. E essa prática perpassa 
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os muros das instituições de educação infantil, e transforma a sociedade no momento 

em que as famílias e a comunidade se fazem presentes no dia a dia da instituição.  

Penso que a aceitação dos pais ao que é proposto, o retorno deles pode 
contribuir ou dificultar nossa prática. Precisamos deixar claro para eles o 
quão importante se faz essa prática no dia-a-dia de seu filho e o quanto é 
importante para seu aprendizado (P47). 

 Para que o Programa de Ecoformação seja efetivo nas instituições de 

educação infantil, a parceria com os pais é de suma importância, pois é prioridade 

que conheçam a sua intencionalidade, conheçam os seus objetivos para que juntos 

possam contribuir no processo, dando subsídios e apoiando o professor no 

desenvolvimento das experiências nos espaços da instituição. 

Como o PCE é um projeto que envolve família x escola x sociedade, 
precisamos muito da comunidade em torno da escola para fazer acontecer 
realmente o projeto. Se as famílias e a comunidade têm o compromisso em 
ajudar e estar sempre presente na escola acredito que só tenhamos 
comprometimento e um trabalho muito bem desenvolvido (P62).  

Com os diversos relatos, obtiveram-se respostas primordiais referentes aos 

fatores externos que podem ajudar ou comprometer a continuidade do programa de 

ecoformação, mas percebe-se também que o programa é bem aceito pelos 

participantes, que se preocupam e buscam dar continuidade ao programa. 

3.2.4 Sugestões de melhorias 

A última questão a ser abordada aos participantes do questionário online foi: 

que recomendações de melhoria você sugere para dar continuidade ao Programa de 

Ecoformação na rede municipal na área de educação infantil? 

Os participantes da pesquisa que responderam ao questionário online 

relacionaram várias melhorias. As mais relevantes serão destacadas a seguir: 
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Quadro 2 – Melhorias  

Participantes Melhorias 

P2 Formações continuadas relativas ao programa para ampliar a prática pedagógica 

dos docentes. 

P40 Visitas às instituições de educação infantil que também desenvolvem o programa. 

P23 Explanar aos pais sobre o Programa de Ecoformação. 

 Troca de experiências entre os professores da rede municipal. 

P38 Estender o programa às famílias para que participem em conjunto com a 

instituição. 

A104 Apresentar o programa através de formação para professores e auxiliares que não 

participaram do programa. 

P33 Construir uma proposta formativa para dar continuidade e fortalecer o Programa 

de Ecoformação. 

P26 Fazer seminários para a divulgação dos PCE desenvolvidos nas instituições de 

Educação Infantil. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Observa-se, dentre as diversas sugestões, a necessidade de formação 

continuada para o fortalecimento do programa. Igualmente, houve a sugestão da 

construção de uma proposta formativa para que se possa dar continuidade ao 

programa, principalmente aos docentes que não participaram da formação inicial. 

3.3 UMA CONVERSA COM OS ARTICULADORES  

 Após finalizar a parte da pesquisa, que transcorreu por meio dos questionários 

aplicados aos professores e aos auxiliares de sala, a próxima etapa da pesquisa foi 

optar por uma entrevista não estruturada, baseando-se em uma conversa entre o 

pesquisador e o entrevistado, no caso os articuladores, para analisar os pontos 

positivos e os pontos negativos do Programa de Ecoformação.  

 A entrevista com os articuladores, que são os gestores e orientadores, 

transcorreu de forma presencial, fazendo-se visitas aos Centros de Educação Infantil 

que integram a rede municipal de educação do município de Massaranduba. 

Também se buscou a opinião dos articuladores referente à construção da 

proposta formativa, qual a maior necessidade e quais as prioridades para fortalecer 

o programa, além de destacar quais os conceitos sobre ecoformação que precisariam 

constar na proposta.  
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 As entrevistas com os articuladores foram gravadas em aplicativo de áudio 

para que pudessem ser posteriormente ouvidas e analisadas a fim de serem 

utilizadas na pesquisa. Os articuladores responderam à entrevista a partir de 

evidências relatadas por meio de suas vivências nas instituições de educação infantil 

durante e após a implantação do Programa de Ecoformação. 

 O programa de Ecoformação implantou-se em 2018-2019 no município de 

Massaranduba, e então faz-se necessário analisar as contribuições para as 

instituições de Educação Infantil, e essa foi então a principal questão abordada na 

entrevista com os articuladores. O participante A9 reforça que a ecoformação traz 

vários diferenciais para essa etapa: 

A ecoformação para mim tem um nome bem forte, porque ela é uma “eco” 
formação, é o eu, o outro, nós e o meio, então eu acredito que desde que 
nós começamos a trabalhar a ecoformação na educação infantil, a gente 
vem mediando a criança, para ter todo o cuidado com a natureza, “pra” o 
que é da natureza ficar na natureza, de que da natureza se extrai muitas 
coisas boas de modo que não devemos agredir o ambiente e que as crianças 
possam perceber mais a importância do meio em que vivemos.  

O participante A1 relata sobre o início do Programa de Ecoformação, e como 

o ambiente foi transformado a partir das práticas ecoformadoras, houve a quebra de 

paradigmas e o ensino contextualizado e transdisciplinar passou a fazer parte da 

realidade das instituições de Educação Infantil:  

No início foi algo muito desafiador para nós professores. Não sabíamos 
como mudar a nossa prática e também tínhamos medo de algo dar errado, 
deixar a criança brincar livre, ser protagonista, entender que toda a rotina 
fazia parte do planejamento [...] tudo isso nos causou um certo temor. Com 
o passar dos dias, entendemos o que realmente a Ecoformação tem como 
proposta “Educar a partir da vida e para a vida”. Ter um olhar acolhedor, 
solidário com as pessoas, a natureza e o meio em que vivemos, foi tornando 
a nossa prática mais leve, ao contrário do que temíamos. O CEI em que 
trabalhei naquele ano é presenteado com um espaço externo de natureza 
muito amplo, porém pouco usado, devido ao receio dos professores em as 
crianças se machucarem, não vendo aquele local como ambiente de 
aprendizagem. Após a implantação da Ecoformação, pudemos perceber 
grandes mudanças na prática dos professores e de todos os funcionários do 
CEI, a rotina tornou-se mais leve, as crianças tiveram mais liberdade em se 
expressar e poder escolher a forma de brincar, interagir e aprender 
(protagonismo), entender que os brinquedos e brincadeiras não precisam 
ser comprados e já pré-determinados, mas que tudo pode ser construído, 
criado a partir de outro olhar. Percebemos a mudança no olhar dos pais 
também, reconhecendo o trabalho e vendo o quanto seu filho(a) pôde 
aprender de forma mais prazerosa e divertida. 

As mudanças que o programa trouxe foram muitas, começaram-se a utilizar 

materiais alternativos para as crianças explorarem, desenvolvendo a sua criatividade, 

além de promover a autonomia e o protagonismo das crianças. Assim os docentes 
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tornaram-se mediadores do processo de conhecimento e buscaram repensar as 

práticas em que as crianças fossem conduzidas a criar, a explorar e a usufruir de 

diferentes elementos. 

Para Morin (2000), promover o entrelaçamento de saberes é uma exigência 

da realidade do mundo e define que a complexidade das relações entre o todo e 

as partes, entre indivíduo e grupo, possibilita o desenvolvimento de potenciais 

criativos, valores humanos, sociais, de convivência e de sustentabilidade, 

transfigurados através do pensamento complexo. Relatou-se isso pelo participante 

A2: 

[...] começando pela atitude de trabalhar uma maneira que a criança participe 
mais, que ela crie mais, que seja o trabalho dela, que não seja feito pelo 
professor, que não seja aquela coisa pronta, isso foi muito evidente, e 
também a questão do E.V.A.22 que na época era usado muito, nós temos 
E.V.A. sobrando hoje, e eu vejo que começaram a trabalhar com mais 
significado, os professores se questionam: por que estou trabalhando 
aquilo? O que a criança vai levar disso pra vida dela? [...] (A2). 

Diversas situações do dia-a-dia após a implementação do Programa de 

Ecoformação transformaram a realidade das instituições de Educação Infantil do 

município de Massaranduba. Assim os professores começaram a repensar as suas 

práticas. 

De acordo com o artigo “A organização do espaço da Educação Infantil: a 

perspectiva das crianças”, Matos (2015) apresenta a importância da participação das 

crianças no planejamento dos espaços, e, desse modo, é necessário pensar sobre o 

ambiente educativo na Educação Infantil: 

[...] buscar materiais alternativos, não ficar só naquilo que está pronto, o que 
aumentou muito foi isso ali, ficar buscando, olhando “pros” elementos da 
natureza, o que dá “pra” fazer, como pode explorar e aqui temos a questão 
dos espaços, que aqui é muito forte, mudou um monte (A3). 

