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RESUMO 
 

A Educação Infantil (EI) é um campo de pesquisa em expansão pelo reconhecimento 
da importância dessa etapa do desenvolvimento humano e pela ampliação de 
atendimento nesta fase educativa. Esta pesquisa questiona: quais aspectos são 
relevantes para a estruturação de um programa Formação-Ação com docentes da 
Educação Infantil, pautado na perspectiva da ecoformação e transdisciplinaridade e 
articulado aos campos de experiência previstos na Base Nacional Comum Curricular 
– BNCC? A presente dissertação teve como objetivo principal estruturar um programa 
de Formação-Ação a ser utilizado com docentes da Educação Infantil, pautado na 
perspectiva da ecoformação e transdisciplinaridade e articulado aos campos de 
experiência previstos BNCC. Para atender a este estudo, estabeleceram-se três 
objetivos específicos: analisar programas de Formação-Ação existentes na literatura 
pautados na ecoformação e na transdisciplinaridade; descrever práticas educativas 
da Educação Infantil, pautadas na ecoformação e transdisciplinaridade no município 
de Massaranduba SC; e elaborar um programa de formação continuada, pautado na 
transdisciplinaridade e na ecoformação e adequado às indicações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), a ser desenvolvido com docentes da Educação Infantil. 
Historicamente e conceitualmente, ocorreram grandes mudanças em torno do 
conceito de infância. No entanto, há necessidade de ressignificar as ações 
pedagógicas e concepções que permeiam a organização das unidades de Educação 
Infantil. Nesse sentido, os processos formativos revelam-se importantes parceiros. 
Considera-se importante, nesta trajetória, conhecer um pouco as políticas 
educacionais que regulamentam e amparam a Educação infantil, neste caso dá-se 
ênfase à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Essa pesquisa está alicerçada 
nos conceitos de escolas criativas e tem influência do paradigma ecossistêmico, 
partindo do paradigma da complexidade e da transdisciplinaridade. Notórios tem sido, 
nessa perspectiva, a metodologia dos projetos criativos ecoformadores, sendo as 
ações na cidade de Massaranduba, Santa Catarina, um trabalho de destaque. Nessa 
perspectiva, a formação permanente dos docentes desse nível de ensino é uma 
questão irrevogável. A pesquisa caracterizou-se por um estudo de caso, apoiado pela 
pesquisa bibliográfica e documental, e subsidiada pela abordagem qualitativa. A 
população constitui-se de professores, orientadores pedagógicos e gestores de seis 
centros de Educação Infantil do município de Massaranduba, totalizando uma 
população de 40 pessoas observadas. Abordadas pessoalmente para entrevista 
foram sete pessoas, sendo seis professores e a orientadora pedagógica geral da 
secretaria de educação daquele município. A seleção dos docentes se deu de forma 
por ocasião de um encontro pedagógico. A coleta de dados apropriou-se de entrevisas 
com professores, visita em instituições de Educação Infantil, registro em diário de 
campo e participação em reunião de professores. A coleta de dados aconteceu nos 
meses de outubro e novembro de 2019 no município de Massaranduba-SC. A 
pesquisa também se efetivou através de revisão em literatura, na qual se apresentam 
programas de Formação com docentes à luz dos conceitos das Escolas Criativas, 
organizando o Programa de Formação-Ação baseado em práticas, cujos resultados 
apresentam-se de forma positiva. Os resultados apontaram ser possível transformar 
a Educação Infantil através de processos formativos com os docentes, oferecendo às 
crianças um ambiente acolhedor, estimulador da criatividade e rico de possibilidades 
para o seu desenvolvimento integral. Conclui-se que o processo de formação docente 
deve reconhecer o professor como um ser integral, com conhecimentos, vivências, 
sentimentos que precisam ser valorizados e os programas de formação oferecidos 
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aos docentes precisam respeitar e valorizar a identidade pessoal, impulsionado-o a 
uma ação pedagógica transformadora.  
Palavras-chave: Educação Infantil. Ecoformação. Projetos Criativos Ecoformadores. 
BNCC. Campos de Experiência. Formação continuada. 
 
 

 

 
 



ABSTRACT 
 

Early Childhood Education (EI) is an expanding field of research due to the recognition 
of how important this stage is for human development. This research aims to discover 
which aspects are relevant to the structuring of a Training-Action program with 
teachers of Early Childhood Education, based on the perspective of ecoformation and 
transdisciplinarity, connected to the fields of experience provided by the National 
Common Curricular Base – BNCC. The present dissertation had as its main objective 
to structure a Training-Action program to be applied on teachers of Early Childhood 
Education, based on the perspective of ecoformation and transdisciplinarity. In order 
to aim the main objective, three specific objectives were established: analyze existing 
Training-Action programs  based on ecoformation and transdisciplinarity in literature; 
describe educational practices of Early Childhood Education, based on ecoformation 
and transdisciplinarity in the municipality of Massaranduba - SC and elaborate a 
continuous education program, based on transdisciplinarity and ecoformation, 
adequating them to the indications of the Common National Curricular Base (BNCC). 
Historically, there have been major changes around the concept of childhood. 
However, there is a need to reframe the pedagogical actions and concepts that 
permeate the organization of early childhood education units. For this purpose, the 
training processes prove to be important partners. It is considered important to know a 
little about the educational policies that regulate and support early childhood education, 
in this case the National Common Curricular Base (BNCC) is emphasized. This 
research is based on the concepts of creative schools and is influenced by the 
ecosystem paradigm that starts from the paradigm of complexity and 
transdisciplinarity. In this perspective, the methodology of creative eco-training projects 
has been well known, with actions in the city of Massaranduba, Santa Catarina, being 
an outstanding work. In this perspective, the permanent training of teachers at this 
level of education is an irrevocable issue. The research was characterized by a case 
study, supported by bibliographical and documentary research, with qualitative 
approach. The population was made up by teachers, pedagogical advisers and 
managers of 6 Early Childhood Education centers in the municipality of Massaranduba, 
comprehending a group of 40 people to be observed. A personal approach was used 
for interviewing 7 people, being 6 teachers and the general pedagogical advisor of the 
education department. The selection of teachers was made at random during a 
pedagogical meeting. Data collection also included visits to early childhood education 
institutions, registration in a field diary and participation in teachers' meetings, from 
October to November 2010 in the municipality of Massaranduba-SC. The research was 
also carried out through a literature review, where training programs with teachers are 
presented, in light of the Creative Schools concepts, organizing the Training-Action 
Program based on practices, whose results are presented in a positive way. The 
results showed that it is possible to transform Early Childhood Education through 
training processes with teachers, offering children a welcoming environment, 
stimulating creativity and rich in possibilities for their integral development. We got to 
the conclusion that the teacher training process must recognize the teacher as an 
integral being, with knowledge, experiences, feelings that need to be valued and the 
training programs offered to teachers need to respect and value personal identity, 
propelling them to transform pedagogical action. 
Keywords: Child Education. Ecotraining. Eco-trainer. Creative Projects. BNCC. 
Experience Fields. Continuous training. 
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INTRODUÇÃO 

O atendimento para as crianças de 0 a 5 anos em instituições de Educação 

Infantil (EI) e a ampliação do número de vagas têm relação com as mudanças na 

sociedade contemporânea, bem como com a garantia do direito à EI a todas as 

crianças. Junto a isso, se estabeleceu a obrigatoriedade de matrícula e a frequência 

a partir dos 4 anos de idade, prevista na meta 1 do Plano Nacional da Educação (PNE) 

(BRASIL, 2014). 

Como consequência da ampliação do atendimento na EI, intensificaram-se 

estudos e pesquisas em torno da infância, modificando conceitos, a criança que era 

vista como um adulto em miniatura, ou como um ser incapaz, hoje é vista como um 

sujeito de direitos, dotada de potencialidades.  

Muitas políticas educacionais organizam, regulamentam e fiscalizam a EI no 

Brasil, dentre essas a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), 

que impulsionou a Educação Infantil, defendendo-a como um direito de todos. A Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDBEN 9.394/96 sistematiza a EI como 

a primeira etapa da Educação Básica, valorizando-a no sentido de ter como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(BRASIL, 1996). 

O Ministério da Educação (MEC) estabelece alguns indicadores da qualidade 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) a fim de estruturar o trabalho desenvolvido 

nas unidades de EI com vistas ao desenvolvimento integral das crianças. 

Os indicadores da qualidade para Educação Infantil (2009) estabelecem 

dimensões a serem avaliadas e pensadas pela equipe de gestores e de docentes da 

instituição valorizando “(...)práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais 

das crianças e ajudem a construir uma sociedade mais democrática” (BRASIL, 2009, 

p. 9). 

A organização do trabalho desenvolvido na Educação Infantil no Brasil também 

está alicerçada às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017). No entanto, esta pesquisa tomou como pressupostos estes 

documentos. 
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Nessa perspectiva, pesquisadores como Barbosa (2008), Tiriba (2018) e Horn 

(2017) têm dedicado estudos à infância. Parte deles com a finalidade de estimular a 

garantia do direito à educação, além de facilitar a superação do assistencialismo da 

etapa da vida da criança para priorizar o seu desenvolvimento integral, subsidiado por 

um processo no qual estão implicados o educar e o cuidar. 

Para que a infância vivida nas instituições de EI seja valorizada como tal, é 

necessária a garantia da oferta dessa etapa educativa da criança e que os 

profissionais nelas atuantes passem por processos formativos permanentes. Por isso, 

além da formação inicial, devem-se ofertar iniciativas à formação continuada.  

A formação continuada aproxima o docente da realidade educativa, 

colaborando para que compreenda as demandas atuais e possa atuar no sentido de 

atendê-las. A importância desse processo é destacada por Nóvoa (1995) quando 

menciona ser no coletivo que se valida a formação de qualidade, não antes, nem 

depois, mas junto à transformação da escola é que acontece a transformação do 

docente e, consequentemente, das crianças.  

O processo de formação docente é considerado uma via de mão dupla, pois 

formadores, docentes e estudantes enriquecem saberes e aprimoram suas práticas. 

No caso do docente que atua na EI, essa formação pode contribuir para conhecer 

especificidades que são próprias das crianças e criar possibilidades para estimular o 

desenvolvimento integral, partindo do pressuposto de que o professor precisa ter 

autonomia, autoria e suporte para criar suas práticas. 

Portanto, os programas de formação docente se constituem em importantes 

momentos, pois remetem, além do aprofundamento teórico, reflexão sobre a ação 

educativa como um todo, enfatizando a necessidade de ressignificar práticas 

pedagógicas na educação infantil, bem como ressignificar a concepção, a proposta, o 

impacto social na EI.  

Essas demandas permeiam a atuação desta pesquisadora como professora de 

EI, estimulando a decisão de incluir, nesta pesquisa, um programa de formação dos 

profissionais que efetivam o trabalho realizado com as crianças.  

Importante ressaltar que a pesquisadora atua há 19 anos na EI em diversas 

funções, sendo nove anos em sala de aula, sete anos em direção de Centro de 

Educação Infantil e dois anos e meio como orientadora pedagógica dos Centros de 

Educação Infantil do município de Videira - SC. Nessa trajetória, constatou a 
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importância e a necessidade de processos formativos com os docentes da Educação 

Infantil, visto que o conceito de criança e de infância passou por profundas mudanças. 

No cenário educacional, em constante transformações, o processo de formação 

docente se configura em uma importante ferramenta para atender às demandas 

existentes, proporcionando aos docentes momentos de reflexão sobre sua ação 

pedagógica com as crianças.  

 Nesse processo de transformações, emerge o paradigma ecossistêmico, 

proposto por Maria Candida de Moraes, que tem como princípio o pensamento 

complexo, a transdisciplinaridade, um olhar ecológico,  “(...) é construído a partir de 

intercâmbios nutridores entre sujeito e objeto, mediante diálogos, interações, 

transformações e enriquecimentos mútuos” (MORAES, 2004, p.13),  “enfatizando a 

necessidade de um diálogo aberto, criativo, formação de professores de 

transformação de pessoas e da realidade educacional e social” (SUANNO, TORRE E 

SUANNO, 2014, p.16). 

Pensamento complexo, para Morin (1990, p.20), “significa aquilo que é tecido 

em conjunto” e a escola pode ser assim considerada, afinal é um organismo vivo em 

constante movimento e todas as ações que acontecem estão complexamente 

interligadas, daí a necessidade de um olhar transdisciplinar. Para Suanno (2015, p.61) 

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

A transdisciplinaridade remete à ideia de superar práticas fragmentadas e olhar 

a criança como um ser único e complexo. Deve-se pensar em uma educação que 

tenha como princípio a vida. 

A EI tem função social, cujo objetivo é formar cidadão que é parte da sociedade, 

no entanto precisa-se questionar: que tipo de cidadão se quer formar? Quais valores 

e princípios são importantes à sociedade? Quer-se sujeitos reprodutores de 

conhecimento ou pessoas críticas, questionadoras, criativas...? 

A vinculação da escola na formação de um cidadão consciente de sua 
participação no mundo em que vive continua em pauta. A consciência 
ecoformadora, transdisciplinar e criativa são suportes para ações, 
intervenções e transformações pessoais, sociais e planetárias baseadas na 
ética e na corresponsabilidade, na construção de um presente que interferirá, 
consideravelmente, na organização de dias melhores, mais generosos e 
agradáveis para as gerações futuras (SUANNO, 2014, p.180). 



13 

A EI é campo fértil ao desenvolvimento de valores como respeito, empatia, 

amizade, habilidades motoras, cognitivas, emocionais, princípios éticos, pois as 

crianças são muito receptivas a tudo que lhes é apresentado.  “Infância é um período 

da vida em que a criatividade, jogo, descobrimento, imaginação, espontaneidade de 

inter-relacionam. Um campo conceitual em que a vida é aprendizagem permanente” 

(MAURA, 2009, p.71), por isso a proposta de Formação Continuada com docentes, 

também, está intimamente ligada ao referencial de Escolas Criativas, que são 

definidas como instituições  

[...] que vão mais adiante do lugar a qual partem (transcendem), que dão 
mais o que tem e ultrapassam o que delas se espera (recriam), que 
reconhecem o melhor de seus estudantes e professores (valorizam), que 
crescem por dentro e por fora, buscando em tudo a qualidade e a melhora 
(transformam) (TORRE, 2013, p. 13, grifo próprio).   

Escolas Criativas são, portanto, aquelas que transcendem à sua condição de 

origem, recriam ao ultrapassar o que delas se espera, valorizam, ao reconhecer 

potenciais, e transformam enquanto são também transformadas (TORRE, 2009). 

Nessa perspectiva, a intervenção que se efetiva por meio da elaboração de um 

programa Formação-Ação com docentes da Educação Infantil e tem como propósito 

contribuir para que os educadores, em uma ação reflexiva do ato de planejar, 

contemplem uma conexão entre educação e a realidade social, com intenção de 

transformar as práticas pedagógicas em uma possibilidade ao desenvolvimento 

integral das crianças. 

Programa de Formação-Ação contempla a autoformação, que remete ao 

cuidado consigo mesmo; a heteroformação, o cuidado com o outro; e a ecoformação 

o cuidado com o meio ambiente, o lugar em que se vive (Navarra, 2008). 

“As escolas devem reconhecer-se como ambiente privilegiado para o 

desenvolvimento da criatividade, no entanto, o que se vê é o pouco incentivo à 

criatividade docente” (SUANNO, 2013, p.147), nesse sentido, o programa elaborado 

está alicerçado em práticas integradas e inovadoras, que possibilitem o pensar criativo 

no professor de EI. Partindo do pressuposto de que 

- a escola como organização viva que aprende e se transforma; - a 
criatividade como consciência e valor com energia transformadora;  
- os valores e o desenvolvimento humano como referenciais, frente ao 
discurso do desenvolvimento acadêmico tão estendido;  
- o pensamento complexo e a transdisciplinaridade superando a endêmica 
fragmentação do conhecimento (TORRE, 2013, p.160). 
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Diante das profundas transformações sociais e econômicas da sociedade 

contemporânea, as reflexões em torno do conceito de infância, atrelados às alterações 

relacionadas ao currículo da Educação Infantil, faz-se necessário oferecer aos 

docentes processos formativos para que aprimorem suas práticas. Essa necessidade 

ultrapassa as barreiras da transmissão de conhecimento, o professor precisa refletir 

sobre sua prática e ser protagonista da mudança de paradigmas. 

É a partir dessa perspectiva que a proposta do programa de Formação-Ação 

prioriza. Ação com ênfase à valorização das experiências dos docentes, levando-os a 

refletir sobre as possíveis alterações na prática em sala de aula, resultando em uma 

ação concreta com as crianças.  

Face à relevância do tema, o problema desta pesquisa constitui-se do 

questionamento: quais aspectos são relevantes à estruturação de um programa 

formação- Ação com docentes da Educação Infantil, pautado na perspectiva da 

ecoformação e transdisciplinaridade e articulado aos campos de experiência previstos 

na Base Nacional Comum Curricular – BNCC?   

A presente dissertação tem por objetivo principal, estruturar um programa de 

Formação- Ação a ser utilizado com docentes da Educação Infantil, pautado na 

perspectiva da ecoformação e transdisciplinaridade e articulado aos campos de 

experiência previstos BNCC. 

Para atender a este estudo, estabelecem-se três objetivos específicos:  

 Analisar programas de Formação-Ação existentes na literatura pautados na 

ecoformação e transdisciplinaridade;   

 Descrever práticas educativas da Educação Infantil, pautadas na 

ecoformação e transdisciplinaridade no município de Massaranduba SC;  

 Elaborar um programa de formação continuada, pautado na 

transdisciplinaridade e na ecoformação e adequado às indicações da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) a ser desenvolvido com docentes da 

Educação Infantil.  

A pesquisa se efetiva através de revisão em literatura, na qual apresentam-se 

programas de Formação com docentes, pautado na perspectiva das Escolas 

Criativas, organizando o Programa de Formação-Ação baseado em práticas, cujos 

resultados apresentam-se de forma positiva. 

O estudo se constitui em estudo de caso, apoiado pelas pesquisas bibliográfica 

e documental e subsidiada pela abordagem qualitativa. A população constitui-se de 
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professores, de orientadores pedagógicos e de gestores de seis centros de Educação 

Infantil do município de Massaranduba, totalizando uma população de 40 pessoas 

para observação. Abordadas pessoalmente para entrevista, há sete pessoas, sendo 

seis professores e a orientadora pedagógica geral da secretaria de educação. A 

seleção dos docentes ocorre de forma aleatória por ocasião de um encontro 

pedagógico. 

Os docentes e a equipe gestora do município de Massaranduba-SC 

participaram, em 2018 e 2019, de um Programa intitulado “ Programa de Ecoformação 

continuada de gestores e docentes em Escolas Criativas: Educação a partir da vida e 

para a vida”. As instituições de EI trazem resultados advindos dessa formação, por 

isso opta pela coleta de dados realizar-se nas instituições de EI deste município. 

A organização do trabalho nos Centros de Educação Infantil (CEI) de 

Massaranduba-SC baseia-se na metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores 

(PCE), considerando que este método prioriza a transdisciplinaridade, o pensamento 

complexo e a ecoformação, valorizando a educação da vida e para a vida.                                                             

“Um Projeto Criativo Ecoformador representa um referencial de ensino e 

aprendizagem baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e na busca 

do desenvolvimento integral da pessoa” (TORRE E ZWIEREWICZ, 2009, p.155). 

Esta pesquisa justifica-se, principalmente, pela expansão da EI. As crianças, 

desde muito pequenas frequentam instituições em decorrência das transformações 

sociais do século XXI. Como resultado, “[...] frequentam instituições públicas ou 

privadas praticamente desde o nascimento” (GARCIA; RODRIGUES; CASTILHO, 

2016, p.33). Esse cenário impulsionou pesquisadores a estudar a infância 

profundamente no sentido de superar o caráter puramente assistencialista 

predominante na área para adentrar no campo educacional com propósitos 

inovadores e criativos para essa etapa da vida das crianças. 

Essa nova condição interfere no perfil e na subjetividade da criança, atribuindo 

à etapa educativa a tarefa de oferecer oportunidades para desenvolverem habilidades 

motoras, cognitivas, linguísticas, socioemocionais e outras dimensões que fazem 

parte do desenvolvimento integral. Essa condição é prevista nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), na BNCC (BRASIL, 

2017) e nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009).   

Por isso, atuar na formação de docentes converte-se em uma das grandes 

oportunidades no campo da educação, uma vez que essa iniciativa suscita práticas 



16 

que ultrapassem a visão reprodutivista do ensino, estimulando a origem desta 

pesquisa. Assim, este estudo tem relação direta com demandas observadas na 

atuação da pesquisadora no contexto educacional. 

A formação continuada é um muito importante para que o docente acompanhe 

as demandas   educacionais e esteja constantemente refletindo sua prática buscando 

aprimorá-la. Por isso, investir na formação de docentes da Educação Infantil é uma 

das possibilidades para melhorar a prática pedagógica, especialmente, quando 

oportuniza ao docente a vivenciar práticas inovadoras na perspectiva de suscitar a 

criatividade do docente. 

Discute-se muito sobre o protagonismo da criança para que lhes seja 

oportunizado tornarem-se partícipes no planejamento e na execução das atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Mas questiona-se: a formação dos professores 

oferece alternativas para serem protagonistas do seu planejamento? Serem autores 

desse processo? Refletirem sobre sua atuação com vistas a buscar algo novo?  

