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RESUMO 
 

 
A presente pesquisa apresenta um estudo sobre as contribuições da proposta 

metodológica dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) no processo de ensino e 
de aprendizagem transdisciplinar para o 7º ano do Ensino Fundamental a partir do 
tema sustentabilidade. Para a ação pedagógica centrar-se no seu entorno social e 
ambiental, é fundamental evidenciar que as práticas transdisciplinares e 
ecoformadoras fazem parte do processo de ensino. Nessa direção, mobilizou-se para 
investigação baseando-se na pergunta: quais as contribuições do PCE como proposta 
metodológica no processo de ensino e aprendizagem transdisciplinar para o 7º ano a 
partir do tema sustentabilidade? Como contexto à investigação, buscou-se 
desenvolver, em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública 
da Rede Municipal de Ensino de Timbó Grande – SC, uma proposta metodológica 
norteada pela perspectiva transdisciplinar e ecoformadora.  A partir disso, o objetivo 
geral da pesquisa foi investigar as contribuições da metodologia do PCE para o 
desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem transdisciplinares no 7º 
ano do Ensino Fundamental. Na investigação, realizou-se uma pesquisa em relação 
à natureza do tipo qualitativa e, quanto ao procedimento, realizou-se uma pesquisa-
ação apoiada pela pesquisa bibliográfica. Para tanto, buscou-se aprofundamento 
teórico em autores como Morin (2000, 2002), Galvani (2020), Mallart (2008), Torre 
(2008), Torre e Zwierewicz (2009), Moraes (2010), Silva e Torre (2015), entre tantos 
outros, a fim de responder à questão da pesquisa. Como estratégias para dinamizar 
a pesquisa-ação e a coleta de dados, realizaram-se: formação continuada com os 
professores do 7º ano; gincana criativa ecoformadora: escola sustentável; feira do 
conhecimento. A análise teve como base os organizadores conceituais do PCE a partir 
do tema sustentabilidade. Os resultados da pesquisa indicam que as contribuições da 
proposta metodológica do PCE no processo de ensino e de aprendizagem 
transdisciplinar para o 7º ano evidenciaram existirem ações pedagógicas por parte 
dos docentes, que denotam comprometimento e desejo de promoverem uma 
educação de qualidade, criativa, inovadora e transdisciplinar para todos, com total 
apoio da gestão escolar. Possibilitou-se concluir que a metodologia do PCE favoreceu 
um ensino mais dinâmico, transformador e condizente com as necessidades da 
realidade local. Além disso, o estudo possibilitou uma autoavaliação da prática 
docente, proporcionando novos entendimentos sobre o processo de ensino e a 
relevância de adotarem-se práticas que estimulem a transformação dos estudantes e 
a do próprio professor e que promovam a construção do conhecimento científico por 
parte deles.  
 
Palavras-chave: Transdisciplinaridade. Ecoformação. Projetos Criativos 
Ecoformadores. Práticas Pedagógicas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 This research presents a study on the contributions of the methodological 

proposal of the Projeto Criativo Ecoformador (PCE) in the process of transdisciplinary 

teaching and learning for the 7th year of Elementary Education on the theme of 

sustainability. For the pedagogical action to be centered on its social and 

environmental issues, it is essential to show that transdisciplinary and ecoforming 

practices are part of the teaching process. In order to achieve this goal, the research 

was based on the question: what are the contributions of the PCE as a methodological 

proposal in the process of teaching and transdisciplinary learning for the 7th year on 

the theme of sustainability? As the context for the investigation, we sought to develop 

in a class of the 7th year of elementary school, from a public school in the Municipality 

of Timbó Grande - SC, a methodological proposal guided by the transdisciplinary and 

ecoforming perspective. The general objective of the research was to investigate the 

contributions of the PCE methodology to the development of transdisciplinary teaching 

and learning processes in the 7th year of Elementary School. In the investigation, a 

qualitative research was carried out, supported by the bibliographic research. To this 

end, theoretical research was sought in authors such as Morin (2000, 2002), Galvani 

(2020); Mallart (2008), Torre (2008), Torre and Zwierewicz (2009), Moraes (2010), 

Silva and Torre (2015), among many others, in order to answer the research question. 

As strategies to boost action research and data collection, continuing education was 

carried out with 7th grade teachers though many interactive activities. The analysis 

was based on the conceptual organizers of the PCE based on the theme of 

sustainability. The results of the research indicate that there are contributions of the 

PCE methodological proposal in the transdisciplinary teaching and learning process 

for the 7th year; it also showed that there are pedagogical actions taken by teachers, 

which show commitment and desire to promote quality, creative, innovative and 

transdisciplinary learning for all, with full support from school management. It was 

possible to conclude that the PCE methodology favored a more dynamic, 

transformative and consistent teaching with the needs of the local reality. In addition, 

the study allowed for a self-assessment of teaching practice, providing new 

understandings about the teaching process and the relevance of adopting practices 

that encourage the transformation of students and the teacher and that promote the 

construction of scientific knowledge by them.  

Keywords: Transdisciplinarity. Ecoformation. Creative Eco formative Projects. 

Teaching practices.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Eu estou pensando há muito tempo em 

propor o novo tipo de professor. É um 

professor que não ensina nada, não é 

professor de matemática, de história, 

de geografia. É um professor de 

espantos. O objetivo da educação não 

é ensinar coisas, porque as coisas já 

estão na Internet, estão por todos os 

lugares, estão nos livros. É ensinar 

a pensar. Criar na criança essa 

curiosidade” 

RUBEM ALVES 

 

 

Na atualidade, diante de tantas demandas de ordem educacional, social, 

política, econômica, cultural, tecnológica, é indispensável buscar estratégias 

metodológicas que promovam o pensar como resposta mais significativa e real para 

uma educação contemporânea e sedenta por transformação social. Talvez se 

necessite de um professor de espantos, como diria Rubem Alves. 

Recomenda-se que o processo de formação educativo seja baseado em 

metodologias que permitam atender aos objetivos da escola de forma integrada com 

a realidade de cada indivíduo. É importante o professor conhecer o perfil dos 

estudantes, colocando-os no centro do processo de ensino, respeitando suas 

diferenças e trazendo novas abordagens metodológicas com o intuito de promover o 

protagonismo diante dos conteúdos propostos. Cavalcanti afirma que 

 

Os alunos são centro de todo o processo de ensino realizado (ou 
mesmo idealizado) na escola, uma vez que todas as ações nesse 
espaço estão (ou deveriam estar) voltadas para eles e para suas 
aprendizagens. É importante para o professor conhecer seus alunos e 
empreender o trabalho docente considerando sua diversidade 
(CAVALCANTI, 2011, p. 36).  
 

 

O professor, ao conhecer os estudantes com mais profundidade, pode elaborar 

e refletir melhor sobre suas ações, direcionando-as ao encontro de aprendizagens 

significativas e próximas à realidade. Faz-se necessário um olhar nas transformações 

da sociedade e a necessidade de modificar as tradicionais formas de ensinar, de 

aprimorar constantemente as práticas e os saberes docentes (VAILLANT; MARCELO, 

2012).  



 
 

Aulas expositivas, resolução de exercícios, memorização de conteúdo e um 

sistema rígido de conduta e de avaliação eram características comuns do sistema 

jesuítico. Com isso, suas estratégias necessitam ser aprimoradas constantemente e 

seus métodos e suas metodologias de ensino, consequentemente, precisam atender 

às necessidades que vão surgindo. Assim, a escola deve ter bem claras as questões 

metodológicas que abrangem o processo de ensino e de aprendizagem que se aplica 

na instituição.  

Ao longo dos últimos anos, metodologias de ensino na Educação Básica têm 

valorizado, cada vez mais, o papel do estudante no processo de ensino e de 

aprendizagem e a construção do seu próprio conhecimento e de seus pares. No 

entanto, esse processo, em grande parte das escolas, ainda carece de inovações em 

suas práticas pedagógicas. Inovações essas que permitam a vivência significativa de 

experiências formadoras e estimulem a aprendizagem baseada no diálogo e na 

interação entre os estudantes, na articulação entre teoria e prática e na interação do 

currículo com as realidades local e global.  

Uma das propostas que têm sido estimuladas como alternativa nessa direção 

são os Projetos Criativos Ecoformadores – PCE (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). De 

acordo com esses autores, o PCE representa um referencial de ensino e de 

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

do desenvolvimento integral da pessoa. Nesse sentido, a metodologia do PCE vai 

além do conhecimento calcado por teorias desconectadas da realidade. Sua estrutura 

parte do interesse dos estudantes, conectando os conteúdos com o entorno dos 

estudantes (ZWIEREWICZ, 2013).  

A transdisciplinaridade vem quebrar barreiras entre as disciplinas, tendo como 

objetivo um saber unificado no campo das ciências. Baseado no prefixo ‘trans’, 

considera que “[...] aquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina” (NICOLESCU 1999, p. 53). 

Assim, é possível pensar em uma educação mais dinâmica, pois a ecoformação 

busca um desenvolvimento pleno entre o ser e o seu entorno. O conceito da 

ecoformação é amplo, mas, de forma sintetizada, busca desenvolver ações coletivas 

em prol do ambiente em que a criança está inserida. Torre et al (2008, p. 21) afirmam 

que “[...] entendemos a ecoformação como uma maneira sintética, integradora e 

sustentável de conceber a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade 

e à natureza.” 



 
 

Partindo desses pressupostos, busca-se por uma proposta metodológica que 

priorize, como princípios norteadores, a ecoformação e a transdisciplinaridade a fim 

de servirem de inspiração para uma proposta pedagógica mais criativa e inovadora. 

Um olhar especial precisa ser direcionado aos anos finais do Ensino 

Fundamental, no qual se observam disciplinas e campos do saber fragmentados e, na 

grande maioria, práticas pedagógicas desarticuladas e pouco relacionadas aos 

demais docentes.  

Nos anos finais, deve-se ter uma atenção especial no processo didático e 

pedagógico, pois a metodologia e o currículo escolar se diferenciam do que os 

estudantes estavam habituados em sua formação inicial. Pela própria organização, 

acontece uma mudança na forma pela qual as disciplinas se apresentam para os 

estudantes, antes discutidas com três a quatro professores, nos anos finais passam a 

contar com nove profissionais, com metodologias e com conteúdos distintos entre si. 

É nesse processo que ocorre a descontextualização e a fragmentação da 

aprendizagem.  

É necessário preencher essa lacuna na formação dos estudantes dos anos 

finais do Ensino Fundamental por meio de uma proposta transdisciplinar e que 

contribua com os professores na melhoria da qualidade do ensino. 

Outro fator determinante, e de grande preocupação, refere-se aos baixos 

Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) proposto pelo Ministério da 

Educação (MEC). Nesse cenário, encontra-se a Escola Municipal de Educação Básica 

Gleidis Rodrigues, que, ao longo dos anos, vem progredindo lentamente. Os dados 

apresentados pelo MEC indicam que a escola se encontra abaixo das metas 

estabelecidas, havendo uma pequena progressão positiva nos três últimos resultados: 

no ano de 2013, a meta estabelecida foi 4,2 e o resultado foi 3,7; 2015 tinha como 

meta 4,6 e obteve 4,3 na avaliação; e 2017 a meta era de 4,8 e o alcance foi de 4,7 

(INEP, 2018).  

A Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues, situada no 

município de Timbó Grande – SC, é formada por estudantes de diferentes 

comunidades do interior e do centro da cidade e a renda per capta das famílias do 

município gira em torno de 412,31 (IBGE, 2010). A unidade participa das avaliações 

realizadas pelo MEC (Prova Brasil) e, apesar dos números abaixo das metas 

estabelecidas, não há uma proposta metodológica e avaliativa no currículo escolar 

que possa reverter esses índices.   



 
 

Portanto, torna-se necessário um repensar pedagógico nas práticas adotadas 

pelos professores no sentido de construírem juntos uma proposta que viabilize o 

diálogo, a formação, as interações interpessoais entre docentes e, acima de tudo, que 

possa estimular a criatividade dos estudantes de uma turma de 7º ano. 

A metodologia dos PCE, de acordo com Torre e Zwierewicz (2009), baseia-se 

nos princípios da complexidade, da ecoformação e da transdisciplinaridade, podendo 

contribuir para desenvolver a criatividade e a autonomia dos estudantes num percurso 

pedagógico inovador, pautado na superação do ensino fragmentado e 

descontextualizado. Essa metodologia já vem sendo utilizada pelos anos iniciais em 

várias instituições catarinenses e nos anos finais de algumas escolas de Blumenau, 

Massaranduba, Paulo Lopes, entre outros.  

É importante destacar que os anos iniciais da EMEB Gleides Rodrigues já 

foram contemplados com uma vivência pedagógica dos Projetos Criativos 

Ecoformadores que, ao longo do processo, vem contribuindo na formação dos 

estudantes e dos professores da escola. Portanto, já existe uma iniciativa voltada ao 

desenvolvimento de um programa formativo comprometido com práticas mais 

transdisciplinares e, portanto, mais contextualizadas.  

Entre os benefícios do PCE já trabalhados no percurso escolar pode-se 

destacar a possibilidade de os docentes participarem de um programa de formação 

continuada oferecido no local de atuação durante o ano letivo e implementar práticas 

pedagógicas transdisciplinares articuladas ao contexto de atuação. Também, 

beneficiaram-se, diretamente, os estudantes que participaram das atividades, cuja 

ênfase residia na educação a partir da vida e para a vida e que estimulava o sentido 

de pertencimento, a reflexão sobre sua realidade e possibilidades que a qualifiquem. 

(ZIELINSKI, 2018).  

As práticas transdisciplinares fazem parte do cotidiano escolar com grande 

relevância aos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como a pesquisa-ação que 

culminou na coleta de dados que caracterizaram os reflexos dessa prática em sala de 

aula, possibilitando conhecer a percepção dos docentes e dos estudantes acerca dos 

resultados alcançados, além de situar, nas respostas emitidas, os indicadores 

pretendidos.  

 É possível perceber, no posicionamento dos docentes, que a formação foi de 

fundamental importância, pois evidenciou-se a mudança nas temáticas implicadas nas 

práticas, o envolvimento da realidade local, o estímulo à inclusão de histórias de vida 



 
 

e de atividades do cotidiano e de sua articulação com o conhecimento curricular. Nos 

alunos, observa-se, também, que a transdisciplinaridade se fez presente quando, 

além de mobilizar conhecimentos de diferentes (interdisciplinaridade), as atividades 

implicavam a realidade em que estão inseridos bem como na utilização de diferentes 

suportes que fortalecem a aprendizagem, dentre os quais os recursos tecnológicos. 

Por entender-se a importância de uma investigação que relacione a 

compreensão dos professores acerca das contribuições da psicóloga escolar nos 

processos de ensino a partir da ecoformação, toma-se, por referência, a seguinte 

pergunta de pesquisa: quais as contribuições do PCE como proposta 

metodológica no processo de ensino e aprendizagem transdisciplinar para o 7º 

ano a partir do tema Sustentabilidade?  

O objetivo geral da pesquisa consiste em: investigar as contribuições da 

proposta metodológica do PCE para o desenvolvimento de processos de ensino e de 

aprendizagem transdisciplinar para o 7º ano do Ensino Fundamental. 

Para isso, elencam-se os seguintes objetivos específicos:  

a) conhecer a proposta curricular e metodológica do 7º ano do Ensino 

Fundamental, bem como o Projeto Político Pedagógico da escola investigada;    

b) elaborar um Projeto Criativo Ecoformador para o estudo do tema 

sustentabilidade para o 7º ano do Ensino Fundamental; 

c) analisar um percurso investigativo, utilizado no desenvolvimento de um PCE 

com o tema sustentabilidade com professores e com estudantes do 7º ano do 

Ensino Fundamental, destacando aproximações e relações com os conceitos 

didáticos propostos por Torre e Zwierewicz; 

d) construir como produto educacional, um roteiro de PCE articulado à 

sustentabilidade que contribua para processos de formação de professores do 

7º ano do ensino fundamental. 

Como retorno da pesquisa à escola investigada, existe o compromisso de 

organizar um Seminário sobre os resultados da pesquisa, bem como sobre a utilização 

roteiro do ‘PCE: Sustentabilidade como forma de polinização’. 

Dentro dessa perspectiva, esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa 

Linha de Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente do PPGEB da 

UNIARP. A linha de pesquisa tem por objetivo identificar conhecimentos e práticas 

pertinentes aos processos pedagógicos, estimulando a descoberta de formas pelas 

quais os saberes são gerados e transformados nos processos de ensino e de 



 
 

aprendizagem na esfera da Educação Básica, explorando e estimulando o 

protagonismo de práticas inovadoras e novas técnicas/tecnologias na educação, 

conforme definido pelo Programa de Mestrado.  