Para todas as ações do professor, é necessário ter intencionalidade, e, dessa 

forma,  o professor precisa desenvolver o seu papel de pesquisador, sempre se 

questionar quanto aos objetivos referentes aos projetos desenvolvidos e na rotina 

 
22 O E.V.A. (etil-vinil-acetato, ou etileno-acetato de vinila) é um polímero de lenta decomposição. Ao 
contrário dos materiais termoplásticos, que podem ser amolecidos e endurecidos repetidas vezes, os 
polímeros termofixos como o E.V.A. solidificam-se através de uma reação química não-reversível por 
calor, sendo, portanto de difícil reprocessamento. Depois de moldado, não podem ser reprocessados. 
O descarte de resíduos de E.V.A. constitui um sério problema ambiental. Como o E.V.A. tem uma 
massa unitária baixa, o volume gerado é muito grande e as áreas para a sua armazenagem (aterros 
sanitários) começam a ficar escassas. Além disso, o E.V.A. não é biodegradável e leva de 250 a 400 
anos para se decompor. O uso do E.V.A. como matéria-prima para a produção de objetos de decoração 
colabora para a reversão de um grave dano ambiental. 
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que se desencadeia diariamente. Os projetos precisam ter significado para as 

crianças, e então se mostra necessária a pesquisa, sendo assim: 

[...] os professores, a partir disso, pra estar fazendo esses projetos, essa 
parte da ecoformação, você tem que ser um pesquisador, você não sabe 
tudo, você vai ter que pesquisar pra buscar com as crianças, e essa 
pesquisa, você também ganha como professor, você aprende muito, e eu 
vejo assim, se você não for um pesquisador você não consegue trabalhar 
ecoformação (A2). 

A etapa da Educação Infantil, por anos, foi vista apenas como um lugar para 

deixar as crianças, enquanto os pais fossem trabalhar, tendo os devidos cuidados de 

saúde e higiene. Mas, com a promulgação do Eca (Estatuto da Criança e do 

Adolescente - 1990), garantiram-se os princípios básicos às crianças e aos 

adolescentes brasileiros. Antes disso, as crianças e os adolescentes não eram vistas 

como sujeitos e não havia leis que as defendiam. 

Posteriormente, também foi instituída a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-1996), e a Educação Infantil passou a fazer parte da primeira 

etapa da Educação Básica.  

A partir da LDB, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento 

integral das crianças até seis anos de idade, física, psicológica, intelectual e 

socialmente, completando a ação da família e da comunidade (LDB, 2017). O 

participante A5 associa o desenvolvimento integral e a ecoformação na educação 

infantil:  

Sabendo que a educação infantil é a primeira fase de vida das crianças e 
que desde pequenas elas começam a aprender as coisas e a compreender 
o que vivem, e a ecoformação vem para potencializar o protagonismo e a 
dinâmica de se trabalhar na educação infantil, explorando diversos meios e 
fazendo variados experimentos colocando a criança e o meio no centro do 
planejamento do professor. 

Outro documento importante, que estabelece os objetivos de aprendizagem 

que se quer alcançar, por meio da definição de competências e habilidades 

essenciais, ou melhor, a Base Nacional Comum Curricular (2017) propõe que as 

crianças aprendam em situações nas quais exerçam um papel ativo, vivenciem 

desafios em ambientes onde se sentem estimulados a resolvê-los e assim construam 

significados.  

No relato de um Projeto Criativo Ecoformador, percebe-se a riqueza que se 

consolida na aprendizagem significativa das crianças e é notado através da fala com 

entusiasmo do articulador entrevistado A2:  
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Teve uma turma do Jardim que trabalhou sobre o arroz, toda a parte do 
arroz, como era antigamente, mas olha, o que elas tiveram que pesquisar, 
porque lá vendo as arrozeiras apareceram as pragas, e que tipos de pragas 
são essas? O que são essas ervas daninhas? Está entendendo, o foco na 
verdade não era esse, a pergunta ali surgiu pela questão de observar no 
refeitório e as crianças achavam que o arroz vinha do mercado. Mas o foco 
não ficou no arroz do mercado, porque quando as crianças foram a campo 
pesquisar vieram outros elementos para o professor trabalhar e a pesquisa 
foi se ampliando. Aí olha quanta coisa a criança aprendeu... Aprendeu sobre 
peso, porque elas pegavam os pacotes de arroz de um quilo, de cinco quilos, 
elas aprenderam como antigamente colhia o arroz, elas foram na arrozeira, 
daí elas conheceram as pragas, aí eles pesquisaram sobre as pragas, 
tiraram os matinhos das pragas, trouxeram para a creche, e tudo isso elas 
vão levar pra vida... Era uma turma de jardim, elas foram na arrozeira23, elas 
fizeram uma arrozeira aqui na creche, foram lá no homem do programa Viva 
Mais Massaranduba, que explicou tudo sobre o arroz, aí depois de tudo isso, 
elas foram vendo desde que o arroz foi plantado até quando ele deu cacho, 
porque elas plantaram em abril ou março, final do ano tinha cacho. E depois 
foram ver como é industrializado, como o arroz chega lá no pacote, pensa 
assim, num conhecimento para crianças de jardim [...]. 

O Programa de Ecoformação trouxe mudanças significativas, fez com que o 

professor repensasse as suas práticas, reavaliasse o planejamento e buscasse 

materiais alternativos, semiestruturados ou não estruturados. Esses materiais 

estimulam a criança a criar, pois quando a criança brinca com brinquedos prontos, 

limita a sua criatividade, pois o brinquedo já tem pré-definido um determinado papel 

para criança.  

Nas brincadeiras com materiais alternativos, a criança desenvolve seu 

potencial criativo, pois, a cada momento, a criança inventa um novo significado para 

esse material. Às vezes, pode virar um avião e em outro momento poderá ser um 

barco. Essa construção aguça a criança a inventar e a aprendizagem se reverte em 

desafios significativos para a criança. Para o participante A4: 

[...] a questão dos materiais, pensar que materiais eu estou oferecendo “pra” 
criança, exercendo todo o seu potencial criativo ou eu estou dando tudo 
pronto, a questão dos brinquedos, não dar aquele brinquedo comum de 
plástico, a gente já pensa mais nos materiais alternativos, uma palavra que 
a gente citou muito, elementos da natureza, buscar trabalhar esses 
elementos, e também cuidar, não só trabalhar, trabalhar, explorar, mas fazer 
também com que a criança tenha esse cuidado com a natureza, com a 
preservação, enfim, deixar a criança ser criativa e protagonista nos 
materiais, “pra” mim foi a mudança, é no material que a gente trabalha.  

 O desenvolvimento da criança é integral. Desde a Educação Infantil é 

importante oferecer diferentes materiais, estimular a autonomia e o protagonismo da 

 
23 Processo de cultivo de arroz no qual se canaliza a água de rios ou riachos para que o terreno plantado fique 
submerso. 
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criança, e esses conceitos são evidenciados na Ecoformação. O trabalho com os 

Projetos Criativos Ecoformadores na Educação Infantil possibilitou que: 

[...] desde pequenos eles pegam isso mais fácil, então quando a gente 
começa a trabalhar com eles desde pequenos a tendência é que quando 
eles estejam no ensino fundamental, continuem nesse pensamento, e 
quando são pequenos, querendo ou não os professores são o exemplo. 
Então se o professor vem com essa proposta “pra” sala de aula, eles acabam 
dizendo, falando em casa: “Mas a minha pro disse” (A6). 

O professor torna-se mediador do processo de aprendizagem, e a criança é a 

protagonista do seu saber. É partir do interesse das crianças que o professor precisa 

planejar de acordo com as suas vivências para tornar a prática significativa e 

desafiadora para a criança. 

No artigo “Protagonismo infantil: um estudo no contexto de instituições 

dedicadas à educação da primeira infância em Bolonha”, as autoras Bianca Salazar 

Guizzo, Lucia Balduzzi e Arianna Lazzari (2019) apresentam como o protagonismo 

de crianças vinculadas à educação infantil tem sido potencializado a partir dos 

espaços a elas disponibilizados e a partir da atuação docente junto a elas. É válido 

enfatizar sobre os resultados apresentados nesse artigo, pois apontaram que a 

organização do espaço e a atuação das docentes incentivam a construção da 

autonomia e da independência das crianças. 