Necessita-se de uma formação mais humanizada não somente aos educandos, 

mas também aos educadores, formação esta que valorize o docente e seus saberes, 

na busca da reflexão de sua ação pedagógica e da compreensão que é autor da sua 

prática pedagógica. 

Nesse viés, a formação docente configura-se em um processo de reflexão-ação 

entre os pares com vistas aos conhecimentos que o profissional constituiu na sua 

trajetória, transformando-a em momento no qual a troca de experiências e de saberes 

prevalece na busca de inspiração para criar projetos inovadores e desenvolver, com 

as crianças, objetivando oferecer-lhes melhores condições educativas. 

Destaca-se, nesse processo, a relevância de priorizar o paradigma 

ecossistêmico que valoriza uma educação a partir da vida e para a vida e possibilita 

transformações dos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, no 

ambiente da sala de aula, no contexto das instituições e nos seus entornos (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009). 

Nesse sentido, a proposta se remete a um programa de Formação-Ação na 

perspectiva do professor sujeito ativo do processo, pois “(...) a vivência dessas 

experiências só será formadora e transformadora na medida em que o professor atuar 

intencionalmente na perspectiva de incidir sobre o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças” (FARIA; SALLES, 2012, p. 86). Com isso, justifica-se o trabalho 

formativo a ser realizado com os professores. 
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Importante considerar que o processo de formação deve reconhecer o 

professor como um ser integral, com conhecimentos, vivências, sentimentos que 

precisam ser valorizados. Da mesma forma, precisam ser consideradas suas 

necessidades de formação permanente. 

Em relação ao âmbito acadêmico, o Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica, na linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação, tem 

a qualificação para a gestão na Educação Básica como principal foco, desenvolvendo 

pesquisas aplicadas e projetos de intervenção com perspectivas de inovação, 

formando profissionais que contribuam para o desenvolvimento social, político e 

cultural. (UNIARP, 2016). Nessa perspectiva, justifica-se esta pesquisa, esperando-

se que, por meio dela, seja possível oferecer um programa de formação aos docentes 

na perspectiva de uma ação pedagógica inovadora, criativa, humana, ecológica e 

conscientes nas instituições de Educação Infantil em que atuam.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

Para melhor compreensão do tema abordado, fez-se necessário conhecer as 

demandas que implicaram o surgimento de unidades de Educação Infantil no Brasil. 

Além de noções históricas, destacam-se, nesta seção, aspectos relacionados à 

legislação brasileira que, também, contribuíram para validar a Educação Infantil em 

âmbito nacional a ponto de se constituir como um direito a todas as crianças do país.   

1.1.1 Concepções sobre infância   

O conceito de Infância vem sendo historicamente construído na sociedade e a 

preocupação com essa fase da vida tem se intensificado, passando a ser alvo de 

discussões no âmbito nacional e internacional, além da publicação de diversos 

documentos e políticas públicas por parte dos governos nacionais com vistas aos 

direitos e cuidados sociais com as crianças. 

Importante reforçar que, ao longo da história, o conceito de Infância não é 

unânime nem linear, sendo construído e reconstruído de perspectivas diversas em 

diferentes momentos.  

Àries (2006) trouxe muitas contribuições ao Brasil e ao mundo acerca da 

formação histórica do conceito de criança e do surgimento, no Ocidente, de um 

sentimento ou de uma sensibilidade à infância como fase específica da vida, 

argumentando que, na idade média, não tinha uma existência própria, singular já que 

a criança era considerada um adulto em miniatura. 

O autor baseou seus estudos em análise de obras de artes produzidas entre os 

séculos XIII e XVII e concluiu que “[...] a arte medieval desconhecia a infância ou não 

tentava representá-la. É difícil ver que essa ausência se devesse à incompetência ou 

falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse 

mundo” (ÀRIES, 2006, p.17). Nessa perspectiva, considerava que, na Idade Média, 

não havia sentimento de infância, mas sim um sentimento comum a todos. 

Àries (2006) registra o aparecimento da infância a partir do século XIII, 

afirmando que 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 
pode ser acompanhada na história da arte e na icnografia dos séculos XV e 
XVI. Mas os sinais do seu desenvolvimento tornaram-se particularmente 
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numerosos e significativos a partir do século XVI e durante o século XVII 
(ÀRIES, 2006, p. 65). 

Contudo, Stearns questiona alguns apontamentos de Àries e afirma que “A 

infância ocidental pré-moderna era diferente da moderna em uma porção de facetas. 

Muitas dessas diferenças refletiam taxas de natalidade e mortalidade e o papel do 

trabalho infantil nas sociedades agrícolas” (STEARNS, 2006, p. 80). 

Outro pesquisador da infância é Postman (1999), o qual tem como base de 

estudos as ideias de Àries. Assim, defende que sempre houve criança, porém, a 

concepção de infância atual é resultado de transformações históricas e sociais. O 

autor destaca que as problematizações da atualidade não existiam como tal até o fim 

da Idade Média. 

Postman (1999) relaciona o desenvolvimento do conceito de infância ao 

surgimento da máquina tipográfica, afirmando que a mesma impulsionou a 

necessidade da apropriação do sistema escrito e, como consequência, a 

escolarização das crianças, porém afirma que as mídias eletrônicas da atualidade, 

disponíveis para as crianças, apontam para o desaparecimento do conceito de 

infância, uma vez que o mundo compartilhado está muito próximo do adulto. 

As ideias de Postman são passíveis de questionamentos no cenário atual, pois 

a infância está sendo tão exaltada, cercada de direitos e muito enfatizada na 

pedagogia, na psicologia, nos estudos e nas pesquisas.  

Nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, houve mudanças significativas no modo de 

as crianças se vestirem, na linguagem, publicaram-se livros referentes à pediatria, à 

literatura infantil começou a se desenvolver. O período mostra uma maior 

preocupação em torno do conceito de infância, sendo nutrido por um sentimento 

próprio para essa fase da vida. 

Veiga (2007), igualmente, apresenta um olhar sobre a Infância, porquanto 

compreende que ao longo da história esse conceito se constitui de uma construção 

social, defende que a cultura da criança é construída pelo pensar dos adultos, levando 

em consideração os aspectos sociais e funcionais da vida adulta.  No entendimento 

de Veiga (2007), o conceito de infância é  

[...] caracterizado pela dependência funcional dos adultos e cuja duração é 
vinculada a diferentes condições de existência dos indivíduos, mas 
fundamentalmente, a relação entre adultos e crianças. Dessa maneira, 
evidentemente é possível uma história homogênea dessas relações. Isso 
porque as caracterizações das distinções geracionais norteadoras dos 
processos de apreensão das relações adultos e crianças são produções sócio 
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históricas, compondo o conjunto de mudanças e permanências de 
comportamentos, hábitos e valores de uma sociedade (VEIGA, 2007, p. 43). 

Nesse sentido, o conceito de Infância foi se modificando ao longo dos tempos, 

levando em consideração aspectos históricos, políticos, culturais e sociais da 

humanidade. Importante ressaltar que essa fase da vida ainda é muito pesquisada a 

fim de melhor compreender os primeiros anos de vida da criança na busca da garantia 

dos seus direitos e do pleno desenvolvimento infantil. 

1.1.2 As políticas públicas e o atendimento das crianças de 0 a 5 anos 

O século XIX, até as primeiras décadas do século XX, marcou-se por ações e 

programas voltados a políticas educacionais com ênfase ao assistencialismo, 

cuidados médicos e alimentares, descartando o compromisso com o desenvolvimento 

infantil voltado aos direitos fundamentais da infância (KRAMER,1988). 

Kuhlmann Junior (2001) e Kramer (2003) destacam, em estudos voltados às 

políticas voltadas à infância, que, no Brasil, as primeiras ações e programas 

destinados às crianças voltavam-se à infância desvalida, termo esse que compreendia 

a criança pobre como um ser sem valor, sem opinião.  

Até o ano de até 1974, existiu a “Casa dos Expostos”, onde as crianças, cujo 

nascimento era ilegítimo, eram deixadas em uma roda “[...] cilindro oco de madeira, 

giratório, que eram construídas em muro de igreja e hospital de caridade, na qual as 

crianças eram entregues sem que a identidade de quem a trazia fosse revelada” 

(PASSAMAI; SILVA, 2009, p. 2), para serem cuidadas por entidades religiosas. 

No período em que antecede a república, ou seja, antes de 1889, as iniciativas 

de proteção à infância eram isoladas e defendiam a vida, combatendo altas taxas de 

mortalidade.  Contudo, a partir desse ano, o Estado passou a ser mais presente nas 

questões da infância, atuando como fiscalizador e regulamentador dos serviços 

prestados pelas entidades, porém mantendo o caráter assistencial. 

Em 1899, criou-se, no Rio de Janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância do Brasil com objetivo de: atender crianças menores de 8 anos; elaborar leis 

que regulassem a vida e saúde dos recém-nascidos; atender crianças pobres, 

doentes, defeituosas, maltratadas e abandonadas; criar maternidades, creches e 

jardins de infância (KRAMER, 2003). Apesar da relevância, o trabalho defendido 

nessas instituições era de caráter assistencialista. 
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As demandas sociais do século XX e o crescimento da indústria impulsionaram 

a mulher para o mercado de trabalho, em contrapartida surgiram as creches para 

cuidar das crianças pequenas filhos de mães pobres que trabalhavam na indústria. 

As referências históricas da creche são unânimes em afirmar que ela foi 
criada para cuidar das crianças pequenas, cujas mães saíam para o trabalho. 
Está, portanto, historicamente vinculada ao trabalho extradomiciliar da 
mulher. Sua origem, na sociedade ocidental, está no trinômio mulher-
trabalho-criança (DIDONET, 2001, p. 12). 

Bujes (2001) destaca que as creches e as pré-escolas surgiram a partir de 

mudanças econômicas, políticas e sociais, assim como pela incorporação das 

mulheres no mercado de trabalho. Ideologicamente, tornar o cidadão, em função da 

educação, um indivíduo produtivo que atenda às exigências da sociedade. 

[...] a história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que 
se somam, mas a interação de tempos, influências e temas, em que o período 
de elaboração da proposta educacional assistencialista se integra aos outros 
tempos da história dos homens (KUHLMANN JÚNIOR, 2001, p.81). 

Diante dessa análise, compreende-se que a Educação Infantil, no Brasil, surgiu 

a partir das necessidades emergente e o conceito de Infância vem sendo estudado e 

discutido com vistas a reconhecer a criança como um sujeito histórico e de direitos. 

O cenário educacional da primeira infância ganha visibilidade com a 

Constituição da República Federativa do Brasil - CF de 1988, que é o primeiro 

documento que trata a EI como um direito, garantido a todos os cidadãos brasileiros. 

Nessa perspectiva, as crianças passam a ser vistas como seres de direitos (BRASIL, 

1988).  

No ano de 1996, aprovou-se a LDBEN 9394/96. Essa reforça os conceitos da 

CF, organizando o ensino em dois níveis: Educação Básica, que compreende a 

Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio e Ensino superior, com a 

obrigação do cumprimento de 200 dias letivos e 800 horas aula. 

A partir de então, a EI passou a ser parte integrante da Educação Básica, 

revigorando essa etapa de ensino e impulsionando um novo olhar sobre ela. 

Art. 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 físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, p.14). 

Também, regulamenta o funcionamento da EI, estabelecendo que deve ser 

oferecida em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos), com carga horária de 

no mínimo 4 horas diárias para turno parcial e 7 horas para turno integral (BRASIL, 

1996).  
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No que se refere à avaliação, afirma que se deve realizar nessa etapa de ensino 

por meio de registros do desenvolvimento da criança, sem caráter de promoção para 

o ensino fundamental (BRASIL, 1996). O registro de desenvolvimento da criança 

implica na observação diária a fim de pontuar seus avanços no decorrer do processo. 

Em relação aos profissionais da educação, a LDBEN 9394/96 estabelece que 

a formação mínima inicial do docente deve ser nível superior na área em que atua.  

Ampara, também, programas de formação continuada oferecidos por instituições 

públicas ou privadas aos docentes, bem como sua valorização, assegurando planos 

de cargos e salários, período reservado ao planejamento, piso salarial e condições 

adequadas de trabalho. 

Com base na necessidade de orientar as instituições de Educação Infantil na 

organização de sua prática cotidiana, o MEC elaborou um documento no ano de 2009, 

que aponta alguns indicadores de qualidade para Educação Infantil, partindo dos 

seguintes questionamentos:  

Como deve ser uma instituição de Educação Infantil de qualidade? Quais os 
critérios para se avaliar a qualidade de uma creche ou pré-escola? Como as 
equipes de educadores, os pais [...] podem ajudar a melhorar a qualidade das 
instituições de Educação Infantil? (BRASIL, 2009, p.13). 

Nesse viés, o documento defende que o conceito de qualidade depende de 

diversos fatores, tais como o contexto histórico, social, econômico em que a instituição 

se insere; questões relacionadas à cultura, aos valores e aos conhecimentos acerca 

da infância e de como as crianças se desenvolvem.  Partindo dessa perspectiva, o 

processo de definir e de avaliar a qualidade de uma instituição educativa deve ser 

participativa e aberta com vistas a práticas educativas que respeitem os direitos 

fundamentais das crianças, auxiliando na construção de uma sociedade mais 

democrática (BRASIL, 2009). 

O documento oferece um instrumento de avaliação, separado em sete 

dimensões, com o intuito de auxiliar os profissionais a fazer um diagnóstico da 

instituição bem como traçar parâmetros de qualidade, objetivando a garantia do direito 

das crianças de desenvolverem-se de maneira integral nos diversos aspectos. As 

dimensões (BRASIL, 2009) são as seguintes: 

a) Dimensão planejamento institucional: parte da prerrogativa dos objetivos a 

serem alcançados nas instituições de Educação Infantil, afirmando que o trabalho 

desenvolvido deve partir de uma proposta pedagógica, construída coletivamente, com 
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olhar voltado à realidade existente, prevendo que esse documento estruture o corpo 

docente e suas atividades e não um documento de gaveta. 

Para elaboração de uma proposta pedagógica que atenda às necessidades da 

instituição e favoreça o trabalho desenvolvido com as crianças, faz-se necessário a 

participação efetiva de toda a comunidade escolar, além da atualização sobre as 

legislações e sobre os conhecimentos que dizem respeito à Educação Infantil.  

b) Dimensão multiplicidade de experiências e de linguagens: refere-se à 

organização da instituição com vistas a valorizar a autonomia das crianças, com 

materiais dispostos de maneira que tenham possibilidades de fazer suas escolhas, 

desenvolvendo atividades individuais e coletivas.  

c) Dimensão das interações: compreende a instituição de Educação Infantil 

como um espaço de convivência e de interação entre crianças e crianças/ e adultos e 

crianças, onde acontecem diversificados modos de convivência.  

d) Dimensão promoção da saúde: refere-se à atenção dada ao que se relaciona 

à alimentação saudável, práticas diárias organizadas para a prevenção de acidentes 

e de condições necessárias para um bom desenvolvimento infantil.  

e) Dimensão da organização de espaços, materiais e mobiliários: o ambiente 

da instituição deve refletir uma concepção de educação que respeite as necessidades 

das crianças. Precisam ser limpos, organizados, arejados, bem iluminados, com área 

externa bem cuidada e organizada para o as crianças brincarem. O mobiliário deve 

ser planejado, levando em consideração o tamanho das crianças, os brinquedos e os 

livros acessíveis, adequados à idade e ter em quantidade suficiente para brincarem. 

Também é necessário contemplar um espaço para o registro e a divulgação dos 

projetos educativos desenvolvidos.  

f) Dimensão formação e condições de trabalho dos professores e demais 

profissionais: considera que é o professor que efetiva as propostas pedagógicas e por 

essa via necessita ser qualificado constantemente com salários dignos, contando com 

apoio da equipe de coordenação. As condições de trabalho devem ser compatíveis 

com a importante tarefa que desempenha.  

g) Dimensão cooperação e troca com as famílias e a participação na rede de 

proteção social: no contexto de aproximar as famílias do ambiente educativo, e 

participando ativamente da Rede de Proteção dos Direitos das Crianças, na busca de 

contribuir para a sociedade brasileira na garantia dos direitos das crianças previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  
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Considerando as referidas dimensões, a ação educativa nas instituições de 

Educação Infantil necessita ser aprimorada a cada dia. A criança deve ser 

considerada o centro da aprendizagem e, nesse viés, o docente oferecer condições 

para que seja protagonista do seu processo de aprendizagem. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica - DCNEIS, 

organizadas pelo Ministério da Educação e parceiros em 2010, objetivam estruturar o 

planejamento curricular das instituições de Educação Infantil com vistas ao 

desenvolvimento integral das crianças que frequentam creches e pré-escolas 

(BRASIL, 2010). Importante ressaltar que, em 2013, revisaram-se as DCNEIS 

revisadas e esse estudo tomará como base esta versão. 

As DCNEIS (2013) são caracterizadas por defender a ideia que a criança é ser 

de direitos, ou seja, têm direito à educação de qualidade, à alimentação saudável e 

equilibrada, a ter espaço para brincar, entre outros. Também, defende que a criança 

é dotada de potencialidades e o principal objetivo da EI é o desenvolvimento integral 

da mesma. 

Estão presentes nas diretrizes três princípios fundamentais a serem 

enfatizados na EI: princípios éticos, políticos e estéticos. Éticos visando à valorização 

da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e as diferentes culturas; políticos, na busca da garantia de direitos 

de cidadania e estéticos, valorizando a sensibilidade, criatividade e a ludicidade 

(BRASIL, 2013). 

Esse documento, igualmente, indica que “[...] o currículo na Educação Infantil é 

concebido como um conjunto de práticas que buscam articular os saberes das 

crianças, com os conhecimentos que fazem parte do seu patrimônio cultural, artístico, 

científico e tecnológico [...]” (BRASIL, 2013, p. 86) nesse contexto, o currículo deve 

partir da realidade existente, com respeito as individualidades locais e regionais. 

É importante ressaltar que a criança deve ser vista como ser único e precisa 
ser trabalhado na sua totalidade, na Educação Infantil não há espaço para o 
trabalho fragmentado, “as práticas educativas precisam ser planejadas e 
permanentemente avaliadas garantindo a integralidade e a indivisibilidade 
das dimensões expressivo – motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 
estética e sociocultural das crianças (BRASIL, 2013, p. 86).   

No ano de 2014, publicou-se o Plano Nacional de Educação (PNE), que 

contempla metas e estratégias para as políticas educacionais a serem adotadas no 

período de 10 anos, apresentando como um dos objetivos universalizar a educação, 

dando o direito a todos os cidadãos. A meta 1 do PNE compreende: 
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Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 
quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de 
até três anos até o final da vigência deste PNE (BRASIL, 2014, p. 33). 

Nesse sentido, é função dos municípios ampliar a oferta da Educação Infantil a 

fim de garantir esse direito a todas as crianças, compreendendo a obrigatoriedade do 

ingresso das crianças a partir dos 4 anos, considerando a Lei 12.796 (2013) que altera 

os artigos 4° e 6°da LDBEN (1996):  

Art. 4º I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

O PNE é uma diretriz que prevê a melhoria da qualidade da educação; 

formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade e também a valorização dos (as) profissionais da 

educação. 

O conceito de qualidade é bastante subjetivo, Matsuura (2004, p.1) diz que uma 

escola de qualidade   

[...] aquela em que existe um clima favorável à aprendizagem, em que os 
professores e gestores são líderes animadores e em que a violência é 
substituída pela cultura da paz e pelo gosto de os alunos irem a uma 
instituição que atende às suas necessidades. Uma boa escola tem um 
currículo significativo: mantém um pé no seu ambiente e outro na sociedade 
em rede. 

Uma escola de qualidade é aquela que valoriza a vida e seus entornos, que 

ensina as crianças a pensarem, a questionarem, a valorizarem, a cuidarem do planeta 

na qual vivem, a respeitarem o outro, enfim que, além dos conteúdos, busca trabalhar 

e valorizar os valores humanos.  

A melhoria da qualidade da educação está associada a diversos fatores como 

as políticas educacionais vigentes que, na sua grande maioria, não são elaboradas 

pelas pessoas que as aplicam, os recursos financeiros para a efetivação das mesmas 

são insuficientes, tendo em vista a forma como é realizada a escolha dos gestores, a 

formação docente, enfim a cultura organizacional das unidades educativas. 

Nessa perspectiva, enfatiza-se a importância da valorização e do incentivo do 

profissional da educação, afinal ele é fundamental no trabalho desenvolvido nas 

escolas. Programas de formação continuada de docentes são relevantes no que tange 

ao aprimoramento da prática educativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art4ii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art6.
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[...] Tais programas são um direito das professoras e professores no sentido 
de aprimorar sua prática e desenvolver a si e a sua identidade profissional no 
exercício de seu trabalho. Eles devem dar-lhes condições para refletir sobre 
sua prática docente cotidiana em termos pedagógicos, éticos e políticos, e 
tomar decisões, sobre as melhores formas de mediar a aprendizagem e o 
desenvolvimento infantil, considerando o coletivo de crianças, assim como 
suas singularidades (BRASIL, 2013, p. 92). 