Para compreenderem-se os pressupostos desta pesquisa, estruturou-se da 

seguinte forma:  no capítulo 1: “Introdução”, apresenta-se a temática desta pesquisa, 

trazendo pesquisas correlatas que dão caráter científico e necessário, fornecendo 

pistas de como proceder diante de uma educação contemporânea. Apresentam-se, 

ainda, a questão de pesquisa e os objetivos.  

No capítulo 2: “Reflexões e articulações para um ensino transdisciplinar”, 

apresenta-se um panorama geral da realidade escolar investigada, como também a 

contextualização da Proposta Político Pedagógica – PPP, da escola pesquisada, das 

Diretrizes e Bases, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

No capítulo 3: “Transdisciplinaridade e ecoformação para além da sala de aula”, 

apresentam-se os fundamentos teóricos da Transdisciplinaridade e Ecoformação, 

com base em leituras dos autores: Torre, Moraes, Morin, Nicolescu, Nóvoa, 

Zwierewicz, Pineau e Pujol. As características da ecoformação e as possibilidades 

práticas também se mostram, além de trazer a escola como um espaço de 

socialização, com objetivo de favorecer experiências e produção de conhecimento 

para a vida. 

No capítulo 4: “Projeto Criativo Ecoformador – PCE”, apresenta-se a 

metodológica para a educação, voltada ao desenvolvimento do pensamento 

complexo, da resiliência, tanto dos docentes quanto dos estudantes (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009).  

No capítulo 5: “Procedimentos metodológicos”, determinam-se o contexto e os 

sujeitos da pesquisa, o ambiente no qual se desenvolveu, informações sobre o 

processo de avalição do Comitê de Ética, as propostas metodológicas desta pesquisa, 

a definição dos instrumentos de coleta de dados e as categorias para análise 

empregadas para elaborar um Projeto Criativo Ecoformador para o estudo do tema 

sustentabilidade para o 7º ano do Ensino Fundamental. 

No capítulo 6: “Resultados e discussões”, apresentam-se a formação 

continuada com os professores do 7º ano; a gincana criativa ecoformadora: escola 

sustentável; a feira do conhecimento, com o intuito elaborar um Projeto Criativo 

Ecoformador como proposta pedagógica transdisciplinar para os anos finais do Ensino 



 
 

Fundamental. Indicam-se os conceitos didáticos e os organizadores conceituais do 

PCE. 

No capítulo 7: “Produto educacional: um roteiro de ‘Projeto Criativo 

Ecoformador: Sustentabilidade que contribua para processos de formação de 

professores do 7º ano do Ensino Fundamental”, apresenta-se o Projeto Criativo 

Ecoformador como metodologia didática, contento as etapas de estruturação e de 

aplicação do PCE, que subsidiaram ações efetivas no processo de ensino na escola 

investigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. REFLEXÕES E ARTICULAÇÕES PARA UM ENSINO TRANSDISCIPLINAR  

 

Este capítulo objetiva analisar a proposta curricular e metodológica em que a 

escola está inserida, bem como seu Projeto Político-Pedagógico.  

 

2.1 PROPOSTA CURRICULAR E METODOLOGICA ARTICULADA COM O 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA UM ENSINO TRANSDISCIPLINAR 

 

A pesquisa desenvolveu-se na Escola Municipal de Educação Básica Gleidis 

Rodrigues, vinculada à Rede Municipal de Ensino do município de Timbó Grande. A 

escola em questão foi criada pela lei nº 363/98, sendo inaugurada em 24 de abril de 

mil 1998. 

Ofertam-se as matrículas a partir de quatro anos de idade, atendendo, dessa 

forma, desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino Fundamental. 

Atualmente, conta-se com, aproximadamente, 940 alunos distribuídos entre os 

períodos matutino e vespertino. A pesquisa envolveu somente docentes dos anos 

finais do Ensino Fundamental, cujas disciplinas são propostas pelo currículo escolar: 

Matemática (4 aulas semanais), Língua Portuguesa e Literatura (4 aulas semanais), 

Língua Inglesa (3 aulas semanais), Ciências (3 aulas semanais), Geografia (3 aulas 

semanais), História (3 aulas semanais), Arte (2 aulas semanais), Educação Física (3 

aulas semanais) e Ensino Religioso (1 aula semanal). A grande maioria dos docentes 

é efetivo em suas respectivas áreas, além disso possui certificado de especialização. 

Totalizam-se 30 docentes. 

É preciso, ainda, considerar que as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes extrapolam, em muitos casos, a própria escola quando se trata, por 

exemplo, do que Bourdieu (2003) denomina de capital cultural das famílias, isto é, 

estudantes provenientes de famílias que, em razão de dificuldades de ordem 

econômica, não propiciam aos filhos uma trajetória escolar que favorece o sucesso 

nos estudos.  

Ao se referir aos herdeiros, Bourdieu e Passeron (2014, p. 27-28) tratam dessa 

questão  

De todos os fatores de diferenciação, a origem social é sem dúvida 
aquela cuja influência exerce-se mais fortemente sobre o meio 
estudantil, mais fortemente em todo caso que o sexo e a idade e 
sobretudo mais que um outro fator claramente percebido, como a 



 
 

filiação religiosa por exemplo. [...] a origem social é, de todos os 
determinantes, o único que estende sua influência a todos os domínios 
e a todos os níveis de experiência dos estudantes e primeiramente às 
condições de existência.  

 

No entanto, além dessas questões apontadas, identifica-se, igualmente, outra 

especificidade: a desarticulação entre as duas fases do Ensino Fundamental, 

evidenciando a necessidade de construção coletiva das propostas pedagógicas e 

requerendo formação continuada desenvolvida de forma colaborativa.  

Para assegurar tal intencionalidade, a gestão da educação pressupõe a 

observação e o planejamento de vários dispositivos no âmbito nacional, estadual e/ou 

municipal. Nessa linha reflexiva, Lück acena que 

 
Planejar a educação e a sua gestão implica em delinear e tornar clara 
e entendida em seus desdobramentos a sua intenção, os seus rumos, 
os seus objetivos, a sua abrangência e as perspectivas de sua 
atuação, além de organizar, de forma articulada, todos os aspectos 
necessários para a sua efetivação (2009, p. 32). 

 
 

No âmbito de uma rede municipal de ensino, além de outros dispositivos locais, 

como o Plano Municipal de Educação, por exemplo, o PPP é um dispositivo que, 

articulado aos demais dispositivos legais, condensando o ideário educativo que 

confere identidade, orienta a organização e as ações educativas, tal como apontam 

Gadotti (2000), Veiga (2009) e Vasconcelos (2002, 2004), tanto no âmbito de uma 

rede de ensino quanto das instituições que a integram. 

 
O PPP deve ser compreendido como um dispositivo que necessita ser 
revitalizado continuamente e, sendo assim, “é um instrumento teórico-
metodológico para a intervenção e a mudança da realidade. É um 
elemento de organização e integração da atividade prática da 
instituição neste processo de transformação”. (VASCONCELOS, 
2004, p. 169). 
 

 

O PPP deve contemplar, na sua essência, a qualidade de ensino a ser 

oferecida, pautando-se na gestão democrática, com princípios de igualdade e de 

liberdade, é importante reforçar que esses conceitos se encontram estabelecidos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos seguintes artigos: 

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência: I – 
elaborar e executar sua proposta pedagógica; VI – articular-se com as 



 
 

famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; VII – informar os pais e responsáveis sobre 
a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 
da sua proposta pedagógica. Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Art. 
14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I – participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola. (Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996). 
 
 

Observa-se, pois, que a organização do trabalho pedagógico, antes de ser uma 

necessidade, é, também, e principalmente, uma exigência legal. É enfrentando essas 

premissas com compromisso que a escola estabelece condições de realizar um 

trabalho fundamentado numa proposta emancipatória, que não esteja de todo 

desvinculada das políticas educacionais que a sustentam, mas que lhe conceda a 

liberdade de construir sua própria autonomia, entendendo esta como possibilidade de 

exercício da democracia no espaço público. A escola apresenta como registros, 

pesquisa realizada por outros docentes sobre as práticas pedagógicas a partir dos 

PCE’s. 

Desse modo, “[...] o projeto político-pedagógico é visto como um documento 

programático que reúne as principais ideias, fundamentos, orientações curriculares e 

organizacionais de uma instituição educativa ou de um curso” (VEIGA, 2003, p. 27-

29).  

Pensando em ampliar a abrangência de pesquisas realizadas no Brasil com 

foco nas metodologias de ensino, realizou-se um levantamento de informações em 

diferentes bancos de dados a fim de localizar produções semelhantes e focadas em 

propostas pedagógicas transdisciplinares para os anos finais do Ensino Fundamental.  

Utilizaram-se, para tanto, diferentes bancos de dados: Scientific Electronic 

Library Online - SCIELO, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, Google Acadêmico e sítios eletrônicos dos Programas de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências das universidades públicas e privadas como: 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), Universidade Regional de Blumenau (FURB), Universidade de São Paulo 

(USP); Universidade Federal do Maranhão (UFM); Departamento de Psicologia 

Educacional da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 



 
 

(UNICAMP); Universidade Federal de São Carlos – São Carlos – SP; Universidade 

Federal do Pará; Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Belém – Pará; 

Universidade Federal Fluminense – Niterói – Rio de Janeiro; Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro.  

O artigo “Transdisciplinaridade e Educação”, de Maria Cândida Moraes 

(2010), da Revista Rizoma Freireano, é um importante trabalho sobre 

transdisciplinaridade e discute a crise de natureza ecossistêmica e paradigmática, que 

vem afetando todas as relações com a vida.  Essa condição requer, por parte dos 

educadores, um quadro teórico mais amplo, fundamentado na transdisciplinaridade 

nutrida pela complexidade, com o intuito de abrir gaiolas epistemológicas.  

Assim, é preciso clareza ontológica e epistemológica para melhor compreender 

como a realidade se manifesta e como se realizam os processos de construção do 

conhecimento e a aprendizagem. Os pensamentos disciplinares e pluridisciplinares 

não dão conta de resolver os problemas de natureza complexa. Necessita-se de um 

pensamento mais elaborado, mais profundo, de natureza interdisciplinar ou 

transdisciplinar, de novos modos de conhecer a realidade, buscando dar conta dos 

desafios que tanto preocupam.  

Assim, a autora acima mencionada ressalta que a transdisciplinaridade, como 

princípio epistemológico, implica em uma atitude de abertura com a vida para que se 

possam superar as barreiras disciplinares e compreender o que está além delas. 

Destaca, de modo semelhante, que a transdisciplinaridade não combina como 

pensamento único e com práticas pedagógicas instrucionistas, pois valoriza o 

pensamento relacional, articulado, crítico, criativo, auto-eco-organizador e emergente. 

A dissertação de Raquel de Oliveira Costa Pereira Knop, da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI), de 2014, tem como tema “Práticas Pedagógicas com 

Enfoque Criativo: possibilidades e limites”. A pesquisa objetivou analisar as 

possibilidades e os limites de práticas pedagógicas com enfoque criativo, 

transdisciplinar e complexo presente nas falas de professores de Escolas Criativas.  

  A pesquisa teve abordagem qualitativa e utilizou os seguintes instrumentos e 

fontes iniciais de coleta de dados: levantamento bibliográfico, análise de documentos, 

entrevistas semiestruturadas com membros fundadores da Rede Internacional de 

Escolas Criativas-RIEC e com professores integrantes de Escolas Criativas. O 

tratamento dos dados deu-se por meio da Investigação Narrativa para a pesquisa 

assumir um caráter de aliar teoria e prática, pensamento e ação, entrelaçados e 



 
 

interligados.  

  Como resultado, evidencia-se que a prática docente criativa é possível ainda que 

alguns professores demonstrem maior ou menor entendimento da dimensão de suas 

práticas e, também, que os posicionamentos teóricos assumidos ao narrarem essas 

práticas demonstram oscilações, inseguranças e certa hesitação em se arriscar e em 

definir exatamente os conceitos em relação às suas práticas. Os dados demonstram, 

de igual forma, que, mesmo havendo limitadores, esses não impedem que práticas 

criativas sejam realizadas e estimuladas.  

  A partir disso, as possibilidades apontadas pelos professores foram: postura 

docente aberta e flexível; partilha de saberes; ação coletiva docente; ampliação das 

relações entre as escolas; relação aluno/professor, que buscam e pesquisam juntos. 

Como limitadores, aparecem: a postura docente (nesse caso fechada e inflexível), o 

tempo institucional e pessoal, a estrutura organizacional e política, os recursos e o 

número de estudantes em sala.  

  A pesquisa propõe que, para o professor potencializar sua prática docente e 

transformá-la realmente em uma prática criativa, é preciso investir em uma formação 

docente que considere as implicações ontológicas, epistemológicas e metodológicas 

as quais embasam tais práticas.  

    No artigo “Rede Internacional de Escolas Criativas: contribuições na 

formação de professores”, as autoras Vera Lúcia de Souza e Silva e Regiane de 

Souza (2015) objetivaram pesquisar as contribuições da RIEC FURB à formação 

inicial e continuada de professores por meio de uma pesquisa exploratória e 

interpretativa com utilização da abordagem qualitativa. Para coletar os dados, utilizou-

se uma entrevista semiestruturada aplicada a seis sujeitos que têm participado das 

ações da referida rede.  

  Os resultados da pesquisa apontam para a importância da RIEC, concebida 

como uma possibilidade de ação em rede internacional na direção da formação de 

professores para uma escola transformadora, centrada nos processos de vida dos 

estudantes. Também, indicam que os fundamentos da transdisciplinaridade e da 

ecoformação estão se apresentando como uma referência nos trabalhos efetivados. 

Em suas considerações finais, as autoras destacam que, a partir da presença da RIEC 

na FURB, vem se abrindo um leque de possibilidades para pesquisas em formação 

de professores, envolvendo temáticas como ecoformação, criatividade e 

transdisciplinaridade. 



 
 

No trabalho sobre “Práticas Pedagógicas e Habilidades Sociais: 

Possibilidade de Pesquisa de Intervenção com Professores”, produzido por: 

Tatiane Cristina Rodrigues Lessa da Universidade Federal de São Carlos – São Carlos 

– SP; Natalia Costa de Felicio da Universidade Federal de São Carlos – São Carlos – 

SP e Maria Amélia Almeida da Universidade Federal de São Carlos – São Carlos – 

SP, apresenta-se o fato de as habilidades sociais serem de extrema importância 

dentro das práticas pedagógicas, pois permitem a interação adequada em todo o 

contexto escolar. Pensando na subclasse específica de dar feedback, o estudo 

objetivou verificar se o ensino específico dessa subclasse de habilidades sociais pode 

auxiliar ou modificar a frequência de respostas dessa habilidade e interferir no número 

de solicitações dos alunos durante o período de aula.  

O estudo utilizou um delineamento experimental do tipo ABA e teve como 

participante uma professora de escola pública estadual de uma cidade do interior do 

Estado de São Paulo. Para a coleta de dados, utilizaram-se três protocolos, nos quais 

se computaram os números de feedbacks e de solicitações realizados por professora 

e por alunos, respectivamente. Realizaram-se 13 sessões e o critério para o final das 

intervenções foi o aumento de 60% do número de feedbacks iniciais.  

Como resultados, verificou-se o aumento do número de feedbacks positivos. 

Frente ao exposto, apontaram-se as modificações relevantes que as habilidades 

sociais podem proporcionar em ambientes escolares, tanto no sentido de contribuir 

para os processos de ensino-aprendizagem dos alunos de forma geral como na 

melhora das relações interpessoais como um todo. Nesse sentido, coloca-se aqui a 

importância de temáticas as quais envolvam a formação inicial e continuada de 

professores, unindo-os aos conceitos de habilidades sociais uma vez que conceitos 

como, por exemplo, de automonitoria, seriam de extrema importância para os 

professores refletirem sobre sua própria prática de acordo com seus comportamentos 

e aqueles observados em seus alunos.  

Também, por meio de maior conhecimento nessa área, visto ser ampla e 

complexa, o professor poderia planejar, organizar, refletir e conduzir a sua aula de 

uma maneira mais adequada, ampliando, desse modo, suas práticas de maneira 

geral. Outro aspecto relevante proporcionado na pesquisa foi a possibilidade de a 

professora repensar sua competência social a partir da percepção de como essa, 

relacionava-se a fatores emocionais (como o ocorrido com a sala na qual resultou 

queda significativa de feedbacks). Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre a 



 
 

importância do trabalho do professor vinculado aos seus aspectos emocionais.  