Dessa forma, as crianças são as principais protagonistas de seus processos 

de desenvolvimento e de aprendizagem e com a inserção da ecoformação na etapa 

de Educação infantil nas instituições do município de Massaranduba, o participante 

A10, relata que: 

[...] em relação às crianças, a gente pode perceber assim, realmente, o 
potencial das crianças, porque até então a gente dava tudo pronto, a gente 
não conseguia ouvir o que elas falavam, a gente não dava chance de elas 
darem a opinião delas, eu acho que melhorou muito, até “pro” professor, 
“pra” ele sair da zona de conforto e ter a certeza que toda criança é diferente, 
ela pensa de forma diferente, então eu acredito assim que isso mudou, a 
gente pode tornar a criança protagonista, realmente protagonista, o porque 
ela veio aqui, “pra” ela se sentir bem aonde ela está, e a questão dos 
materiais a gente vê que os professores, eles ficaram mais leves, não sei se 
é a palavra certa, menos estressados, eu acho em questão a projetos, então 
como a gente vê como fazer dessa forma, é trabalhoso, mas a gente vê nas 
crianças uma resposta mais rápida, e eles se sentem mais felizes, eu vejo 
assim [...].  

O protagonismo da criança é evidenciado na ecoformação, o professor torna-

se o mediador do processo de aprendizagem, o incentivador e, assim, estimula a 

criança a desenvolver sua autonomia. 
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A criança é capaz de criar meios de se comunicar e de se relacionar com o 

mundo desde o início da sua vida. Isso a torna surpreendente, pois ela demonstra 

ser protagonista, a torna autônoma dos processos de ensino e de aprendizagem 

(SCHNEIDER, 2015). 

Para contribuir com o desenvolvimento integral das crianças, segundo os 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006), é preciso 

incentivar e apoiar as suas iniciativas através de experiências pedagógicas nas quais 

sejam protagonistas. A criança, ao movimentar-se nos espaços, brincar e interagir, 

desenvolve a expressão dos seus sentimentos e pensamentos, e, através do 

protagonismo, desenvolve a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão: 

É que agora eles aprendem desde pequenos a criar e a trabalhar com tudo 
isso, com os elementos da natureza, com diferentes materiais, eu acredito 
que agora é bem melhor, parece que antes era o professor que fazia tudo 
para a criança, agora é a criança que faz, já mudou bastante e ainda precisa 
mudar mais (A7). 

Apesar de muitas mudanças, o Programa de Ecoformação vive em constante 

processo e necessita de fortalecimento, e, dessa forma, é importante que os 

articuladores orientem os professores e os auxiliares sobre o programa e também 

apresentem aos pais o programa para conhecerem os objetivos e colaborarem para 

a efetivação do programa.  

[...] Eu acredito que, as pessoas que vem novas, ali no começo do ano 
vieram vários professores, alguns assim que não tiveram a capacitação em 
2018 e 2019, então eles vem com uma ideia de outras cidades, de outros 
lugares, até muito cópia e cola da internet, que a internet tem muita coisa 
pronta, que não é legal, aí você precisa mudar a cabeça desse professor, 
então isso as vezes é complicado, as vezes até os próprios pais perguntam 
porque meu filho ‘tá” brincando com um monte de madeirinha e não “tá” 
brincando com um carrinho bonito, as vezes os pais tem essa visão 
distorcida, porque o meu filho “tá” vindo para casa e se sujou na creche, 
essas são algumas fragilidades, também alguns professores que mesmo 
tendo a formação ainda não mudaram a visão (A4).   

Também se verifica a importância de consolidar o Programa de Ecoformação, 

pois como se tem na rede municipal de educação docentes que não participaram do 

Programa e também alguns o desconhecem, faz-se necessário que os articuladores 

propaguem o programa com a intenção de fortalecê-lo e de efetivá-lo. O participante 

A6 enfatiza a importância de, além de apresentar o Programa no início do ano, criar 

uma proposta formativa: 

[..] para aquelas novas, porque é importante apresentar o programa para 
aquelas novas, para quem participou do programa não é tão difícil, ainda 
que as nossas aqui tem um bom diálogo com a gente (articuladores) se elas 
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tem alguma dúvida, algum problema, elas vem perguntar, as mais velhas, 
mas as novas, as vezes, elas já chegam e vem essa proposta que é 
diferente, digamos, então a gente faz a reunião no começo do ano e com 
essas a gente se senta separado e conversa, como isso é, como funciona, 
só que não é todo lugar que é assim que a gente percebe, que tem esse 
diálogo [...] mas mesmo assim seria importante no início do ano ter pra essas 
novas uma proposta formativa até pra elas entenderem tudo o que a gente 
passou até agora (A6). 

Fizeram-se algumas observações referentes ao programa e que necessitam 

ser explanadas, pois é importante perceber as particularidades de cada instituição. 

Para o articulador A8, é importante relacionar a teoria e a prática, e, para González 

Velasco (2017), essa junção religa o currículo escolar e a realidade local e global. 

Esse processo necessita da atuação de profissionais conectados e atualizados e de 

um currículo flexível e inovador, fazendo com que o ensino fragmentado e 

descontextualizado passe a ser um ensino conectado e integrador, pois: 

[...] o que mais chama a atenção é a forma como ainda alguns professores 
veem a ecoformação, sendo como um projeto complexo de se escrever, mas 
também cientes de que no dia a dia acabam trabalhando mesmo sem ter a 
parte teórica escrita. Percebe-se também a necessidade de mais momentos 
para discutirmos esses projetos, em nosso CEI são feitos ainda um para toda 
a instituição, porém seria ideal termos mais tempo em grupo para planeja-lo 
(A8). 

Comentou-se sobre a necessidade de uma proposta formativa para fortalecer 

o Programa de Ecoformação nas entrevistas com os articuladores. Percebeu-se a 

preocupação dos articuladores em dar continuidade ao Programa pela importância 

que os conceitos da ecoformação tem no desenvolvimento da aprendizagem na 

etapa da Educação Infantil:  

Algo que nunca pode faltar é deixar a criança criar, é deixar a criança 
produzir, eu acho que isso é uma prioridade na proposta formativa, porque 
por mais que a gente já fez, já aprendeu, já colocou, ainda se a gente não 
estar sempre fortalecendo essa proposta, elas aos poucos vai voltar a ser 
estereotipada, porque ainda existem professores que o bonito, o “bonito” é 
o certo, que aquilo que a criança produz não é o certo [...] já melhoraram 
muito, mas precisam ainda melhorar, então o que eu acho que a gente tem 
que trabalhar, é deixar a criança produzir, deixar a criança construir, deixar 
a criança criar, o protagonismo da criança (A9). 

Ao acompanhar as entrevistas, percebem-se as mudanças significativas nas 

várias esferas, tanto na aprendizagem da criança, na formação do professor, na 

organização dos espaços e no planejamento. No início, foi difícil quebrar paradigmas, 

mas com o acompanhamento dos articuladores, dos professores formadores, o 

cenário foi se modificando e a implementação do Programa de Ecoformação foi se 

tornando efetivo, mas ainda se verifica a necessidade do seu fortalecimento. Dessa 
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forma, a construção de uma proposta formativa pode preencher essa lacuna que é 

uma das fragilidades apresentadas.  

3.4 PRODUTO EDUCACIONAL: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA FORMATIVA 

A proposta formativa que constitui o Produto Educacional desta dissertação 

(Apêndice 3) elaborou-se a partir das análises empreendidas e descritas neste 

relatório final, especialmente com base nos dados coletados por meio das respostas 

aos questionários dos participantes, e também baseada na entrevista feita com os 

articuladores do programa (gestores e orientadores das instituições de Educação 

Infantil).  

Como no questionário abordaram-se as potencialidades e as fragilidades do 

Programa de Ecoformação, os motivos externos que podem ajudar ou comprometer 

o programa, as recomendações de melhoria, esses questionamentos deram 

subsídios para pensar em como desenvolver a construção de uma proposta 

formativa. 

Por meio das entrevistas com os articuladores, conseguiu-se observar a 

realidade e as particularidades de cada instituição, e a necessidade de uma proposta 

formativa para dar continuidade ao Programa de Ecoformação evidenciou-se. 

Para a construção da proposta, utilizou-se a plataforma Canva, que é um editor 

gráfico gratuito, o qual permite criar artes de forma fácil, usando modelos prontos ou 

criando os próprios layouts. O serviço é útil para criar posts para redes sociais ou para 

sites, cartões para impressão, materiais gráficos como cartazes, folders, currículos, entre 

várias outras opções. O Canva pode ser usado na versão web, direto no navegador, em 

programas para computadores Windows e macOS e também em aplicativos para 

celulares Android e iPhone (iOS). 