No contexto educacional, retoma-se a LDBEN (BRASIL, 1996), no artigo 26, 

que contempla a previsibilidade dos currículos da educação básica terem uma base 

nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, respeitando e 

valorizando características próprias da região local, a cultura dos educandos, 

motivando a construção da BNCC. 

A BNCC é uma política pública, aprovada no ano de 2017, com o propósito de 

garantir a equidade do ensino a todos os cidadãos brasileiros, respeitando as 

diferenças e a cultura local. Sua elaboração foi constituída por uma equipe de 

especialistas, sendo que seu principal objetivo é oferecer suporte para constituição 

dos currículos da Educação básica num país com tantas desigualdades, almejando 

aquele que dê condições de aprendizagens para todas as pessoas. Até chegar ao 

documento final, houve três consultas pública (BRASIL, 2017).  

A BNCC visa a dar suporte à organização do currículo para que todos tenham 

acesso a aprendizagens essenciais comuns, minimizando as desigualdades em um 

país tão imenso e com diferentes níveis culturais e intelectuais, orientando as 

propostas pedagógicas em todas as escolas públicas e particulares da educação 

infantil até o ensino médio para todo o Brasil. 

Para Educação Infantil, a BNCC defende a garantia de seis direitos de 

aprendizagens e dez competências, para toda a educação básica, a serem 

contemplados dentro de cinco campos de experiências.   

Os direitos de aprendizagem referem-se ao que se precisa oferecer às crianças 

na Educação Infantil, com vistas a uma infância pautada em valores e em experiências 

significativas às crianças, possibilitando-as a desempenharem papel ativo no espaço 

que convivem, construindo significados sobre si, os outros e o mundo. Os cinco 

direitos de aprendizagem são: 

1. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  
2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
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imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 
3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador 
quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha 
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  
4. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
5. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  
6. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitária 
(BRASIL, 2017, p. 36). 

Ao analisar o principal objetivo da EI, de acordo com as DCNEI (2013), que se 

refere ao desenvolvimento integral da criança, é importante considerar que muitos 

outros direitos são relevantes de serem garantidos às crianças. Dentre eles, destaca-

se o direito a aprender, a questionar, a problematizar, a refletir, entre outros. 

Para alcançar os objetivos de aprendizagem, a BNCC pressupõe que o 

currículo da Educação Infantil seja organizado por Campos de Experiências, 

pensando em um trabalho pautado na organização de espaços e de contextos de 

aprendizagem, cujo olhar é voltado ao desenvolvimento integral da criança. “O 

conceito de experiência reconhece que a imersão da criança em práticas sociais e 

culturais criativas e interativas promove aprendizagem significativas, criando 

momentos plenos de afetividade e descobertas” (BRASIL, 2017, p.12).  

Para efetivar essa prática, o professor necessita transformar sua atuação em 

sala de aula, deixando de lado as práticas expositivas e oferecendo às crianças 

situações que possam experienciar e participar ativamente a partir de estratégias que 

desafiem as crianças a pensarem e a evoluírem. Nesse sentido, a observação é uma 

grande aliada, pois oferece suporte para o professor identificar aspectos a serem 

melhorados, ampliando possibilidades de aprendizagem.   

Nesse viés, o trabalho docente é “refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar 

e monitorar o conjunto das práticas e das interações, garantindo a pluralidade de 

situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (BRASIL, 2017, p. 

36). 

A cada campo de experiência, contemplados na BNCC (2017), definem-se 

objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento organizados em três grupos por 
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faixa etária. (Bebês: zero a 1 ano e seis 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) 

Os campos de experiências que a BNCC traz referem-se: o eu, o outro e o nós; 

corpo, gestos e movimentos; rraços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento 

e imaginação e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações com vistas 

a uma prática a partir das interações e brincadeiras. Os campos de experiências são 

“(...) um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017 p. 38). 

A BNCC afirma não ser o currículo das instituições educacionais, mas sim 

oferecer subsídios para que essas estruturem seu próprio currículo, levando em 

consideração aspectos próprios referentes às particularidades e à cultura de cada 

realidade, quer sejam aspectos gerais ou parte diversificada. No entanto, define 

claramente o que precisa ser trabalhado em cada faixa etária, possibilitando o 

entendimento de ser considerado o currículo.  

Há uma preocupação muito grande com relação à BNCC em acelerar o 

processo na elaboração do currículo, pois o amadurecimento de um instrumento tão 

importante como esse necessita de muito debate, muita formação, muita discussão.  

Em 28 de fevereiro de 2018, houve um seminário de implementação da BNCC 

promovido pela UNDIME/ Goiás, no qual se estabeleceram prazos para sua 

implementação, recomendando que, até novembro/2018, os currículos sejam 

elaborados de acordo com a BNCC (2017) e aprovados pelos conselhos (municipal 

ou estadual) de educação. (SUANNO; PINHO; SUANNO,2018). 

Um prazo que não permite a adequada compreensão do documento final da 

BNCC nem a participação, o diálogo, a crítica, a autonomia docente e da comunidade 

escolar sobre as questões em torno do documento, do currículo e do processo de 

re(elaboração) curricular no processo de implementação da BNCC.  

Por trás dessa padronização, inibindo a autonomia escolar, engessando a 

prática docente e a diversidade de projetos, interferindo na identidade da instituição, 

nos Projetos Políticos Pedagógicos, qual intenção está prevalecendo? Será que 

teremos escolas criativas, escolas com prática inovadoras? 

Preocupa-nos, membros da RIEC, que a BNCC venha à asfixiar escolas 
criativas, projetos políticos pedagógicos (críticos, autorais, inovadores) em 
nome de padronizações, avaliações, controles, materiais didáticos e 
formação docente pragmática. A Rede Internacional de Escolas Criativas: 
Construindo a Escola do Século XXI - RIEC, tem por objetivo investigar 
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escolas criativas e contribuir para o reconhecimento e a socialização de 
projetos e processos institucionais, construídos coletivamente, e que sejam 
criativos, transformadores, fruto de uma nova consciência e que seja nutrida 
por uma cultura de mudança, uma cultura transformadora. Assim sendo, 
almeja-se “criar redes de escolas e instituições que possam intercambiar 
entre si” (TORRE, 2012, p. 11-12). Nesta perspectiva, valoriza-se a 
autonomia escolar, a autonomia docente e a articulação entre autoria, 
criatividade e construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Escola 
com ampla participação da comunidade escolar e esforço por produzir práxis 
inventiva e inédito viável. A educação brasileira precisa de mudanças, mas 
produzidas em processos dialógicos e democráticos. Assim, mantemo-nos na 
defesa do direito à educação laica, democrática, plural e de qualidade 
(SUANNO; PINHO; SUANNO, 2018, p.150). 

A BNCC é uma política educacional que traz conceitos relevantes ao ambiente 

educacional, porém restringe o currículo e a autonomia das unidades escolares. 

Importante considerar que a BNCC é um documento de caráter mandatório. 

A atuação do docente da EI implica na compreensão da indissociabilidade entre 

o cuidar e o educar, uma vez que o trabalho é realizado com crianças de 0 a 5 anos e 

as mesmas requerem, além de experiências para seu desenvolvimento integral, 

muitos cuidados conforme será tratado a seguir. 

1.1.3 O cuidar e o educar 

A Educação Infantil no Brasil configura-se, nos dias atuais, como um grande 

desafio. As crianças estão institucionalizadas e asseguradas como seres de direitos. 

De acordo com as políticas públicas educacionais vigentes, elas têm direito à 

educação de qualidade, ao brincar pensado e estruturado para o seu pleno 

desenvolvimento, direito à alimentação balanceada e de qualidade, à interação com 

outras crianças e adultos, ao contato com culturas diversas e ao respeito a seus 

aspectos sociais e culturais. 

Para organização do trabalho desenvolvido nas unidades de Educação Infantil, 

a BNCC (BRASIL, 2017) classifica as crianças da Educação Infantil em Bebês, (0 a 1 

ano e seis meses) crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e 

crianças pequenas (4 anos a 5 anos e onze meses), a fim de oferecer suporte para a 

organização do currículo, pautando-se nas especificidades de cada faixa etária. 

Nesse contexto, o trabalho educacional desenvolvido nas instituições de 

Educação Infantil deve levar em consideração dois aspectos importantes: o Cuidar e 

o Educar. O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 

1998) aponta para indissociabilidade desses conceitos.  Importante ressaltar que o 

RCNEI define educar como:  
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[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 
de forma integrada [...] na perspectiva de contribuir para a formação de 
crianças felizes e saudáveis (RCNEI, vol. I, 1998, p.23). E o cuidar é definido 
como: [...] parte integrante da educação, embora exigir conhecimentos, 
habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica (BRASIL, 
1998, p. 24). 

Tomando por base esses conceitos, torna-se evidente que o cuidar e o educar 

são integrantes da prática docente nas instituições de EI e estão intimamente ligados.  

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido nas instituições de EI precisa pautar-

se no desenvolvimento integral das crianças, proporcionando às crianças o 

protagonismo infantil. 

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 (BRASIL, 
2013, p.86). 

É necessário apostar em ações que possibilitem à criança ser reflexiva na 

busca da resolução de seus problemas, na organização do seu pensamento e de suas 

atitudes, tornando-se partícipes e escritores de sua história. “[...]. As crianças são 

capazes de criar teorias, interpretações, perguntas e são co-protagonistas na 

construção dos processos de conhecimento [...]” (BARBOSA; HORN, 2008, p.28). 

A EI deve oferecer às crianças atividades que façam parte de temas 

significativos e relacionados com a realidade social e cultural na qual estão inseridas, 

visando à transformação dessa realidade, o que exige o desafio de desejar e se 

encorajar para inovar.  Isso pressupõe o comprometimento do profissional da 

educação com o seu ambiente em sentido amplo, não apenas pedagógico, mas 

também social e ecológico (BARBOSA; HORN, 2008, p.19). 

 No período que compreende a EI, a criança desenvolve conceitos importantes 

que levará para o longo de sua vida. Nessa perspectiva, as DCNEI orientam no sentido 

de que a criança tenha contato com diversos elementos da natureza na perspectiva 

do seu desenvolvimento integral e da sustentabilidade ambiental. 

As crianças precisam viver experiências significativas, na EI, visando a uma 

sociedade mais reflexiva e comprometida com as questões relacionais e ambientais. 

Infância é o período da vida em que a criatividade, jogo, descobrimento, 
imaginação, espontaneidade se inter-relacionam, um campo conceitual em 
que a vida é aprendizagem permanente. É a natureza em um estado puro, 
com todas as suas potencialidades e sua complexidade (MAURA, 2009, p. 
71). 



31 

Importante ressaltar que o Brasil, um país com tantas desigualdades, onde a 

renda se concentra nas mãos de poucos, a instituição de EI também carrega traços 

desta especificidade e tem a importante tarefa de estruturar a ação pedagógica de 

modo a atender todas as demandas, 

a escola é uma das mais importantes instâncias de democratização social e 
de promoção da inclusão social, desde que atenda à sua tarefa básica: a 
atividade de aprendizagem dos alunos. [...]. As mudanças no modo de ser e 
de agir decorrentes de aprendizagem dependem de mediação do outro pela 
linguagem, formando dispositivos internos orientadores da personalidade. ” 
(LIBÂNEO, 2012, p.26). 

Na organização da EI, é fundamental investir em práticas que valorizem a 

infância em todos os seus aspectos, sejam sociais, culturais, emocionais, além de 

compreender, um período muito importante da vida, pois é nessa fase em que a 

criança aprende a conviver, a ser, a respeitar, a amar, a desenvolver-se como ser 

criativo, reflexivo capaz de transformar a sociedade.  

Portanto, o trabalho desenvolvido na EI integra ao ato de educar o cuidar no 

cotidiano das instituições, respeitando a individualidade da criança e valorizando seus 

avanços e suas conquistas. 

Para um trabalho na E I que promova o desenvolvimento integral às crianças 

de 0 a 5 anos, a organização dos espaços e do tempo se constitui importante 

componente. 

1.1.4 Organização dos espaços e do tempo 

A organização dos espaços na EI é foco de muitas discussões nos dias atuais. 

Horn (2017), por exemplo, registra que o atendimento das crianças em Centros 

Educacionais Infantis (CEIs) passou do assistencialismo para o espelhamento da 

escola de ensino fundamental, deixando de levar em consideração os principais 

aspectos da infância. 

A infância, contudo, é um momento da vida rico de possibilidades de 

desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, afetivas, relacionais, culturais, 

entre outras, que podem ser potencializadas ou podadas, dependendo da vivência da 

criança.  

Horn (2004) defende a ideia da organização dos espaços, dos materiais, dos 

móveis e da maneira como as crianças interagem com essa proposta a fim de 

constituir uma proposta pedagógica, no entanto, ao analisar a salas de EI afirma, 
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Foi a pobreza frequentemente encontradas nas salas de aula, nos materiais, 
nas cores, nos aromas, enfim, em tudo que pode povoar o espaço onde 
cotidianamente as crianças estão e como poderiam desenvolver-se nele e por 
meio dele se fosse mais bem organizado e rico em desafios (HORN, 2004, 
p.14). 

A EI precisa considerar o conceito de infância atual e de suas potencialidades. 

Nesse sentido, o ambiente educativo deve considerar a organização dos espaços 

como ambientes de convívio e de interação das crianças com vistas ao 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de resolução de problemas. “[...] para 

efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de EI deverão 

prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços 

e tempos [...]” (BRASIL, 2010, p.19). 

A organização dos espaços está intimamente ligada ao tempo, pois a criança é 

um ser dotado de capacidades e de imaginação. É capaz de criar, recriar, simbolizar, 

e usar o raciocínio e a linguagem como recursos para transformar as suas relações. 

No entanto, a forma como o espaço é organizado interfere nas aprendizagens das 

crianças, quanto mais planejada e desafiadora for a proposta mais propulsora de 

significativos avanços na área do saber e do ser (BARBOSA; HORN, 2008). 

Horn (2017) reforça que a organização do espaço pode ser uma proposta 

“facilitadora ou limitadora” de aprendizagens significativas, dependendo de como foi 

planejada e quais linguagens representa. Sugere-se, aos docentes, um olhar centrado 

na criança e os espaços pensados ao atendimento de suas demandas. Portanto, a 

sala de aula, os corredores, os locais de convivência, o parque deve atender a essa 

perspectiva. 

A autora, também, defende a ideia de que “[...] o espaço não é algo natural, 

mas sim construído. Pode-se dizer que o espaço é uma construção social que tem 

estreita relação com as atividades desempenhadas por pessoas nas instituições” 

(HORN, 2004, p.16). Essa perspectiva remete ao pensamento de que os espaços são 

construídos socialmente através das relações e das experiências vividas na 

instituição. 

A compreensão dos conceitos mencionados e da adequação da prática 

docente tornam os processos formativos relevantes. Nesse sentido, o capítulo 

seguinte dedica-se a este estudo. 
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1.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A ação educativa, dentro das unidades de EI, é desempenhada pelos 

professores.  “É sobre os ombros deles que repousa, no fim das contas, a missão 

educativa da escola” (TARDIF, 2014, p.228). Para o exercício dessa função, 

pressupõe-se que esse profissional tenha, além da formação inicial, a continuidade 

desse processo, em decorrência das constantes transformações que ocorrem na 

sociedade e na educação. 

Para ser professor na EI não basta ser mulher, mãe, carinhosa, e gostar de 
criança.  O professor, no decorrer da sua trajetória constitui-se como 
professor na sua prática diária, por isso, mais que carisma é preciso 
profissionalização.  

Escolher a profissão de professor não é escolher uma profissão qualquer. (...) 

Muitas professoras, quando questionadas porque escolheram essa profissão 

respondem, “porque gosto de criança”.  

[...] Em geral, a sua formação limita-se aos aspectos técnico pedagógicos e 
não éticos-políticos que seriam mais afinados com os motivos de sua escolha 
por causa da confusão que ainda é frequentemente feita entre o papel da 
mãe e de professora, sobretudo na Educação Infantil (GADOTTI, 2002, p.10). 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 281) definem profissionalização como “[...] 

atividade que vai se estruturando por meio de determinados domínios de 

conhecimento e competências, constituindo características de uma profissão que é 

socialmente reconhecida”. Nessa perspectiva, a formação dos docentes tem sua 

relevância, pois o profissional necessita organizar sua prática em sala de aula com o 

olhar voltado às necessidades reais vividas, às discussões da atualidade bem como 

às políticas públicas vigentes no âmbito educacional. 

A formação inicial do professor alicerça o seu trabalho por meio do estudo de 

teorias e de métodos de ensino. No entanto, na trajetória que o professor percorre, 

essa formação não dá conta de sanar todas as demandas uma vez que a prática 

docente deve estar em consonância com a realidade vivida. Faz-se necessário, então, 

uma formação que ultrapasse os limites do conhecimento, que seja reflexiva, como 

destaca Nóvoa (1995, p.25): 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou 
de técnicas) mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre 
as práticas de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por 
isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência. 
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Os momentos de reflexão sobre a prática educativa, a fim de estabelecer as 

conexões necessárias com a realidade existente, são muito importantes. Nessa 

perspectiva, Tardif (2014) reforça que 

[...] expressa a vontade de encontrar, nos cursos de formação de professores, 
uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos 
produzidos pelas universidades a respeito do ensino e saberes desenvolvidos 
pelos professores em suas práticas cotidianas (TARDIF, 2014, p. 23). 

O processo formativo dos professores deve levar em consideração sua 

totalidade. A escola é um sistema complexo e o processo educativo acontece de 

diferentes maneiras e em diferentes espaços, devendo a formação docente levar isso 

em consideração.  

Partindo dessa perspectiva, o paradigma ecossistêmico propõe que os 

programas de formação docente precisam estar pautados em uma ação 

desfragmentada.  “O pensamento ecossistêmico fundamentado na complexidade, 

exige o repensar a docência de um modo mais articulado, integrado e competente” 

(MORAES; NAVAS, 2010, p.176).  

O Paradigma ecossistêmico dialoga com a epistemologia da complexidade, 

com uma ontologia complexa, uma compreensão de ser humano, de realidade que 

vai complexificar a compreensão do homem. Isso tem implicação com a EI porque a 

criança não será vista apenas um sujeito social e histórico, mas sob um o olhar 

complexo, a criança não é apenas um sujeito histórico, cultural, mas também um 

sujeito individual, psíquico, biológico, social, repleto de construções, de 

individualidades que estão em diálogo com o coletivo, apresentando traços 

antropológicos, temporais, mas há de se relacionar as partes do todo.  

Na perspectiva do paradigma ecossistêmico, também conhecido como 

emergente, “[...] não há separatividade, inércia ou passividade [...]. Tudo está 

relacionado, conectado e em renovação contínua” (MORAES, 1996, p. 61). A autora 

registra que se espera desse paradigma uma importante contribuição no resgate do 

ser humano a partir de uma visão de totalidade, pois estimula um olhar sistêmico que 

reconhece a interdependência de todos os fenômenos e o entrosamento dos 

indivíduos e das sociedades nos processos cíclicos da natureza.  

Ao explorar o paradigma ecossistêmico no contexto educacional, estimula-se o 

pensamento complexo quando se conecta a ação. Esse é “[...] um tipo de pensamento 

que não separa, mas une e busca as relações existentes entre os diversos aspectos 
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da vida. Trata-se de um pensamento que integra os diferentes modos de pensar, 

opondo-se a qualquer mecanismo disjuntivo” (PETRAGLIA, 2013, p. 16).  

Sistematizado por Morin (SANTOS, 2009), o pensamento complexo se 

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

cujo papel é “[…] propiciar a reflexão e a ação de resgatar a nossa essência e a nossa 

humanidade, acenando com novas perspectivas de resistência, emancipação e 

felicidade”. 

[...] é a complexidade que nos ajuda a melhor compreender e explicar a 
realidade educacional, esclarecendo-nos que esta não é feita apenas de 
racionalidade e de fragmentação, mas também de processo intuitivo, 
emocionais, imaginativos e sensíveis. Isto porque somos também feitos de 
poesia e prosa, de emoção e sentimento, de intuição e de razão, e tudo isto, 
orgânica e estruturalmente, é articulado em nossa corporeidade (MORAES; 
NAVAS, 2010, p. 184). 

Na perspectiva do pensamento complexo, a formação continuada do professor 

deve transcender aos limites do conhecimento, valorizando os saberes que constituiu 

na sua trajetória. Nesse processo, Tardif (2004) enfatiza a importância de valorizar 

saberes e experiências dos docentes, pois a prática cotidiana traz contribuições 

relevantes para o processo educativo. 

É mediante uma prática em que se prioriza o pensamento complexo que o 

professor planeja os processos de ensino e de aprendizagem na EI de tal forma que 

as condições das crianças sejam consideradas. Nesse processo, prevê ambientes 

alternativos à aprendizagem, saindo do espaço da sala de aula, possibilitando às 

crianças criarem e vivenciarem situações significativas, desenvolverem autonomia 

para resolver seus conflitos, a respeitar o colega e o espaço em que vivem. 