  Outro artigo bastante significativo, proposto por Wilma de Nazaré Baía Coelho 

e Carlos Aldemir Farias da Silva da Universidade Federal do Pará – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas de Belém, intitula-se:  “Coordenadoras pedagógicas 

e diversidade: entre percursos formativos e práticas na escola básica”. Esse 

artigo apresenta práticas que conformam a formação e a atuação de coordenadoras 

pedagógicas de cinco escolas da periferia do município de Belém, estado do Pará, 

tendo por base as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica. A intenção foi 

analisar como o percurso formativo desses profissionais (des)favorece práticas 

pedagógicas atentas aos “sentidos de diversidade e desigualdade”.  

  Analisaram-se os processos formativos e as práticas pedagógicas das 

coordenadoras atuantes em escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, tendo 

a compreensão de que a interferência de técnicos pedagógicos sobre os 

procedimentos teóricos e metodológicos é decisiva para a condução do trabalho 

pedagógico de uma instituição escolar haja vista esses profissionais figurarem entre 

os que atuam na definição de políticas educacionais internas.  

  Entre as conclusões alcançadas, constatou-se que, por meio de documentos 

escritos e orais, há um descompasso entre a formação para uma escola ideal e o 

conhecimento das relações contextuais de desigualdades, afetando estruturalmente 

as práticas pedagógicas, mesmo conscientes do trabalho realizado pelas 

coordenadoras pedagógicas, especialmente aqueles relacionados ao debate quanto 

aos direitos e aos deveres dos estudantes por meio de oficinas, palestras, 

atendimento familiar, individual e coletivo.  

  No entanto, mesmo reconhecendo o investimento e o vigor do trabalho das 

coordenadoras pedagógicas, que não podem ser subdimensionados, existia, um 

descompasso entre os processos formativos e as práticas pedagógicas que 

desfavorecem o desenvolvimento didático e epistemológico das ações realizadas no 

âmbito escolar com discentes e docentes. Em análise, os dados revelaram, por meio 

de documentos orais e escritos, o descompasso entre os percursos formativos para a 

escola ideal e para o conhecimento das relações contextuais de desigualdades, 

afetando estruturalmente as práticas pedagógicas e o enfrentamento assertivo para o 

trabalho com os “sentidos de diversidade e desigualdade”.  

“A (des)articulação do ensino fundamental e a formação dos professores” 



 
 

é o artigo proposto por Maurício Pastor Santos e Maria Lourdes Gisi pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná e Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. 

O estudo buscou analisar o cotidiano escolar e as práticas pedagógicas 

características dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, considerando o 

processo de municipalização ocorrido no estado do Paraná nas últimas décadas e a 

acentuada elevação da taxa de distorção idade-série e de reprovação no 6º ano, 

apurada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep).  

O foco da investigação sobre a desarticulação existente dentro de uma mesma 

etapa da educação básica, contemplou o ponto de vista dos profissionais da educação 

que atuam diretamente com esses estudantes. Obtiveram-se os dados mediante 

entrevista semiestruturada com 20 professores de escolas estaduais do município de 

Curitiba que atuavam no 6º ano; além disso, fez-se a análise documental relativa à 

legislação vigente; buscaram-se dados divulgados pelo Inep/Ministério da Educação 

(MEC) e estudos existentes sobre a temática.  

As análises apontaram para a necessidade de ações colaborativas que 

proporcionem a ampliação do debate conjunto entre professores que atuam numa e 

noutra fase uma vez que as dificuldades presentes nessa transição, identificadas pela 

pesquisa, evidenciam-se tanto nas escolas da rede estadual quanto nas escolas da 

rede municipal de ensino que ofertam as duas fases do ensino fundamental.  

   Fez-se necessário considerar as dificuldades relacionadas à estrutura 

curricular e à prática pedagógica as quais são distintas nas duas fases e 

apresentavam indícios associados às dificuldades de aprendizagem.  

Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, doutora em Educação pela 

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, apresenta um artigo sobre: “Prática 

pedagógica e docência:  um olhar a partir da epistemologia do conceito”. Com 

esse documento, objetivou as práticas pedagógicas, partindo da dificuldade de sua 

compreensão como conceito à complexidade da análise de seus fundamentos como 

práxis com o intuito de elencar os princípios que fundamentam as práticas 

pedagógicas. Essas, de acordo com a perspectiva teórica adotada, só podem ser 

compreendidas na perspectiva da totalidade, ou seja, como síntese de múltiplas 

contradições. Destacou-se que as práticas docentes são respostas às configurações 

provenientes das práticas pedagógicas, afirmando que não é natural às primeiras 

encontrarem-se avulsas, desconectadas de um todo, sem o fundamento das práticas 



 
 

pedagógicas que lhes conferem sentido e direção. Conclui que a prática docente 

avulsa, sem ligação com o todo, perde o sentido e a direção.  

O artigo resulta de pesquisa-ação pedagógica com docentes, desenvolvida em 

seu projeto “Observatório da prática docente” (CNPq) para o qual se elaboraram 

relatórios (2010; 2013). Duas questões se mostraram fundamentais na organização 

das práticas pedagógicas: articulação com as expectativas do grupo e a existência de 

um coletivo. As práticas pedagógicas só podem ser compreendidas na perspectiva da 

totalidade, ou seja, essas práticas e as docentes estruturam-se em relações dialéticas 

pautadas nas mediações entre totalidade e particularidade.  

Outro artigo de grande relevância intitulado a “Inovação e abertura no 

discurso das práticas pedagógicas”, de Daniervelin Renata Marques Pereira e 

Danilo Rodrigues César, trata dos valores de liberdade, inovação e abertura de 

métodos e de técnicas de ensino e de aprendizagem que são quase clichés nos 

discursos sobre a educação nos dias atuais, independentemente do espaço no qual 

se dá. Em que medida, entretanto, essas variações atingem realmente a estrutura 

profunda e fundamental das práticas didático-pedagógicas? Dedicaram o estudo, aqui 

recortado, às formas de integração entre a convocação de usos e a proposição de 

novos modos de existência pela modelação de novas possibilidades de uso didático-

pedagógico na Educação a Distância no ensino superior.  

Para tanto, partiu-se, para essa reflexão, sobretudo de discursos verbais de 

dois cursos livres online que propõem “mudanças” nos modos de ensino e de 

aprendizagem. Percebendo que, por trás de alguns valores das práticas analisadas, 

há euforização de valores como flexibilidade, informalidade, ludicidade, imediatismo, 

aceleração, entre outros normalmente clamados no discurso dito moderno. É por essa 

(re)configuração das práticas que os sujeitos acreditam ajustar o fazer pedagógico à 

contemporaneidade.  

A Educação a Distância é conhecida pela possibilidade de extensão das 

noções de espaço e de tempo no digital e por provocar a perda de intensidade das 

relações interpessoais em comparação às interações presenciais. No entanto, como 

se verificou, não há situação comunicativa predeterminada, mas sim um conjunto de 

variáveis que modela modos de presença de acordo com os valores que orientam os 

ajustes e podem até inverter os graus de intensidade em cada situação. Algumas 

proposições práticas para essa iniciativa é a construção de projetos didático-

pedagógicos os quais propiciem o desenvolvimento de atividades de criação e de 



 
 

interatividade em que  os educandos se mostrem participativos, criando, projetando, 

planejando, montando e tomando posse de seus projetos de forma cooperada e 

colaborativa.  

Essa situação peculiar pode permitir aos educandos uma identificação com o 

projeto de aprendizagem e passa a ser um convite à liberdade sem a coerção. 

Ademais, a utilização da práxis e da prática pedagógica pautadas na liberdade vem 

da crença de o conhecimento produzido pela humanidade ser compartilhado por todos 

sem ser visto como propriedade particular. 

  Artigo “Escolas Criativas: experiências transformadoras potencializadas na 

interação do Ensino Superior com a Educação Básica”, elaborado por: Marlene 

Zwierewicz – Professora do Centro Universitário Barriga Verde – Unibave (Santa 

Catarina/Brasil). João Fabricio Guimara Somariva – Professor do Centro Universitário 

Barriga Verde – Unibave. Marcia Bianco – Professora do Centro Universitário Barriga 

Verde – Unibave. Miryan Debiasi – Professora do Centro Universitário Barriga Verde 

– Unibave. Rosilane Damazio Cachoeira -Professora da Escola Barriga Verde – EBV 

– Centro Universitário Barriga Verde – Unibave. Maria Canever da Silva – Professora 

da Secretaria de Educação de Balneário Rincão/SC. Liene Silveira – Marilei Morgan 

Veronezi Bratti – Professora da Secretaria de Educação e Cultura de Grão Pará/SC. 

Maria Marlene Schlickmann – Professora da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes de São Ludgero/SC. Dorly Spíndola Luareth Zanelato – Professora 

da Secretaria de Educação, Inovação, Cultura, Esporte e Lazer de Gravatal/SC. 

Brígida Marioti – Professora da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de 

Urussanga/SC. Regis Quadros da Silva – Professor da Secretaria de Educação, 

Cultura e Desporto de Urussanga/SC, trata a interação entre o Ensino Superior e a 

Educação Básica como uma das condições valorizadas nos processos de avaliação 

dos cursos de graduação, especialmente nas licenciaturas, estimulando que as 

instituições universitárias ampliem a articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão.  

  O artigo almejou contextualizar o papel desempenhado pelas Escolas Criativas 

na interação entre o Centro Universitário Barriga Verde – Unibave e redes municipais 

de ensino do sul de Santa Catarina (Brasil), destacando, nesse processo, escolas de 

referência no desenvolvimento de um ensino transdisciplinar e ecoformador. Para a 

realização do estudo, optou-se pela pesquisa documental e pelas abordagens 

qualitativa e quantitativa, condições que propiciaram a análise de projetos de extensão 



 
 

do Unibave e de Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, elaborados por gestores e 

docentes a partir do desenvolvimento do Programa de Formação-Ação em Escolas 

Criativas, ofertado às secretarias municipais de educação, por meio de uma parceria 

entre o Unibave e as Redes Internacionais de Escolas Criativas – RIEC e RIEC Brasil. 

  Os resultados indicam a ampliação do número de redes municipais que se 

vinculam ao programa e do número de PCE elaborados anualmente, consolidando um 

processo de aproximação do planejamento a perspectivas mais transdisciplinares e 

ecoformadoras, bem como a relevância de escolas que têm se transformado em 

referência por sua capacidade de transcender, recriar, valorizar e transformar.  

A dissertação descrita por Helena Castilho Zielinski (UNIARP), intitulada 

“Indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, produção e interpretação 

textual detectados no programa de formação-ação em escolas criativas”, 

colaborou muito na sistemática de indicativos para os docentes da educação básica. 

O objetivo da dissertação foi sistematizar indicadores de práticas transdisciplinares de 

leitura, de produção e de interpretação textual observados no desenvolvimento do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, oferecido a docentes de uma 

escola vinculada à Rede Municipal de Timbó Grande, em Santa Catarina. Os sujeitos 

da pesquisa foram 18 docentes, sendo selecionados 12 profissionais. Quanto aos 

estudantes, selecionou-se uma turma, formando uma população de 24 estudantes, 

sendo que 50% participaram da entrevista, ou seja, 12 deles. A coleta de dados 

realizou-se por meio de entrevista e de questionários aplicados à amostra indicada. 

 Em relação ao programa formativo, destaca-se ter resultado em possibilidades 

para que os docentes valorizassem o diálogo com a realidade local e a explorassem 

na apropriação dos conceitos/conteúdos curriculares. Em relação à percepção dos 

estudantes, as possibilidades transdisciplinares se caracterizaram quando 

mencionaram que passaram ter acesso a conhecimentos não previstos no currículo 

do Ensino Fundamental. As percepções dos docentes e dos estudantes em relação 

aos resultados da aplicação do Projeto Criativo Ecoformador – PCE, elaborado 

durante o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, possibilitaram que se 

identificassem dez indicadores de práticas transdisciplinares de escrita, produção e 

interpretação textual. A conclusão da autora é de que pesquisa atende às premissas 

do Mestrado Profissional ao oferecer à Educação Básica uma série de indicadores 

que podem estimular o desenvolvimento de práticas transdisciplinares de leitura, de 

produção e de interpretação textual. 



 
 

3. TRANSDISCIPLINARIDADE E ECOFORMAÇÃO PARA ALÉM DA SALA DE 

AULA  

 

3.1 A TRANSDICIPLINARIDADE  

 

O conceito de transdisciplinaridade tem recebido contribuições oriundas de 

diversas áreas do conhecimento e é discutido através da Carta da 

Transdisciplinaridade (1994, p.2), que diz, em seu artigo 3º, o seguinte: 

 
A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz 
emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam 
entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. A 
transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 
disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as 
ultrapassa.  

 
 

Na abordagem transdisciplinar, podem-se enxergar inúmeras possibilidades a 

serem exploradas, pois as diferentes áreas do conhecimento colaboram entre si de 

forma harmônica, diluindo limites rígidos, não se considerando nenhum saber mais 

importante que o outro. Nicolescu (1999) entende a transdisciplinaridade como uma 

forma de ser, saber e abordar a estrutura de cada ciência pelo diálogo dos saberes 

sem perder de vista a construção de um texto contextualizado. 

A escola assume uma função fundamental de preparar o estudante para a vida 

em sociedade. Ante essa realidade, Morin saliente que 

 

[...] reformar um pensamento é um problema paradoxal, pois para 
reformar o pensamento é necessário antes de tudo reformar as 
instituições que permitem esse novo pensar. Mas para reformar as 
instituições é necessário que já exista um pensamento renovado. Este 
não deve ser ultrapassado deve começar por movimentos marginais/ 
movimento piloto pelas universidades e escolas de boa formação. O 
grande problema é a reeducação dos educadores (2010, p. 99). 
 

 

Nesse contexto, uma nova proposta deve ser voltada à reforma do 

pensamento. A transdisciplinaridade torna-se fundamental para a educação ser vista 

com outros conceitos e com novas ideias, pois essa prática é uma oportunidade que 

melhora o processo de ensino aprendizagem, tornando as aulas mais atraentes e 

eficientes, haja vista conglomerar todas as disciplinas do contexto escolar através da 

articulação entre os diversos aspectos de compreensão do mundo.  



 
 

A necessidade de uma educação dialógica conduzirá essa relação, pois a 

realidade complexa, dinâmica e relacional exige uma prática educacional que trabalhe 

o conhecimento diante da percepção da realidade, porquanto a abordagem 

transdisciplinar reconhece o que “[...] está entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina” (NICOLESCU, 2000, p. 2).   

Um caráter transdisciplinar reconhece o valor de todos os saberes, sendo 

possível o professor transitar pelas diversas áreas do conhecimento, facilitando o 

aprendizado do aluno por meio de uma educação planetária que visa à compreensão 

da natureza e da vida humana, pois o planeta necessita de uma participação social 

mais abrangente. Isso é o que se torna o grande desafio da educação, ou melhor, 

relacionar os conhecimentos entre todas as áreas, permitindo um elo entre as 

disciplinas a fim de “[...] construir conhecimento exige uma abordagem transdisciplinar 

na medida em que o conhecimento é produzido no contexto da aplicação.” (RITTO, 

2010, p. 19).  

Portanto, a transdisciplinaridade, é uma metodologia que se propõe a uma 

mudança significativa no ensino atual, pois incide na concepção de ensino do 

educador e na sua prática, a qual exige um caráter em que todos os saberes são 

igualmente importantes. Conforme Morin, isso acaba com os limites entre as 

disciplinas ao exceder a questão da hierarquização dos saberes já introduzidos no 

contexto escolar.  

Para D’Ambrósio (1997), se se almeja uma educação abrangente, envolvida 

com o estado do mundo, acendendo perspectivas para um futuro melhor, faz-se 

imprescindível repensar a prática, os currículos. Os objetivos da educação são muito 

mais extensos que aqueles tradicionalmente apresentados nos planos disciplinares. 

Carecem, necessariamente, estabelecer a educação no contexto da globalização 

evidente do planeta.  

Dessa maneira, rompe-se com o processo tradicional de ensino-aprendizagem, 

no qual a educação era limitada a conceitos pré-determinados e incontestáveis, pois, 

no pensamento transdisciplinar, as disciplinas não são mais abordadas de modo 

fragmentado e isoladas das demais, permitindo um compartilhamento de ideias, 

pensamentos e opiniões, ou seja, passa-se a transitar pela diversidade dos 

conhecimentos, envolvendo todas as disciplinas do currículo escolar. Por isso, 

Theophilo (2000) caracteriza a transdisciplinaridade como uma forma de transcender 

conhecimentos, de inter-relacionar saberes e abordagens, de romper fronteiras 



 
 

epistemológicas, considerando a contribuição de cada disciplina sobre um fenômeno, 

sem perder de vista a diversidade do conhecimento.  