As imagens utilizadas na proposta formativa são fotos de experiências 

desenvolvidas com as crianças referentes ao Programa de Ecoformação. Nessas 

imagens, teve-se o cuidado para que a identidade das crianças fosse preservada, 

utilizando fotos em que as crianças estão de costas ou recortando seus rostos para utilizar 

somente parte da imagem. 
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A proposta foi dividida em capítulos, e o aporte teórico utilizado baseou-se na 

fundamentação teórica da dissertação. Após a apresentação de cada capítulo, tem-se o 

feedback24, que busca internalizar os conteúdos abordados.  

O primeiro capítulo aborda o currículo para a Educação Infantil, apresenta a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), quais as competências gerais da BNCC, os direitos 

de aprendizagem e os campos de experiência. Como feedback do capítulo, pede-se a 

associação de imagens que retratam as competências gerais da BNCC na etapa da 

Educação Infantil. Também, sugere-se perceber na instituição momentos em que os 

direitos de aprendizagem se fazem presentes. 

O segundo capítulo interpela a formação continuada de professores na Educação 

Infantil, e o feedback sugere uma autoavaliação, percebendo a importância na quebra 

dos paradigmas, na abertura para o novo e do autoconhecimento.  

No terceiro capítulo, apresenta-se a ecoformação de professores na Educação 

Infantil como uma proposta alinhada ao paradigma ecossistêmico que, por meio de uma 

abordagem transdisciplinar, preconiza a solidariedade, a inclusão e um ensino 

contextualizado, tão importante desde a primeira infância. Também se apresenta neste 

capítulo a autoformação, a heteroformação e a ecoformação. No feedback do terceiro 

capítulo, faz-se uma análise das ações ecoformadoras observadas no dia-a-dia e no que 

se pode contribuir para potencializar as ações de ecoformação.  

As escolas criativas e a metodologia dos projetos criativos ecoformadores são 

apresentados no quarto capítulo, no qual também se apresentam os fundadores da 

ecoformação e a implantação do Programa de ecoformação no município de 

Massaranduba. Neste capítulo, igualmente, apresentam-se alguns conceitos da 

ecoformação, como criatividade, autonomia e criatividade.  

Os organizadores conceituais dos PCEs (Projetos Criativos Ecoformadores) são 

relatados como a organização de uma prática pedagógica que supera a simples 

reprodução de conteúdos e conecta o currículo à realidade. Como feedback deste 

capítulo, sugere-se a pesquisa no livro sobre ecoformação: Ecoformação de professores 

com polinização de escolas criativas e identificar os diversos Projetos Criativos 

Ecoformadores e o destaque dos organizadores conceituais de um PCE escolhido. 

No final deste capítulo, há sugestões de bibliografias relacionadas ao conteúdo 

abordado com a intenção de se aprofundar no tema. Após a proposta formativa ser 

 
24 Resposta enviada à origem sobre o resultado de uma tarefa que já foi realizada. 
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finalizada na plataforma Canva, salvou-se em PDF e enviou-se aos articuladores para 

posterior avaliação. 

3.5 A ANÁLISE DA PROPOSTA FORMATIVA 

 Após a sua construção, a proposta formativa foi enviada aos articuladores por 

e-mail, e na análise da proposta solicitou-se que fossem elencados os pontos 

positivos e os pontos negativos. Também, solicitou-se para pontuarem o que 

precisaria ser revisto na Proposta. O prazo para verificação da proposta formativa foi 

de uma semana. Todos os articuladores contribuíram com a avaliação e alguns 

deram sugestões de melhorias.  

 No geral, os articuladores aprovaram a Proposta formativa, tendo assim 

respostas positivas referentes à sua avaliação e pontuaram alguns elementos que 

reforçaram a importância da elaboração da Proposta para ser utilizada nas formações 

continuadas referentes à ecoformação. 

 O que os articuladores comentaram sobre a proposta formativa: 

Está bem interessante, fundamentada em conceitos sobre ecoformação e 
sobre os Projetos Criativos Ecoformadores (A1); 

Não é cansativa de se estar lendo, é uma leitura gostosa de se fazer 
carregada de muitos conceitos que nos fazem parar e refletir realmente (A9); 

O início com a parte teórica, com a BNCC e as competências, é bem 
importante para quem está conhecendo pela primeira vez a ecoformação 
(A3); 

A proposta faz relembrar o que é ecoformação para quem participou do 
programa e pode ser apresentada para quem ainda não conhece (A4); 

O texto apresentado na proposta formativa é de fácil compreensão (A5); 

Ficou interessante a explicação de como surgiram os fundamentos da 
ecoformação (A5); 

A explanação, fazendo uma sequência sobre o currículo da Educação 
Infantil, a Base Nacional Comum Curricular faz compreender todo o 
processo até chegar na implantação do Programa de ecoformação (A6); 

A apresentação e o feedback sobre a autoformação, heteroformação e 
ecoformação avaliando e potencializando o nosso trabalho nas instituições 
(A7); 

Os conceitos da estrutura dos PCEs estão apresentados de forma clara e 
objetiva, isso facilita para aos professores no momento da construção e 
escrita de um PCE (A8); 

O layout está bem produzido, as fotos enriquecem a leitura (A8); 
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No final da proposta onde são apresentadas as etapas do PCE, e o que cada 
uma significa é muito importante para quem está iniciando e também para 
os que já conhecem o PCE, pois ensina a fazer, a montar a sua estrutura 
(A2). 

A sugestão quanto às melhorias na Proposta formativa seria sugerir a 

construção de um PCE ao final, pois os articuladores percebem que os professores 

têm dificuldade em estruturar um Projeto Criativo Ecoformador.  

Depois de apresentar a Proposta formativa aos articuladores, percebe-se a 

necessidade de organizar algumas partes, como acrescentar um texto introdutório e 

também de construir um sumário para organizar os capítulos, e, dessa forma, ter uma 

base do que aborda a proposta, já no início, sem ter que ler a proposta toda para 

entender do que se trata. 

Também, acrescentou-se, na proposta formativa, mais uma questão para o 

feedback do último capítulo, que seria a participação na elaboração e no 

desenvolvimento de um Projeto Criativo Ecoformador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A etapa da Educação Infantil, que, por muito tempo, viu-se como um meio de 

assistencialismo, na qual os pais deixavam as crianças nas creches enquanto 

trabalhariam, tendo os devidos cuidados de saúde e de higiene, passou a ser voltada 

não apenas às necessidades físicas das crianças, mas também para o seu 

desenvolvimento integral. 

Mas, mesmo com essas mudanças, devido a vários fatores, primeiramente por 

basear-se no ensino sistematizado e escolarizante, desenvolvia-se muito pouco o 

protagonismo nas crianças, que raramente saíam da sala, quase não aproveitavam 

os demais espaços da creche, tanto internos (espaços dentro da instituição) como 

externamente (espaços aos arredores da instituição). 

Em 2018, implantou-se o programa de Ecoformação na Rede Municipal de 

Educação de Massaranduba e participaram dessa formação todos os professores, 

orientadores, gestores e demais funcionários, integrantes das seis escolas e os seis 

centros de Educação Infantil pertencentes ao município. 

O Programa de Ecoformação implantou-se por meio de formação continuada 

com a realização de experiências voltadas à formação de cidadãos ecologicamente 

responsáveis, com foco no desenvolvimento de atitudes como cooperação, 

responsabilidade, participação, autonomia e respeito. 

A partir da implementação do programa, quebraram-se vários paradigmas e 

evidenciou-se a importância do programa na educação integral baseada na tendência 

metodológica ecossistêmica. “A ecoformação trouxe um olhar transdisciplinar e 

contempla a criança como parte de um todo social e natural [...]” (TORRE, 2008, p. 

43). 

 A presente pesquisa buscou apresentar subsídios sobre as contribuições do 

Programa de Ecoformação na Rede Municipal de Educação de Massaranduba a fim 

de apoiar, fortalecer e dar continuidade ao programa. O objetivo geral da pesquisa foi 

elaborar uma proposta formativa, construída com base nos conceitos da ecoformação 

e nas demandas detectadas na percepção dos docentes e dos articuladores 

pedagógicos, visando ao aperfeiçoamento e à efetivação do Programa de 

Ecoformação por meio de um processo de avaliação colaborativo e de sua 

sistematização para posterior utilização como apoio em formações continuadas em 

Centros de Educação Infantil (CEIs), vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 
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 Para se alcançar o objetivo principal, houve a necessidade de criar objetivos 

específicos para poder abranger os resultados esperados. Para isso, 

contextualizaram-se as contribuições da ecoformação no percurso formativo de 

docentes de educação infantil vinculados à Rede Municipal de Massaranduba por 

meio de um questionário online aplicado aos professores e aos auxiliares de sala. 