Justamente pelo potencial que oferecem para exercitar o pensamento 

complexo e favorecer a formação integral, que é um dos objetivos da etapa formativa, 

indicam que as crianças,  

[...] precisam brincar em pátios, quintais, praças, bosques, jardins, praias e 
viver experiências de semear, plantar e colher os frutos da terra, permitindo 
a construção de uma relação de identidade, reverência e respeito para com 
a natureza. Elas necessitam também ter acesso a espaços culturais 
diversificados: inserção em práticas culturais da comunidade, participação 
em apresentações musicais, teatrais, fotográficas e plásticas, visitas a 
bibliotecas, brinquedotecas, museus, monumentos, equipamentos públicos, 
parques, jardins (...) (BRASIL, 2013, p. 94). 

Nesse sentido, a intencionalidade da formação continuada é buscar suporte 

teórico para refletir e aprimorar o trabalho exercido em sala de aula com as crianças, 

além de subsidiar condições metodológicas e avaliativas compatíveis à concepção 
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pedagógica escolhida, pois “[...] formar não pode ser visto como sinônimo de fazer 

cursos e sim conhecer, transformar a partir de inúmeras metodologias pessoais e 

coletivas que farão parte de sua formação” (CORRÊA; FERNANDES, 2014, p. 277). 

Nesse processo, vale o alerta de Morin (2011, p.36) de que “[...] conhecer o ser 

humano não é separá-lo do universo, mas sim situá-lo”. 

A relevância da formação reside, portanto, na possibilidade de superar práticas 

estáticas, mecânicas, segmentadas. Nesse sentido, destaca-se a relevância de 

transitar de conteúdos/conceitos trabalhados isoladamente, sem contextualizar ou 

vislumbrar o todo, a um processo de reencantamento pela docência e pelo processo 

educativo.  

Essa perspectiva é estimulada pelo desejo de superar práticas que ainda têm 

preferência pela postura das crianças aceitarem passivamente as determinações, sem 

participarem ativamente do processo. Nesse sentido, é preciso rever as condições 

que restringem as crianças presas a pequenos espaços, sendo vetadas à condição 

de expressar suas emoções e modos de pensar (MORAES, 2004). 

Nesse sentido as Escolas Criativas oferecem estrutura para profunda reflexão 

em torno da formação docente, valorizando experiências significativas em torno 

desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos com vistas a uma perspectiva 

transdisciplinar ecoformadora. 

2.2.1 Escolas Criativas e os Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 

A sociedade atual passou por relevantes transformações, organizando-se em 

função de valores que passaram a ser emergentes. Nesse processo, a busca por 

lucros sem precedentes estimulou que as pessoas se tornassem excessivamente 

racionais, deixando de lado questões referentes às emoções e a outras dimensões 

que permeiam a vida. 

A melhor, senão a única maneira de modificar esse cenário, é por meio da 

educação. Nesse sentido, a escola exerce um papel determinante para trabalhar com 

valores como a empatia, bem como estimular o compromisso com o bem-estar 

individual, social e ambiental.  

Essa é uma perspectiva convergente às Escolas Criativas. Essas escolas 

priorizam uma prática pensada e estruturada na formação de seres humanos 

equilibrados emocionalmente e capazes de modificar positivamente a realidade em 
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que vivem. Trata-se de uma iniciativa idealizada por Saturnino de La Torre e 

publicada, pela primeira vez, na obra “Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas 

e resiliência na educação”, organizada por Zwierewicz e Torre (2009).  

As Escolas Criativas são aquelas que transcendem a sua condição de origem, 

recriam ao ultrapassar o que delas se espera, valorizam ao reconhecer potenciais e 

transformam enquanto são também transformadas (TORRE, 2009, 2013).   

Entendemos as escolas criativas como aquelas instituições educativas, que 
vão mais além de onde partem (transcendem), que dão mais do que possuem 
e sobrepassam o que delas se espera (recriam), que reconhecem o melhor 
de seus alunos e professores (valoram), que crescem por dentro e por fora, 
buscando em tudo a qualidade e a melhora (transformam). Em outras 
palavras, aqueles centros que desenvolvem os potenciais criativos dos 
alunos, valores humanos, sociais, de convivência, de liberdade e criatividade, 
competências para a vida, iniciativa e capacidade empreendedora, dando 
importância ao desenvolvimento humano e ambiental sustentável objetivando 
sempre conjugar conhecimento com reconhecimento. Compartilham um olhar 
transdisciplinar e ecoformador da educação (SUANNO, TORRE E SUANNO, 
2014, p.07). 

Ao ser dinamizada, a proposta mobiliza instituições que valorizam a diversidade 

de pessoas e de estratégias, a superação de desafios com criatividade compartilhada 

e com condições para a implicação colaborativa no desenvolvimento de projetos 

inovadores. Nesse processo, gera um clima de bem-estar, satisfação e implicação, 

valorizando o melhor de cada um sem subestimar as necessidades coletivas (TORRE, 

2009). 

Trata-se de uma proposta embasada na ecoformação, que é compreendida 

como “[...] uma maneira sintética, integradora e sustentável de entender a ação 

formativa, sempre em relação com o sujeito, com a sociedade e com a natureza” 

(ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p. 24).  

Ecoformação faz parte de uma proposta multidimensional e multirefencial de 

formação, articulando três polos, como em um triângulo: uma ponta é ecoformativa, a 

outra, autoformativa e a outra, heteroformativa. Essa é uma concepção tripolar: está 

religando dimensões e referencias na formação dos professores quando é respeitado 

e valorizado o eu, o outro e o meio em que se vive. 

A ecoformação comporta, entre outras, as seguintes características: a) 
vínculos interativos com o entorno natural e social, pessoal e transpessoal. b) 
desenvolvimento humano a partir e para a vida, em todos seus âmbitos e 
manifestações de maneira sustentável. A sustentabilidade é um objetivo 
substantivo da ecopedagogia, ecoprojeto, ecoavalição, ecossistemas. c) 
caráter sistêmico e relacional que nos permite entender a formação como 
redes de relações e campos de aprendizagem. d) caráter flexível e integrador 
das aprendizagens, tanto pela sua origem multidimensional e interdisciplinar, 
como pelo seu poder polinizador. e) primazia de princípios e valores meio 
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ambientais que tomam a Terra como um ser vivo de onde convergem os 
elementos da natureza (TORRE, PUJOL & MORAES, 2008, p. 60-61). 

Segundo Torre (2013), discutiu-se a proposta, no Brasil, pela primeira vez, 

entre ele e Marlene Zwierewicz, uma das autoras deste capítulo, quando ambos 

organizaram a primeira proposta de formação das Escolas Criativas que foi realmente 

implementada. Realizou-se a iniciativa em 2008 e envolveu docentes da Escola 

Barriga Verde (cidade de Orleans), uma instituição vinculada à Fundação Educacional 

Barriga Verde - FEBAVE, que é, também, mantenedora do Centro Universitário 

Barriga Verde - UNIBAVE. 

Depois do que se considerou uma experiência-piloto, uma nova iniciativa 

formativa se realizou em 2009. Sem estar vinculada a uma IES, a iniciativa intitulada 

‘Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas’ desenvolveu no município de 

Gravatal, atendendo docentes da Educação Básica de escolas vinculadas às redes 

municipal e estadual (ZWIEREWICZ, 2017). Essa experiência foi divulgada 

internacionalmente devido aos resultados alcançados e serviu como referência para 

as formações subsequentes tendo em vista demonstrar o valor de uma educação a 

partir da vida e para a vida como defendem Torre e Zwierewicz (2009).  

A partir de então, a proposta tem sido amplamente difundida. Atualmente, 

existem, inclusive vários núcleos que formam uma rede com o nome de Rede 

Internacional de Escolas Criativas – RIEC. Um desses núcleos situa-se na UNIARP. 

A RIEC tem a intencionalidade de investigar escolas criativas e contribuir para 
o reconhecimento e a socialização de projetos e processos institucionais, 
construídos coletivamente, e que sejam criativos, transformadores, fruto de 
uma nova consciência, e que seja nutrida por uma cultura de mudança, uma 
cultura transformadora (SUANNO, TORRE E SUANNO, 2014, p.6). 

Contudo, foi em meio às primeiras discussões sobre a proposta no contexto 

brasileiro que surgiu uma metodologia de ensino compatível com o que se propõe 

como Escolas Criativas. Trata-se da metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE. 

A metodologia nasce em meio às emergências do século XXI, como uma 

possibilidade para aproximar currículo e realidade e articular teoria e prática, 

mobilizando, conforme afirmam Torre e Zwierewicz (2009), uma educação a partir da 

vida e para a vida. Zwierewicz (2019) afirma que, em sua dinamização, a metodologia 

não subestima a relevância de outras alternativas, tais como as que derivam das 

contribuições de Paulo Freire, tampouco a importância do paradigma sociocrítico e 

das práticas interdisciplinares. 
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Procura, contudo, articular reflexão e ação e, sem negar a relevância do 

conhecimento científico historicamente produzido, impulsiona a capacidade resiliente 

e valoriza o protagonismo de quem se transforma ao transformar. 

Compreende-se projeto como o ato de planejar ações para alcançar uma meta, 

já que “Um Projeto Criativo Ecoformador representa um referencial de ensino e de 

aprendizagem baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e na busca 

pelo desenvolvimento integral da pessoa” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p. 155).  

O PCE está baseado na complexidade, no olhar transdisciplinar e ecoformador. 

Por isso, revela conceitos como: a consciência, o caráter colaborativo e dialogante, o 

sentipensar e vivenciar, os valores humanos e sociais, a autonomia   e a criatividade 

do currículo integrado, das estratégias múltiplas e diversificadas e da avaliação 

polivalente, continuada e formadora (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

“Esta proposta didática permite que o educando seja o protagonista de sua 

própria construção, favorecendo a tomada de consciência de si mesmo e de seu 

pertencimento a um todo” (SUANNO, 2011, p.215), atendendo a um dos principais 

objetivos da EI, que é favorecer a criança a ser parte integrante e ativa do seu 

processo de desenvolvimento. 

A metodologia dos PCE tem seu ponto de partida “[...] ancorado na vida, 

estimulando que os docentes e estudantes possam ir ‘além da reprodução’ de 

conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade’ [...]”. Para tanto, estimula a “(...) 

construção, em sala de aula, de propostas e/ou produtos que contribuam para 

qualificar as próprias condições de vida e de seus entornos, fomentando a resiliência 

dos que se implicam no desenvolvimento de cada PCE” (ZWIEREWICZ, 2013, p.166). 

Sua diferença não está determinada, especificamente, pelo potencial para 

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

porque isso já o fazem os que propuseram outros tipos de projeto. Sua diferença 

consiste no potencial que oferece para trabalhar o ensino a partir da vida, voltando-se 

a essa com soluções projetadas no contexto de aplicação por meio do auxílio de 

situações e de recursos que vão além da simples reprodução do conhecimento 

científico (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009).  

Nessa pesquisa, pretende-se desenvolver uma formação com base na 

proposta as Escolas Criativas. Para organização da proposta formativa, pretende-se 

utilizar a metodologia do PCE, por isso a transdisciplinaridade e a ecoformação serão 

conceitos determinantes desse processo. 
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O PCE segue uma organização conceitual assim organizada por Torre e 

Zwierewicz (2009 p. 162), conforme quadro 1. 

Quadro 1 – organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores 

Componentes 
curriculares 

clássicos 

Organizadores 
conceituais dos 

Projetos Criativos 

Interrogações 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadores 

Propostas de ação 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadores 

Tema Epítome ou campo 
formativo 

Estrutura conceitual 

Sobre quê? 
Em quê? 

Tomar consciência 
Observar 
Discutir 

Justificativa Legitimação teórica e 
pragmática 

Contextualização 

Por quê? 
Quê? 
Onde? 

Analisar a realidade 
Aportar documentos 

Argumentar 

Problema Questionamento, 
problemática e 

perguntas geradoras 

Para quê? 
Para quem? 

Problematizar 
Gerar ideia 

Objetivos Metas com eixos 
norteadores 

 Estabelecer metas 
Definir 

Delinear 

Conteúdos 
(conceitos 

habilidades e 
atitudes) 

Aspirações e 
competências  

O quê Contrastar 
Organizar 

Sequenciar 
Tomar decisões 

Metodologia 
Atividades 

Rotas 
Itinerários 

Como? 
Com quê? 
Com quê? 

Sentipensar a ação 
Ações cognitivas e 

emocionais 
Contextos e 

vivências  
Contextualizar e 

vivenciar 
Contrastar 

Revisar 
Compartilhar 

Cronograma Coordenadas 
temporais ou plano 

Quando? Sequenciação 

Avaliação Avaliação emergente Quê, quando e 
como? 

Acompanhamento 
Valorização 

Potencialização  

Socialização Polinização  Com quem? 
A quem? 

Compartilhar 
Informar 
Difundir  

Fonte: Torre; Zwierewicz, 2009, p. 162. 

 

Para compreender melhor a organização dos PCEs, é necessário conhecer 

alguns aspectos definidos por Torre e Zwierewicz (2009 p. 162):  

Epítome: é o ponto de partida, a âncora, o entorno de interação entre teoria e 

o que será trabalhado. Remete a ação de impactar e de encantar grupo apresentando 
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o tema sempre aberto a possíveis mudanças. O movimento em que a realidade atual 

se articula com as perspectivas em relação ao futuro, ajudando a perceber desafios e 

projetar possibilidades. Baseia-se nas perguntas, sobre o quê?  Em quê? Com base 

em quê?     

Legitimação teórica: Justifica a importância, o interesse, a atualidade, a 

relevância e o impacto em função do conhecimento publicado em livros didáticos, 

vídeos e outros materiais de cunho cientifico e curriculares e servem de apoio aos 

docentes e estudantes. 

Legitimação Pragmática: promove a conexão da proposta com as 

necessidades e potencialidades da realidade atual e das incertezas em relação ao 

futuro. Auxilia na identificação de situações emergenciais da realidade que justifiquem 

possíveis intervenções. 

Perguntas geradoras: estimula a criatividade e a própria atitude indagadora, 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas como: reconhecer, 

identificar, observar, analisar, avaliar, criar, transformar, difundir. Contribuem para que 

sejam consideradas dimensões além da cognitiva, estimulando o desenvolvimento 

integral. Qual o problema? Como abordá-lo? 

Metas: constituem o resultado fortemente desejado, marcando a direção, o 

sentido, dentro de uma determinada visão de ser humano e uma concepção 

educativa. Elas têm um valor para quem as propõem e, por isso, estão dentro de cada 

um, assim como estão os sonhos, as aspirações. 

Eixos norteadores: são formados pelos objetivos, conceitos e conteúdos; têm 

a tarefa de ajudar na sensibilização e na tomada de consciência em relação ao papel 

de cada um diante do que se trabalha no projeto e que, de alguma forma, está 

conectado à vida. São as relações de conteúdos previstos pelo sistema e trabalhados, 

contextualizando com às demandas da realidade. São vinculados com as metas e 

organizadores conceituais do projeto. 

Itinerários: é nessa fase que serão definidas as atividades que darão corpo ao 

projeto, baseado nas perguntas: Como? Por meio de quê? Com que meios? Mediante 

que ações?  

Coordenadas temporais: Constituem o tempo disponível para o PCE, sendo 

respeitado o tempo necessário à realização das metas e à satisfação das 
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necessidades individuais e coletivas, bem como o despertar da consciência que se 

deseja alcançar. Quando? 

Avaliação emergente: é uma atividade formativa fundamental para avaliar os 

resultados das práticas, sendo que vai além de uma simples avaliação, pois compreende 

a ação de acompanhar, revisar, compartilhar, potencializar as ações, intervir e avançar.  

Conecta-se a uma visão ecoformadora, pois vai além do previsto. Contudo, seu foco deve 

ir além do planejado, abrindo possibilidades para o emergente, que se tornou parte 

integrante do processo, como, por exemplo, a tomada de consciência, a sensibilidade, os 

valores, os hábitos, ou seja, é abrir espaço para o inusitado. 

Polinização: A avaliação não finda o projeto, pois esse deve fecundar no seu 

entorno e em outros contextos, superando a visão tradicional numa perspectiva 

transdisciplinar, criativa e ecoformadora, abrindo espaço à polinização, ou seja, à 

socialização do trabalho realizado com vistas à abertura de novas possibilidades. É o que 

fica do projeto após seu desenvolvimento. 

Os organizadores conceituais estruturam a ação pedagógica, colaborando para 

superar práticas educativas baseadas na reprodução dos conhecimentos e no 

distanciamento do currículo e a relação com a vida (ZWIEREWICZ, 2017).  

A metodologia dos PCE proporciona ao professor uma ampla reflexão sobre o 

trabalho realizado na instituição e promove mudança de atitude em todos os 

componentes na comunidade escolar. A equipe administrativa passa a ter um olhar 

diferenciado, a equipe de apoio precisa estar ciente da ação pedagógica a ser 

realizada e participar do processo, as famílias atuam como parceiras, as crianças 

como partícipes ativas e o docente é fundamental no processo.  

Nessa perspectiva, o planejamento é essencial a fim de redimensionar o 

trabalho. “O planejamento é o processo de transformar ideias em ação, ou seja, é o 

processo de intervir na realidade existente, retirando, incluindo, enfraquecendo ou 

reforçando ideias e, assim, transformando estruturas” (GANDIN. D; GANDIN, 2011). 

A ação será transformadora e transdisciplinar à medida em que toda a 

instituição se envolver com a perspectiva ecoformadora, no entanto, todos os 

envolvidos na ação educativa, não apenas o corpo docente e administrativo que fazem 

parte do planejamento, mas todos precisam ser conhecedores da proposta com vista 

a colaborarem positivamente para o êxito da mesma 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A busca por conhecimento, novas descobertas e reflexões profundas acerca 

dos acontecimentos do mundo motivam que os pesquisadores se dediquem a analisar 

relações, fazendo o uso de métodos e de estratégias para uma compreensão das 

mesmas.  A partir da necessidade de saber o porquê dos acontecimentos, no contexto 

humano, nasce a ciência (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

No caso deste estudo, priorizou-se o estudo de caso apoiado pelas pesquisas 

bibliográfica e documental e subsidiado pela abordagem qualitativa.  O Estudo de caso 

“ Consiste no estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2002, p.54). 

Nesse caso, o problema remete à formação docente e à necessidade de 

ressignificar práticas pedagógicas na Educação Infantil. Para alicerçar a pesquisa, o 

referencial bibliográfico configurou-se como importante ferramenta, pois considera os 

conceitos teóricos estabelecidos por outros pesquisadores, especialmente, porque, 

para uma pesquisa ter relevância científica, é fundamental analisar o que já foi 

estudado a respeito do assunto, como o material publicado até o momento sobre as 

Escolas Criativas e sobre os PCE.  

Prodanov (2013) explica que a pesquisa bibliográfica é aquela que leva em 

consideração os textos publicados na área, sejam livros, publicações em periódicos e 

artigos científicos, monografias, dissertações, teses, internet.  

A pesquisa documental, por sua vez, é aquela que analisa documentos 

existentes. Nesse sentido, analisaram-se os planejamentos que os docentes 

elaboraram durante o Programa de Formação em Escolas Criativas desenvolvidos no 

município de Massaranduba, Santa Catarina, justamente porque esse tipo de 

pesquisa refere-se à utilização de documentos que não sofreram tratamentos 

analíticos (PRAÇA, 2015). 

A pesquisa se alicerçou pela abordagem qualitativa. Saber o que os 

professores pensam e como estruturam suas práticas na Educação Infantil possibilitou 

análise para elaboração do programa de Formação. Essa análise se deu por meio de 

entrevistas aos docentes, observação e um diário de campo.  
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2.1 DESENHO DA PESQUISA  

Considerando a intenção de estruturar um Programa de Formação-Ação para 

ser desenvolvido com docentes da Educação Infantil e colaborar com transformações 

na prática pedagógica, esta pesquisa se organizou nas seguintes etapas.  

 Aprofundamento teórico dos aspectos relevantes da Educação Infantil; 

 Análise de experiências desenvolvidas no município de Massaranduba-SC a 

partir de entrevista, observação e registro em diário de campo a fim de identificar 

aspectos relevantes à elaboração da proposta formativa; 

 Realização de entrevista com alguns professores do município de Massaranduba 

que passaram por processo de Formação-Ação e desenvolvem a prática 

educativa a partir da perspectiva dos Projetos Criativos Ecoformadores; 

 Participação em reunião de professores de socialização de experiências de 

aprendizagens; 

 Análise de dois programas de Formação docente que constam nos livros 

“Formação docente e pesquisa transdisciplinar criar e inovar com outra 

consciência” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2011) e “Ecoformação de Professores 

com polinização de Escolas Criativas” (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019); 

 Elaboração de um programa de Formação-Ação para ser desenvolvido com os 

docentes de Educação Infantil com base no aporte teórico relacionado à 

Educação Infantil, na análise dos programas e na vivência de Centros de 

Educação Infantil que estruturam a ação educativa alicerçado na proposta 

Ecoformadora. 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população constituiu-se por professores, orientadores pedagógicos e 

gestores de seis centros de Educação Infantil do município de Massaranduba, 

totalizando uma população total de 40 pessoas a serem observadas. Abordaram-se, 

pessoalmente, para entrevista, sete pessoas, sendo seis professores e a orientadora 

pedagógica geral da secretaria de educação. A seleção dos docentes aconteceu de 

forma aleatória por ocasião de um encontro pedagógico. 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para coleta de dados, utilizaram-se os seguintes instrumentos: 
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 Entrevista com professores e com gestores dos Centros de Educação Infantil 

do município de Massaranduba – SC, a fim de analisar como a proposta de 

escolas criativas ecoformadoras vem se efetivando e quais mudanças essa 

proposta proporcionou às instituições de Educação Infantil do município; 

 Observação em reunião de professores com registro em diário de campo, 

objetivando analisar como ação educativa está organizada; 

 Análise dos espaços de aprendizagens a partir dos PCEs nos Centros de 

Educação Infantil do município de Massaranduba – SC por meio de observação 

e registro através do diário de campo; 

 Análise documental por meio da leitura de projetos desenvolvidos pelas 

instituições de Educação Infantil do município de Massaranduba-SC. 