 Ser um professor transdisciplinar é muito mais que um conjunto de 

capacidades; é uma abertura ao novo e aos diferentes saberes. Tardif (2000, p.13) 

enfatiza que” [...] boa parte do que os professores sabem sobre o ensino [...], provém 

de sua própria história de vida e, especialmente de seu histórico escolar.” Por isso, a 

proposta de uma abordagem transdisciplinar acarreta uma compreensão e uma 

aceitação da realidade já existente na vida de cada pessoa envolvida no processo 

educacional.  

Segundo Nicolescu (1999), a transdisciplinaridade, formada pelo prefixo trans 

explica, pode ser definida como aquilo que está entre, através e além das disciplinas, 

e tem como objetivo compreender o mundo presente; contudo, é impreterível a 

unidade do conhecimento. Em um ensino pautado apenas nos conteúdos 

determinados pelo sistema de ensino não há uma transcendência nesse processo.  

A transdisciplinaridade possibilita a contextualização e a integração das várias 

disciplinas, permitindo uma aproximação entre elas. Dessa forma, entende-se que as 

metodologias utilizadas pelos professores devam contextualizar e integrar várias 

disciplinas, articuladas entre si, oferecendo uma nova visão de mundo.  

Os três pilares apresentados por Nicolescu (1999) para a materialização da 

transdisciplinaridade são: os níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a 

complexidade. A transdisciplinaridade acontece a partir da relação entre eles. 

 

Figura 1 - Pilares da Transdisciplinaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Moraes (2008). 
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A transdisciplinaridade requer que as metodologias didáticas aplicadas aos 

estudantes dos anos finais sejam trabalhadas no viés dos níveis de realidade pelo fato 

de existirem diferentes níveis de percepção. Tal fato se dá quando o professor 

estabelece um diálogo de troca e de aprendizado mútuo entre docentes e discentes.  

Os níveis de realidade apresentados por Nicolescu são três: a realidade 

macrofísica, a microfísica e a realidade virtual. Cada nível de realidade corresponde 

às experiências, à percepção e à interpretação, influenciado pelo nível de consciência 

(MORAES, 2010). Assim, a realidade pode ter vários lados, ou verdades ou 

inverdades, mas, nessa lógica, entende-se que tanto o estudante quanto o professor 

são complementares em seus conhecimentos.  

 Ao se aceitar que a percepção do professor e a do estudante são 

complementares, passa-se de um nível de realidade a outro, e assim, aceita-se a 

lógica do terceiro incluído, o qual integra as diferentes percepções. Segundo Moraes 

(2010), é possível perceber a existência de outra possibilidade, diferente da 

apresentada anteriormente, a presença de um terceiro termo, no qual as relações A e 

não A coexistem e produzem uma terceira possibilidade, diferente dessas que lhe 

deram origem.  

 

A lógica do terceiro incluído é não-contraditória, no sentido de que o 
axioma da não-contradição é perfeitamente respeitado, com a 
condição de que as noções de ‘verdadeiro’ e ‘falso’ sejam alargadas, 
de tal modo que as regras de implicação lógica digam respeito não 
mais a dois termos (A e não-A), mas a três termos (A, não-A e T), 
coexistindo no mesmo tempo. (NICOLESCU, 2001, p. 38, grifo nosso). 

 
 
Dessa forma, aceita-se e entende-se que dois olhares podem se complementar 

a partir de uma realidade e formar um terceiro olhar, respeitando e completando os 

dois aspectos já conhecidos.  

Mas é importante esclarecer que o que articula, liga e interliga os diferentes 

níveis de realidade é a complexidade. Para isso, faz-se necessária a reforma do 

pensamento para gerar um pensamento do contexto e do complexo (MORIN, 2002). 

Segundo Almeida (2014), a palavra complexus significa o que é tecido junto, 

portanto compreende-se a complexidade como um processo sistêmico, que procura 

conectar o conhecimento a um contexto já existente. A complexidade permite que se 

perceba a importância da religação das diferentes disciplinas de modo a articular os 

conhecimentos na elaboração de um conceito mais abrangente. 



 
 

Pode-se entender melhor a complexidade a partir das características 

apresentadas por Moraes (2011, p. 32): 

 

a) a complexidade é dinâmica, pois um sistema complexo 
é imprevisível, criativo e, portanto, está sempre em 
processo; 
b) tem caráter não-linear, ou seja, está aberto ao acaso; 
c) é reconstrutiva e não reprodutiva, por isso, o professor 
é um mediador no processo de aprendizagem, 
oportunizando a reconstrução do conhecimento e não a 
repetição; 
d) é dialógica, pois propõe o rompimento com o paradigma 
que separa as disciplinas e o conhecimento; 
e) e é ambígua, pois ao estudar um fenômeno percebe a 
importância do todo para as partes, assim como as partes 
para o todo. Ou seja, para se obter a autonomia deste 
fenômeno, precisamos entender a sua dependência com o 
entorno em que está inserido. 
 
 

A partir dessas características, percebe-se que a complexidade e a 

transdisciplinaridade permitem uma reflexão acerca de uma metodologia que se 

deseja utilizar pelos professores da escola investigada. 

Para Moraes (2008), as reflexões ficam fortalecidas, pois apresenta que, a 

partir do pensamento/conhecimento transdisciplinar, pode-se ter a tão ambicionada 

civilização que trabalhará melhor com a aprendizagem do amor e com formas a 

construir um mundo mais pacífico.  

 

3.2 A ECOFORMAÇÃO 

 

No ano de 2007, em Barcelona, na Espanha, um grupo de pesquisadores, 

formado por professores da educação infantil à universitária, dentre eles Pineau, 

organizaram o Decálogo sobre Transdisciplinaridade e Ecoformação. Nesse 

Decálogo, os pesquisadores apresentaram o conceito de ecoformação, ressaltando 

que a essa só ocorre quando se constituem relações entre todos os elementos 

humanos (TORRE et al, 2008).  

A ecoformação é compreendida “[...] como a formação recebida e edificada na 

origem entre as relações diretas, do material com outros elementos que compõem a 

paisagem” (SILVA, 2008, p. 101).  



 
 

Silva (2008) considera, também, que a ecoformação fortalece as relações 

recíprocas pessoa-ambiente, sendo que “[...] o objeto da educação relativa ao 

ambiente não é o ambiente enquanto tal, mas a relação do homem com ele.” Sua 

intenção é contribuir para “[...] estabelecer as premissas teóricas das unidades 

ecológicas de base que religam o homem à natureza [...]” enfatizando que “[...] a 

relação com o ambiente natural como processo essencial de consolidação da 

condição humana” (SILVA, 2008, p. 101).  

Amorim e Cestari (2013, p. 13) relacionam a ecoformação às contribuições de 

Morin, especialmente as difundidas em 2003 e 2005, quando volta seu olhar para a 

reformulação do pensamento, considerada uma nova epistemologia, que terá como 

referência principal a complexidade e contribuirá “[...] para esclarecer os novos 

sentidos do mundo e ir à busca de um novo paradigma no qual esteja combinada com 

a preocupação da formação humana e as questões ambientais, sistematizadas numa 

configuração subjetiva denominada de sujeito ecológico.”  Assim, a ecoformação 

possibilita “[...] uma educação para o compromisso com a Terra em escala planetária, 

em um sentido amplo” (MALLART, 2008, p.235).  

É possível dizer que a ecoformação aceita um trabalho que vai além do cuidado 

com o meio ambiente. Preocupa-se com as pessoas e com o meio em que elas estão 

inseridas, assim como a valorização por caracterizar cidadãos da Terra, devendo 

incitar essa reflexão no processo educativo e agenciar uma formação de estudantes 

e professores, sendo criativa e preocupada com o desenvolvimento integral do ser 

humano.  

Ecoformação é uma forma de buscar o desenvolvimento interior a partir da 

interação multissensorial com o meio humano e a natural de forma harmônica, 

integradora e axiológica, procurando ir além do individualismo, do cognitivismo e 

utilitarismo do conhecimento, do respeito ao meio ambiente (TORRE et al., 2008, p. 

43). Por sua vez, a ecoformação considera a transdisciplinaridade como ponto 

importante na formação de professores reflexivos e inovadores. Conforme Torre et al. 

(2008, p.21) “[...] a ecoformação é uma maneira sintética, integradora e sustentável 

de entender a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e à 

natureza.” Assim, pensa-se em uma educação mais dinâmica, pois a ecoformação 

busca um desenvolvimento pleno entre o ser e o seu entorno. 

Nesse processo, a pessoa é colocada como agente de transformação no meio 

ambiente. Entretanto, isso só se dará a partir do momento em se entender como parte 



 
 

integrante da natureza, e, não mais como “dono” dela. É o que diz Suanno (2015) ao 

mencionar que ecoformar é buscar, promover e construir a educação para o 

desenvolvimento sustentável acompanhante de uma educação solidária, do 

compromisso com o planeta e todos seus habitantes.  (SUANNO, 2014, p.175). 

Nesse processo, a Ecoformação deve apresentar-se como uma formação 

contínua comprometida consigo, com o outro e com a natureza e seus habitantes. Isso 

contribuirá para o avanço teórico, tanto ao que se relaciona às questões de 

relacionamento com o outro, quanto às questões ambientais mais extensas e 

urgentes, que envolvem desde o melhor convívio com os outros seres humanos até o 

melhor entendimento das nossas relações com todas as formas de vida.   

“Ela traz como complementaridade às outras concepções uma maior ênfase 

nas relações recíprocas pessoa-ambiente [...]. Ancora as saídas sociais, técnicas e 

éticas na história singular e cotidiana, na construção pessoal, implicada e responsável, 

pelos grandes ciclos ecológicos.” (PINEAU, 2004, p.522). 

Nota-se que a Ecoformação surgiu muito relacionada com a perspectiva da 

transdisciplinaridade no sentido de ser uma área de conhecimento já abordada à luz 

do paradigma da complexidade. Isso é notado no “Decálogo sobre 

Transdisciplinaridade e Ecoformação” (TORRE et al., 2008), ou seja, deve-se reforçar 

a importância do conhecimento transdisciplinar nesse processo, pois, talvez, seja esse 

o ponto de partida para um novo olhar de cidadãos do mundo e pelo mundo. 

Dessa forma, Pineau e Galvani (2012) apontam que os processos de formação, 

a partir do pensamento complexo, compreendem a aprendizagem como um processo 

de auto-eco-formação permanente. Isso implica em uma reforma da educação com 

pressupostos complexos, transdisciplinares e ecoformadores de maneira reflexiva: 

 

Uma formação para a complexidade deve ser ela mesma uma 
experiência da complexidade. Não pode limitar-se a currículos de 
formação teórica. O pensamento complexo implica a autorreferência e 
a coconstrução sistêmica de saberes. Implica reflexibilidade 
colaborativa dos que se formam, para religar e transformar 
dinamicamente a prática, a teoria e a vida poética. (PINEAU; 
GALVANI, 2012, p.206). 

 

A compreensão de que o ser humano e o meio ambiente estão conectados em 

uma rede de relações deve pontuar a reflexão e as dinâmicas de ensino nos processos 

educativos. Em suma, a complexidade da vida, da realidade em seus diversos níveis, 



 
 

precisa ser vivida, estar em um movimento dinâmico de experimentação, relação, 

reflexão e diálogo a fim de ampliar a percepção e a consciência da “trama do tecido”. 

É importante pensar a complexidade que vai nortear os processos de formação. 

Assim, segundo Pineau e Galvani (2012, p. 216): 

O pensamento complexo não é uma formulação fechada, é um 
caminho. É um método para aprender que o concreto, é em si mesmo, 
complexo. O complexo, ou seja, “ o que está tecido”, está no concreto 
das interdependências dialógicas em transformação permanente que 
constitui a vida viva. Toda vida é, desde sua origem, complexa e 
transdisciplinar. 

 
 

Para Pineau (2008), uma formação docente a partir da transdisciplinaridade se 

converte em ecoformação, ou seja, uma formação integradora daquilo que está ao 

redor. Assim, requer, além da articulação entre os três níveis de realidade, três eixos 

complementares: a autoformação (relação consigo mesmo), a heteroformação 

(relação com o outro) e a ecoformação (relação com o meio ambiente). Portanto, uma 

formação transdisciplinar busca a integração entre esses três eixos, conforme se pode 

observar na figura 2. 

 
Figura 2: Sujeito, sociedade, natureza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: A ecoformação ao lado da Autoformação e a Heteroformação (adaptado de SANDY PARKER, em 
GREIG; PIKE; SELBY, 1991, p. 49). 

 

A finalidade da Ecoformação é o desenvolvimento, individual e coletivo, dos 

valores sociais e a necessidade da preservação do meio ambiente, pensado em sua 

totalidade e de forma perene. Assim, a conexão entre aspectos centrais da 



 
 

Ecoformação deve ser pautada no cuidado com a vida, com as relações, com o 

ambiente natural e com a sustentabilidade do meio ambiente e com a educação para 

a paz, sendo essa o cuidado com as relações interpessoais e intergrupais no sentido 

da não-violência.  

Dessa forma, a ecoformação possui características que possibilitam a formação 

do indivíduo no desenvolvimento de uma cidadania planetária com características 

descritas por Torre et al. (2008, p. 21), 

 

a) vínculos interativos com o entorno natural e social, pessoal e 

transpessoal. 

b) desenvolvimento humano a partir de e para a vida em todos os seus 

âmbitos de maneira sustentável.  

c) caráter sistêmico e relacional que permite entender a formação como 

redes relacionais e campos de aprendizagem. 

d) caráter flexível e integrador das aprendizagens. 

e) princípios e valores de meio ambiente que consideram a Terra como um 

ser vivo, em que convergem os elementos da natureza tanto vivos como 

inertes. 

 

Para além disso, Pineau e Galvani (2012) sustentam a formação do sujeito na 

reflexão sobre a experiência vivida, apontando que o pensamento complexo permite 

compreender essa aprendizagem como o processo de auto-eco-formação 

permanente, pois integra a formação de si com e no mundo. 

Como Ecoformação, é fundamental que não se trate apenas de um processo 

de formação para a vida, no sentido de educação formal, mas sim como uma 

possibilidade de relacionamento com a própria vida em suas dimensões humanas e 

com todas as demais formas de vida ou não. A Ecoformação amplia a abordagem da 

complexidade para a discussão do meio ambiente. 

 

 

 

 

 



 
 

4. PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR - PCE 

 

Projetos Criativos Ecoformadores - PCE referem-se a uma via metodológica 

para a educação voltados ao desenvolvimento do pensamento complexo, da 

resiliência, tanto dos docentes quanto dos estudantes (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

Dessa forma, estimulam a criatividade, o diálogo, a colaboração e a capacidade de 

gerar novos conhecimentos. 

A ideia central da criação da metodologia dos PCE resulta das reflexões de 

seus autores Torre e Zwierewicz (2009) a partir do referencial da Escola Criativa para 

o contexto brasileiro: 

 

[...] a ideia de que uma escola criativa deve partir daquilo que existe 
na realidade de cada entorno educativo, mas ir mais adiante do lugar 
que parte, formando em competências, atitudes e valores que 
preparem a partir da vida e para a vida e utilizando-se de 
problemáticas reais que priorizem o desenvolvimento de uma 
consciência de harmonização pessoal, social e planetária (2011. p. 
102). 

 
 

A Escola Criativa se destaca pela finalidade de resgatar, reconhecer e difundir 

o potencial inovador de instituições educativas com novas formas de educar, 

desenvolvendo um currículo com base nos valores, potenciais e capacidades 

humanas com a finalidade de contribuir para uma educação atenta às necessidades 

do século XXI (ZWIEREWICZ, 2011). Segundo a autora, a proposta das Escolas 

Criativas surgiu em decorrência dos estudos do Grupo de pesquisa GIAD da 

Universidade de Barcelona – Espanha e, gradativamente, incorporou-se às escolas 

brasileiras, tendo como pioneiros programas pedagógicos desenvolvidos no Centro 

Universitário Barriga Verde – Unibave – Orleans – Santa Catarina. Hoje a Rede 

Internacional de Escolas Criativas – RIEC – se estende a Fundação Universidade 

Regional de Blumenau – FURB – Blumenau; a Universidade Federal de Goiás – UFG 

– Goiânia e a Universidade Federal de Tocantins – UFT – Tocantins, Universidade 

Alto Vale Rio do Peixe – UNIARP, entre os mais de 15 núcleos existentes.  