  De modo semelhante, fez-se o levantamento junto aos articuladores das 

demandas sobre o Programa de Ecoformação implementado na educação infantil na 

Rede Municipal de Educação de Massaranduba com o intuito de buscar subsídios 

para a construção da proposta formativa. 

Após evidenciar as demandas levantadas pelos articuladores, construiu-se um 

produto educacional em forma de uma proposta formativa, fundamentada no 

questionário respondido e na entrevista efetuada com os articuladores. Em seguida, 

apresentou-se a proposta aos articuladores a fim de avaliá-la. 

Em consonância com os apontamentos feitos pelos articuladores, 

promoveram-se as alterações na proposta com o intuito de difundir os conceitos de 

ecoformação juntamente aos docentes e aos auxiliares de educação infantil 

vinculados à Rede Municipal de Massaranduba. 

Pode-se afirmar que, a partir da pesquisa realizada, houve evidências 

afirmativas em relação ao programa com a aceitação dos participantes em dar 

continuidade a ele e torná-lo parte do currículo. A proposta construída teve um nível 

de aceitação muito elevado pelos articuladores, que pontuaram diversos elementos 

importantes que fundamentaram a proposta. 

A partir da pesquisa, conseguiu-se responder ao problema da pesquisa e 

descobrir quais as especificidades que precisavam ser consideradas para a 

elaboração de uma proposta formativa e, dessa maneira, construir a proposta 

objetivando dinamizar os conceitos de ecoformação em Centros de Educação Infantil 

(CEIs), vinculados à Rede Municipal de Massaranduba, dando continuidade ao 

programa iniciado em 2018.  

O mestrado profissional trouxe a oportunidade de explorar vários campos 

antes não explorados. A fundamentação teórica como subsídio para conhecer a 

história e a trajetória das crianças na educação, a pesquisa de campo para conectar 

a teoria a realidade, o produto educacional para a efetivação do Programa de 

Ecoformação na rede municipal de educação de Massaranduba. 

As diversas experiências usufruídas nessa trajetória, havendo nessa 
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perspectiva o fortalecimento como pesquisadora, ao relacionar a fundamentação 

teórica com a pesquisa de campo, resultando em um produto educacional, 

denominou-se como produtor de conhecimento e torna-se ciência em relação à 

educação, concordando com Morin (2012, p.17):  

[...] os conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos. Não 
conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de considerar, 
a situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e de enfrentar os 
grandes desafios de nossa época.  

As pesquisas sobre a tendência pedagógica sobre ecoformação se tornam 

relevantes, pois ainda é uma tendência nova no ramo da educação, mas é 

necessária, pois o ensino fragmentado e descontextualizado já não cabe mais. Assim 

se buscam práticas pedagógicas que evidenciem o interesse da criança a partir de 

suas vivências, além de sua formação integral, por meio da sua relação com o mundo, 

com os outros e consigo mesmo.  



112 

 

REFERÊNCIAS 

ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. Pesquisadores que se destacam por sua 
produção criativa: hábitos de trabalho, escolha profissional, processo de criação e 
aspirações. In: ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. Criatividade e educação de 
superdotados. Petrópolis: Vozes, 2001.  
 
ALVES, A. J. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de 
Pesquisa, São Paulo, v. 77, p. 53-61, maio, 1991. 
 
AMARAL, A. L. S. N. do. A constituição da aprendizagem criativa no processo 
de desenvolvimento da subjetividade. Brasília-DF: UnB, 2011. 250 p. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 
Educação, Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2011. 
 
AMOROSO, Marta. A longa era da catequese indígena. In: FARIA FILHO, Luciano 
Mendes de; ARAÚJO, Vania Carvalho de. (Orgs.) História da educação e da 
assistência à infância no Brasil. Vitória: EDUFES, 2011. 
 
ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Trad. Dona Flaksman, 2 
ed., Rio de Janeiro: LTC, 2006, p.219; p. 222; p. 226. 
 
ASSIS, Leila de Castro. Práticas e atributos pessoais docentes que favorecem o 
desenvolvimento da criatividade dos alunos na educação infantil. 2009. 84 f. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 
2009. 
 
BAPTISTA, M. V. (coord.). Abrigo: comunidade de acolhida e socioeducação. São 
Paulo: Instituto Camargo Corrêa, 2006. 
 
BARBETTA, Alfredo. A Saga dos menores e educadores na conquista da condição 
de cidadão. O movimento Nacional de Meninoslas de Rua na década de 80. 
Dissertação de Mestrado em Serviço Social, PUCISP, 1993. 
 
BARBOSA, Maria Carmen Silveira; RICHTER, Sandra Regina Simonis. Entre Mia 
Couto e Michel Vandenbroeck: outra educação da infância por inventa. In: Reunião 
Nacional da ANPED, 36ª, 2013, Goiânia. Anais. Goiânia: ANPED, 2013. Diponível 
em http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt07_3300_texto.pdf. Acesso em 21 
jun de 2019. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 
 
BRASIL, Codigo Criminal do Império do Brazil, 1830. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16- 12-1830.htm>. Acesso em: 
10 ago de 2020.  
 
BRASIL (1890). Rio de Janeiro: Senado Federal: Superior Tribunal de Justiça, 
2004. Disponível em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496205>. Acesso 



113 

 

em: 10 ago 2020. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas 
pelas emendas constitucionais nos 1/1992 a 99/2017, pelo Decreto legislativo nº 
186/2008 e pelas emendas constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. – 53. ed. – 
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2018. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em 07 
de jun de 2020. 
 
 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824). Rio 
de Janeiro, 1824. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em 09 
de ago 2020. 
 
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente (1990). Estatuto da criança e do 
adolescente : Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, Lei n. 8.242, de 12 de outubro 
de 1991. – 3. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 
2001. Disponível em http://www.degase.rj.gov.br/documentos/ECA.pdf. Acesso em 
24 jun de 2020. 
 
BRASIL. Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília - DF, 25 
jun 2014. Disponível em: 
http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2016/creditacao/PNE%202014-
2024.pdf. Acesso em 24 jun de 2020. 
 
BRASIL. Decreto nº 5.083, de 1º de dezembro de 1926. Institui e código de 
menores. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL5083-1926.htm. 
Acesso em 06 ago. de 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Curricular Comum, 2018. Disponível 
em 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_si
te.pdf. Acesso em 10  jul de 2020. 
 
BRASIL. Decreto nº 145 de 11 de julho de 1893. Câmara dos Deputados. Coleção 
de Leis do Brasil. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-145-11- julho-1893-540923-publicacaooriginal-42452-pl.html>. Acesso 
em: 06 ago de 2020.  
 
BRASIL. Decreto nº 1.302, de 4 de novembro de 1994. Aprova o Estatuto e o 
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da 
Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência - CBIA.Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D1302.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%201.302%2C%20DE%204,qu
e%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em 10 jul de 2020. 
 
BRASIL. Decreto nº 4780 de 02 de março de 1903. Câmara dos Deputados, 



114 

 

Coleção de Leis do Brasil. Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-4780-2- marco-1903-
515922-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 09 ago de 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 947, de 29 de dezembro de 1902. Câmara dos Deputados. Coleção 
de Leis do Brasil. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-145-11- julho-1893-540923-publicacaooriginal-42452-pl.html>. Acesso 
em: 06 ago de 2020.  
 
BRASIL. Decreto nº 16.272 de 20 de dezembro de 1923. Câmara dos Deputados: 
Coleção de Leis do Brasil. Art. 2o. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto- 16272-20-dezembro-
1923-517646-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 01 ago 2020.  
 
BRASIL. Decreto Presidencial nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a 
formação em nível superior de professores para atuar na educação básica. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm. Acesso em 
02 ago de 2020. 
 
BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o código penal. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-
1899/D847.htmimpressao.htm. Acesso em 10 ago de 2020. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Brasília, MEC/SEF, 2006. 
 
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantill. 
Brasília, MEC/SEF, 2006. 
 
BRASIL. Lei de diretrizes e Bases da Educação n.° 9.394 de 20, de dezembro de 
1996. 
 
BRASIL. Lei de diretrizes e Bases da Educação n.° 12.796, de 04 de abril de 2013. 
 
BROWN, A.; DOWLING, P. Doing research/reading research: a Doing  
research/reading research mode of interrogation for teaching. Londres: Routledge 
Falmer, 2001. 
 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: Uma nova compreensão dos sistemas vivos. São 
Paulo: Cultrix, 2006. 
 
CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 1998. 
 