2.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS  

A partir da coleta de dados e com base no referencial teórico norteador deste 

estudo, fizeram-se as análises. Para facilitar a organização, o estudo está dividido em 

etapas e os dados tratados conforme sistematização apresentada na sequência: 

 Levantamento de dados, através de análise documental, a respeito da 

percepção dos professores em relação ao que consideram necessário para 

organizar a prática educativa;  

 Por meio da entrevista, verificou-se como a proposta das Escolas Criativas 

Ecoformadoras está se efetivando nas unidades de Educação Infantil; 

 Através do registro em diário de campo, pontuaram-se ações que se repetem 

nas instituições e práticas educativas divergentes, bem como a concepção dos 

educadores e como os espaços estão organizados com vistas ao 

desenvolvimento infantil; 

 Análise de dois programas de Formação realizados com docentes, que 

constam nos livros “Formação docente e Pesquisa Transdisciplinar criar e 

inovar com outra consciência” (TORRE; ZWIEREWICZ e FURLANETTO, 2011) 

e “ Ecoformação de Professores com polinização de Escolas Criativas” 

(ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019); 

 Analisaram-se os dados a partir de princípios éticos, organizando-os através 

de códigos para preservar o anonimato dos educadores e das instituições. 
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2.5 RISCOS 

Toda pesquisa pressupõe alguns riscos. Esta, especificamente, considerou 

possíveis constrangimentos já que houve um acompanhamento sistemático do 

trabalho. Para evitar esse constrangimento, preservou-se o anonimato em relação às 

atividades e às respostas às entrevistas, codificando as fontes. 

Os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE), garantindo-lhes o cumprimento de preceitos éticos da pesquisa.  

2.6 BENEFÍCIOS 

O Programa de Formação continuada, para ser desenvolvido junto a docentes 

de Educação Infantil, partindo de uma proposta transdisciplinar ecoformadora, 

pretende dinamizar uma formação que proporcione reflexão a tais profissionais em 

torno da ação educativa que desenvolvem além de oferecer suporte teórico para o 

seu exercício em sala de aula.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para elaboração de um programa de Formação-Ação à luz dos conceitos das 

Escolas Criativas Ecoformadoras, buscou-se proceder à análise de práticas 

educativas inovadoras que resultam de um programa de formação docente. Nesse 

caso, a análise pautou-se nas ações pedagógicas realizadas na EI do município de 

Massaranduba-SC.  

Além disso, igualmente, analisararam-se programas de Formação pautados 

nos conceitos das Escolas Criativas Ecoformadoras. 

De acordo com os preceitos éticos, preservando a identidade dos profissionais 

da educação e das instituições de EI do município pesquisado, utilizou-se a 

nomenclatura CEI 01; CEI 02, CEI 03; CEI 04; CEI 05 e CEI 06 ao fazer referência 

aos Centro de Educação Infantil para identificar os professores nomeou-se de P01; 

P02; P03; P04; P05 e P06 e a orientadora pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação utilizou-se Orientadora Pedagógica da SME. 

3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL EM MASSARANDUBA-SC 

Massaranduba é um município com 14.674 habitantes (IBGE/ 2010), localizado 

em Santa Catarina, que tem como base da economia a agricultura, destacando-se 

pela produção de arroz. O município atende 920 crianças de 0 a 5 anos em seis CEIs. 

Nos anos de 2018 e 2019, os professores e a equipe administrativa vinculados 

a SME do município participaram do “Programa de Ecoformação continuada de 

gestores e docentes em escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida”. 

Nesse contexto, observa-se que a administração pública do município apoia as 

ações voltadas à formação docente e investe na estruturação das unidades de 

Educação Infantil de modo a oferecer às crianças um ambiente propício ao 

desenvolvimento infantil, bem como atender à proposta ecoformadora. De acordo com 

a fala da gestora do CEI 04, “Toda a comunidade escolar luta, junto a administração 

na conquista de investimento para os CEIs” (Diário de campo, 2019). 

Na unidade CEI 01, a gestora relata:  

Estão ampliando a área externa, a administração adquiriu o terreno atrás do 
CEI para ampliar espaço para as crianças brincarem e o espaço está sendo 
construído e organizado pela comunidade escolar, priorizando a participação 
das crianças, famílias, professores, auxiliares, gestora (Diário de campo, 
2019).  
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Enfim, há muitos envolvidos no processo educativo.  A participação da família 

e da comunidade escolar fortalece vínculos afetivos com a escola e possibilita 

conhecer melhor o contexto cultural, histórico e social a qual está inserida. O parecer 

CNE/CEB, (BRASIL, 2009, p.11) afirma que as instituições educativas necessitam 

conhecer     “[...] as riquezas das contribuições familiares e da comunidade, suas 

crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento, articuladas aos saberes 

e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade”. 

Convidar as famílias para participar das ações da escola, além de valorizá-las, 

favorece a aproximação com vistas a conhecer melhor a realidade existente.  

Notória se fez a preocupação dos gestores com o envolvimento das famílias no 

processo educativo (Diário de campo, 2019). 

Para melhor compreender como se deu o processo de formação dos docentes 

do município de Massaranduba- SC, em outubro de 2019, realizaram-se visitas aos 

CEIs nas unidades de EI, com participação em reuniões pedagógicas, cujo objetivo 

pautou-se em discutir algumas ações desenvolvidas nas instituições e observação.   

As reuniões pedagógicas contaram com a participação dos professores, da 

diretora da instituição, da coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação e de consultoras que assessoram o “Programa de Ecoformação continuada 

de gestores e docentes em escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida”.  

A proposta do encontro com o corpo docente e a equipe administrativa dos 

CEIs 01, 02 e 03 era a de que cada professor levasse para socialização uma 

experiência de aprendizagem realizada com as crianças, parte do PCE, associando-

a aos campos de experiências contemplados na BNCC (2017). 

Os encontros de professores revelaram o quão significativo é para os 

educadores compartilharem sua prática, refletindo sobre ela e ouvindo a experiência 

dos seus pares. A troca entre os docentes fortalece o grupo e valoriza a ação 

pedagógica, promovendo, também, a “polinização”, ou seja, a socialização de 

vivências proporcionadas às crianças. Polinização é um termo da biologia utilizado 

por Saturnino de La Torre a fim de exemplificar as ações de troca de saberes, partindo 

do princípio de que, ao relatar ações, está-se estimulando outras pessoas, outros 

grupos a buscarem novas práticas criativas (TORRE, 2009). 

Ao relatar ações desenvolvidas, o docente reflete sobre seu trabalho e busca 

alternativas para ir além, conectando sua prática. “A escola do século XXI deve estar 
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aberta ao trabalho coletivo e à solidariedade. Deve saber ouvir e assegurar a 

participação [...]” (ZWIEREWICZ, 2009, p. 51). 

Evidenciou-se que as propostas apresentadas e desenvolvidas com as 

crianças e os campos de experiências estão muito bem articulados na ação 

pedagógica. Os limites colocados pela BNCC, pelos seis direitos de aprendizagem, 

foram ultrapassados, afinal, com as atividades relatadas, constata-se que as crianças 

foram oportunizadas a criar, a representar, a pesquisar, a problematizar, a estruturar 

ações e muito mais. 

Para situar o leitor, é importante conhecer um pouco as características das 

instituições: os CEIs 01, 02 e 05 estão localizados em comunidades do interior de 

Massaraduba, enquanto o CEI 03, 04 e 06 estão localizados na área urbana do 

município. O espaço interno de uso comum e o espaço externo são amplos e propícios 

ao desenvolvimento infantil.   

A estrutura administrativa e pedagógica dos CEIs do município de 

Massaranduba é composta por sete diretoras, quatro orientadores pedagógicos, três 

auxiliares administrativos, 20 serventes, 16 merendeiras, 73 professores, 54 auxiliares 

de sala e sete estagiários  

Todos os professores entrevistados são do sexo feminino, idades entre 33 e 42 

anos e três delas atuam na área do magistério entre 10 e 15 anos; as outras quatro 

indicam atuação entre 15 a 20 anos.  

Os dados demonstraram que os profissionais entrevistados apresentam uma 

trajetória na educação significativa. A experiência profissional possibilita para reflexão 

de seu trabalho, evidenciando aspectos que o constituem enquanto profissional. Tardif 

(2014, p. 38/39) afirma que “os próprios professores, no exercício de suas funções e 

na prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados no seu 

trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio”. 

Em todas as unidades visitadas, percebeu-se, em comum, a harmonia e a 

cumplicidade entre os docentes e a equipe administrativa, mostrando que esta se 

apresenta engajada na mesma causa. A educadora P02 afirma que, com a 

participação no Programa de Formação pautado nas Escolas Criativas: 

A equipe ficou mais unida, todos trabalhando pelo mesmo propósito, os pais 
também participaram mais do processo, trazendo os materiais, realizando 
apresentações. As turmas ficaram mais integradas, as crianças mais curiosas 
do que já eram, enfim, o projeto veio para unir ainda mais os profissionais. 
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 O programa de Formação do qual os docentes participaram influenciou muito 

na ação pedagógica do CEI. Um dos aspectos relevantes nesse processo foi a 

organização dos espaços. 

3.2 A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

A organização dos espaços apresenta a concepção de aprendizagem da 

unidade e o protagonismo infantil torna-se evidente. Os CEIs 01 e 03 destacam-se 

pelos ambientes organizados pelas crianças e para elas. Percebeu-se o envolvimento 

das crianças e das famílias em cada cantinho do CEI. 

Todos os CEIs apresentam lugares extremamente limpos e organizados. 

Segundo o depoimento da gestora do CEI 03, os profissionais que cuidam da limpeza 

da instituição apresentaram resistência à proposta no início e foi um trabalho longo 

para que compreendessem a importância de trabalhar de uma maneira diferente, de 

criar espaços para as crianças, oferecendo-lhes vivências diversificadas (Diário de 

campo, 2019). 

Nessa perspectiva, considera-se relevante que todos os envolvidos com o 

processo educativo participem da elaboração da proposta na busca de compreendê-

la e de colaborar com a dinâmica de trabalho, afinal, muitos espaços foram 

redimensionados. 

Em frente ao CEI 04, há um barranco bem alto. A partir da elaboração do PCE, 

esse espaço foi visto como possibilidade de aprendizagem. Ao levar as crianças até 

lá, iniciou-se um projeto de criação, o espaço visto como desafiador para as crianças 

brincarem e se desenvolverem. As famílias foram convidadas a auxiliar no processo 

e, conhecedoras da proposta, construíram um espaço rico em desafios e 

potencializador de aprendizagem às crianças, tem escada para subir, caminhos a 

percorrer no barranco espaço para deslizar (Diário de campo, 2019). 

A Orientadora Pedagógica da SME relatou que, quando, no ano de 2018, os 

professores dessa unidade (CEI 04) levaram as crianças para brincar em uma vala 

(espécie de buraco) localizado no pátio do CEI, o espaço foi visto como perigoso, no 

entanto, despertou muito interesse dos pequenos, por isso resolveram explorar aquele 

lugar, construíram ponte com tábuas de madeira, brincaram de equilíbrio, faz de conta, 

enfim, deixaram a imaginação fluir e possibilitaram às crianças possibilidades de 

desenvolvimento e interação. As crianças nomeavam cada espaço do qual 
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participavam da criação, tinha o “Espaço das Árvores”; “Espaço do Exército”, entre 

outros (Diário de campo, 2019). 

As experiências acima citadas demonstram que o PCE elaborado pela 

instituição se efetiva nas ações cotidianas, nas quais se possibilita que as crianças 

participem do processo, fazendo escolhas, opinando, auxiliando na construção e os 

espaços foram vistos como possibilidades de aprendizagem. 

As crianças estão crescendo e se desenvolvendo em espaços muito fechados, 

com pouco contato com a natureza. Tendo em vista isso, Tiriba (2008) desenvolveu 

uma pesquisa no município de Blumenau e constatou que as crianças permanecem 8 

horas no CEI, ficando apenas duas horas (ou menos) em espaço externo. Quanto a 

isso, ela denomina a situação como emparedamento da EI e considera a importância 

de oferecer às crianças mais contato com a natureza. 

Tiriba (2008), ainda, relata em sua obra, que a incomodava muito o fato de ver 

os espaços do parque do CEI cobertos por pedra brita e, muitas vezes, tais pedras 

cobertas por lona preta. Quando questiona o porquê da lona, a professora lhe 

responde que serve para impossibilitar o nascimento de plantinhas e ou o 

aparecimento de bichinhos. É um grande desafio para a EI oferecer às crianças 

contato com a natureza, onde as crianças brincam, interagem, descobrem, constroem, 

criam, desenvolvem-se nos aspectos motores, físicos, emocionais, etc.  

A partir dessa perspectiva, observa-se que, nos CEIs do município de 

Massaranduba-SC, há uma supervalorização dos espaços externos para as crianças 

brincarem. Parques, bosques, espaços com areia, com grama, com pedra, horta são 

alguns exemplos de ambientes que os CEIs possuem. Apenas os CEI 05 e 06 

apresentam um espaço externo mais restrito, porém, ainda que menor, são 

satisfatórios. 

Os relatos de professores e gestores afirmam que a consciência de que as 

crianças necessitam de espaços propiciadores do contato com a natureza foi 

desenvolvida na participação do Programa de “Programa de Ecoformação continuada 

de gestores e docentes em escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida”. 

A partir disso, pensaram-se e redimensionaram-se os espaços. 

Os CEIs 01;02; 03 e 05 apresentam o espaço externo muito bem organizado e 

propício ao desenvolvimento da aprendizagem das crianças e da autonomia, 

classificavam-nos e guardavam após brincarem. No entanto, o CEI 04 e 06 estão em 

um processo de internalização da proposta e esse processo deve acontecer, 
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respeitando o tempo de cada instituição, uma vez que esse tempo é necessário para 

que construam esse caminho, respeitando a identidade da instituição. 

No CEI 03, as crianças têm um bosque e nele fizeram uma horta com a 

participação das famílias, objetivando o protagonismo infantil. Para isso, organizou-se 

uma caixa para coletar água da chuva com uma torneira na porta, estando disposta à 

altura das crianças. A cisterna tem a função de regar as plantas, então é organizado 

um cronograma e cada turma é responsável em molhar as plantinhas da horta. As 

verduras produzidas são utilizadas na alimentação das crianças. 

No pátio, disponibilizaram-se grandes bolsas para que as crianças fizessem a 

separação do lixo coletado diariamente junto às famílias. Uma turma por semana é 

responsável em recolher nas outras salas os materiais que as famílias mandam ao 

CEI e outra turma faz a separação (vidro, papel, plástico). Tais materiais são vendidos 

e com o dinheiro da venda compram-se mais mudas para plantar na horta. O lixo 

orgânico é enterrado na composteira de responsabilidade de outra turma. 

Essas ações remetem ao cuidado que se deve ter com as questões ambientais 

no planeta e o compromisso ecológico, buscando formar cidadãos conscientes.  

O estudante deve aprender sobre a ação de plantar uma árvore, não 
bastando apenas ensiná-lo a jogar lixo na lixeira, mas mostrando que este 
recurso vem de um recurso natural e a melhor opção é que este material 
retorne para o ciclo produtivo, reestabelecendo, assim, o ciclo sustentável do 
produto através do processo de Reciclagem (RIEGEL, etc e tal, 2019, p. 64) 

No parque, dispõem-se algumas caixas de plástico com brinquedos variados 

(carrinhos, baldinhos, embalagens vazias, etc), como se vê na imagem 1; no pátio 

interno, colocam-se, em caixas de madeira e em cestos, diversos objetos (pedaços 

de madeira, pecinhas de montar, cones, etc) conforme imagem 2; e a dinâmica é a 

mesma, ou seja, as crianças têm autonomia para brincar e criar somados a 

responsabilidade de organizar. 
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Imagem 1 -  

 
Fonte: A pesquisadora 

 
Imagem 2 -  

 
Fonte:  A pesquisadora. 
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Nessa dinâmica, o professor organiza os espaços em uma ação coletiva com 

as crianças e lhes oportuniza fazerem suas escolhas, fantasiarem, criarem enredos, 

selecionarem e organizarem os materiais, resolverem conflitos. O professor exerce 

função de mediador. 

O professor necessita ser mediador na construção do conhecimento para 
transformar atitudes e valores num processo que resgate a cidadania e o 
respeito com o outro e com a natureza. Para isso, recomenda-se qualificar a 
formação continuada de professores na direção da ecoformação e da 
transdisciplinaridade, para construir processos educativos que fundamentem 
a aprendizagem voltada à valorização do ser humano e do meio em que vive 
(FACHINNI, 2014, p.3) 

O programa “Programa de Ecoformação continuada de gestores e docentes em 

escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida”, desenvolvido com os 

docentes do município de Massaranduba SC, utiliza-se da metodologia dos PCE. 

3.3 PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES  

Os PCEs são uma metodologia de trabalho desenvolvida à luz dos conceitos 

das Escolas Criativas, no entanto o programa de formação docente, do qual os 

educadores participaram, estimulou o planejamento a partir do PCE. 

A educador P03 relata que o CEI em que trabalha já concretizava atividades 

com projetos voltados à curiosidade ou à necessidade das crianças observadas pelo 

professor antes dos PCEs. As atividades eram planejadas atendendo aos objetivos 

contemplados no Plano Municipal de Educação (Currículo) após a participação do 

Programa de Formação pautado na perspectiva das Escolas Criativas: 

O planejamento é realizado a partir das crianças e para elas, a criança é o 
centro do planejamento. Observou-se a diminuição de atividades 
padronizadas (cópias, xérox) e as crianças começaram a realizar suas 
produções, criações e com essas atividades decoramos a sala e demais 
espaços da instituição. O EVA foi perdendo espaço; os brinquedos preferidos 
das crianças são materiais alternativos, pedaços de madeira, cones, potes, 
argolas, entre outros.  

A P05 relata que a Formação-Ação pautada na perspectiva de Escolas 

Criativas 

Abriu as portas para novos horizontes, novos olhares e mostrando a nós uma 
nova forma de tornar a educação mais prazerosa, pautada que a criança deve 
ser protagonista em todos os momentos em que está inserida. 
Escolas Criativas = Transformação = Resultados Positivos. (P 05) 

Os relatos dos professores revelam que o Programa de Formação desenvolvido 

apresenta resultados positivos e a ação pedagógica está voltada para o 

desenvolvimento integral das crianças, superando práticas estagnadas. 
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A Coordenadora Pedagógica da SME afirma que os PCEs surgem de 

processos que levam os docentes a pensarem e dimensionarem a prática educativa. 

Por exemplo, no início do ano de 2019, no primeiro encontro de formação, os 

professores foram convidados a participar de uma dinâmica na qual deveriam 

fotografar moradias. Após contextualizada a reflexão das fotografias, cada unidade 

pensou em um tema para elaboração do PCE voltado ao ano letivo e surgiram temas 

diferenciados como a cultura, abrindo possibilidades para trazer a comunidade para 

dentro das unidades, para culinária, para dança, idioma, entre outros (Diário de 

campo, 2019). 

Esse relato evidencia que o currículo é baseado na identidade da instituição e 

é construído nas ações diárias. Afinal, é a partir do PCE que a prática pedagógica se 

ampara, constituindo assim currículo do CEI. 

[...] se concebermos a dinâmica educacional como algo vivo, a mudança 
necessariamente deverá estar presente nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Seria o fio condutor desses processos e de uma nova 
concepção curricular (MORAES, 2008, p.38). 

Concebendo o currículo como estrutura viva nas instituições, ressalta-se a 

importância da autonomia da escola na constituição de projetos inovadores com vistas 

ao desenvolvimento integral e uma educação mais humanizadora. 

Os profissionais do CEI 04 mostraram-se preocupados quanto à metodologia 

do PCE. Uma professora relata que planeja uma brincadeira e ao propor para as 

crianças, elas dão outro direcionamento ao que foi proposto. Essa situação a leva a 

um estado de frustração (Diário de campo, 2019). 

No entanto, esses momentos são ricos em aprendizagem e oferecem às 

crianças a possibilidade de desenvolverem seu potencial criativo e serem partícipes, 

deixando a certeza de que, em meio a alguns questionamentos, estão no processo de 

edificação de uma proposta inovadora, buscando melhorar uma ação educativa com 

a qual se valorize o protagonismo infantil. Constitui-se aspecto relevante a atitude do 

docente abrir possibilidades para novos desafios, novos conhecimentos com vistas à 

construção de novos saberes (MORIN, 2004; TORRE, 2008). 

