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RESUMO 

 

A área educacional sofre metamorfoses influenciadas por transformações externas e por 
movimentos realizados no próprio interior do contexto escolar. Para que nessa via de duplo 
sentido possam assumir sua função de instaurar o bem viver defendido por Morin (2015a), 
as instituições de ensino encontram, na trandisciplinaridade e na ecoformação, 
possibilidades para transitar de práticas pedagógicas atomizadas e descontextualizadas a 
perspectivas comprometidas com as demandas locais e globais. A metodologia dos 
Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) tem se constituído em uma das vias metodológicas 
para essa transição, por isso sua definição como objeto de estudo desta pesquisa. Tendo 
como referências conceituais a transdisciplinaridade e a ecoformação, esta pesquisa 
objetiva sistematizar um PCE elaborado mediante um processo de coocriação com 
participação de docentes da EMEIEF Fruma Ruthenberg, da Rede Municipal de 
Ensino de União da Vitória, Paraná, destacando sua proximidade com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da  Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
(ONU, 2016). A pesquisa tem sua base epistemológica assentada em autores como 
Gatti (2014, 2017), Imbernón (2016), Iza et al. (2014), Nicolescu (2014, 2018), Nóvoa 
(2000, 2017, 2019), Morin (2011, 2015a, 2015b, 2018), ONU (2015), Pineau (2004), 
Torre e Zwierewicz (2009), Zwierewicz et al. (2020a, 2020b). Metodologicamente, o 
estudo se caracteriza por uma pesquisa participativa de abordagem qualitativa, 
apoiada pelas pesquisas exploratória, documental e bibliográfica. Participaram da 
elaboração da proposta, além da pesquisadora responsável pelo estudo, oito 
docentes em atuação no lócus da pesquisa. Quanto à coleta de dados, utilizaram-se 
quatro instrumentos: um questionário para conhecer percepções e demandas dos 
docentes da EMEIEF Fruma Ruthenberg em relação ao planejamento do ensino; um 
roteiro para identificar ODS compatíveis com o PCE previsto; um roteiro para 
aproximar os indicadores de Telegen (2019) ao PCE previsto; um roteiro para o 
processo de cocriação do PCE. Como resultados, sistematiza-se um PCE em forma 
de um produto educacional valorizador de uma educação comprometida com a vida e 
construído mediante um processo de cocriação. Ao partir do contexto e se vincular a 
emergências planetárias implícitas em quatro ODS selecionados para a proposta, o 
PCE articula conhecimentos previstos no planejamento da escola com aquilo que está 
através e além dos componentes curriculares, priorizando que, na relação com a 
natureza, os estudantes possam potencializar relações de bem viver com eles 
próprios e com os outros. 
 
 
Palavras-chave: Educação Básica; Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável; Projetos Criativos Ecoformadores; Transdisciplinaridade; Ecoformação. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The education area undergoes metamorphoses that are influenced by external 
transformations and movements done inside the very own school context. In order to 
undertake its function of establishing the well living defined by Morin (2015a) in this double 
sense via, the institutions of education find in the transdisciplinary and ecoformation the 
possibilities to transit from atomized and decontextualized pedagogical practices to 
perspectives that are commited to the local and global demands. The Ecoforming Creative 
Projects (ECP) [Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)] methodology has been one of the 
methodological vias to this transition, therefore its setting as the object of study of this 
research. Having the transdisciplinarity and ecoformation as its conceptual references, 
this research aims to systematize an elaborated ECP through a co-creation process 
with the participation of professors from the EMEIEF Fruma Ruthenberg, the Municipal 
Education System of União da Vitória, Paraná, highlighting its proximity to the 
Sustainable Development Objectives (SDO) [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)] from the 2030 Agenda to the Sustainable Development (UN, 2016) [Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2016)]. The research has its epistemological 
basis settled in authors such as: Gatti (2014, 2017), Imbernón (2016), Iza et al. (2014), 
Nicolescu (2014, 2018), Nóvoa (2000, 2017, 2019), Morin (2011, 2015a, 2015b, 2018), 
UN (2015), Pineau (2004), Torre and Zwierewicz (2009), Zwierewicz et al. 
Methodologically, the study is characterized by a participative research of qualitative 
approach, supported by exploratory, documental and bibliographical researches. Eight 
professors in action in the locus of the research as well as the researcher in charge of 
the study took part in the elaboration of the proposal. Concerning the data collection, 
four instruments were used: a questionnaire to know the perceptions and demands of 
the professors from EMEIEF Fruma Ruthenberg in relation to the teaching planning; a 
guide to identify the compatible SDO with the expected ECP; a script to approximate 
the Telegen (2019) indexes to the expected ECP; a guide to the co-creation process 
of the ECP. With the results, an ECP is systematized in the form of an educational 
product that values the education commited to life and built through a co-creation 
process. From the context and the bond to the implicit planetary emergencies in four 
SDO seleted to the proposal, the ECP articulates the knowledge articulated to the 
school planning with that which is through and beyond the syllabus components, 
prioritizing that, in relation to nature, the students can potentialize relationships of well 
living with themselves and others. 
 
Keywords: Elementary Education; 2030 Agenda to the Sustainable Development; 
Ecoforming Creative Projects; Transdisciplinary; Ecoformation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Viver é uma aventura que implica 
incertezas sempre renovadas, 
eventualmente com as crises ou 
catástrofes pessoais e/ou coletivas. 
Viver é enfrentar incessantemente a 
incerteza [...] (MORIN, 2015a, p. 25). 