CAVAGNINI, José Alberto. Somos Inimputáveis! O problema da reduçaõ da 
maioridade penal no Brasil. São Paulo: Baraúna, 2013, p.34. 
 
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
CRIANÇA. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2019. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/crianca/. Acesso em: 06 fev de 2020. 



115 

 

 
CROPLEY, A. J. Creativity in education and learning: A guide for teachers and 
educators. London: Kogan, 2001. 
 
CUSTÓDIO, André Viana. Teoria da proteção integral: pressuposto para 
Compreensão do direito da criança e do adolescente. In: Revista do Direito, no 29, 
jan/jun 2008, p.23. Santa Cruz do Sul: UNISC. Disponível em:< 
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454>. Acesso em: 22 jul 
de 2020. 
 
DAHLBERG, G.; MOSS, P.; PENCE, A. Qualidade na educação da primeira infância 
– Perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
DEL PRIORE, Mary. O cotidiano da criança livre no Brasil entre a Colônia e o 
Império. In: História das crianças no Brasil[S.l: s.n.], 2000. 
 
DOURADO, A.; FERNANDEZ, C. Uma história da criança brasileira. Recife: 
CENDHEC; Belo Horizonte: Palco, 1999. 
 
FACHINI, Fabiana. Ecoformação de professores da Educacao Básica no Programa 
Novos Talentos da Capes. 2014. 234 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática)  - Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), Blumenau, 2014. 
 
FERRAREZI, Elisabete Roseli. Evolução das Políticas Dirigidas à Infância e à 
Adolescência: a Secretaria do Menor de São Paulo e a introdução de um novo 
paradigma. EAESP/FGV, 1995. 191 p. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração: Administração e 
Planejamento Urbano, 1995. 
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1967. 
 
FREITAS, Marcos Cezar de. História Social da Infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 
9. ed. 2016. 
 
GIL, Antonio Carlos Métodos e técnicas de pesquisa social / Antonio Carlos Gil. - 6. 
ed. - São Paulo : Atlas, 2008. 
 
GONZÁLEZ VELASCO,  J.  M. Religaje educativo: espacio-tiempo.La Paz: Prisa, 
2017. 
 
GUIMARÃES, Fernanda Rodrigues. Expressão da criatividade de estudantes de 
uma escola pública do Distrito Federal e prática pedagógica: uma relação 
possível. 2012. 122 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade 
Católica de Brasília, Brasília-DF, 2012. 
 
GUIZZO, B. S. ; BALDUZZI, L. ; LAZZARI, A. . Protagonismo infantil: um estudo no 
contexto de instituições dedicadas à educação da primeira infância em Bolonha. 
EDUCAR EM REVISTA , v. 35, p. 271-289, 2019. 



116 

 

 
HENICK, A. C.; FARIA, P. M. F. História da infância no Brasil. In: III Seminário 
Internacional de Representações Sociais –Educação. Anais... Paraná: 2015. 
 
HENN, S.; PRESTES, R. A. A criatividade na prática pedagógica como ferramenta 
de aquisição de habilidades e competências no AEE. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE CRIATIVIDADE INOVAÇÃO. 2011. Manaus. Anais, Manaus, 
2011. 
 
HOHMANN, Mary; WEIKART, David. Educar a criança. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian , 2011.  
 
IMBERNÓN, Francisco. Formação Continuada de Professores. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
 
KRAMER, Sônia. Infância e produção cultural. Campinas: Papirus, 1999. 
 
KUCZKOWSKI, J; MICHELUZZI, S.C.P. Projeto Criativo Ecoformador: Meu, seu, 
nosso espaço. Ecoformação de professores com polinização de escolas 
criativas. Caçador, UNIARP, 2019. 
 
KUHLMANN JR., M. Educação Infantil e Currículo. In: FARIA, A. L. G.; PALHARES, 
M. S. (Orgs.), Educação infantil pós-LDB: rumos e desafios. 6. ed. Campinas: 
Autores Associados, 2007. 
 
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 
Atlas 2003. 
 
LEITE, Carla Carvalho. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção 
integral: aspectos históricos e mudanças paradigmáticas. In: Juizado da Infância e 
da Juventude, ano III, n. 5, Porto Alegre, mar. 2005, p. 13-14. Disponível em: < 
http://jij.tjrs.jus.br/doc/artigos/edicao-05.pdf>. Acesso em: 10 de ago 2020. 
 
LIMA, Fernanda da Silva. A repressão sobre a infância empobrecida na Primeira 
República no Brasil. In: Boletim Jurídico. Uberaba/MG, a. 5, n. 254, 2007, p.2. 
Disponível em: https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-da-infancia-e-
juventude/1854/a-repressao-infancia-empobrecida-primeira-republica-brasil Acesso 
em: 11 ago de 2020. 
 
MARCELO, Carlos. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. Sísifo 
- Revista de Ciências da Educação, Lisboa, n. 8, p. 7-22, jan./abr. 2009. 
 
MARCILIO, Maria Luíza. A história social da criança abandonada. São Paulo: 
Hucitec, 2003. 
 
MATOS, Juliana Mendes de. A organização do espaço da Educação Infantil: a 
perspectiva das crianças. In: XII EDUCERE, III SIRSSE, V SIPD e IX ENAEH, 2015, 
Paraná. Anais eletrônicos. Paraná: PUCPR, 2015. Disponível em: Acesso em: 21 
maio de 2018. 
 



117 

 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
MAUAD, Ana Maria. A vida das crianças de elite durante o Império. In: PRIORE, 
Mary Del (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2002.  
 
MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente: implicações na formação do 
professor e nas práticas pedagógicas. Em Aberto, ano 16, nº 70, abr./jun. 1996. 
 
MORAES, M.C. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus. 2011. 
 
MORAES, M. C. Ecologia dos saberes: complexidade, transdisciplinaridade e 
educação: novos fundamentos para iluminar novas práticas educacionais. São 
Paulo: Antakarana/WHH – Willis Harman House, 2008.  
 
MORAES, M. C. Pensamento eco-sistêmico: educação, aprendizagem e 
cidadania no século XXI. São Paulo: Vozes, 2004. 
 
MORAES, M. C. Transdisciplinaridade, criatividade e ecoformação. Fundamentos 
ontológicos e epistemológicos/Maria Candida Moraes, colaboração de Juan Miguel 
Bataloso Navas – Campinas, SP. Papirus, 2015. 
 
MORAES, M. C. Revista da FAEEBA, Educação e Contemporaneidade. Salvador, 
v. 14, nº 23, p. 181-2000, jan-jun., 2005. 
 
MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. 16ª. ed. - 
Campinas, SP. Papirus, 2012. 
 
MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. A Inteligência da Complexidade. São 
Paulo: Petrópolis, 2000. 
 
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Eloá 
Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
 
MORIN, E. Desafios da transdisciplinaridade e da complexidade. In: AUDY, J. L. N.; 
MOROSINI, M. C. (Orgs.). Inovação e interdisciplinaridade na universidade. 
Porto Alegre: Edipucrs, 2007. 
 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do presente. In: 
MORAES, Maria Cândida; ALMEIDA, Maria da Conceição. Os sete saberes 
necessários à educação do presente: por uma educação transformadora. Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2012. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e 
criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
MONCORVO FILHO, Arthur. Em tôrno do berço. Rio de Janeiro: Typ. Baptista de 
Souza, 1914. Disponível em: <http://www2.dbd.puc- 



118 

 

rio.br/pergamum/docdigital/MoncorvoFilho/Rolo11/18_Em_torno_do_berco.pdf>. 
Acesso em: 31 de ago. 2020. 
 
MONTALVÃO, Sérgio. A LDB de 1961: apontamentos para uma história política da 
educação. Mosaico, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 21 - 39, out. 2010. ISSN 2176-
8943. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/mosaico/article/view/62786>. Acesso em: 
27 Ago. 2020. doi:http://dx.doi.org/10.12660/rm.v2n3.2010.62786. 
 
MORAZ, A. DE A.; STRIEDER, R. Complexidade e transdisciplinaridade: convites 
para a colaboração e corresponsabilidade educativa. Roteiro, v. 42, n. 1, p. 179-
200, 4 abr. 2017. 
 
NETO, João Clemente de Souza. História da Criança e do Adolescente no Brasil.  
Revista Unifeo, revista semestral do Centro Universitário FIEO  – ano   2, nº 3 2000.  
 
NICOLESCU, B. Transdisciplinarity: past, present and future. In: Congresso Mundial 
de Transdisciplinaridade, 2, Vila Velha, Vitória, 2005. 
 
NICOLESCU, B. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999. 
 
NOVAES, Maria Helena. Psicologia da criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1971. 
 