[...] um currículo em ação, um currículo vivo, flexível, aberto, sempre em 
processo de construção, o que garante o seu caráter dialógico com a 
realidade mutante. Em um sistema educacional, o professor aceita a 
incerteza, acolhe o inesperado, replaneja suas ações e encoraja os diversos 
diálogos para que o sistema não se feche em si mesmo. É um professor 
aberto ao diálogo e aos fluxos nutridores ativados pelas perguntas e pelos 
desafios desestabilizadores que incentivam o movimento e a dança recursiva 
do pensamento e do conhecimento sempre em processo (MORAES, 2011, p. 
35). 
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Nesse processo, considera-se muito importante valorizar a fala e as ações das 

crianças, que, desde muito pequenas, revelam desejos. O P04 relata que objetiva 

ultrapassar práticas estagnadas. Afirmou, ainda, que, após a participação do 

“Programa de Ecoformação continuada de gestores e docentes em escolas Criativas: 

Educação a partir da vida e para a vida”, “superamos muitos obstáculos, deixamos de 

trabalhar com coisas prontas, quase zeramos o consumo de EVA [Espuma Vinílica 

Acetinada] e priorizamos o uso de materiais advindos da natureza como barro, terra, 

folhas, pedras e valorizamos mais a fala das crianças” 

Durante a reunião de professores, uma educadora relatou que há uma turma 

mista, com crianças de 2 a 4 anos, e realizou-se um passeio para ver como era o 

processo de moer o milho e fazer a farinha. No entanto, é regra da instituição que 

crianças menores de 3 anos não têm permissão para sair com a turma e ela ficou 

sensibilizada com as crianças que ficariam. Então lançou o problema à turma para 

resolver a situação e decidiram que as crianças que fossem ao passeio filmariam a 

explicação e depois mostrariam as crianças que haviam ficado (Diário de campo, 

2019). 

Essa situação revela o protagonismo infantil. As crianças, como parte do 

processo e participando das decisões, além, também, da resiliência, por ser uma 

situação atípica, tiveram que aprender a lidar com a situação desfavorável. 

As situações dolorosas e adversas, as carências graves, os fracassos e 
desgraças, as crises e enfermidades, encobrem caminhos novos, 
surpreendentes descobertas pessoais, profissionais ou sociais, 
oportunidades que apenas alguns souberam resistir, sublimar, transgredir ou 
transformar (TORRE, 2011, p. 63). 

A situação acima citada mostra que é possível as crianças participarem das 

decisões, pois mesmo pequenas devem conquistar essa autonomia e os problemas 

podem se tornar possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento. 

Uma característica observada em todos os Centros de Educação Infantil que 

adota a metodologia do PCE é o entrosamento da equipe. O grupo de professores 

juntamente com a diretora e orientadora falavam com propriedade sobre o trabalho 

realizado, evidenciando um trabalho mais humanizado, no qual o outro é levado em 

consideração, não apenas a criança, mas a professora, colega de trabalho, a 

zeladora, as famílias que chegam até a instituição para ser acolhida. 

Uma professora (CEI 01) falou da experiência de plantar sombreiros (árvore 

própria da região para fazer sombra). A atividade foi realizada com bebês. Para tanto 
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solicitou a ajuda das famílias que colaboraram com a planta e realizaram o plantio 

com o bebê. A docente relatou que a família de um bebê não deu retorno da proposta 

e esse mostrava-se triste por não ter participado da atividade, uma vez que vocaliza 

bem as palavras e se fazia entender pelos adultos.  A educadora relatou que pensou 

em uma estratégia de como envolver essa criança no processo de plantio das árvores, 

sem fragilizar a família e a criança pela omissão, então convidou a pequena para 

molhar os sombreiros plantados, e ela sentiu-se valorizada e parte do processo. 

(Diário de campo, 2019). 

A atitude da professora mostrou o quanto está comprometida com o processo 

educacional das crianças e também com a formação humana, estando preocupada 

com o eu, o outro e o meio em que vive. 

A Ecoformação remete a essa ação: o comprometer-se com o todo de maneira 

complexa e conectada com tudo, respeitando e valorizando o eu, como ser único, o 

outro como ser capaz e o meio ambiente. 

[...] a ecoformação não é somente educação ambiental, mas sim uma interação 
entre a educação para o ambiente, o desenvolvimento econômico e o 
progresso social. Não se trata de conservar a paisagem, mas sim a vida e as 
melhores condições de vida para todos (NAVARRA, 2008, p.33). 
 

Nessa perspectiva a ecoformação pode acontecer nas mais variadas situações, 

não apenas com o ambiente natural, mas com o ambiente transformado pelo homem. 

A Coordenadora Pedagógica da SME, 2019, relata:  

Nossa prática é ecoformadora à medida que alguns princípios são sempre 
trabalhados e retomados seja na prática com as crianças, seja na formação 
dos professores. Práticas sustentadas na relação de formação do sujeito (eu), 
das relações (outro) e da ambiente (social/natural). A sustentabilidade é o 
carro chefe, permeando todos os PCEs e atitudes nas próprias formações 
(uso consciente e sustentável dos materiais, por exemplo). A ideia de grupo, 
partilha, polinização de ideias, também move as práticas. A criatividade nos 
processos também com enfoque muito grande, desmembrando em conceitos 
como protagonismo, metodologias ativas, etc.” 

A educadora P04 afirma que “as práticas estão voltadas para a autoformação, 

a heteroformação e a ecoformação. Ao elaborarmos a proposta procuramos respeitar 

as opiniões. As crianças, são hoje, a maior oportunidade de criar um mundo melhor”; 

já a educadora P02 considera favorável a prática ecoformadora “pela participação das 

famílias no processo educativo e o protagonismo da criança” 

Os conceitos acima apresentados pelas educadoras demonstram que a 

proposta que está sendo desenvolvida é ecoformadora na medida em que ela é 

vivenciada. Aspectos como o envolvimento de todos que trabalham na unidade vem 
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sendo construído, afinal para que a ação educativa seja considerada ecoformadora, 

toda a comunidade escolar precisa participar ativamente, ser respeitada e valorizada. 

Durante reunião pedagógica, uma educadora do CEI 01 ponderou a ideia de 

colocar nome nos sombreiros de modo que não se apague da lembrança com o passar 

dos anos, afinal, afirma que trabalha na instituição há muitos anos e as crianças que 

foram seus alunos no passado hoje já trazem seus filhos. Pensando nisso, concluiu 

que seria muito marcante para a vida daquele pai ou mãe reconhecer uma planta da 

qual participou do plantio quando era bebê, por esse motivo pensam em alternativas 

para realizar tal ação (Diário de campo. 2019). 

Pensamentos e ações como esses demonstram que a prática educativa é 

ecoformadora na medida em que considera o outro como importante no processo. 

Não é o fazer pelo fazer, é ter objetivos claros, incorporando valores humanos 

relevantes à sociedade e ter em mente a continuidade do processo 

Cada unidade revela o tema do PCE que está sendo desenvolvido. Em 

algumas, há características bem marcantes e em outras o processo está em fase de 

lapidação da proposta, porém o que chamou a atenção da pesquisadora é que todos 

os espaços apresentam traços, valorizando a participação das crianças, bem como o 

desenvolvimento da sua autonomia. 

A organização do espaço na EI tem como premissa, portanto, o entendimento 
do espaço como parte integrante do currículo escolar e como sendo parceiro 
pedagógico do educador infantil, profissional que exerce importante papel de 
mediador neste processo (HORN, 2017, p.17). 

A partir dessa perspectiva, o docente da EI necessita ter um olhar especial 

sobre a organização dos espaços na unidade educativa, pois quanto mais as crianças 

se identificarem com o lugar, mais participarem dessa organização, tanto no 

planejamento como na execução, maior a riqueza de interações e de aprendizagens 

a ser-lhes oferecida.  

Uma professora do CEI 02 relatou que desafiou os bebês a modelarem argila 

para colocar as bolinhas em um caminho sensorial, em construção na área externa 

do CEI, porém como se está falando de bebês, a modelagem ficou com muitas 

arestas, as quais não seriam adequadas para serem pisadas pelos pezinhos deles. 

Para solucionar essa questão, após as crianças explorarem o material, a professora 

mesma tornou as peças mais arredondadas, ressaltando que, apesar da sua 

intervenção, as pedrinhas do caminho sensorial são frutos do trabalho das crianças 

(Diário de campo, 2019). 
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São ações como essa nas quais se pode perceber o protagonismo das crianças 

e mesmo com algumas limitações, apresentam-se importantes no planejamento, 

fazendo parte do processo educativo. 

[...] a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura (Resolução CNE/CEB, 2009, p.1). 

Durante a reunião pedagógica no CEI 02 e no CEI 03, os professores 

classificaram as experiências desenvolvidas com as crianças em atividades do PCE 

e em atividades do planejamento. Afirmaram haver uma separação entre elas, porém 

o discurso evidenciava que, apesar de separarem no planejamento, toda a ação 

educativa estava pautada e referenciada na proposta ecoformadora, tudo estava 

complexamente interligado (diário de campo, 2019). 

A Coordenadora Pedagógica da SME 2019 explica que, em relação à formação 

pautada na criatividade,  

Várias práticas vêm sendo redimensionadas e repensadas na educação 
infantil. Questionou-se muito práticas e rotinas engessadas, registros de 
crianças padronizados, tempos determinados pelo adulto. Outras práticas 
apareceram como a criação de espaços/cenários criativos e diferenciados 
para aprendizagem, uso de materiais e brinquedos alternativos (os elementos 
da natureza passam a ser utilizados), uso consciente de materiais, numa 
perspectiva de participação mais ativa da criança em suas produções e 
interações. O protagonismo passa ser da criança e do professor nessa 
relação.  

À luz da ideia do protagonismo infantil, remete-se ao conceito de 

transdisciplinaridade, pois quando a criança participa e é parte do seu processo de 

desenvolvimento, realiza inúmeras conexões. 

[...] fica claro que precisamos pensar em uma formação que no eu possibilite 
ir além do ensino conteudista e fragmentado, pois mesmo entendendo que 
os conteúdos são importantes para nossa prática pedagógica, sabemos que 
não são mais suficientes [...] (PUKALL, 2017, p. 29). 

O desafio reside em práticas contextualizadas e o processo de 

desenvolvimento integral visto como um todo, indivisível. “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”.   

Nessa perspectiva, é de extrema relevância pensar na instituição como um 

todo, no qual os espaços se configuram como educativos e precisam estar 

organizavam para essa ação se efetivar positivamente. 
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Os professores entrevistados relataram que os PCEs são elaborados pelo 

corpo docente e administrativo da unidade coletivamente. O P05 afirma: “O PCE 

acontece com a ajuda de toda a equipe do CEI. Através de momentos de conversas, 

opiniões, questionamentos, para que ‘ele’ possa ser construído e realizado da melhor 

forma possível”. 

A Coordenadora Pedagógica da SME, 2019  

Os PCEs na Educação Infantil foram organizados dentro de uma proposta 
coletiva, ou seja, como um projeto institucional na qual todos os professores 
inserem atividades conectadas à um propósito maior. Início do ano são 
definidos pelo grupo de cada instituição, as linhas gerais do projeto e ao longo 
do ano são retomadas nas formações, que vão orientando o processo. 

Todos os profissionais que trabalham no CEI desempenham função educativa 

(diretor, auxiliar, professor...) e as crianças aprendem, desenvolvem habilidades 

motoras, cognitivas e afetivas o tempo todo e com todas as pessoas que têm acesso 

dentro e fora da escola. No entanto não é apenas na sala de aula que as crianças 

aprendem (LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012).  

Nesse cenário, reside a importância do planejamento coletivo, no qual os 

envolvidos pensam a ação educativa em conjunto, na busca de enriquecer a prática 

pedagógica e de contribuir para que o processo seja exitoso. 

No que se refere à escolha dos temas para elaboração dos PCEs, foi unânime 

a resposta de que é uma ação coletiva, “a partir da primeira formação do ano, os 

professores se reúnem escolhem um tema, pensando nas crianças, no CEI e na 

continuidade do trabalho que foi desenvolvido no ano anterior” (P06). 

A partir da fala dos professores nas reuniões pedagógicas, evidenciou-se a 

preocupação dos docentes em oportunizar à criança ser protagonista do processo 

educativo, “ A criança é a peça chave no planejamento, todo o planejamento se dá 

por causa dela, onde ela deve ser protagonista nas ações e práticas realizadas” (P06); 

“Como a criança é a protagonista, mostramos uma ideia inicial e a partir daí cada uma 

dá sua opinião através de pequenas conversas que temos com eles e surge o 

planejamento para tal ideia inicial” (P05). 

A ideia é trazer a criança para o centro do planejamento, a partir dela, de seus 
interesses, necessidades, curiosidades, propor um planejamento que se faz 
na dinâmica do processo, com um olhar atento do professor para as 
habilidades a serem desenvolvidas (Coordenadora Pedagógica da SME, 
2019). 
 
As crianças maiores participam em rodas de conversa, onde expõe suas 
ideias sobre o tema, participam dando ideias, aos menores é oferecido 
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diversos estímulos para que tenham a oportunidade de conhecer e 
experimentar essas diferenças (P02). 

Quanto à aceitabilidade das crianças, é fascinante ouvir os relatos dos 

professores, afinal, todos expõem sobre a alegria das crianças ao participarem das 

vivências e serem parte do processo. “Aceitam bem as propostas, pois tudo que 

instiga a curiosidade e experimentação os atrai, o novo sempre é bem aceito” (P05); 

“As crianças aceitam positivamente a proposta dos PCE’s e nota-se um maior 

envolvimento delas e das famílias (P06); “A proposta é acolhida com muita alegria. 

Eles sentem-se valorizadas à medida em que podem se envolver e se sentir 

ouvidas...” (Coordenadora Pedagógica da SME, 2019). 

As crianças estão sempre dispostas a experenciar coisas novas, isso as alegra. 

O fato de oportunizar-lhes que participem, criem, questionem, interajam, as instiga a 

viverem intensamente. No entanto, as PCEs são muito bem recebidos por elas. 

A ecoformação é estimulada pela ação transformadora e consciente do homem, 

levando em consideração a educação para vida e a relação do homem com o meio 

natural e social. “Vivenciar a ecoformação em práticas transdisciplinares é estar 

envolvido em um processo de formação, em que as práticas docentes sejam 

baseadas na participação e na curiosidade” (Fachini, 2014, p. 3). 

 Toda a mudança gera desconforto por parte dos profissionais, e com os 

educadores da rede municipal de Massaranduba não foi diferente. Segundo relato das 

gestoras CEI 03, 05 e 06, houve muita resistência vinda dos professores em aderir à 

proposta,  

Muitas são as dificuldades. Nem todos professores compreenderam a 
proposta, ainda lhes falta compreensão teórica, vontade de mudar, aceitar 
desafios. Sempre é preciso estar buscando o convencimento destes 
professores, seja através das leituras, práticas, vivências que são 
proporcionadas ao longo da formação. Um trabalho lento, mas que vem 
mostrando resultados positivos (Coordenadora Pedagógica da SME, 2019).  

O processo de mudança é lento e gradativo, a compreensão da proposta 

acontece à medida em que vai sendo concretizada. Na trajetória, pode haver tropeços 

“algumas frustações, pois muitas vezes não é atingido o objetivo (P 06), mas com o 

decorrer do tempo adquire-se segurança, o trabalho flui e os resultados aparecem. 

“No início foi muito difícil, a prática executada, até então, limitava a criança ao que o 

professor queria, sem dar opção de escolha; hoje superamos essa fase e, como 

consequência, temos trabalhos mais criativos (P01). 
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A metodologia do PCE valoriza as ações que eram realizadas, mas desafia a 

algo a mais, 

 
Tudo o que é novo, diferente, é um desafio para nós. Em primeiro instante 
quando ouvi falar em ecoformação, PCE, confesso que fiquei assustada, mas 
os poucos fui percebendo que muita coisa já fazíamos em nosso CEI, e que 
o programa de ecoformação redirecionou nosso olhar para as atividades 
estereotipadas, cópias e lindas salas enfeitadas. O que a criança precisa 
aprender e se tornar um adulto consciente de seus direitos e deveres (P 05).  
 

A proposta da Formação pautada nos conceitos de Escolas Criativas apresenta 

como característica a valorização do profissional. Partindo desse pressuposto, as 

práticas educativas que aconteciam não deixaram de ter importância, no entanto os 

profissionais foram levados a refletir sobre alguns aspectos e isso favoreceu a 

ocorrência da transformação educativa. 

Os resultados das propostas realizadas nos CEIs são considerados como 

práticas de sucesso. Muitas delas estão disponíveis no livro “ Ecoformação de 

Professores com polinização de Escolas Criativas (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 

2019). 

3.4 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS 

Para melhor estruturar o Programa de Formação-Ação a ser desenvolvido com 

docente da EI, analisaram-se dois programas de formação docente que tomaram 

como pressupostos a perspectiva das Escolas Criativas. 

O Programa 01 intitulou-se “Programa de Ecoformação continuada de gestores 

e de docentes em escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida” (Silva, 

Simão, Zwierewicz) que é apresentado no livro: Ecoformação de Professores com 

polinização de Escolas Criativas (SILVA, SIMÃO, ZWIEREWICZ, 2019), e o Programa 

02 intitulou-se “Formação Docente Transdisciplinar na metodologia dos Projetos 

Criativos Ecoformadores - PCE” ( Zwierewicz, Marlene) que consta no livro “ Formação 

docente e pesquisa transdisciplinar criar e inovar com outra consciência” (TORRE, 

ZWIEREWICZ, FURLANETTO, 2011).  

A proposta de trabalho do programa 01, pautada nos conceitos das escolas 

criativas iniciou no município de Massaranduba em 2018, com continuidade em 2019, 

organizados por equipe especializada, apresentou resultados muito positivos. 



63 

Nos primeiros encontros acontecidos nos anos de 2018 e 2019, os professores 

foram recepcionados em local que lhes ofereceu contato com a natureza. O ambiente 

era acolhedor e buscou-se trabalhar com o grupo de 250 profissionais da educação 

(gestores, professores) princípios da Autoformação, Heteroformação e Ecoformação. 

Os encontros da formação aconteceram de forma dinâmica e frequente, sendo 

organizados por meio de diálogos, reflexões, estudos, jogos, brincadeiras, danças, 

músicas, entre outros (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019).  

Os encontros de formação, nos quais os docentes organizam os PCEs a serem 

desenvolvidos na sua respectiva unidade, foram complementados por visitas 

periódicas das consultoras para acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido 

a fim de valorizar a ação educativa e também contribuir positivamente com o processo 

em construção. 

Além disso, no município de Massaranduba, aconteceram dois seminários 

Internacionais de Ecoformação. Em 27 de novembro de 2018, o primeiro encontro foi 

concretizado com o intuito de “polinizar” as práticas educativas realizadas a partir dos 

PCEs. O palestrante principal do evento foi Saturnino de La Torre, um dos 

idealizadores das Escolas Criativas. 

Nos dias 7 e 8 de novembro de 2019, realizou-se o II Seminário Internacional 

de Ecoformação. Além de contar com palestrantes de renome internacional, 

oportunizou-se a socialização de trabalhos ecoformadores que estão sendo 

desenvolvidos. Na ocasião, a autora apresentou o projeto que resultou nesta 

dissertação. 

Foi um momento de muita aprendizagem e valorização do trabalho que é 

realizado na EI e em outras esferas educacionais. Ficou evidente a preocupação e o 

comprometimento com as questões ambientais dos profissionais que efetivam sua 

postura na perspectiva ecoformadora. 

O local do evento foi decorado com as propostas desenvolvidas nas instituições 

educativas do município, cada unidade teve um espaço para expor uma amostra de 

seu trabalho. Dessa forma, valorizaram-se docentes, discentes, equipe administrava, 

enfim toda a comunidade escolar e oportunizou-se a “polinização” dos trabalhos 

desenvolvidos a fim de inspirar práticas inovadoras. 

O programa 02 refere-se a uma formação pioneira realizada com docentes das 

redes municipal e estadual no município de Gravatal SC, em 2009.  
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Os encontros da formação iniciaram-se com a explanação do aporte teórico, 

dos principais conceitos de Escolas Criativas, Ecoformação, Transdisciplinaridade e 

Complexidade. A equipe mostrou-se muito interessada em trabalhar com a proposta 

e ir além do que estava ouvindo. Com isso, logo se deu início à elaboração do PCE, 

que apresentou resultados muito positivos. 

O PCE foi elaborado em curto espaço de tempo, o que, segundo o grupo, 

favoreceu que se efetivasse mais rapidamente. 

Os PCEs começaram a ser desenvolvidos nas unidades educativas com 

destaque, A carta de Gravatal para 2019, elaborada a partir do PCE, ficou conhecida 

internacionalmente. Ela foi escrita por alunos de pré-escola e no seu texto falava da 

cidade dos sonhos, da cidade que desejavam ter, do cuidado com as plantas e com 

os animais, cuidado com os idosos... enfim essa carta chegou às mãos de autoridades 

local. 

Os resultados deste programa foram muito satisfatórios, mostrando que a 

metodologia estrutura o trabalho, levando em consideração aspectos reais da escola. 

O que sistematizamos é resultado de uma formação-ação que envolveu 
gestores, docentes, discentes, pais, autoridades e outros membros da 
comunidade, trazendo para o entorno gravatalense uma perspectiva 
educacional que se define a partir de um projeto de ensino que ultrapassa os 
livros didáticos e encontra na vida a razão de sua existência (TORRE, 
ZWIEREWICZ, FURLANETTO, 2011, p.157).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Este PCE serviu de referência para outras formações devido aos resultados 

alcançados. 