A metodologia de Projeto Criativo Ecoformador-PCE foi criada em 2009 por 

Marlene Zwierewicz e Saturnino de la Torre. Na obra “Uma escola para o século XXI: 

Escolas Criativas e resiliência na educação” (TORRE E ZWIEREWICZ, 2009), Torre 

e Zwierewicz lançaram a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), 



 
 

tendo como pressupostos teóricos e metodológicos o paradigma sistêmico, o 

pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a ecoformação. 

Os PCE (2009), também, são uma possibilidade para os processos de aprender 

desenvolverem-se de forma criativa. Orientam projetos a partir da criatividade, 

respeitando a individualidade de cada indivíduo. De acordo com Zwierewicz (2013, 

p.155): 

 

[...] não está somente em sua capacidade de estimular a criatividade, 
o diálogo, a colaboração e a capacidade de gerar novos 
conhecimentos [...], mas está em sua capacidade de trabalhar no 
ensino a partir da vida, voltando-se a ela com soluções projetadas na 
própria sala com a ajuda de situações e recursos que vão além do uso 
exclusivo do conhecimento científico. 

 
 
 

O PCE é um projeto com olhar transdisciplinar e ecoformador (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009, p.156), dando destaque a três elementos imprescindíveis para 

sua efetivação:  

 

a) Cognição: é preciso construir e desenvolver saberes;  

b) Emoção: dimensão emocional que tornará a aprendizagem significativa e 

relevante;   

c) Ação: desenvolver em cada pessoa o reconhecimento de si mesmo como 

cidadão da Terra e gerar uma ação sustentável para com os outros e com o planeta. 

 

Figura 3 - Esquema relacional dos PCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Torre e Zwierewicz (2009). 
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Dessa forma, em seu cerne, o PCE constitui a perspectiva de proporcionar uma 

alternativa dinâmica, integradora e inovadora para o processo de ensino e de 

aprendizagem. Para tanto, Torre e Zwierewicz (2009) elencam suas principais 

características pontuadas em negrito: a autonomia, a transformação e a 

colaboração. Essas em um referencial de ensino e de aprendizagem que busca o 

desenvolvimento integral da pessoa, visando ao bem-estar pessoal, da sociedade e 

do ambiente.   

A grande transformação na prática pedagógica com o PCE é precisamente 

isso: educar a partir de situações reais e que possam articular o conhecimento 

curricular à realidade de cada estudante. “A utilização do PCE contribui para a 

transformação de problemáticas locais/globais, já que em sala de aula a ênfase é uma 

educação comprometida com a vida e, portanto, com o bem-estar das pessoas, da 

sociedade e da natureza” (ZWIEREWICZ et al, 2015, p. 214).  

 Torre e Zwierewicz (2009) afirmam que o trabalho com projetos, especialmente 

com os PCE, vai além de um ensino fragmentado, gerando aprendizagens 

significativas a partir da vida e para a vida. Dessa forma, agregam-se os componentes 

curriculares necessários a cada ano escolar num trabalho contextualizado dentro de 

um tema de interesse e ou de necessidade dos estudantes.   

Nessa perspectiva, os autores Torre e Zwierewicz (2009) estabelecem alguns 

elementos fundamentais a partir do PCE: 

 
Quadro 1: Conceitos didáticos do PCE (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.156-157) 

A consciência é um conceito nuclear da didática da complexidade e da 
transdisciplinaridade. A consciência é como luz que torna visível algo que 
não era.  

O caráter 
colaborativo 
dialogante 

entre docentes e discentes, entre conteúdos curriculares, entre crenças e 
culturas, entre estratégias e avaliação, com especial atenção a 
intersubjetividade.  

Sentipensar e 
vivenciar 

A conexão com a vida como ponto de partida e de chegada inspira 
motivações, exemplos, analogias e relação entre os conteúdos.  

Valores humanos e 
sociais 

Os valores se convertem em metas, em pontos de referência dos projetos 
que pretendem transcender meros conteúdos.  

Autonomia e 
criatividade 

são valores e competências que, explícita ou implicitamente, acompanham 
os Projetos Criativos Ecoformadores; oportunidade de colocar à prova sua 
imaginação, sua capacidade de inventar, de criar coisas originais, de 
enfrentar obstáculos e dificuldades.  

Currículo integrado Uma das grandes vantagens (com seus inconvenientes de lacunas 
conceituais) da aprendizagem por meio de Projetos Criativos 
Ecoformadores é que os conteúdos formativos se relacionam de forma 
espontânea e natural, como na vida, superando a reiterada fragmentação 
dos conhecimentos das disciplinas.  

Estratégias múltiplas 
e diversificadas 

Na idealização, estruturação, execução e apresentação de um projeto se 
consideram estratégias diversificadas. 



 
 

Avaliação 
polivalente, 
continuada, 
formadora 

Um projeto transdisciplinar e criativo requer um tipo de valorização e 
avaliação que vai além da simples comprovação de conteúdos. Sua 
avaliação se realiza por meio do desenvolvimento de perguntas, dos 
desafios superados e de novas inquietudes. Nessa direção, falamos de 
avaliação formadora porque todo processo de autoaprendizagem se 
constitui no maior referencial que a formação alcança 

Fonte: organizado pelo pesquisador (2020). 

 
 

Esses organizadores didáticos dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 

podem ser vislumbrados como referência para o planejamento didático pedagógico. 

Da mesma forma, anunciam-se os organizadores conceituais conforme Torre e 

Zwierewicz (2009, p. 159-161); Epítome ou campo formativo; Legitimação teórica e 

pragmática; Questionamento, problemáticas e perguntas geradoras; Metas como eixo 

norteador; Rotas, itinerários; Coordenadas temporais ou plano; Avaliação emergente; 

Polinização.  

 
Quadro 2: Organizadores conceituais do PCE (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.159-161) 

Epítome ou campo 
formativo: 

é a estrutura conceitual que serve de âncora, de referencial temático, de 
espaço de interação conceitual. As perguntas que ajudam a estabelecer 
esse terreno são: Sobre quê? Em quê? Com base em quê?  

Legitimação teórica 
e pragmática: 

fundamenta teoricamente, justifica com base na necessidade, na atualidade, 
no impacto, na demanda e nas circunstâncias do entorno em que a 
problemática tem lugar. Os questionamentos mais frequentes são: Por quê? 
Quem? Onde...?  

Questionamento, 
problemáticas e 
perguntas 
geradoras: 

é o momento de perguntar para quê (finalidade), para quem (destinatários)... 
Qual é o problema? Como abordá-lo?  

Metas como eixo 
norteador: 

compartilhar e formular as metas, as aspirações e os objetivos em suas 
distintas modalidades, como conhecimentos, competências, atitudes, 
hábitos. As perguntas-chave destes organizadores são: O quê? O que 
queremos alcançar? Que buscamos? Que pretendemos? Até onde 
queremos ir?  

Rotas, itinerários: chamamos de rotas/itinerários a metodologia, as estratégias e atividades por 
considerá-las conceitos flexíveis, dinâmicos, interativos, abertos à incerteza, 
autopoiéticos e coerentes com o olhar transdisciplinar e ecoformador. Os 
questionamentos que nos ajudam na rota/itinerário são: Como? Com quê? 
Por meio de quê? Com que meios? Com quem? Mediante que ações?  

Coordenadas 
temporais ou plano: 

nos dão o panorama temporal do projeto. A pergunta fundamental é: 
Quando? 

Avaliação 
emergente: 

... três ideias são relevantes: o segmento continuado do processo educativo, 
acompanhando sua melhora; a valorização e o acompanhamento das suas 
conquistas, ainda que venham com impurezas ou deficiências; a valorização 
de situações ou conquistas emergentes. A avaliação das emergências se 
conecta com uma visão ecoformadora e transdisciplinar porque vai além do 
previsto. Portanto, nesse organizador conceitual, cabem todas as perguntas 
anteriores: Quê? Quem? Onde? Quando? Para quê? Para quem? Que 
aprenderam? Como se sentiram?  

Polinização: um processo ecoformador não termina com a avaliação, mas é capaz de 
retroalimentar o processo e projetar-se no meio social, ambiental e 
comunitário (Torre e Zwierewicz, 2009, p. 159-161).  

Fonte: organizado pelo pesquisador (2020). 



 
 

 

Figura 4: Educação a partir da vida e para a vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Torre e Zwierewicz (2009). 

 

Ao implementar um PCE no espaço escolar, podem-se aproximar e relacionar 

os conceitos didáticos propostos por Torre e Zwierewicz (2009), potencializando 

conhecimentos conquistados e ampliando novas formas de aprender.   
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

o desenvolvimento da pesquisa. Classificar-se-á, primeiramente, a modalidade da 

pesquisa e, na sequência, apresentar-se-ão o cenário, os sujeitos, os contextos de 

observação e os instrumentos de coleta de dados. 

 

5.1 MODALIDADE DA PESQUISA 

 

A metodologia qualitativa de análise dos dados visa a contribuir com a 

compreensão dos sujeitos no contexto em que se encontram (RODRIGUES, 2007). 

Nesse sentido, a partir das informações obtidas na pesquisa, caracterizam-se os 

estudantes que participaram da pesquisa e o processo de ensino envolvido.  

A pesquisa realizada caracteriza-se como pesquisa-ação apoiada pela 

pesquisa bibliográfica e com abordagem qualitativa.  

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação tem sido um método participativo desde 

sua origem. O autor realça que, dentre as formas possíveis de participação, a 

pesquisa-ação funciona melhor com cooperação e colaboração das pessoas, sendo 

que, nesse processo, chama a atenção o modo como essas são envolvidas e como 

podem participar melhor do processo. Dessa forma, o docente pesquisador, além de 

planejar e de aplicar uma metodologia na prática educativa, inferindo sua ação sobre 

ela, investiga à luz dos pressupostos teóricos que orientam sua pesquisa, 

apresentando envolvimento direto do pesquisador e dos pesquisados no cerne da 

questão investigada. Ainda assim, Tripp (2005) caracteriza a pesquisa-ação como 

uma das formas de investigação-ação e a define como toda tentativa continuada, 

sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias norteadoras do trabalho científico. Essa revisão é o que se chama de 

levantamento bibliográfico ou de revisão bibliográfica, a qual se pode realizar em 

livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes.  

Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266),   

 
[...] a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 
(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e 
discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa 



 
 

trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como 
e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado 
na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 
pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de 
pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela 
construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de 
comunicação e divulgação. 
 

 

A pesquisa bibliográfica busca contribuir para a obtenção de informações sobre 

a situação atual do tema ou do problema pesquisado, além de verificar as opiniões 

similares e diferentes a respeito do tema ou de aspectos relacionados ao tema ou ao 

problema de pesquisa. 

Assim, em relação à natureza do problema investigado, esta pesquisa é 

caracterizada como qualitativa. Para Rodrigues (2007), nesse tipo de pesquisa, o 

participante contempla a plena participação do pesquisador na comunidade 

pesquisada, na qual se usa, como técnica de investigação, a observação do 

participante, envolvendo pesquisadores e pesquisados no processo de pesquisa. 

Neste estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa. Segundo Thiollent 

(1996), nesse tipo de pesquisa, a objetividade estática é substituída pela relatividade 

observacional, segundo a qual a realidade não é fixa e o pesquisador desempenha 

papel ativo na captação da informação. Na investigação qualitativa em educação, o 

próprio pesquisador se constitui no instrumento principal que, por meio da interação 

com a realidade, coleta dados sobre ela.  

A pesquisa qualitativa utiliza variadas estratégias de coleta de dados. De 

acordo com Pádua (2004), a coleta de dados objetiva reunir os dados pertinentes ao 

problema a ser investigado. Desse modo, o pesquisador usa alguns recursos que são 

utilizados para a coleta e para o registro dos dados, que dependem do objetivo da 

pesquisa. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Organizaram-se as categorias a partir dos objetivos da pesquisa conforme 

Quadro 3. As informações obtidas na aplicação do projeto auxiliaram na visualização 

das categorias analisadas e compreendidas à luz dos pressupostos teóricos que 

referenciam a presente pesquisa. 

 



 
 

Para a coleta de dados, utilizaram-se: formação continuada com os professores 

do 7º ano; gincana criativa ecoformadora: escola sustentável; feira do conhecimento; 

registro fotográfico das ações pedagógicas e diário de campo do pesquisador. 

Apresenta-se, na sequência, um quadro que relaciona a questão da pesquisa 

ao objetivo geral e aos específicos. No Quadro, também se apresentam as categorias 

de análise, os instrumentos e as fontes de coleta dos dados utilizados na pesquisa.  

 

Quadro 3 - Matriz para a análise e a interpretação dos resultados   

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

D
A

 

P
E

S
Q

U
IS

A
 quais as contribuições do PCE como proposta metodológica no 

processo de ensino e de aprendizagem transdisciplinar para o 7º ano a 
partir do tema Sustentabilidade?  
 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

R
A

L
 

investigar as contribuições da proposta metodológica do PCE para o 
desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem transdisciplinar 
para o 7º ano do Ensino Fundamental. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

1
 

Conhecer a proposta curricular e metodológica do 7º ano do Ensino 
Fundamental, bem como o Projeto Político Pedagógico da escola investigada;    
Categoria de análise: proposta curricular e metodológica. 
 
Instrumentos: análise documental do PPP. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

  

2
  

Elaborar um Projeto Criativo Ecoformador para o estudo do tema 
sustentabilidade para o 7º ano do Ensino Fundamental; 
Categorias de análise: organizadores conceituais do PCE - consciência; 
caráter colaborativo e dialogante; sentipensar e vivenciar; valores humanos e 
sociais; autonomia e criatividade; currículo integrado; estratégias múltiplas e 
diversificadas; avaliação polivalente e ecoformadora.  
 
Instrumentos: Formação Continuada com os professores do 7º ano; Gincana 
Criativa Ecoformadora: Escola Sustentável; Feira do Conhecimento.  

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
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Analisar um percurso investigativo utilizado no desenvolvimento de um PCE 
com o tema sustentabilidade com professores e estudantes do 7º ano do 
Ensino Fundamental, destacando aproximações e relações com os conceitos 
didáticos propostos por Torre e Zwierewicz. 
Categoria de análise: os organizadores conceituais do PCE realizado com os 
estudantes a partir do tema sustentabilidade. As reflexões e as ações dos 
estudantes com relação às estratégias norteadoras dos PCE: incentivo à 
autonomia e à criatividade, desenvolvimento de atitudes colaborativas e 
dialogantes, a sensibilização e o desenvolvimento da consciência pessoal e 
social, o sentipensar e o vivenciar conectadas à vida e à resolução de 
situações problema, o desenvolvimento de valores humanos e sociais, 
desenvolvimento integral da pessoal, a superação da fragmentação do 
conhecimento por meio do currículo integrado, a utilização de estratégias 
múltiplas e diversificadas e a avaliação polivalente, continuada e formadora. 
 
Produção de dados: produções dos professores e dos estudantes 
desenvolvidas no projeto, tais como cartazes, desenhos, questionários e 
textos. Gravações das aulas. Diário de campo do pesquisador. 



 
 

Fonte: adaptado de Gaskell (2013). 

 

 

5.3 CENÁRIO, SUJEITOS, CONTEXTOS DE OBSERVAÇÃO E 

PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

A Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues situa-se na Avenida 

Antônio Furtado, centro do município de Timbó Grande – SC. Oferta-se ensino, 

abrangendo educação infantil, anos iniciais e finais do fundamental. A escola conta 

com 49 professores e 948 alunos matriculados na unidade.  

A população participante da pesquisa contou com 12 docentes e 30 estudantes 

do 7º ano do Ensino Fundamental da referida instituição, distribuídos entre os períodos 

matutino e vespertino. 

O desenvolvimento da pesquisa passou pela avaliação e pela análise do 

comitê de ética, cujo número é 3.713.613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

  

4
 

Construir como produto educacional, um roteiro de PCE articulado à 
sustentabilidade que contribua para processos de formação de professores do 
7º ano do ensino fundamental. 
 



 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  O processo criativo insere-se em cada pessoa e vai muito além de um simples 

conceito. É a maneira como os indivíduos vivem, relacionam-se, reagem às diversas 

situações da vida e tomam decisões. Por isso compete ao professor incitar a 

capacidade de criar em todos os períodos do ensinar e do aprender, valorizando e 

considerando a criatividade natural de cada estudante. Torre (2009, p.57) percebe a 

criatividade “[...] como o potencial humano para gerar ideias novas, buscando a 

melhora dentro de um marco de valores.” Ribeiro e Moraes (2014), por sua vez, 

assinalam que encontrar a resposta para definir a criatividade é o desafio de 

especialistas das mais diversas áreas. 