NÓVOA, António, coord. - "Os professores e a sua formação". Lisboa : Dom Quixote, 
1992. 
 
OLIVEIRA, Edileusa Borges Porto. Percepção do coordenador pedagógico sobre a 
criatividade do professor de ensino fundamental. 2009. 113 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. 
 
OLIVEIRA, Juliana N.; FUNES, Gilmara P. F. Mohr. Histórico da maioridade penal 
no Brasil. IV Encontro de Iniciação Científica e III Encontro de Extensão 
Universitária v. 4 n, 4 (2008) p. 2. Disponível em: < 
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/1745. Acesso 
em: 10 ago de 2020.  
 
OLIVEIRA, Josiane Toledo. O código de menores Mello Mattos de 1927: a 
concepção de menor e de educação no período de 1927 a 1979. 44 f. Trabalho de 
Conclusão de curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina. 2014. 
 
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. O currículo na educação infantil: o que 
propõe as diretrizes. Anais do I Seminário Nacional: Currículo e Movimento – 
Perspectivas Atuais, Belo Horizonte, 2010.  
 
OROFINO, I. Caminhos na luta pela construção de uma democracia planetária: uma 
entrevista com Moacir Gadotti - (Segunda parte). Revista Latinoamericana De 
Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud , 10(2). Recuperado a partir de 
http://ns520666.ip-158-69-118.net/rlcsnj/index.php/Revista-
Latinoamericana/article/view/764. Acesso em 24 ago. 2020. 



119 

 

 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 21. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
 
PASSETTI, Edson. Crianças  carentes  e  políticas  públicas. In: PRIORE,  M.D.  (org). 
História das crianças no Brasil.  São Paulo. Contexto, 1996. 
 
PERES, M. R; Et All. A formação docente e os desafios da prática reflexiva. 
Educação, v. 38, n. 2, maio/agosto. 2013. Disponível em: 
https://doi.org/10.5902/198464444379. Acesso em: 14 de out. 2020.  
 
PEREZ, J. R. R.; PASSONE, E. F. Políticas sociais de atendimento às crianças e 
aos adolescentes no Brasil. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.140, p. 649-673, 
maio/ago. 2010. 
 
PETRAGLIA, Izabel. Educação complexa para uma nova política de alfabetização. 
Educar, Curitiba, n. 32, p. 29-41. Editora UFPR, 2008. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e 
prática? 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
PINEAU, G. As histórias de vida em formação: gênese de uma corrente de 
pesquisa-ação-formação existencial . Educação E Pesquisa, 32(2), 329-343, 2006. 
Disponível em https://doi.org/10.1590/S1517-97022006000200009. Acesso em 10 
ago de 2020. 
 
PINHO, M. J. DE; PASSOS, V. M. DE A. Complexidade, Ecoformação e 
Transdisciplinaridade: por uma formação docente sem fronteiras teóricas. Revista 
Observatório , v. 4, n. 2, p. 433-457, 1 abr. 2018. 
 
PINTO, João Bosco. A pesquisa-ação como prática social. In: DUQUE-ARRAZOLA, 
L. S.; THIOLLENT, M. J. M. (Org.). João Bosco Guedes Pinto. Metodologia, Teoria 
do Conhecimento e Pesquisa-ação. Textos selecionados e apresentados. Belém: 
UFPA – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 132-156, 2014. 
 
PUKALL, J. P.; SILVA, V. L. S.; ZWIEREWICZ, M. Ecoformação na Educação 
Básica: uma experiência em formação de professores. Professare, Caçador, v. 6, n. 
1, p. 89-110, 2017. Disponível em: 
http://periodicos.uniarp.edu.br/professare/article/view/1204/563. Acesso em: 2 jul 
2020. 
 
REIKAVIESKI, S.B.P. Projeto Criativo Ecoformador: Comunidade em Foco, um 
resgate histórico. In: ______. (org). Ecoformação de professores com polinização 
de escolas criativas. Caçador: UNIARP,2019.p. 150- 156. 
 
RIBEIRO, Olzeni Costa; MORAES, Maria Cândida. Criatividade em uma 
perspectiva transdisciplinar: rompendo crenças, mitos e concepções / Olzeni Costa 
Ribeiro; Maria Cândida Moraes – Brasília: Liber Livro, 2014. 
 
RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a 



120 

 

infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2. ed., 2011. 
 
ROMÃO, Luís Fernando de França. A Constitucionalização dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. São Paulo: Almedina, 2016.  
 
SANS, P. T. C. Pedagogia do desenho infantil. São Paulo: Átomo, 2001. 
 
SANTOS, J. C. F. dos. Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendizagem e 
o papel do professor. Porto Alegre: Mediação, 2008. 
 
SARMENTO, M.; SOARES, N.; TOMÁS, C. Participação social e cidadania activa 
das crianças. Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho. s/d. 
Disponível em: http://paralapraca.org.br/wp-
content/uploads/Participa%C3%A7%C3%A3o-social-e-cidadania-ativa-das-
criancas.pdf Acesso em 21 de jun de 2020. 
 
SARMENTO, M. Sociologia da infância: Correntes e confluências. In M. J. Sarmento 
e M. C. S. Gouvea (Orgs.), Estudos da infância: Educação e práticas 
sociais.  Petrópolis: Vozes, 2008. 
 
SAVIANI, D. A Nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas: 
Autores Associados, 2000. 
 
SCHIRMER, A. C. F. Criatividade e educação infantil. Campinas, SP, 2001. 179 p. 
Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de 
Educação  Universidade Estadual de Campinas-SP, 2001. 
 
SCHNEIDER, Mariângela Costa. "O protagonismo infantil e as estratégias de ensino 
que o favorecem em uma turma da Educação Infantil". 2015. Dissertação 
(Mestrado) – Curso de Ensino, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 
25 jun. 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/1050>. Acesso em 03 de 
jul. de 2020. 
 
SILVA, A. T. R. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente. Curitiba, n. 18, p. 
95-104, jul/dez, 2008. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33. Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010.  
 
SILVA, Rafael Domingos Oliveira. Negrinhas e negrinhos: visões sobre a criança 
escrava nas narrativas de viajantes – Brasil, século XIX. Revista de História, 5, 1-2, 
2013. 
 
SILVA, V.L.S.; SIMÃO, V.L.; ZWIEREWICZ, M. Ecoformação de professores com 
polinização de escolas criativas:  A ecoformação continuada de professores: 
uma história para contar... Caçador: UNIARP, 2019. 
 
SIQUEIRA, Galdino. Direito Penal Brasileiro: segundo o Código Penal mandado 
executar pelo Decreto N. 847, de 11 de outubro de 1890, e leis que o modificaram 



121 

 

ou completaram, elucidados pela doutrina e jurisprudência. Brasília: Senado 
Federal,Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003, v. 1, p. 11. Disponível 
em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496211>. Acesso em: 01 ago de 2020. 
 
SOARES, Oscar de Macedo. Código penal da República dos Estados Unidos do  
 
SOUZA, Beatriz Alice Weyne Kullmann de. Pedagogia social e teologia em diálogo: 
a perspectiva de uma educadora educacional. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-
Graduação em Teologia. Faculdades EST-RS, 2019. 
 
SOUZA, K. P. Q.; ERTZOGUE, M. H.; ZWIEREWICZ, M. Ecoformação: entre 
dilemas e desafios, um olhar transformador para o século XXI. Humanidades e 
Inovação, v.7, n 4, p. 119-128, 2020. Disponível em 
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1707. Acesso 
em 20 ago. 2020. 
 
SUANNO, João Henrique. Ecoformação, transdisciplinaridade e criatividade: a 
escola e a formação do cidadão do século XXI. En: SUANNO J. H., MORAES, M. C. 
(Org.). O pensar complexo na Educação: sustentabilidade, transdisciplinaridade e 
criatividade. V. 1, p. 171-182. 1ª ed. São Paulo: WAK Editora, 2014. 
 
SUANNO, Marilza Vanessa Rosa; FREITAS, Carla Conti de. (Org.). Razão sensível 
e complexidade na formação de professores: desafios transdisciplinares. Anápolis: 
UEG, 2016. 
 
TIRIBA, Lea. Educar e cuidar: buscando a teoria para compreender discursos e 
práticas. In: KRAMER, Sônia (Org.). Profissionais de Educação Infantil: gestão e 
formação. Rio de Janeiro: Ática, 2005, no prelo. 
 
TORRE, Saturnino de la. Movimento de escolas criativas: Fazendo parte da história 
de formação e transformação. In: ZWIEREWICZ, Marlene (Org.). Criatividade e 
inovação no Ensino Superior: experiências latino-americanas e europeias em foco. 
Blumenau: Nova Letra, 2013. 
 