Os dois programas analisados revelam que a metodologia dos PCEs favorece 

muitas conexões do currículo com a realidade, impulsionando a transdisiplinaridade, 

a educação da vida e para a vida, buscando preservar valores importantes à 

sociedade. 
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4 PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO COM DOCENTES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Este capítulo refere-se a um programa de Formação-Ação a ser desenvolvido 

com docentes da EI, cuja análise de outros programas formativos e a vivência com 

profissionais e instituições de EI que participaram efetivamente de um processo 

formativo ofereceu suporte para estruturação do programa a seguir. 

O programa enfatiza aspectos relevantes da EI que precisam ser considerados 

como pressupostos para o desenvolvimento integral das crianças, pautado na 

perspectiva da transdisciplinaridade, ecoformação e aliado aos campos de 

experiências trazidos pela BNCC. 

É importante reforçar que este programa é flexível, pois a partir dos conceitos 

das escolas criativas ecoformadoras, a formação docente precisa valorizar os saberes 

e as experiências dos profissionais, respeitando as necessidades peculiares do grupo 

participante. No entanto, no decorrer do desenvolvimento da proposta, essa poderá 

passar por adequações, de acordo com as necessidades específicas do grupo. 

O programa está organizado em 10 encontros distribuídos em 24 meses. O 

público alvo tem por foco professores da EI e equipe administrativa, no entanto tem 

possibilidade de ser adequado a profissionais de outras esferas educativas. 

Além dos encontros de formação, que estão previstos a cada dois meses, 

oferecer acompanhamento mensal na instituição. As visitas nas unidades objetivam 

conversar com os professores e acompanhar o processo de efetivação do PCE, 

assessorando, valorizando e sugerindo questões relevantes. Elas acontecerão 

intercaladas com as datas de formação com o grande grupo. 

É importante ressaltar que esse programa sugerido aos profissionais da EI 

busca valorizar os saberes docentes. Nessa perspectiva, eles serão ouvidos e 

poderão apontar para algumas alterações do Programa.  
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Quadro 2 – Programa de Formação-Ação com Docentes da Educação Infantil 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO COM DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tema Objetivo Duração Público Alvo 

Escolas Criativas 

Ecoformadoras 

Conhecer a proposta de 

escolas criativas 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Projeto Criativo 

Ecoformador 

Explanar a metodologia do PCE 

na busca de aliar a ação 

educativa da instituição ao 

Projeto 

Elaborar um PCE para a 

instituição 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Campos de Experiências 

BNCC 

Conhecer e discutir os Campos 

de Experiências propostos pela 

BNCC, alindo-os ao PCE  

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Autonomia e 

Espontaneidade 

Refletir sobre a ação 

pedagógica do CEI a respeito 

da autonomia e espontaneidade 

das crianças. 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Protagonismo Infantil e 

Organização dos 

Espaços na EI 

Discutir com os docentes a 

relevância do protagonismo 

infantil 

Dialogar com os docentes a 

importância da organização dos 

espaços na EI. 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Polinização dos PCEs Apresentar o conceito de 

polinização pedagógica. 

Socializar os PCEs realizados 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Elaboração de PCE para 

o ano letivo 

Elaborar um PCE para ser 

desenvolvido no ano letivo 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Educação Infantil: espaço 

para ser feliz 

Refletir com as docentes ações 

pedagógicas realizadas.  

4 horas Gestores e 

professores da EI 

Livro 

 

Elaboração do texto para 

compor o livro resultante do 

Programa de Formação-Ação 

desenvolvido com docentes da 

EI 

 

8 horas Gestores e 

professores da EI 

Polinização Socializar os PCEs realizados 8 horas Gestores e 

professores da EI 

Fonte:  A Pesquisadora 

 



67 

Encontro 01: Escolas Criativas Ecoformadoras 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Conhecer a proposta de escolas criativas 

Acolhimento: Organizar o espaço com diversos materiais, alguns livros (que 

serão trabalhados durante o dia) em cima de uma mesa, colocar uma fonte de água, 

música tranquila.  

O encontro acontecerá em um espaço que oportunize o contato com a natureza 

onde será possível sentir e vivenciar alguns momentos. 

Ao ar livre, convidar os participantes a formarem dois círculos (um interno e 

outro externo) para uma dança circular com a música “Te ofereço paz”. A partir dessa 

música, convidar o grupo a cantar e gesticular a letra da canção, desejando ao colega 

paz, amor, amizade... 

Ouvir relatos da experiência de como foi desejar coisas para a colegas e 

receber desejos positivos. 

Em seguida, questionar os professores: 

 O que tem de inovador na sua prática? 

 O que precisa ser modificado na ação pedagógica da sua escola? 

 Como podemos modificar essa situação? 

Deixar que os professores falem bastante. Esse é o momento para expor suas 

ideias, angústias, frustrações, sucesso, entre outras. 

A partir desse diálogo, será possível perceber qual será o ponto chave da 

formação, além de oferecer suporte para os próximos encontros. 

Em seguida, através de slides no PowerPoint, refletir sobre alguns conceitos 

relevantes como: 

O que são escolas criativas; relatar algumas de suas experiências de 

instituições de EI que aderiram a proposta dos PCEs e são consideradas de sucesso, 

por exemplo, a prática das instituições de EI do município de Massaranduba-SC. 

Falar dos paradigmas educacionais, explicando o pensamento complexo e a 

transdisciplinaridade. 

Explanação de alguns conceitos como:  

 O que são escolas criativas; 

 Origem;  
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 Trajetória; 

 Ecoformação. 

Dinâmica do barquinho: entregar para cada participante uma folha A4 em 

branco, em seguida falar que essa folha pode ser muitas coisas: uma casa; um 

chapéu; dá para desenhar, escrever, recortar... 

Solicitar para que façam um barquinho de papel. É bem possível que todas 

façam o tradicional barquinho de papel. A partir disso dialogar com elas o sobre 

resultado: de que escola somos? Fomos educados a seguir padrões, ou ser 

autônomos? Somos capazes de criar, de fazer diferente, o que nunca ninguém fez? 

Por quê? Como? Quais obstáculos encontraríamos? 

A partir dessa fala, passar-se-á à criação de um novo barquinho, e agora 

desafiando-as a desconstruir o padrão de barquinho que haviam construído e fazerem 

um novo, sem moldes, modelos. Pode-se fazer o que se quiser com a folha, recortar, 

dobrar, pintar, enfim dar asas à imaginação e arquitetar um novo barquinho de papel.  

É possível fazer o novo, mas para isso é necessário descontruir alguns 

conceitos e reestabelecer algumas verdades para criar. 

As ideias socializadas têm o propósito de ensinar que é possível fazer o 

diferente. Tem-se condições de oferecer às crianças uma educação na qual haja a 

possibilidade de criar, de questionar, de problematizar, de investigar, de resolver 

conflitos, de ser autônomo, de desenvolver lideranças, de brincar, de desenvolver-se 

corporalmente, intelectualmente e emocionalmente, aprendendo valores como 

respeito, amor, amizade à vida, aos amigos, à família, a natureza e ao planeta. 

Encerrar o encontro dialogando sobre as práticas educativas que desenvolvem 

e consideram que são ecoformadoras, desafiando-as a pensarem em ações que 

possibilitem a Ecoformação no espaço educativo, registrando em diário de campo 

(esse documento favorece o processo de autoformação justamente por possibilitar 

reflexão). 

Para o próximo encontro: Trazer fotos de diversos ambientes do CEI da forma 

como está organizado e o caderno ou pasta de planejamento do professor. 

Visita ao CEI: conversa informal com os professores a fim de conhecê-los 

melhor e de conhecer o trabalho que desenvolvem. 

Encontro 02: Projetos Criativos Ecoformadores 

Duração: 8 horas 
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Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Explanar a metodologia do PCE na busca de aliar a ação educativa 

da instituição ao Projeto e de Elaborar um PCE para a instituição 

Organizar o espaço com diversos objetos: caixas de variados tamanhos, potes 

diversos, sucatas, tesoura, elástico, barbante, cola, etc. 

Iniciar o encontro com a leitura do livro: Lolo Barnabé, da autora Eva Furnari 

Imagem 3 -  

 
Fonte: 
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E3AAEB2012E49CCED182E5D&itemI
d=8A8A8A83417DC321014194A0F1C0145A. Acesso em 2020. 

 

Reflexão sobre o texto lido, enfatizando a importância de não oferecer às 

crianças apenas brinquedos e materiais prontos com o objetivo de estimular o poder 

criativo delas. 

Dividir o grupo em trios e solicitar para que cada trio crie algo a partir dos 

materiais propostos. Essa atividade deve ser rápida (máximo 15 minutos). 

Socializar os materiais confeccionados ao grande grupo na busca de valorizar 

e de estimular o poder criativo de cada um. 

Suscitar a discussão com o grupo sobre as experiências ecoformadoras que 

pensaram a partir do primeiro encontro. 

Convidar um representante de cada CEI para socializar com o grande grupo as 

fotos da unidade. A partir das fotos, fomentar a análise: o que se pode transformar a 

partir dos novos conhecimentos adquiridos? Como se pode tornar o ambiente 

ecoformador? 

Esclarecer ao grupo que o trabalho com a metodologia dos PCE é uma 

alternativa de organizar o trabalho desenvolvido nas unidades de maneira conectada 

à realidade vivida, portanto o trabalho que é realizado na unidade deve ser continuado, 

porém, com olhar mais voltado às questões ambientais, ecológicas, sociais, humanas 

e reais, enfatizando o cuidado com o eu, o outro e o meio em que se vive. 

https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E3AAEB2012E49CCED182E5D&itemId=8A8A8A83417DC321014194A0F1C0145A
https://www.moderna.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2E3AAEB2012E49CCED182E5D&itemId=8A8A8A83417DC321014194A0F1C0145A
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A partir dos planejamentos que os professores trarão ao encontro, estabelecer 

conexão entre as experiências desenvolvidas com a proposta ecoformadora e a 

metodologia do PCE. 

Explanar sobre a metodologia do PCE na busca de aliar a ação educativa da 

instituição ao Projeto, discutindo com o grupo cada um dos organizadores conceituais: 

Epítome; Legitimação teórica; Legitimação Pragmática; Perguntas geradoras; Metas; 

Eixos norteadores; Itinerários; Coordenadas temporais; Avaliação emergente e 

Polinização. 

Propor aos participantes a elaboração de um PCE para a instituição. Os 

professores se reúnem com os colegas de sua instituição e a equipe gestora para 

elaborar um PCE a ser desenvolvido no CEI. O tema do PCE será definido pelo grupo. 

Desafiar os partícipes a iniciar o desenvolvimento no PCE e registrar em diário 

de campo, fotos e vídeos. 

Visita ao CEI: Conversa informal com os professores a fim de ver como estão 

se organizando a partir da metodologia do PCE, objetivando contribuir para o trabalho 

que vem sendo desenvolvido. 

Encontro 03: Campos de Experiências BNCC 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Conhecer e discutir os Campos de Experiências propostos pela 

BNCC, alindo-os ao PCE. 

Iniciar o encontro com os relatos dos participantes em relação ao início da 

aplicação do PCE, pontos positivos, aspectos a serem melhorados, dificuldades... 

Dinâmica da bola: colar tarjas de papel contendo os seis direitos de 

aprendizagem previstos na BNCC: BRINCAR; CONVIVER; PARTICIPAR; 

EXPLORAR; EXPRESSAR E CONHECER-SE. Jogar a bola para um participante que 

deverá escolher um direito de aprendizagem e associar a uma experiência 

desenvolvida com as crianças; em seguida passar, a bola para uma colega que dará 

continuidade à proposta até que a bola passe por, no mínimo, 12 participantes. 

Conversar com os docentes sobre a BNCC, explicando que é um documento 

mandatório e a EI necessita se apropriar do documento, aliando-o à ação pedagógica. 

Importante ressaltar que a BNCC contempla seis direitos de aprendizagem que devem 

ser garantidos desde a hora em que a criança chega à instituição até o momento que 



71 

sai dela. Porém ao analisar-se a ação pedagógica sob a perspectiva de Escolas 

Criativas, esses direitos são ampliados ao direito de conhecer, problematizar, 

questionar, entre outros. 

A BNCC organiza o currículo da EI em Campos de experiências, sendo esses 

divididos em três faixas etárias. 

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

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

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

As crianças de 0 a 5 anos são divididas em: Creche: Bebês (zero a um ano e 

seis meses) Crianças bem pequenas (um ano e sete meses a três anos e onze meses) 

e Pré-escola: Crianças pequenas (quatro anos a cinco anos e onze meses) (BNCC, 

2017). 

Convidar os participantes a se organizarem em cinco grupos. 

Cada grupo vai discutir um campo de experiência previsto na BNCC e socializar 

com todos os colegas. Pensar em ações para serem desenvolvidas considerando os 

conceitos estudados. 

Desafiar os participantes a integrarem os campos de experiências e os 

objetivos de aprendizagem ao PCE que vêm sendo desenvolvidos na unidade e 

solicitar que assistam ao filme “Guerra de Botões” para o próximo encontro. 

Visita ao CEI: Pedir para que cada educador relate para o grupo uma 

experiência que desenvolveu com a turma está alinhado aos campos de experiências 

da BNCC. 

Encontro 04: Autonomia e Espontaneidade 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Refletir sobre a ação pedagógica do CEI a respeito da autonomia e 

da espontaneidade das crianças. 

Dinâmica Mala da Fantasia: levar para o encontro uma mala com muitos 

acessórios: brincos, colares, lenços, sapatos, cintos, panos coloridos, maquiagem. 

Dividir os participantes em cinco grupo: ao entrarem na sala, receberão uma 

pequena mensagem de incentivo em papéis coloridos; cada cor formará um grupo. 

O grupo é desafiado a eleger uma pessoa para se fantasiar e participar do 

desfile. No final, haverá a escolha da rainha da Formação. 
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A partir dessa dinâmica, refletir com o grupo sobre a possiblidade de oferecer 

às crianças da EI momentos para desenvolverem a autonomia e a espontaneidade. 

Através de objetos velhos é possível propiciar momento potencializadores da 

criatividade.  

Ouvir relatos dos docentes sobre como foi planejar, incluindo nos PCE os 

campos de experiências contemplados na BNCC. 

Reflexão com base no texto: Institucionalização da infância: A guerra dos 

botões, brincada por meio de regras institucionalizantes (GARCIA; RODRIGUES; 

CASTILHO, 2016). 

Discutir mudanças percebidas no universo da criança contemporânea 

transformada pelo ritmo frenético e violento das grandes cidades que, de maneira 

geral, contribui para o cerceamento da liberdade para criar e para brincar, deixando-

as distantes do que se reconhece como imprescindível para a infância: a autonomia e 

a espontaneidade.  

Refletir sobre as possíveis origens de tais mudanças, tendo como foco 

aspectos da cidade, da família e da escola que interferem nesse contexto. 

O processo de institucionalização parece inerente à vida em sociedade, 

contudo, no artigo, as autoras propõem-se discutir a intensificação desse processo 

como consequência das transformações nas formas de viver nas cidades, com ênfase 

nas transformações urbanas. 

Importante discutir: 

Como conceituam institucionalização? 

Quais são os três tipos de instituição social mencionadas pelas autoras? 

Explicar que contexto se define, de acordo com as autoras, depois das 

mudanças ocorridas a partir do momento em que o ritmo de trabalho deixou de 

acompanhar o ritmo biológico e da natureza e que o meio rural foi sendo substituído 

pela realidade urbana: 

Refletir com os docentes: A INFÂNCIA ESTÁ SOB CONTROLE?  

Como na infância os fazeres infantis estão sendo ressignificados e 

redesenhados dentro de uma lógica do supercontrole sob o argumento do cuidado e 

da proteção? 

Que questões mobilizam as autoras em razão de que as crianças estão sendo 

institucionalizadas cada vez mais cedo?  
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Ao utilizar como situação mobilizadora o filme “A Guerra dos Botões”, as 

autoras refletem sobre os espaços e tempos possíveis atualmente para que 

aconteçam relações entre crianças não mediadas o tempo todo pelo adulto. 

Por que é importante refletir sobre isso? 

Que condições mobilizam as autoras a considerar que, talvez, esteja na hora 

de a educação travar uma guerra consigo mesma? 

Considerando os espaços, tempos e relações estabelecidas, que diferenças 

em relação à autonomia podem ser observadas quando a criança participa da 

organização sob a lógica moderna, como na escola, em relação a outros contextos? 

De acordo com as autoras, como organizamos os espaços institucionalizados? 

Quais as possibilidades existentes?  

Com base na citação que segue, propor ao grupo refletir e trazer contribuições 

das autoras para as duas questões: 

Por que toda criança tem que estar presente na Unidade 

Educacional/Creche/Escola de segunda a sexta de tal a tal horário? Para cumprir o 

quê? Um currículo? De quem é essa necessidade? 

Que experiências as autoras destacam para ampliar a discussão sobre 

educação para além da escolarização? 

 Desafio: Incluir nos PCEs desafios que possibilitem às crianças se tornarem 

mais autônomas e confiantes. Fazer registro em diário de campo. 

Visita no CEI: Diálogo informal com os educadoras sobre as práticas 

inovadoras que estão desenvolvendo com as crianças. 

Encontro 05: Protagonismo Infantil e Organização dos Espaços na EI 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Discutir com os docentes a relevância do protagonismo infantil e 

dialogar com os docentes a importância da organização dos espaços na EI. 

Iniciar o encontro com a dramatização da história “O Homem que amava 

caixas” (KING, 2008). 

Utilizar caixas de diversos tamanhos e formas para contar a história. 
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Imagem 4 -  

 
Fonte:  http://grupocontoaconto.blogspot.com/2007/12/o-homem-que-adorava-caixas.html. Acesso 
em 2020. 

 

Refletir com os participantes que, para a criança, uma caixa pode ser o que ela 

desejar: uma casa, um chapéu, um televisor, um carro, um navio..., basta lhes 

oportunizar o momento da criação. 

Discussão a partir dos textos: “A organização dos espaços e dos materiais e o 

cotidiano na Educação Infantil” e “O Protagonismo das crianças diante dos desafios 

dos objetos e dos materiais” que são partes do livro “Brincar e Interagir nos espaços 

da Educação Infantil” (Horn, 2017).  

Refletir sobre: 

Como podemos organizar os espaços para que fiquem visualmente atrativos e 

valorizem a produção das crianças? 

O espaço externo também é lugar de aprender e se desenvolver. 

Todos os ambientes do CEI precisam ser pensados para o desenvolvimento 

integral das crianças. 

As crianças constroem suas experiências sem a supervisão do adulto, são 

capazes de criar espaços para brincar e se desenvolver. 

Como organizar um espaço desafiador para as crianças e que lhes possibilite 

ser protagonistas do processo? 

Refletir com os professores sobre os Indicadores da qualidade da EI (BRASIL, 

2009)  

http://grupocontoaconto.blogspot.com/2007/12/o-homem-que-adorava-caixas.html
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A partir das discussões das quais os docentes participarão ativamente, solicitar 

para que desenhem em uma folha A4 uma possibilidade de organização de sua sala 

de aula, considerando ser possível mudar a mobília de lugar. 

Convidar seis participantes a socializarem a organização pensada com os 

colegas. 

Desafiar os docentes a organizarem um espaço de aprendizagem às crianças 

a partir dos materiais disponíveis (caixas de tamanhos diversos, potes, tampas, 

sucatas, brinquedos, teclado de computador, aparelhos telefônicos, instrumentos 

musicais, livros, maquiagens, etc). 

Dividir os participantes em seis grupos e solicitar para que cada grupo construa 

um ambiente de aprendizagem, levando em consideração o desenvolvimento integral 

da criança e o protagonismo infantil. 

Socializar os ambientes construídos na busca de refletir a possibilidade de criar 

ambientes diferenciados para as crianças na EI a partir do interesse delas. 

Refletir sobre a possibilidade de oferecer às crianças momento parecido com o 

que vivenciaram, afinal as crianças são dotadas de capacidade e de criatividade. 

Compartilhar com os participantes a ideia de realizar um momento para 

socializar as experiências vividas e organizar esse evento junto com elas. 

Desafio: incluir no PCE ações educativas que valorizem a Organização do 

espaço e o protagonismo infantil, pensar em como será apresentada a experiência no 

seminário e registrar em diário de campo. 

Visita no CEI: diálogo com os educadores, solicitando para que socializem com 

os colegas um espaço de aprendizagem já organizado com as crianças. 

Encontro 06: Seminário de polinização de práticas educativas baseadas nos 

PCEs 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Socializar ações educativas baseadas nos PCEs 

Convidar todos os profissionais da educação que trabalham nas unidades 

educativas do município, incluindo a rede privada e os profissionais das universidades 

do município. O convite será estendido aos docentes dos municípios vizinho, pois o 
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objetivo é “polinizar” experiências realizadas a luz dos conceitos das Escolas Criativas 

Ecoformadoras, buscando atingir o maior número de pessoas. 

Buscar parceira da Secretaria Municipal de Educação, universidades e outras 

entidades. 