O PCE se torna uma ferramenta importante, que auxiliou no processo de ensino 

e de aprendizagem, de forma a orientar e a destacar as práticas pedagógicas. A sua 

aplicação foi um elo para os docentes adaptarem o que já vinham fazendo com o que 

propõe o PCE.  

Para tanto, previram-se várias ações para realizar-se essa análise de maneira 

mais fidedigna e próxima à realidade investigada.   

 Durante a pesquisa, analisaram-se foram analisados resultados da formação 

continuada, incluindo a Gincana Criativa Ecoformadora e a Feira do Conhecimento. 

Essas duas atividades integraram o PCE proposto para a escola pesquisada.  

Figura 05 – Desfile da Independência - Sustentabilidade 

Fonte: acervo do pesquisador (2019). 

 



 
 

6.2 GINCANA ESCOLAR 

 

 A gincana sempre foi um momento de descontração dentro da escola, 

tornando-se torna uma atividade importante à prática pedagógica, pois o que se 

desenvolve em sala de aula é apresentado durante a gincana. Organizam-se as 

tarefas de forma a propiciar elementos que caracterizem a sala de aula com o seu 

entorno, no sentido de a escola e a comunidade caminharem juntas.  

As formas de ensinar modificam-se com o tempo de acordo com as demandas 

e a realidade na qual a escola está inserida. Seguindo esse raciocínio, percebe-se 

que a criação de novas metodologias para melhorar a aprendizagem e as relações 

sociais nas diferentes disciplinas presentes no Ensino Fundamental das escolas 

públicas vem conquistando espaço nas discussões sobre os rumos da educação no 

Brasil.  

A elaboração de gincanas escolares e comunitárias é uma ótima forma de 

colocar em prática aquilo que os alunos aprendem em sala de aula. Assim, além do 

professor avaliar se realmente aprenderam um determinado conteúdo, pode-se 

estabelecer uma relação socioeducativa dentro da comunidade. Por se tratar de uma 

atividade divertida e educativa, essa prática contribui para o melhoramento da vida 

social de quem participa, pois incentiva o coleguismo, o respeito com o meio e põe 

em jogo o lado criativo e participativo do aluno.  

 

Figura 6 – Desfile da Independência – os 3 R’s  

 

Fonte: acervo do pesquisador (2019). 



 
 

No município de Timbó Grande, a prática de gincanas se tornou algo constante 

e, de certa forma, cultural, pois é o momento em que a escola abre suas portas para 

toda comunidade participar e interagir. 

Organizam-se as gincanas de forma a ampliar esses elos entre escola e 

comunidade com tarefas que envolvem atividades realizadas em sala de aula e fora 

dela. Além de competitivas, cria-se um espaço de cooperação.  

 

Figura 7 – Equipe da Gincana Ekipê 

Fonte: acervo do pesquisador (2019). 

 

6.3 A RELEVÂNCIA DO PROGRAMA FORMATIVO NA PERCEPÇÃO DOS 

DOCENTES 

 

- Temáticas envolvidas nas atividades da gincana escolar “Escola Sustentável” 

 

Os resultados indicam que as temáticas implicadas na gincana, antes da 

participação dos docentes no Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas e 

do desenvolvimento do ‘Projeto Criativo Ecoformador’, representavam conteúdos 

curriculares, sem vinculá-los à realidade dos estudantes. Em contrapartida, no 

decorrer da formação, dividiram-se as turmas possibilitando que toda a escola 

estivesse envolvida nas atividades. Dessa maneira, organizaram-se as atividades 

para participação desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino 



 
 

Fundamental. Organizaram-se cinco equipes. A primeira tarefa a ser cumprida era de 

elaborarem um nome para identificá-las: 

 

• EKIPE; 

• Eki 3 R’S; 

• Eki CAPITÃO PLANETA; 

• Eki NATURELA; 

• Eki PLANETA. 

 

Dentre as atividades, as equipes deveriam criar uma página no facebook para 

divulgar suas tarefas; desenvolver uma atividade na comunidade sobre o tema da 

gincana que envolvesse todos os alunos da sua equipe; realizar com as turmas que a 

compõem o plantio de árvores nativas. A tarefa “Minha Árvore” objetivou fazer com 

que cada aluno se sentisse responsável pela árvore que plantou. Todos os integrantes 

deveriam vir uniformizados (camisetas).  

 

 
 

Figura 8 – Camiseta com o tema do projeto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo do pesquisador (2019). 

 



 
 

Na segunda e na quarta-feira, todos deveriam usar a camiseta azul (do ano de 

2019). Na sexta-feira, poderiam vestir-se com qualquer outra das camisetas da escola. 

Como desafios, propôs-se: elaborar atividades recreativas nos recreios da semana da 

criança, incluindo o pré-escolar; organizar um espaço criativo com materiais reciclados 

dentro da escola; realizar a revitalização do jardim coletivo, bem como a pintura na 

parede; apresentar uma atividade envolvendo: leitura, escrita, dança, música, 

psicomotricidade; ter dez participantes da equipe caracterizados; organizar, de forma 

colaborativa, uma roda de chimarrão; apresentar uma pessoa para contar um “causo”; 

apresentar um aluno da escola para recitar uma poesia; fazer uma apresentação para 

os alunos em comemoração ao Dia da Criança com professores e funcionários (teatro, 

dança, música, dramatização, etc); apresentar dois alunos com fantasias recicláveis 

para participar de um desfile; organizar um espaço no ginásio de esportes  e 

apresentar, através de oficinas pedagógicas, atividades práticas transdisciplinares 

desenvolvidas em sala de aula; trazer o maior número de pessoas caracterizadas para 

participar de uma trilha ecológica.  

Durante a trilha, a equipe cumpriu algumas atividades; apresentar uma relíquia; 

elaborar uma paródia; realizar apresentação de um quadro de humor e portfólio de 

atividades realizadas. 

Para os docentes, a prática pedagógica transdisciplinar é o que torna a gincana 

um momento de aprendizagem e de diversão, permitindo que os conteúdos, até então, 

trabalhados em sala de aula apliquem-se no cumprimento das atividades propostas e 

levados para além da sala de aula, fazendo com que os alunos percebam que se faz 

necessário cuidar do meio em que estão inseridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 9: Plantando vida 
 

Fonte: acervo do pesquisador (2019). 

 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Realizaram-se dois encontros para formação dos docentes. No primeiro, os 

professores dos anos finais do ensino fundamental estudaram uma proposto 

metodológica a partir do PCE; no segundo, foi possível estudar os conteúdos 

propostos pela BNCC, aproximando-os do PCE. Com a formação, evidenciou-se a 

mudança nas temáticas, pois envolviam a realidade local, estimulando a inclusão de 

histórias de vida, de atividades do cotidiano e sua articulação com o conhecimento 

curricular. 

 

- Envolvimento de várias disciplinas na gincana 

   

- História: Resgate histórico das gincanas escolares realizadas no município; 

- Ciências: A importância da sustentabilidade para a vida;  

- Geografia: A questão da sustentabilidade em outras cidades, estados e até 

mesmo países; 

- Matemática: Os ganhos e perdas com a questão da sustentabilidade; 



 
 

- Língua Portuguesa: gêneros textuais (textos informativos, lendas, parlendas, 

músicas, provérbios, etc.) sobre a questão da sustentabilidade; 

- Artes: letras de músicas e textos dinamizados por meio de colagens, 

desenhos, dobraduras de forma sustentável; 

- Educação Física: relatos de aulas de campo e de trilhas sustentáveis. 

- Religião: Valorização do ser humano e do cuidado com a natureza.    

Apesar de abordar conteúdos vinculados a cada uma das disciplinas, a 

produção implicava um processo interdisciplinar (quando mobilizava conhecimentos 

de diferentes áreas) e transdisciplinar (quando os textos produzidos implicavam a 

realidade dos estudantes). Nesse sentido, isso converge com as preocupações de 

Barreto e Guimarães (2015) ao destacarem a relevância de que o contexto 

educacional deve favorecer a “[...] produção de propostas plurais, historicamente 

situadas [...]” ancoradas nas condições concretas de realização do trabalho docente.” 

 

6.4 O PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL  

 

Ao ler o manual com orientações para apoiar a implementação de projetos de 

pesquisa e de intervenção em escolas da educação básica “Vamos cuidar do Brasil 

com Escolas Sustentáveis” (BRASIL, 2012), percebe-se que, para uma escola ser 

considerada sustentável, deverá estar atenta a três dimensões inter-relacionadas: o 

espaço físico, a gestão e o currículo. A gestão cuida e educa, pois encoraja o respeito 

à diversidade, a mediação pelo diálogo, a democracia e a participação. Dessa forma, 

o coletivo escolar constrói mecanismos mais eficazes à tomada de decisões (BRASIL, 

2012).  

A Gestão da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues é 

percebida, desde o início do projeto, como compartilhada, pois o Projeto Escola 

Sustentável foi criado e elaborado para sensibilizar professores, alunos e famílias de 

que as mudanças no planeta começam em casa, na escola e na comunidade. Assim, 

pensando em avançar e em promover transformações na escola, o projeto foi 

apresentado a pessoas oriundas de empresas, universidades, secretaria de 

educação, órgãos ambientais, engenheiros, pais e professores representantes da 

comunidade.  

Dessa forma, entende-se que gestores e professores buscaram parceiros para 

fortalecer ainda mais o Projeto para uma Escola Sustentável. O resultado alcançado 



 
 

pelos participantes inseriu-se no Projeto Político Pedagógico - PPP da Escola 

objetivou “a construção de saberes que levem o aluno a refletir sobre o grupo, a 

comunidade e a sociedade na qual está inserido” (EMEB GLEIDIS 

RODRIGUES,2019, p.13).  

Os professores, então, foram convidados a incluí-lo em suas matrizes 

curriculares. Uma Escola Sustentável deve pensar em um currículo que garanta a 

inclusão de conhecimentos, de saberes e de práticas sustentáveis no Projeto Político 

Pedagógico - PPP, contextualizado na realidade local e estabelecendo vínculos com 

a sociedade global (TOMIO; ADRIANO; SILVA, 2016).  

Pode-se perceber que, a partir de uma gestão compartilhada, na qual foram 

divididas ações e responsabilidades, coletivamente, cada professor, cada funcionário 

e cada estudante da escola passaram a ser coautores desse trabalho. Inicialmente, a 

meta era reorganizar os espaços físicos que cuidam e educam, pois entende-se que 

tanto as edificações como o seu entorno, arborizado e ajardinado, são desenhados 

para proporcionar melhores condições de aprendizagem e de convívio social 

(BRASIL, 2012).  

Assim, surgiram várias ações apresentados pelos estudantes, professores e 

técnicos parceiros do projeto, como a gincana escolar comunitária. Esse projeto 

iniciou em sala de aula com todo o trabalho pedagógico e curricular e foi concluído 

com a participação da comunidade.  

A gestão foi decisiva no incentivo a mudanças de planejamento das ações 

pedagógicas da escola na direção de processos de ensino inovadores e com intenção 

de implementar espaços de sustentabilidade, estando em conformidade com a ideia 

defendida por Torre (2009, p. 62) ao declarar que “[...] a liderança compartilhada é 

característica das escolas criativas nas quais o cargo e a comunicação não são 

instrumentos de poder e sim de melhora.”  

A mudança nos espaços implicou em uma mudança no processo de 

aprendizagem. Dessa maneira, o planejamento de aula dos professores passou a 

levar em consideração o espaço onde os estudantes estão inseridos, pois entendem 

a necessidade de relação entre homem e natureza haja vista se viver numa era 

consumista, tecnológica e de bases constitutivas dos sistemas educacionais.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN (BRASIL, 2015), em seu capítulo 

VI, referente à formação continuada dos profissionais do magistério, sugere que a 

formação continuada de professores leve em consideração o projeto pedagógico das 



 
 

instituições e os problemas e os desafios do contexto em que a escola está inserida. 

Porém, os modelos de formação continuam repetindo um discurso homogêneo, 

negligenciando a realidade de cada instituição escolar e os conhecimentos e as 

experiências acumuladas pelos profissionais da educação ao longo da vida.  

Ao contrário disso, acredita-se, assim como Nóvoa (1992), em uma formação 

caracterizada como um processo permanente, sendo a escola concebida como um 

ambiente formativo, no qual trabalhar e formar não sejam atividades distintas. 

Entendendo a escola como um espaço formativo, os professores procurarão por 

práticas pedagógicas que possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da 

criatividade, do espírito colaborativo e da transformação do estudante na construção 

do conhecimento.   

Para isso, necessita-se romper com algumas convicções que muitos 

professores têm com relação à educação: os currículos prescritos, a atenção voltada 

mais aos conteúdos do que aos estudantes, a supervalorização de algumas 

disciplinas, como Português e Matemática, e o valor à nota como principal índice de 

desempenho escolar (TORRE, 2013).   

Faz-se imprescindível um entendimento de que o processo educativo é uma 

rede de ideias e de emoções que tem como protagonistas os estudantes. Por isso, a 

construção de um currículo baseado na vida e para a vida (ZWIEREWICZ, 2009) terá 

mais sentido e possibilitará ao professor rever e questionar algumas metodologias 

utilizadas em sua prática pedagógica e reelaborar estratégias. A ecoformação procura 

estimular essa reflexão no processo educativo e promover uma formação, tanto de 

estudantes como de professores, mais criativa e preocupada com o desenvolvimento 

integral do ser humano.  

A ecoformação é uma maneira de buscar o crescimento interior a partir da 

interação multissensorial com o meio humano e natural, de forma harmônica, 

integradora e axiológica. Busca ir além do individualismo, do cognitivismo e utilitarismo 

do conhecimento ao partir do respeito à natureza (ecologia), levando os outros em 

consideração (alteridade) e transcendendo a realidade sensível (TORRE et al., 2008, 

p. 43).  

Assim, a ecoformação possibilita “[...] uma educação para o compromisso com 

a Terra em escala planetária, em sentido amplo” (MALLART, 2008, p.235). Pode-se 

dizer que a ecoformação permite um trabalho que vai muito além do cuidado com o 



 
 

meio, ou melhor, que vínculos afetivos com o meio em que vive a fim de agir e interferir 

na melhoria das relações com esse meio.  

A ecoformação apresenta características que determinam a relação entre o 

sujeito, a sociedade e a natureza: a) vínculos interativos com o entorno social e 

natural, pessoal e transpessoal; b) desenvolvimento humano a partir da vida e para a 

vida em todos os seus âmbitos e as suas manifestações de maneira sustentável; c) 

caráter sistêmico e relacional que permite entender a formação como redes 

relacionais e campos de aprendizagem; d) caráter flexível e integrador das 

aprendizagens, tanto pela sua origem multissensorial e interdisciplinar, como por seu 

poder polinizador; e) primazia de princípios e de valores de meio ambiente que 

consideram a Terra como um ser vivo (TORRE et al., 2008, p. 21-22).  

Com isso, pode-se inferir que a ecoformação não é apenas uma maneira de 

trabalhar a educação ambiental, pois ela propõe uma educação global. Desse modo, 

valoriza a sustentabilidade como meio de desenvolver a solidariedade, o respeito e o 

cuidado com o planeta e a busca por melhores condições de vida para todos. Pode-

se dizer que a ecoformação se apresenta como um processo educativo no resgate ao 

trabalho com valores e atitudes mais humanas no espaço escolar.  

A fim de se entender a ação educativa da ecoformação no processo escolar, 

Mallart (2009) ressalta a sua intencionalidade: a) trabalhar o entorno, aproximando a 

escola da vida real; b) valorizar todas as disciplinas, propiciando uma visão holística, 

transdisciplinar da realidade, mediante trabalho em equipes; c) oportunizar um 

trabalho com metodologia ativa, aberta ao novo, ao debate, à reflexão, pesquisa e 

ação; d) provocar todos os agentes na resolução dos problemas oriundos da realidade 

ambiental.  

Diante do que foi ressaltado por Mallart, pode-se perceber que a ecoformação 

desafia a pensar na educação de modo mais humano e voltado aos valores da vida. 

Precisa-se pensar na educação como um processo de transformação sustentável, 

interativa, comprometida, consciente, social e planetária (TORRE; PARERA, 2008).  

É necessário um ensino contextualizado, voltado à vida dos estudantes e que 

possibilite a criação de vínculos afetivos com o meio em que vivem para promoverem 

ações conjuntas na sua transformação.  