TORRE, Saturnino de la; ZWIEREWICZ, Marlene. Projetos Criativos 
Ecoformadores. In: ZWIEREWICZ, Marlene; TORRE, Saturnino de la. Uma escola 
para o século XXI: escolas criativas e resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 
2009. 
 
TORRE, Saturnino de la; SILVA, Vera Lucia Souza e. Ecoformação e 
transdisciplinaridade na rede de Escolas Criativas. Revista Dynamis. FURB, 
Blumenau, v. 21, n. 1, p. 15–30, 2015 . Disponível em 
file:///C:/Users/sandr/Downloads/5169-16992-1-PB%20(3).pdf. Acesso em 12 ago 
de 2020. 
 
TORRE, Saturnino de la. Dialogando com a criatividade. Tradução de Cristina 
Mendes Rodríguez. São Paulo: Madras, 2005. 
 
TORRE, S. et al. Transdisciplinaridade e ecoformação: um novo olhar sobre a 
educação. São Paulo: Triom, 2008.   



122 

 

 
TORRE, Saturnino de la; PUJOL, M. A. Rede Internacional de Escolas Criativas e a 
Ecoformação continuada de professores. In: ______. (org). Ecoformação de 
professores com polinização de escolas criativas. Caçador: UNIARP, 2019. 
 
TORRE, S.; PUJOL, M. A. A escola que queremos: escolas de desenvolvimento 
humano. In: TORRE, S.; PUJOL, M. A.; SILVA, V. L. S. (Org.). Inovando na sala de 
aula: instituições transformadoras. Blumenau: Nova Letra, 2013. 
 
TORRE, Saturnino de la. Movimento de escolas criativas: Fazendo parte da 
história de formação e transformação. In: ZWIEREWICZ, Marlene (org.). 
Criatividade e inovação no Ensino Superior: experiências latino-americanas e 
europeias em foco. Blumenau: Nova Letra, 2013. p. 139-162. 
 
TORRE, S.; ZWIREWICZ, M. Projetos criativos ecoformadores. In: ZWIREWICZ, 
M.; TORRE, S. Uma escola para o século XXI: escolas criativas e resiliência na 
educação. Florianópolis: Insular, 2009. 
 
TRIPP, D. Pesquisa-ação: Uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005. 
 
TROCMÉ-FABRE, H. A universidade exposta à transdisciplinaridade. Revista do 
Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, p. 4-7, ago. 2005. 
 
VALLADARES, Licia do Prado; ALVIM, Maria Rosilene Barbosa, Infância e 
sociedade no Brasil: uma análise da literatura. Boletim Informativo e Bibliográfico de 
Ciências Sociais - ANPOCS, Rio de Janeiro, 1988. 
 
WADSWORTH, James E. Moncorvo Filho e o problema da infancia: modelos 
institucionais e ideológicos da assistência à infância no Brasil. In: Revista brasileira 
de História., São Paulo, v.19, n.37, p.105, set. 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01881999000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 08 ago de 2020.  
 
ZILLI, A. R. et al. Criatividade como diferencial nas organizações de ensino superior. 
In: COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN UNIVERSITARIA EM 
AMÉRICA DEL SUR, 10, 2010, Mar del Plata: Anais, Mar del Plata, 2010.  
 
ZWIEREWICZ, M. Projetos Criativos e Ecoformadores – PCE: inovação 
metodológica e estímulo à transdisciplinaridade no Ensino Superior. In: 
ZWIEREWICZ, M. (Org.). Criatividade e inovação no ensino superior: experiências 
latino-americanas e europeias em foco. Blumenau: Nova Letra, 2014. 
 
ZWIEREWICZ, M. Seminário de Pesquisa e Intervenção I. Florianópolis: IFSC, 
2014. 
 
ZWIEREWICZ, M.; TORRE, S. Uma escola para o século XXI: escolas criativas e 
resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 2009.  
 



123 

 

ZWIEREWICZ, M. et al. Implicações das Escolas Criativas e dos Projetos Criativos 
Ecoformadores no programa de formação-ação de docentes da Educação Básica e 
do Ensino Superior. In: Senpex, VI, 2015, Orleans. Ciência e tecnologia para a 
promoção da educação e da vida. Orleans: Unibave, 2015.  
 
ZWIEREWICZ, M. Projetos Criativos Ecoformadores (PCE): uma via metodológica 
desde e para o paradigma da complexidade. In: TORRE, S.; PUJOL, M. A.; SILVA, 
V. L. S. (Org.). Inovando na sala de aula: instituições transformadoras. Blumenau: 
Nova Letra, 2013, p. 151-175. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO – ECOFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Você está sendo convidado a participar do questionário intitulado "ECOFORMAÇÃO 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL", coordenado pela profª Me. Elisia Kasprowisz Stein, 

Coordenadora da educação infantil da rede municipal de Massaranduba, pelo profº 

Dr. Joel Haroldo Baade e pelas mestrandas Sandra Ciane Prawucki Micheluzzi e 

Cintia Luíza Leuthauser, do Mestrado Profissional em Educação Básica da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. 

A sua participação é muito valiosa. Por isso, pedimos a leitura atenta das questões e 

a resposta sincera. 

Esse questionário foi desenvolvido com o objetivo de verificar quais as contribuições 

da Ecoformação na rede municipal do município até o presente momento, 

demonstrando sua efetividade e importância na educação infantil. 

Os resultados da pesquisa serão utilizados na pesquisa de mestrado, sem divulgação 

dos nomes dos participantes. 

1. Nome: 

2. Cidade em que reside: 

3. Função: 

(   ) professor 

(   ) auxiliar 

(   ) outro. Qual?.............................................. 

4. Ingresso: 

(   ) Efetivo 

(   ) ACT 

5. Idade: 

(   ) 18 a 25 anos. 

(   ) 26 a 30 anos. 

(   ) 31 a 35 anos. 

(   ) 36 a 40 anos. 

(   ) 41 a 45 anos. 

(   ) 46 a 50 anos. 

(   ) 51 a 55 anos. 
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(   ) mais de 55 anos. 

6. Há quanto tempo você trabalha na educação infantil? 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) de 1 a 3 anos 

(   ) de 3 a 5 anos 

(   ) de 5 a 7 anos 

(   ) de 7 a 9 anos 

(   ) 9 anos ou mais. 

7. Qual seu nível de formação? 

(   ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior incompleto 

(   ) ensino superior completo 

(   ) especialização 

(   ) mestrado 

(   ) doutorado 

8. Qual sua área de formação? 

9.  A Ecoformação foi implantada na rede municipal do município de 

Massaranduba nos anos de 2018 e 2019. Você participou dessas formações? 

(   ) participei em 2018 e 2019. 

(   ) participei somente em 2019. 

(   ) não participei. 

10.  O que você compreende por ecoformação? 

11. A partir do Programa de Ecoformação (PCEs) implantado na rede municipal 

de Massaranduba, quais as potencialidades que você observa na sua prática 

pedagógica no grupo de professores e/ou no seu CEI? 

12. Quais as fragilidades que você ainda encontra no Programa de Ecoformação 

(PCEs) e que você percebe na sua prática pedagógica, no grupo de 

professores e/ou no seu CEI? 

13. Que motivos externos (fora do CEI) podem ajudar ou comprometer a 

continuidade do programa de ecoformação? 

14.  Que recomendações de melhoria, você sugere para dar continuidade ao 

Programa de Ecoformação na rede municipal, na área de educação infantil? 

15.  Você autoriza a utilização deste questionário na pesquisa de mestrado, sem 

a utilização do seu nome, mantendo sua identidade preservada? 
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(   ) Autorizo. 

(   ) Não autorizo. 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ARTICULADORES 

ENTREVISTA – ECOFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
1. Desde 2018, quando o Programa de Ecoformação foi implantado, você percebeu 
potencialidades no CEI, qual mudança mais significativa? 
 
2. Percebendo essas mudanças, qual importância da ecoformação desde a educação 
infantil? 
 
3. Como articuladora, o que você percebe de fragilidades no Programa de 
Ecoformação (nas práticas pedagógicas, no seu CEI, na gestão)? 
 
4. Notando essas fragilidades, você sente a necessidade de utilizar como apoio uma 
proposta formativa para fortalecimento da ecoformação? Por quê? 
 
5. Quais as prioridades que uma proposta formativa deve conter para fortalecer o 
Programa de Ecoformação na Educação Infantil? 
 
6. Quais os conceitos sobre ecoformação que devem aparecer na proposta 
formativa? O que não pode faltar na proposta? 
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APÊNDICE III – PRODUTO EDUCACIONAL 

 