Fazer inscrição antecipada, objetivando organizar material e espaço para 

todos. Nesse momento, solicitar para que cada participante leve ao encontro a sua 

caneca para o cofee break e garrafa para água, pois no evento não serão 

disponibilizados copos descartáveis. 

Em um local que acomode o público, organizar espaços para expor um pouco 

das experiências realizadas através de fotos, materiais produzidos. 

Organizar espaço para credenciamento e acolhimento dos participantes. 

Acolher os profissionais presentes com apresentação cultural local, 

preferencialmente que envolva as crianças dos CEIs. 

Iniciar o encontro explanando a proposta do Programa de Formação-Ação 

desenvolvido com os docentes. Falar brevemente sobre os momentos vividos. 

Organizar uma palestra com profissional renomado com ênfase nas Escolas 

Criativas Ecoformadoras. 

Convidar o grupo de docentes e a equipe administrativa de cada um dos CEIs 

participantes do Programa de Formação-Ação para socializar a experiência com o 

público. 

Após cada apresentação, disponibilizar 15 minutos para perguntas. 

Explicar aos participantes o quão importante são momentos de socialização, 

não com a intenção de passar novas ideias, mas de inspirar as instituições educativas 

a práticas inovadoras, criativas, pioneiras... 

Finalizar o seminário com um vídeo, mostrando um pouco das experiências 

desenvolvidas com ênfase na importância do cuidado de se precisa ter consigo 

mesmo, com o outro e com o meio em que se vive. 

Encontro 07: Elaboração de um novo PCE (início do ano) 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Elaborar PCE para o ano letivo 

Para esse encontro, é necessário um local amplo e que disponibilize espaço ao 

ar livre.  
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Dinâmica: Caça ao tesouro da infância. Com uma imagem de criança feliz 

ampliada (tamanho de folha A3) fazer um quebra-cabeça. Esconder as peças em 

diversos lugares (nas árvores, arbustos, flores...) e colocar algumas dicas ao longo do 

caminho (siga em frente, vire para esquerda, tem pista na caixa ao lado da laranjeira), 

enriquecendo a brincadeira. 

Quando todas as peças forem encontradas, montar o quebra-cabeça que 

resultará na imagem a seguir. 

Imagem 5 -  

 
Fonte:  A Pesquisadora. 

 

Após os participantes encontrarem todas as peças do quebra-cabeça, refletir 

sobre: o que vemos na imagem? A feição da criança está feliz ou triste? O que é 

necessário para que a criança da EI se sinta feliz nos CEIs em que trabalhamos? 
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O que mais importa trabalhar na EI? 

O que ensinamos às crianças é relevante para compreender o mundo? 

Para aprender a resolver os conflitos do cotidiano? 

Será que estamos possibilitando às crianças o desenvolvimento de sua 

autonomia, a serem criativos, a respeitar a si mesmas, o outro e lugar onde vivem? 

Será que o que estamos oferecendo às crianças é uma educação da vida e 

para a vida? 

O que possibilita o desenvolvimento integral das crianças? 

Que ações que permearam o PCE do ano anterior? 

A partir dessas reflexões, sistematizar limites e possibilidades para elaboração 

de um PCE para o novo período que se inicia, enfatizando o princípio da continuidade 

Cada unidade vai elaborar um PCE para ser desenvolvido durante o ano, 

baseado nos conceitos internalizados e na situação real de sua respectiva instituição. 

Finalizar o encontro com o túnel do bem: organizar os participantes em duas 

filas que, ao unirem as mãos, formem um grande túnel. Ao som de uma música suave, 

convidar cada participante a passar pelo túnel (um de cada vez) e quem permanece 

fora do túnel deve desejar algo de bom para o ano que se inicia através de uma palavra 

um gesto. Ao final do túnel, a condutora da dinâmica estará esperando a pessoa que 

passou para lhe dar um abraço e a mesma permanece no final, até todas participarem. 

Desafio: Registrar em diário de campo ações desenvolvidas. 

Visita ao CEI: Conversar com o grupo de educadores sobre como está sendo 

efetivado o PCE elaborado 

Encontro 08: Educação Infantil: “espaço para ser feliz” 

Duração: 04 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: refletir sobre a importância de oferecer às crianças da EI contato com 

a natureza. 

Painel com fotos diversas: crianças no parque, na areia, correndo na grama, na 

quadra, subindo em árvore, lendo, desenhando, no celular, assistindo TV, na água, 

entre outras. 

Refletir com os participantes sobre cada uma das fotos: o que as crianças estão 

fazendo? 
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A partir disso, pedir para os participantes: como é o parque do CEI no qual 

trabalha? 

Qual espaço de contato com a natureza o CEI oferece? O espaço é adequado 

ao desenvolvimento de experiências significativas para as crianças? 

Reflexão a partir da introdução do livro “ Educação Infantil como direito e 

alegria” (TIRIBA, 2018). 

Dialogar com os docentes sobre: 

Como é a rotina das crianças que frequentam o CEI? 

Quanto tempo elas têm contato com a natureza durante o período em que 

permanecem no CEI? 

Quanto tempo permanecem dentro da sala de aula? 

Os momentos vividos na área externa do CEI oferecem desafios para as 

crianças se desenvolverem? 

O que disponibilizamos para elas na hora de brincar na área externa? 

O que podemos fazer para melhorar este cenário? 

A partir dessas reflexões, pensar em estratégias para oferecer às crianças 

maior tempo em contato com a natureza. 

Encerrar o encontro com a socialização das estratégias. 

Visita ao CEI: Ouvir dos educadores como está sendo a experiência de 

proporcionar às crianças mais momentos em contato com a natureza. 

Encontro 09:  Livro 

Elaboração do texto para compor o livro resultante do Programa de Formação-

Ação desenvolvido com docentes da EI 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivos: Organizar um livro para socializar algumas práticas educativas 

desenvolvidas a partir da participação do programa de Formação-Ação com docentes 

da EI. 

Dinâmica dos balões coloridos: entregar um balão de quatro cores diferentes 

para cada participante. Iniciar a brincadeira solicitando para que joguem o balão ao 

alto, cada um cuidando do seu balão. Quem deixar o balão cair, precisa sair da 

brincadeira.  
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Em seguida, pedir para que procurem um balão de outra cor e continuar 

jogando. Logo após, ordenar para tomarem conta do balão do seu colega sem deixá-

lo cair sob a penalidade de sair da brincadeira e os que permanecerem necessitam 

cuidar de todos os balões. Por fim, ficarão poucos participantes e muitos balões. 

Assim, solicitar que encontrem o balão com o qual iniciaram a brincadeira. 

Refletir sobre alguns pontos da dinâmica: 

Foi divertido brincar com os balões? 

Foi fácil cuidar do seu balão? E do balão do seu colega? 

Foi possível reencontrar o seu balão? 

Na educação é possível cuidar apenas do nosso balão? É possível pensar no 

todo? É possível ver a educação como uma causa social no trabalho planejado no 

coletivo? 

É possível trabalhar com alegria e oferecer às crianças momentos alegres? 

É possível superar desafios coletivamente? 

A partir dessa reflexão propor aos educadores a elaboração e publicação de 

um livro, contendo experiências significativas e inovadoras que resultaram dos PCEs, 

objetivando inspirar outros profissionais a pensarem em práticas inovadoras. 

Pesquisar com os professores quais aspectos são relevantes de serem 

ressaltados no texto que será escrito. Como organizar as ideias. 

Definir com o grupo o título da obra. 

Revisão do diário de campo dos educadores. 

Cada CEI organizará um texto para fazer parte do livro. 

A organizadora do livro será a responsável pela formação e se responsabilizará 

pelo texto de apresentação, texto inicial no qual são contemplados a proposta, o 

desenvolvimento do processo formativo e as considerações finais. 

Socializar com as colegas o texto redigido pelo grupo no encontro. 

Avaliação do Programa de Formação-Ação desenvolvido. 

Os participantes deverão escrever os pontos positivos, pontos a serem 

melhorados e deixar sugestões ao formador com vistas a enriquecer, cada vez mais, 

o trabalho que está sendo realizado. 

Dinâmica da Gratidão: após dois anos de intenso trabalho, os participantes 

tiveram a oportunidade de conhecer melhor os colegas, de partilhar angústias e 

sucessos. 
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Propor para que cada CEI forme um grupo e cada grupo vai escolher na outra 

equipe uma pessoa para manifestar gratidão. Assim, através de uma palavra, um 

gesto, um poema, uma cartinha, o grupo irá homenageá-la, manifestando gratidão. 

Visita ao CEI: Conversar com os educadores sobre a apresentação no 

seminário na busca de dar suporte e de encorajá-las para o momento. 

Encontro 10: Polinização 

Duração: 8 horas 

Público Alvo: Gestores e professores da EI 

Objetivo: Socializar os PCEs realizados 

Organizar um seminário de socialização das ações que vêm sendo 

desenvolvidas através dos PCEs. 

Disponibilizar convites para todos os educadores do município, estendendo o 

convite às escolas da rede privada, às universidades e, também, às instituições do 

município vizinho. 

Buscar parceria com a Secretaria Municipal de Educação, universidades e 

outras entidades. 

Será disponibilizado um link para inscrição, no qual os inscritos serão 

orientados e levarem ao evento garrafa para água e caneca para café, pois não será 

disponibilizado, no local, tendo em vista a redução do consumo de plástico. 

Disponibilizar inscrição para apresentação de trabalhos desenvolvidos em 

unidades que não participaram do Programa de Formação-Ação. 

Os participantes serão recepcionados em local amplo. No hall de entrada, 

deverão fazer credenciamento. 

O espaço acolherá diversas exposições de trabalhos e fotos oriundos dos PCEs 

desenvolvidos nas instituições de EI. 

Iniciar o seminário explanando sobre a continuidade do Programa de Formação 

–Ação desenvolvido com docentes da EI. Explicar como aconteceram os encontros e 

quais foram os resultados. 

Apresentação cultural, valorizando a cultura local. 

Palestra com profissional renomado sobre Ecoformação na EI.  

Apresentação dos PCEs desenvolvidos nas unidades de EI, o grupo de 

educadores socializará experiências vividas durante o ano, enfatizando as 

transformações ocorridas nas escolas a partir desta metodologia de trabalho. 
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Após cada apresentação, disponibilizar tempo para perguntas. 

Apresentação dos trabalhos externos inscritos. 

Lançamento do livro, cujo título será definido junto aos educadores que 

participaram da elaboração do mesmo.  Esse livro conterá práticas educativas 

inovadoras, estimuladas pela participação do Programa de Formação-Ação realizado 

com os docentes da EI. 

Disponibilizar a obra para todas as pessoas que acreditem ser possível 

transformar a sociedade através da educação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estruturar um programa para ser desenvolvido com docentes da EI foi um 

grande desafio sob a ótica da amplitude das competências e das habilidades que 

devem ser desenvolvidas na EI, o desenvolvimento integral da criança, aliando os 

campos de experiências organizados na BNCC.  

Os processos formativos abrem possibilidades para o novo e para o inusitado, 

no entanto o programa de formação docente proposto é flexível à medida que atende 

às necessidades e às aspirações dos participantes, valorizando o saber docente. 

Quando se defende a educação da vida e para a vida como proposta a ser trabalhada 

com as crianças, estende-se essa perspectiva aos docentes, afinal, a formação deve 

vir ao encontro de seus anseios, da realidade na qual o educador está inserido. 

Os momentos vivenciados durante as visitas aos CEIs do município de 

Massaranduba-SC evidenciaram ser possível transformar a EI, desenvolvendo, nas 

crianças, uma cultura com mais amor, mais respeito, mais consciência ambiental, 

mais empatia, mais companheirismo, mais parceria... 

Ficou evidente que os frutos colhidos do “Programa de Ecoformação 

continuada de gestores e docentes em escolas Criativas: Educação a partir da vida e 

para a vida” que foi desenvolvido com os docentes da EI, do município de 

Massaranduba-SC, foram muito positivos e os CEIs desse local realizam um trabalho 

que merece destaque.  

No município de Gravatal-SC, cujos educadores também passaram por 

processo formativo, evidenciou-se um trabalho inovador e criativo. As crianças da EI 

buscaram uma solução para um problema ali existente, escreveram uma carta que foi 

entregue, inclusive, às autoridades locais sobre a cidade dos sonhos. 

Essa ação revela ser possível proporcionar às crianças possibilidades de 

pensar a realidade em que vivem, buscando possíveis soluções, manifestando suas 

opiniões e luta pelos ideais. 

Nesse sentido, os processos de formação docente precisam ser permanentes 

na perspectiva de transformar a realidade e buscar práticas que valorizem e 

enriqueçam os saberes dos profissionais da educação em uma ação reflexiva, 

reconhecendo o professor como um ser integral, com conhecimentos, vivências, 

sentimentos que precisam ser reconhecidos.  
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Esta dissertação limitou-se apenas na estruturação do Programa de formação 

docente. Poderia ser enriquecido na sua aplicabilidade, trazendo resultados reais, 

porém não foi possível realizar essa etapa para conclusão do curso. 

Destaca-se a importância de planejar o programa de Formação-Ação porque 

todo processo de mudança causa desconforto e, quando há planejamento e toda a 

comunidade escolar participa de uma forma ou de outra, ou melhor, quando a proposta 

é conhecida e compreendida, há maior possibilidade de colaboração e êxito.  

A partir dessa perspectiva, é importante considerar que todos que trabalham 

na instituição contribuem para o processo educativo, afinal a criança está sendo 

educada em todos os momentos. No entanto, é notório que todos precisam estar 

engajados, a cozinheira precisa conhecer a proposta para destinar corretamente o lixo 

que é produzido, a zeladora para compreender o porquê de as crianças estarem 

utilizando outros espaços.  

Nesse sentido, o programa, sugerido nesta dissertação, poderia ter 

contemplado uma etapa formativa com todos os envolvidos no processo educativo do 

CEI, porém limitou-se aos docentes, abrindo possibilidade para ser ampliado. 

A relevância da formação reside na possibilidade de andar junto com o 

professor em uma ação colaborativa, em fortalecer o grupo dos educadores do CEI 

para planejarem juntos, para discutirem os sucessos e os fracassos do trabalho 

realizado e buscarem solução. Para pensar em uma educação para a vida. Afinal a 

função da escola é social, e, a partir disso, precisa-se refletir sobre que cidadão se 

quer atuando na sociedade.  

Formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, responsáveis por 

suas ações, compromissado com as questões ambientais e ecológicas. Cidadãos 

críticos e criativos, que exerçam liderança, que sejam autônomos e carreguem 

consigo valores humanos fundamentais é o grande desafio da educação. 

As escolas criativas priorizam o educar a partir da vida e para a vida, partindo 

de situações reais, propondo para as crianças vivenciarem experiências concretas e 

relevantes para o seu desenvolvimento integral. Uma educação pautada em valores 

humanos, que respeite o eu, o outro e o meio em que se vive. Uma educação na qual 

a criança é desfiada a pensar no todo complexamente. 

A educação tem um compromisso social e essa premissa deve conduzir o 

trabalho. Educam-se crianças pensando em uma sociedade mais justa, humana, com 

menos desigualdades; em crianças capazes de desenvolver lideranças, de serem 
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autônomas, seguras de si. Nesse sentido deve-se lutar por uma educação com mais 

autonomia, que organize o trabalho a partir de situações reais e relevantes. 

  Discute-se muito sobre o protagonismo infantil, nas possibilidades de tornar a 

criança partícipe do processo educativo, mas os programas de formação docente 

possibilitam ao professor ser protagonista da sua ação pedagógica? Ou apenas 

oferecem modelos prontos a serem seguidos?  

Os processos formativos precisam dar ao professor a oportunidade de 

expressar-se. Os conceitos de Escolas Criativas têm isso como premissa, o educador 

tem muito a contribuir, ele não é o responsável pelas práticas de insucesso da escola, 

ele é vítima de uma cultura organizacional instaurada que o estimula a ser passivo e 

aceitar o que é proposto sem questionar. 

As políticas educacionais são carregadas de ideologias sociais, econômicas e 

políticas, estando distantes de objetivar formar cidadãos mais críticos e 

questionadores. Ao analisarem-se os direitos de aprendizagem contemplados na 

BNCC, restritos a seis, sente-se falta do direito de aprender, de criar, de questionar, 

de problematizar. Estariam esses ocultos no currículo ou não devem ser 

oportunizados? 

O programa sugerido nesta dissertação respeita a identidade de cada 

instituição, afinal, a trajetória educacional precisa ser considerada. Não é possível 

desconstruir toda a ação pedagógica que estava sendo realizada e trazer uma nova 

perspectiva como verdade absoluta. O processo de transformação é lento, gradativo 

e valoriza a ação que já vem sendo efetivada. 

Ressalta-se a importância do Programa de Formação-Ação proposto ser 

flexível. Existem diferentes realidades e é foco das Escolas Criativas a valorização do 

saber docente. Nesse sentido, durante a aplicação do programa, algumas alterações 

poderão ser realizadas.  

Por tal motivo, intitula-se Formação-Ação, pois não se trata de um repasse de 

conhecimento, é uma construção coletiva a partir de reflexões, apontamentos, leituras, 

estudos e conexão com o que é desenvolvido nas unidades educativas. 

Os programas formativos sob esse olhar trazem benefícios para toda a unidade 

educativa, pois o trabalho é pensado coletivamente, a troca de experiências e de 

saberes torna-se prática comum, afinal defende-se a ideia de que quanto mais 

“polinizar-se” mais possibilidade de criar coisas novas se adquire. 
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Outro aspecto positivo do programa de Formação-Ação pautado à luz dos 

conceitos das Escolas Criativas Ecoformadoras é o respeito que se defende ter com 

o eu, o outro e o meio em que se vive, considerando que, ao se referir ao meio em 

que se vive não é apenas o natural, mas também o meio transformado pelo homem, 

é o cuidado que se tem com a escola, os materiais, os brinquedos, a natureza, entre 

outros. 

E o cuidado com o outro propicia um clima agradável e de cumplicidade na 

instituição, o ser humano apresenta-se resistente com o desenvolvimento da empatia 

com as pessoas, porém quando se considero o outro como um ser que merece ser 

cuidado, as atitudes são pensadas no bem-estar do colega de trabalho, dos 

colaboradores da instituição, das crianças, das famílias... 

Os relacionamentos vistos nos CEIs do município de Massaranduba-SC, das 

crianças e a harmonia do ambiente contagiam, favorecendo o processo educativo, 

visto que a criança aprende e se desenvolve em todos os momentos vivenciados. 

À luz dessa proposta as famílias também são convidadas a fazerem parte da 

escola, muito embora, essa ideia está sendo construída pelos educadores, as famílias 

participam do processo e mostram-se muito comprometidas. Solicitar a participação 

ou colaboração das famílias é uma maneira de conhecê-las melhor e valorizá-las. 

A metodologia de trabalho utilizada no programa é O PCE, que favorece um 

planejamento estruturado e pensado para o desenvolvimento integral das crianças, 

levando em consideração aspectos cognitivos, motores, linguísticos, sociais, 

humanos, ecológicos, todos extremamente importantes para o desenvolvimento 

humano. 

Além do desenvolvimento integral, o trabalho realizado a partir dos PCE 

possibilita estimular o potencial de criação da criança, pois oferece alternativas para 

criar estratégias, brincadeiras, enredos, enfim, valoriza a criatividade da criança. 

A partir dessa perspectiva, acredita-se haver vasto campo para pesquisas. 

Quanto aos educadores, a metodologia do PCE, igualmente, convida-os a 

explorarem sua criatividade, inovando sua prática. Além de requerer do docente um 

planejamento mais fundamentado, estimulando-o a buscar na literatura autores e 

teoria que edifiquem seu planejamento e sua ação. 

Esse programa foi organizado com alguns organizadores textuais relevantes 

de serem refletidos na EI, porém pode ser adaptado para outras esferas educativas, 
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afinal Escolas Criativas podem estar presentes em todos os níveis e modalidades 

educacionais. 

Formação continuada dos educadores, pautado nos conceitos das Escolas 

Criativas é uma excelente maneira de manter a escola viva, em movimento, em busca 

de ações inovadoras e criativas, projetando uma sociedade mais humana e valorosa. 

Por fim, julga-se relevante a aplicabilidade do Programa Formação-Ação a ser 

desenvolvido com docentes da EI proposto nesta dissertação, na busca de uma EI 

mais dinâmica e transformadora, mais alegre e significativa para as crianças e para 

os educadores no contexto educacional. Para além disso, também, vislumbram-se 

mais pesquisas na EI, com análise de outros contextos. 
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ANEXO I 

 
Entrevista com os educadores 

Nome da Instituição :  

Nome do educador:      

Sexo (  ) Fem. (  )Masc. 

Idade:   Tempo de atuação no magistério: 

Cargo que ocupa:  

(  ) Direção  (  ) Coordenação (  ) Orientação  

Número de turmas no CEI:   

Número de crianças atendidas no CEI: 

O que mudou após a participação do “Programa de Ecoformação continuada de 

gestores e docentes em escolas Criativas: Educação a partir da vida e para a vida”? 

Como vocês elaboram os PCEs? 

Como é realizada a escolha dos temas? 

Qual o papel da criança no planejamento? 

Como as crianças acolhem a proposta 

O que torna a prática de vocês ecoformadora? 

Quais as dificuldades encontradas na elaboração da proposta e na aplicação? 

 
 

 