A escola tem um importante papel na transformação das pessoas, pois é um 

importante espaço que propõe modos de compreender, operar, pensar e valorar o 

mundo.  Sendo assim, possibilita que se construa uma educação ecológica como 



 
 

forma de constituir sujeitos de suas histórias, interconectados com seu tempo, em 

suas diversas dimensões e desafios. Na escola, numa perspectiva da ecoformação, 

interagindo com o meio onde vivem, os estudantes se constituem e constituem 

conhecimentos.  

Dessa forma, impregnados que estão das inquietações e dos desafios que essa 

inter-relação suscita, podem buscar respostas ao que se lhes apresenta e 

perceberem-se como autores de suas ações. Com isso, podem estabelecer um 

comportamento sustentável, associado a um processo de solidariedade e de cuidado 

com o planeta. Daí a importância de uma formação continuada de professores no 

espaço escolar em que atuam.  

É importante que cada professor entenda, conheça e reconheça o entorno no 

qual os estudantes estão inseridos como um importante espaço ecoformador, 

impregnado e revelador de elementos que podem ser explorados na sua prática 

docente.  

Espaço cheio de possibilidades e de desafios que permitirão percepções 

multissensoriais e transdisciplinares, contextualizando as relações das pessoas com 

o mundo. Entende-se que: “[...] a ecoformação como expressão do olhar 

transdisciplinar nos oferece uma visão dinâmica, interativa, ecossistêmica da 

educação, contemplando ao educando como parte de um todo social e natural” 

(TORRE, et al., 2008, p.43).              

A percepção do professor sobre o contexto social em que o estudante está 

inserido influenciará na mediação que promoverá no processo de ensino oferecido e 

na vida de cada estudante. A ecoformação possibilita a construção de um currículo 

mais atento ao contexto e à criatividade. Ao pensar-se num processo de 

(Eco)formação continuada de professores, compartilha-se a ideia de um trabalho mais 

afetivo, humanizado e preocupado com a natureza e a sociedade. Com efeito, os 

professores perceberão que o trabalho disciplinar e fragmentado não faz sentido para 

os estudantes. Com isso, buscarão por novas práticas docentes, que estimularão a 

criatividade, o desenvolvimento humano e a formação integral dos estudantes. Uma 

das possibilidades de trabalho criativo, apresentada pela ecoformação, é o trabalho 

por projetos, que, segundo Torre e Zwierewicz (2009, p.155): “[...] é uma alternativa 

na qual se parte de necessidades, interesses e problemáticas concebidas pelos 

estudantes e demais pessoas envolvidas [...]”.  



 
 

Desse modo, os estudantes e os professores são autores de um processo de 

ensino e de aprendizagem que parte de um interesse ou de necessidade comum a 

todos. Dado o exposto, a proposta metodológica dos PCE, criada por Torre e 

Zwierewicz (2009), propõe um trabalho que desenvolve a criatividade e respeita a 

individualidade de cada sujeito. Portanto, é possível desenvolver um trabalho em que 

a autonomia e a autoria estejam presentes, envolvendo todos os participantes de 

forma significativa, pois, ao desenvolver um PCE, transcende-se o conhecimento na 

relação com os conteúdos e promovem-se ações de iniciativa e de atitudes de 

colaboração que estimulam o sentimento de pertencimento, de empoderamento a 

partir do saber.  

Com isso, professores e estudantes envolvem-se na construção de um 

conhecimento que vai muito além de uma única disciplina, ou seja, articula as diversas 

áreas do conhecimento de forma espontânea e necessária à aprendizagem. Dessa 

forma, o ensino e a aprendizagem fazem teóricos e metodológicos o Paradigma da 

Complexidade, a Transdisciplinaridade e a Ecoformação.  

 

Figura 10 – Atividade da gincana Contar e Encantar 

 

Fonte: acervo do pesquisador (2019). 
 
 

Como o PCE é um projeto com olhar transdisciplinar e ecoformador (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009), o que o diferencia dos demais projetos é a preocupação em 

relacionar três elementos:  

- Cognição: é preciso construir e desenvolver saberes;  



 
 

- Emoção: dimensão emocional, que tornará a aprendizagem significativa e 

relevante;  

- Ação: desenvolver em cada pessoa o reconhecimento de si mesmo como 

cidadão da Terra e gerar uma ação sustentável para com os outros e com o planeta. 

A integração desses três elementos contribui para o desenvolvimento integral 

dos estudantes numa educação contextualizada com a vida. Se no processo de 

aprendizagem o estudante se envolve emocionalmente com o tema proposto, ele 

buscará por novos saberes que o ajudarão a ter atitudes mais dinâmicas e 

sustentáveis. Dessa forma, demonstrará uma atitude ecoformadora de cuidado 

consigo, com o outro e com o meio.   

Para compreender-se melhor o que difere o PCE de outras metodologias, 

existem nele algumas características que valorizam a cognição, a emoção e a ação. 

As características apresentadas por Torre e Zwierewicz (2009) são as grifadas e 

descritas abaixo. Tomar consciência sobre a realidade é muito importante no PCE, 

pois assim tem-se clareza do que se tem e do que se quer.  

A tomada de consciência é como se passasse a enxergar o que não era 

visível. A partir do momento que se toma consciência, passa-se a analisar a realidade 

e sente-se a necessidade de legitimar ações. Com isso, promove-se um 

desenvolvimento sustentável nos estudantes, havendo a preocupação com o eu, com 

o outro e com o meio.  

Ao iniciar-se o PCE, partiu-se de uma problematização, ou seja, uma situação 

em que há interesse por buscar uma solução. Ao problematizar-se uma situação de 

interesse comum entre estudantes e professores, abre-se a possibilidade de um 

espaço de perguntas. Essas instigarão as sugestões para a resolução do problema. 

Dessa forma, estimulam-se a criatividade e a autonomia.  

Depois de tomar-se consciência, analisar-se a realidade e problematizá-la, 

devem-se estabelecer metas.  

As metas estimularão o desenvolvimento do PCE, por isso é importante que 

não sejam em demasia e que estejam sequenciadas. As metas devem sempre ser 

lembradas durante o projeto, pois são aquilo que se deseja alcançar. Para não serem 

delimitadas apenas pelos conteúdos e objetivos, as metas devem estar 

acompanhadas do sentipensar a ação.  

Dessa forma, as atividades, as estratégias e as ações valorizarão também a 

dimensão emocional do estudante. Assim, deve-se utilizar dos mais variados recursos 



 
 

de ensino como: os artísticos, literários, dramáticos e informáticos, fundamentais para 

vivenciar-se o que se faz. Durante a realização do PCE, é muito importante 

sequenciarem-se as atividades. 

É fundamental não haver tanta preocupação com o tempo, mas sim com os 

momentos de criação e de aprendizagem que ocorrerão durante o processo. São 

momentos não estabelecidos nas metas e nos objetivos, mas que ocorrerão, trazendo 

ao projeto mais dados e significado. Ao reconhecer, valorizar e potencializar esses 

momentos, entende-se a avaliação não como um modo de medir e de classificar a 

aprendizagem, mas valorizando as atitudes, os valores e as crenças envolvidas 

durante todo o projeto.  

A finalização do PCE requer uma polinização, ou seja, um momento de 

compartilhar os resultados desse trabalho para fora da sala de aula. Ao socializar-se 

o PCE, compartilha-se o trabalho e incentiva-se a construção de novos projetos. Além 

dessas características, Torre e Zwierewicz (2009) apontam, na organização do PCE, 

organizadores didáticos provenientes do paradigma ecossistêmico e da ecologia dos 

saberes descritos por Moraes (2008).  

O conjunto desses organizadores, segundo Torre e Zwierewicz (2009), define 

uma aula transdisciplinar criativa: consciência, caráter colaborativo e dialogante; 

sentipensar e vivenciar; valores humanos e sociais; autonomia e criatividade; currículo 

integrado; estratégias múltiplas e diversificadas; avaliação polivalente, continuada e 

formadora. 

No PCE, o epítome é um dos momentos mais importantes, pois é ele que 

provocará um encantamento e impactará os estudantes pela realidade com a qual se 

conecta por meio do que foi criado para iniciar o projeto (ZWIEREWICZ, 2013). 

Legitimação Teórica e Pragmática: é a fundamentação teórica que justifica a 

importância e a relevância do projeto com base na necessidade da realidade atual 

(ZWIEREWICZ, 2013). Essa etapa do PCE procura evitar apenas o conhecimento a 

partir do senso comum, aquele que se vivencia e se “acha” que conhece. É o momento 

de saber quais os conhecimentos prévios do grupo acerca do tema do projeto. A partir 

desses conhecimentos, é preciso conhecer quais teóricos e pesquisadores discutem 

o tema e o que está publicado sobre ele.  

Perguntas Geradoras: é o momento de entender e de pesquisar para que e 

para quem se quer formular os objetivos e metas. É a fase que precede a formulação 

de objetivos e de metas. Qual é o problema? Como abordá-lo? (ZWIEREWICZ, 2009). 



 
 

Nessa fase do PCE, os professores esperam ouvir dos estudantes o que eles querem 

aprender e conhecer sobre o tema do projeto. As perguntas podem partir dos próprios 

estudantes ou esses podem ser instigados por seus professores a perguntarem. Os 

professores também apresentam suas dúvidas e curiosidades sobre o tema e a 

pesquisa acontece de ambas as partes.  

Metas: a partir das perguntas geradoras, faz-se necessário estipular as metas. 

As metas são algo a alcançar, formam um caminho para onde se deve e quer-se 

seguir. Na maioria das vezes, na escola, as metas vêm em forma de objetivos e são 

estabelecidas sem a participação dos estudantes e, muitas vezes, sem a participação 

dos professores também. Por não terem sido planejadas em conjunto, as metas 

deixam de ser algo desejável.  

Eixos Norteadores: surgem a partir das perguntas geradoras e das metas. É 

como se fossem os objetivos geral e específicos do PCE. Segundo Zwierewicz (2013), 

formam-se pelos objetivos, conceitos e conteúdos e ajudam na sensibilização e na 

tomada de consciência de cada um na individualidade e na coletividade. Ao se 

traçarem os eixos norteadores, podem-se contemplar os conteúdos curriculares, 

conectando-os às metas desejadas e contextualizando-os com a vida.  

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

projeto. “São formados por estratégias e atividades organizadas desde uma 

perspectiva complexa e transdisciplinar. Está ligado aos outros organizadores 

conceituais” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 168). Por ser transdisciplinar, os itinerários são 

compostos por atividades pré-estabelecidas e outras que estão abertas ao imprevisto, 

pois são provenientes de situações e de perguntas que surgirão no decorrer do projeto 

de modo emergencial.  

Coordenadas Temporais: a pergunta que norteia essa fase é: quando? 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). É nessa fase que o tempo do projeto é definido. O 

PCE é flexível, portanto, o tempo deve respeitar essa característica do projeto. Cabe 

ao professor perceber como está a motivação dos estudantes para o projeto, pois se 

as metas já foram alcançadas e os estudantes não demonstrarem mais interesse pelo 

tema é preciso encerrá-lo. Caso contrário, corre-se o risco de os estudantes ficarem 

desmotivados e cansados do projeto, podendo o mesmo sentimento ocorrer com os 

professores. Por isso é importante estar-se atento durante todo o processo.  

Avaliação emergente: na avaliação do PCE, não basta a avaliação de 

resultados, mas a valorização e o reconhecimento das conquistas. O foco da avaliação 



 
 

não precisa estar voltado apenas ao que foi planejado, mas também sobre o não 

previsto, como a tomada de consciência, a sensibilidade e as relações 

(ZWIEREWICZ, 2011). No PCE, a avaliação é um processo formativo, pois considera 

aspectos integrais do estudante como a tomada de consciência, as mudanças de 

atitudes e as relações estabelecidas e desenvolvidas ao longo do projeto. Para que 

isso aconteça, é preciso a avaliação ser um processo permanente durante todo o 

projeto e não apenas no final.  

Polinização: é o momento de socializar, compartilhar, pois “[...] em um 

processo ecoformador, a polinização não termina com a avaliação, [...] mas é capaz 

de abrir portas para novas possibilidades, inclusive para outros entornos” 

(ZWIEREWICZ, 2011, p.107). A polinização é o momento de levar para outros 

ambientes, não apenas a sala de aula, o resultado do projeto. Tem como propósito 

sensibilizar as pessoas com a ideia do projeto e inspirar outros a seguirem o mesmo 

caminho.  

A proposta dos PCE aponta para uma educação com significado para a vida 

dos estudantes já que propõe muito mais que a transmissão e a aquisição dos 

conteúdos. Com essa metodologia de trabalho, é possível passar de um ensino linear 

a um processo de ensino e de aprendizagem ecoformador e transdisciplinar. O papel 

do professor no trabalho com PCE é fundamental para o sucesso do mesmo.  

Cabe ao professor compreender cada etapa do projeto e compartilhá-lo com 

seus estudantes de modo atraente e curioso. Para isso, é preciso que o professor 

tenha uma formação voltada aos princípios da ecoformação e da transdisciplinaridade. 

Dessa forma, os educadores estão preparados para identificar limites e possibilidades, 

além de projetar e de polinizar ações mediante as quais fortalecem a própria resiliência 

e das demais pessoas envolvidas no contexto educativo, auxiliando no enfrentamento 

das adversidades e na melhoria da qualidade de vida (ZWIEREWICZ, 2011, p. 110). 

Por isso a ecoformação continuada de professores é fundamental para 

desenvolver o interesse e o desejo de mudança na prática pedagógica a fim de chegar 

ao trabalho com PCE. Promover uma formação a partir da qual o professor se apropria 

dos aportes teóricos que sustentam um projeto de escola é um esforço de inovação e 

transformação. 

 



 
 

7. PRODUTO EDUCACIONAL: PCE ARTICULADO À SUSTENTABILIDADE 

QUE CONTRIBUA PARA PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Para atender ao objetivo construir, como produto educacional, um roteiro de 

PCE articulado à sustentabilidade a fim de contribuir para processos de formação de 

professores do 7º ano do Ensino Fundamental, apresentam-se contribuições do PCE 

como proposta metodológica no processo de ensino e de aprendizagem 

transdisciplinar.  

A partir de uma necessidade apresentada pelo município de Timbó Grande 

hava vista se deparar com informações de que a grande maioria da população não 

recicla seu lixo, havendo papéis jogados pelas ruas e, também, grande quantidade de 

lixo produzido dentro da escola, deu-se uma conversa entre professores, a partir da 

qual se pensou em organizar, por meio de uma gincana escolar, um PCE.  

Assim, colocou-se em prática o projeto, dividindo ações em tarefas, que seriam 

cumpridas pelos alunos dentro das equipes. Dentre tantas, uma delas se destacou e 

teve grande relevância no processo: plantar árvores nativas da região, contando com 

mudas doadas por uma empresa. 

 

• EPÍTOME  

 

A questão de instigar os alunos a plantar, em algum local, sua própria árvore 

despertou interesse e os motivou para a ação. O ímpeto de fazer o plantio das árvores 

resgata a importância de preservar, contribuindo com a sustentabilidade, com o bem-

estar social e físico, conservando a biodiversidade e combatendo a degradação 

ambiental.  

• LEGITIMAÇÃO TEÓRICA E PRAGMÁTICA DO PCE  

 

Envolve diretamente alunos da Educação Infantil (Pré escolar) até o 9º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues e 

conta com a contribuição de todos os professores, funcionários e comunidade. “É um 

processo de aprendizagem e de ação educativa permanentes, através dos quais os 

indivíduos e as comunidades adquirem a consciência de que são parte integrante do 



 
 

meio ambiente, além de conhecimentos, habilidades, experiências, valores...” 

(BRASIL; SANTOS, 2007, p. 32).  

No momento atual, a conscientização torna-se mais que necessário. Também, 

o resgate de valores saudáveis, o respeito e a sensibilidade da vida permeiam a 

história de um povo, seu caminho e destino. “Um dos desafios da ecoformação é 

educar para a cidadania planetária, para um conceito de comunidade global articulada 

com uma cultura de valorização e respeito das diferenças. Para tanto é preciso 

considerar o ponto de vista dos povos primitivos que concebiam a natureza como parte 

intrínseca de suas atividades, verdades e ações.” (MOREIRA, 2012, p. 50).  

Há necessidade de observação constante no trabalho em sala de aula, as 

oportunidades, com auxílio de criatividade, tornam a ação prazerosa e inesquecível. 

O conceito de criatividade, adotado por Torre (2011), é apresentado como 

“emergência do potencial transformador que surge na adversidade, na carência ou na 

diversidade, atribuindo um novo sentido ao potencial cognitivo.” (TORRE, 2011 apud 

PASQUALI; SILVA, 2015, p.54).  

Para sanar algumas das dúvidas e das curiosidades apresentadas pelos 

estudantes, utilizaram-se pesquisas na internet, em livros, panfletos e com 

informações disponibilizadas pelas famílias através de sua cultura popular.      

Também, respeitaram-se e trabalharam-se os conteúdos previstos nas diversas 

áreas do conhecimento conforme organização das diretrizes Curriculares Municipais. 

Dessa forma, o projeto proporcionou um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar.  

Para uma melhor organização, os conteúdos foram assim planejados e organizados: 

quando os estudantes se tornam sujeitos da sua aprendizagem, participando 

diretamente na elaboração e no plantio das mudas, como da pesquisa e da 

divulgação, ocorre uma democratização dos conhecimentos científicos relativos às 

ações de proteção ao meio ambiente. Ciências: nessa área, torna-se importante a 

educação dos estudantes através do seu próprio contexto social, bagagem essa 

histórica-cultural, conscientizando a responsabilidade e a sensibilidade na 

conservação de um ambiente saudável. História e Geografia: formação do espaço – 

paisagem natural – a dinâmica da natureza; paisagens urbanas e rurais; o trabalho e 

o uso dos recursos naturais. Matemática: o trabalho envolveu, na prática, funções 

numéricas em situações do dia a dia, estando relacionado, aqui, ao plantio das mudas, 

ou seja, a quantificação, identificação, resultados de medida e ordenação. Língua 

Portuguesa: a variedade linguística do latim para a designação científica da planta 



 
 

também está registrada na placa, item de classificação, observação e pesquisa. Fez-

se uso de informações por imagens – cultura visual – que estão na função de 

comunicação e de diálogo com estudantes e com pessoas da comunidade, 

favorecendo a conscientização e participação. Arte: a diversidade da cultura permitiu 

acessos ao cotidiano dos estudantes e da comunidade, contextualizando o assunto 

abordado de forma transdisciplinar. Estudantes fazem uso da “performance artística” 

como suporte pedagógico, construindo de forma tridimensional.  

 

• PERGUNTAS GERADORAS  

 

Onde devemos plantar? Eles perguntam. Responde-se que, provavelmente, 

aquele que tiver um quintal em casa poderá fazer em sua própria residência. Vale a 

investigação. Perguntar, interagir com o pessoal de casa sobre o projeto é 

fundamental. Alunos levam para casa uma muda para plantar. Novas perguntas 

surgem: Como vou plantar? O professor em sala deve orientar e contar com a 

participação do conhecimento popular das famílias em estarem ajudando seus filhos 

no plantio. Logo, os estudantes percebem que a cooperação é necessária e 

igualmente importante.  

 

• METAS 

 

Resgatar e conectar valores cognitivos com atividades práticas e criativas, 

transformadoras, contribuindo com a ecoformação e a conscientização do meio 

ambiente sustentável como fonte de vida saudável.  

 

• EIXOS NORTEADORES 

 

Valorizar as experiências adquiridas na convivência do meio familiar e 

comunitário como fonte de informação e de cultura, envolvendo plantas e jardins. 

Incentivar a atividade prática de jardinagem junto à elaboração e à manutenção de 

canteiros. Sensibilizar quanto à preservação e convívio com o meio ambiente. 

Possibilitar com o tema relativo ao estudo de plantas a transdisciplinaridade.  - Visão, 

pesquisa e diálogo transdisciplinar com as seguintes áreas norteadoras: CIÊNCIAS 

(Classificação e estudo das plantas, do solo, do clima, dos seres vivos encontrados 



 
 

neste propósito). PORTUGUÊS (Textos de pesquisa, redação de panfletos de 

divulgação das árvores plantadas). MATEMÁTICA (área de plantio, espaçamento de 

plantas e quantidade numérica por espécie). GEOGRAFIA (Localização por origem e 

coleta das plantas. ARTES (Qualidade estética e paisagística das árvores, confecção 

de placas de identificação das mudas).  

 

• ITINERÁRIOS 

 

A intenção de plantar uma árvore apresentou-se, aos estudantes, através da 

gincana. - A pesquisa sobre a origem das espécies de árvores plantadas iniciou-se 

por livros, revistas, panfletos, internet e conversa com familiares. Os estudantes 

levaram por escrito, no caderno, listagem de plantas existentes em nossa região. - O 

local foi preparado: primeiramente, limpo; depois adubado e à espera da planta. Tudo 

foi fotografado. – Aconteceu o plantio - Placas de identificação foram pintadas pelos 

estudantes e professores. - O loca manteve-se com limpeza e com manutenção. - Em 

sala, discutiram-se os assuntos técnicos de jardinagem e de plantio de árvores. - 

Preparação das máscaras personalizadas da performance junto com a professora 

para a apresentação e para a divulgação da tarefa. As máscaras foram feitas de papel 

(cartolina, jornal, papel higiênico com água e cola guache, material reaproveitável de 

reciclagem). A roupa de TNT verde ficou igual para todos os personagens voluntários 

da performance.  

 

• COORDENADAS TEMPORAIS  

 

Iniciou em julho com abertura das tarefas e da organização das equipes e 

finalizou dia 19 de novembro.  

 

• AVALIAÇÃO EMERGENTE  

 

A avaliação ocorreu durante o projeto de forma processual, individual e em 

grupo. Os depoimentos dos alunos na autoavaliação identificaram a atividade como 

desconhecida, diferente, porém transformadora de opiniões e aprendizagem. Os 

alunos querem dar continuidade ao projeto, cuidando da sua manutenção e 

divulgação.  



 
 

 

• POLINIZAÇÃO  

 

Os conhecimentos foram fecundados e divulgados entre alunos, familiares e 

comunidade nas redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa delineou-se a partir da questão de “Quais as contribuições da 

proposta metodológica do PCE no processo de ensino e de aprendizagem 

transdisciplinar para o 7º ano do Ensino Fundamental a partir do tema 

Sustentabilidade?”. O PCE constituiu-se em um instrumento que possibilitou 

discussão e aprendizagem mais significativa em relação à questão da 

sustentabilidade.  O tema envolve as vivências e as percepções de cada estudante, 

pois, a cada dia, aumenta a exigência de construir-se um mundo mais sustentável.  

Aprender conceitos relacionados à sustentabilidade a partir dos PCE 

possibilitou um trabalho contextualizado e, a partir das vivências dos estudantes, 

propiciou-se uma aprendizagem com mais sentido, porque partiu da vida e teve 

intenção de servir para a vida dos estudantes. Os processos de ensino voltados à 

contextualização caracterizam-se como uma prática docente condizente com os 

pressupostos teóricos e metodológicos dos PCE, norteados pelos princípios da 

transdisciplinaridade, complexidade e da ecoformação.  

Esses pressupostos buscam o desenvolvimento de valores e de atitudes que 

proporcionam a transformação dos sujeitos em cidadãos planetários, ou seja, 

cidadãos conscientes, éticos e responsáveis com a intenção de que suas atitudes 

repercutam na vida como um todo. Buscou-se essa sensibilização com a realização 

do PCE.  

Outro fator importante com o desenvolvimento do PCE foi a contribuição de 

outros professores para a realização do projeto. Conseguiu-se a integração entre 

todas as disciplinas. Em relação ao processo de formação, os docentes foram 

estimulados a mobilizarem-se na elaboração e na implantação de um Projeto Criativo 

Ecoformador – PCE, numa perspectiva de escola sustentável. Diante disso criou-se 

possibilidades para os docentes valorizarem o diálogo com a realidade local, 

explorando-a na apropriação dos conceitos/conteúdos curriculares.  

Ao desenvolver atividades sobre o tema proposto, buscou-se a superação de 

um ensino linear, fragmentado e descontextualizado, costumeiramente, vinculado ao 

paradigma positivista. Essa integração foi muito importante para despertar nos 

estudantes a sua autonomia e a criatividade, pois os envolvidos foram professores de 

diversas áreas do saber, o que ampliou as relações entre as disciplinas. Apesar de 

todos os conteúdos trabalhados fazerem parte do currículo, não se deixou de lado a 



 
 

proposta e o planejamento escolar, mas, ao mesmo tempo, adaptou-se e deu-se 

ênfase ao desenvolvimento do projeto sem perder o foco ao que se estabelece pela 

rede de ensino. 

Dentre os principais objetivos da transdisciplinaridade, estão fatores como 

superar a fragmentação do conhecimento, portanto a colaboração e a participação 

das disciplinas mostraram-se essenciais para o projeto acontecer. Dessa maneira, a 

conduta do professor pode possibilitar a transdisciplinaridade, pois pode desenvolver 

temas nessa perspectiva por meio de um olhar mais amplo e contextualizado do 

ensino.  

Destaca-se, então, que a participação de vários professores nesse processo 

enriqueceu ainda mais a temática, pois cada um contribuiu com suas habilidades para 

a efetivação do PCE. Cada atividade foi pensada no intuito de desenvolver a reflexão 

dos estudantes em direção ao processo de autoformação.  A metodologia dos PCE 

permite ir entre e além das disciplinas. Os seus organizadores conceituais fazem essa 

conexão. Os PCE permitem a visualização de outros níveis de realidade por meio da 

contextualização e dos diálogos que se estabelecem entre os envolvidos.  

Muitas atividades foram desenvolvidas com o intuito de levar os estudantes à 

reflexão de seus valores e atitudes. Logo, o sentipensar estava presente no processo 

de ensino ao estimular os estudantes a sentirem e a refletirem o seu dia a dia 

juntamente com o conhecimento científico.  

Com isso, o projeto também intensificou os processos de autoformação, 

imprescindíveis à transformação de valores e de atitudes coerentes com as 

necessidades do meio ambiente e do mundo contemporâneo. O desenvolvimento de 

valores e de atitudes sustentáveis, necessários para viver no mundo atual, foram 

trabalhados direta e indiretamente com os estudantes. Acredita-se que esse processo 

possibilitou a transformação de muitos estudantes. Um exemplo simples dessa 

transformação foi presenciado quando se realizou o plantio da árvore, pois cada aluno 

teve a oportunidade de fazer essa atividade. 

Conclui-se que o PCE possibilitou um ensino com significado. Os estudantes 

foram estimulados à construção do conhecimento científico, trabalhados a partir da 

vida e para a vida, o que proporcionou sentido e significado ao saber. 

Outro fator determinante na construção dessa proposta foram os encontros de 

formação docente, de tal forma que, com a pesquisa, pode-se concluir que as práticas 

inovadoras de formação continuada podem ser caracterizadas como tal.  



 
 

Quando interpretadas as inovações que esses percursos formativos mobilizam, 

conclui-se que a evidência é para as inovações marginais e adicionais, ou seja, 

mudanças que incidem em uso de novas metodologias de ensino focado na 

aprendizagem dos estudantes. Nessa direção, avalia-se que as práticas formativas 

analisadas desenvolvem percursos formativos com a promoção de inovações 

fundamentais e institucionais, ou seja, em uma mudança de cultura profissional a partir 

do fortalecimento de uma equipe escolar que reflete suas concepções educativas, 

investiga suas práticas e busca melhorias na sua escola. 

É importante destacar que, para compreender as características de uma 

formação continuada de professores “inovadora” não se pode apenas considerar a 

descrição do seu percurso formativo, distante do contexto da prática educativa e 

profissional dos professores em formação, ou seja, da escola. Portanto, mais que 

mapear essas práticas formativas, sugere-se prolongar estudos que visem a investigar 

os efeitos da formação docente nas aprendizagens dos estudantes. Entende-se que 

esse processo deve considerar um tempo para análise dessas correlações, mas assim 

realmente pode-se inferir uma inovação da formação continuada. 

Algumas limitações surgiram na aplicação do projeto e servem para rever 

alguns aspectos e mostrar a importância de atentar-se, ainda mais, ao planejamento 

das aulas. Uma das fragilidades refere-se à questão da resistência por parte de alguns 

professores ao novo, ou seja, sinalizaram que realizariam atividades, mas não o 

fizeram, outros até contribuíram cedendo aulas para o projeto, mas não se 

relacionaram diretamente com o trabalho.  

Uma ação avaliativa nesse sentido pode ainda ser feita, levantando os motivos 

pelos quais não se comprometeram em participar. Mas entende-se que, num projeto 

inovador, nem sempre haverá a cooperação de todos os professores num primeiro 

momento. Por outro lado, é prudente aproveitar os que se disponibilizam. Assim, vale 

ressaltar que a grande maioria participou a fim de juntos fazerem a diferença e 

tentarem motivar os outros professores a envolverem-se, de fato, em outras 

oportunidades. Talvez, dessa forma, respeitando o tempo de cada colega, procurando 

encantar os parceiros e socializando os resultados. Em algum momento, dar-se-á 

colaboração de toda a equipe. 

Nesse sentido, a elaboração de um produto educacional para PCE faz-se 

necessário até polinizar essa ideia, acreditando que os PCE têm um enorme potencial 

transformador na direção de transformar valores e atitudes para a construção de um 



 
 

mundo mais justo para todos e mais sustentável.  É por meio da educação que se 

poderão enfrentar as crises existentes no mundo. É por meio da educação que se 

formarão pessoas mais conscientes e felizes. E a transdisciplinaridade e a 

ecoformação, norteadores dos PCE, possibilitam inovar na educação no sentido de 

formar cidadãos conscientes, ou melhor, que pensam além do local onde estão 

inseridos.  
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ANEXO 1 

 
Caçador, __de ______ de 2019 

 

Ofício nº 001/2019  

 

Exma. Sr. 

JOSÉ GUEDES MARTIOL 

Secretário de Educação  

Timbó Grande – Santa Catarina 

 
 
Excelentíssimo Secretário 
 

 
O Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) tem, entre as atividades previstas, o 

desenvolvimento de pesquisas que contribuam para a Educação Básica. No caso 

específico do mestrando Leandro José Carneiro de Almeida, sua pesquisa intitulada 

“Projeto Criativo Ecoformador como Proposta Pedagógica Transdisciplinar para os 

anos finais do Ensino Fundamental”, visa à implementação de um processo 

pedagógico inovador e criativo, que visa à transdisciplinaridade dos conteúdos nos 

anos finais do Ensino Fundamental. 

 Para tanto, o mestrando, orientando da Prof.ª Dra. Vera Lúcia Simão, 

necessitará coletar dados sobre os estudantes do 7º Ano dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental na referida escola.   

Em virtude da relevância da pesquisa, vimos, por meio deste, solicitar 

autorização do estudo, que envolverá uma abordagem qualitativa, sendo uma 

pesquisa-ação, apoiada pela pesquisa documental. Os dados deverão ser coletados 

junto aos docentes e discentes, sendo que suas identidades serão preservadas. Para 

tanto, utilizaremos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

 Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção 

dispensada e aguardamos deferimento. 

 

Atenciosamente, 

                                                    
 Dra. Marlene Zwierewicz  
Coordenadora do Mestrado 

        Profa. Dra. Vera Lúcia Simão 
      Orientadora 

 
 
 

          Leandro José Carneiro de Almeida 
          Mestrando 



 
 

ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 
O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa vinculada ao 

Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica da Unversidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – UNIARP, intitulada “Projeto Criativo Ecoformador como Proposta 

Pedagógica Transdisciplinar para os anos finais do Ensino Fundamental”, cujo 

objetivo é investigar as contribuições da proposta metodológica dos PCE para a 

implementação de um processo pedagógico inovador e criativo, que visa à 

transdisciplinaridade dos conteúdos nos anos finais do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues. 

 

As pessoas que acompanharão os procedimentos serão os pesquisadores Leandro 

José Carneiro de Almeida(mestrando) e a Dra. Vera Lúcia Simão (orientadora). 

 

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados fornecidos por meio de VADECRI, 

visando à coleta de indicadores de uma prática pedagógica inovadora e criativa 

baseada na transdisciplinaridade a partir do desenvolvimento de um PCE. Sua 

privacidade será mantida por meio da utilização de nome fictício. 

 

Acrescentamos que, mesmo aceitando participar do estudo, o senhor(a) poderá 

desistir a qualquer momento, bastando, para isso, informar sua decisão aos 

responsáveis. Fica esclarecido ainda que, por ser uma participação voluntária e sem 

interesse financeiro, o(a) senhor(a) não terá direito à remuneração.  

 

Timbó Grande, ...... de ................ de 2019 

                             

 

                                     ........................................................................... 

Responsável pelo fornecimento dos dados 

   
Dra. Marlene Zwierewicz  

Coordenadora do Mestrado 
        Profa. Dra. Vera Lúcia Simão 

      Orientadora 
         

  Leandro José Carneiro de Almeida 
          Mestrando 

 