 

Ao analisar as atuais demandas sociais, ambientais e as incertezas em 

relação ao futuro vivenciadas permanentemente, como evidencia a epígrafe de 

abertura desta introdução, especialmente a partir do ano de 2020, quando o 

planeta passou a ser assolado pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, 

observa-se a relevância de articular teoria, prática, contexto e planeta na atuação 

de docentes da Educação Básica e do Ensino Superior. Isso implica uma 

aproximação do planejamento do ensino tanto às necessidades e às 

potencialidades locais como aos problemas cada vez mais “[...] transversais, 

multidimensionais e transnacionais, globais, planetários” (MORIN, 2018, p. 13). 

Nesse sentido, observa-se a relevância de as instituições de ensino 

criarem possibilidades pedagógicas que colaborem para ensinar a viver, como 

afirma Morin (2015a), o que para ele significa, entre outras condições, ensinar 

os estudantes a enfrentar as incertezas.  Isso implica superar práticas 

pedagógicas que, para o autor, parcelam os “[...] os conhecimentos em 

fragmentos separados, distanciando a educação ”[...] da vida ao ignorar os 

problemas permanentes do viver [...]” (p. 27)  

Mais do que simplesmente transmitir conhecimentos, as escolas 

precisam investir em propostas que possibilitem os estudantes a refletirem sobre 

si e sobre suas realidades e a acessarem, a construírem e a difundirem 

conhecimentos enquanto colaboram para que eles mesmos se transformem ao 

mesmo tempo em que colaboram para transformar a realidade local por meio de 

ações comprometidas com as emergências cada vez mais planetárias. Dessa 

necessidade, surgiu o seguinte problema de pesquisa: quais são as 

especificidades a serem consideradas na elaboração colaborativa de um Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE) para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

comprometido com demandas de potencialidades locais e com Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) previstos na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável? 

Partiu-se do princípio de que as práticas pedagógicas precisam ser 

analisadas à luz do contexto no qual o estudante está inserido, além de favorecer, 

a partir do local, uma consciência planetária no que diz respeito, especialmente, 

à solidariedade e à sustentabilidade, avaliando o quanto os conteúdos 

trabalhados na perspectiva da transdisciplinaridade e da ecoformação podem 

colaborar nesse processo. Tendo como condição mobilizadora a necessidade 

dessa vivência, esta pesquisa objetivou sistematizar um PCE, elaborado 

mediante um processo de coocriação com participação de docentes da EMEIEF 

Fruma Ruthenberg, da Rede Municipal de Ensino de União da Vitória, Paraná e 

comprometido com demandas locais e com Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da  Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 

2016). 

Em relação aos objetivos específicos, optou-se por: i) conhecer 

percepções e demandas dos docentes da EMEIEF Fruma Ruthenberg em 

relação ao planejamento do ensino; ii) detectar Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) compatíveis às demandas e às potencialidades indicadas 

pelos gestores e pelos docentes da EMEIEF Fruma Ruthenberg; iii) elaborar, 

colaborativamente, um PCE conectado às demandas indicadas por gestores e 

por docentes da EMEIEF Fruma Ruthenberg e a parte dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) apoiado nos Indicadores de aproximação 

de projetos de ensino e de aprendizagem a uma perspectiva transdisciplinar e 

ecoformadora selecionados por Telegen (2019). 

Esta pesquisa tem sua origem vinculada a uma busca pessoal que se 

fortaleceu à medida que as disciplinas do Mestrado Profissional em Educação 

Básica – PPGEB/UNIARP aprofundavam discussões sobre bases epistemo-

metodológicas que têm norteado a educação brasileira. As leituras, as 

discussões e as atividades práticas estimularam um olhar mais profundo sobre 

o lócus da pesquisa, especialmente os estudos sobre pensamento complexo, 

transdisciplinaridade e ecoformação e a dinamização desses conceitos por meio 

da metodologia do PCE. Isso ampliou o olhar para observar aquilo que, apesar 

de visível, não se enxerga quando os olhos ainda são movidos por paradigmas 

educacionais que impulsionam fraturas no planejamento do ensino, dificultando 
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o compromisso das práticas pedagógicas com as demandas atuais e 

emergências globais. 

Entre muitas descobertas, as disciplinas colaboraram para constatar que  

pensar a educação  atual implica, entre outras condições, compreender e se 

mover entre a complexidade local e a global. Vale lembrar que, para Morin (2011, 

p. 34) “[...] o global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes 

ligadas a ele de modo inter-retroativo ou organizacional [...]”. 

 Em meio às reflexões sobre a própria realidade profissional, as 

disciplinas também possibilitaram observar que a conexão da prática pedagógica 

com as  demandas locais e globais, a qual a metodologia do PCE facilita, era 

uma busca observada na EMEIEF Fruma Ruthenberg, União da Vitória, Paraná, 

especialmente na organização de determinadas ações propostas durante o ano 

letivo e, de certa forma, também presente no Projeto Político Pedagógico - PPP 

quando esse defende a humanização no ensino e a formação para a cidadania 

(EMEIEF FRUMA RUTHENBERG, 2020). 

Além disso, o acesso ao pensamento de Morin (2011), ao destacar que 

o recorte das disciplinas impossibilita apreender a complexidade, ampliou a 

compreensão sobre a relevância de transitar de uma perspectiva disciplinar para 

a perspectiva da complexidade e de que esse processo implica superar a ênfase 

na especialização que, para o autor, “[...] extrai um objeto de seu contexto e de 

seu conjunto, rejeita os laços e a intercomunicações com seu meio [...]” (p. 38). 

Por isso, a ênfase desta pesquisa verifica-se não apenas na articulação do 

planejamento do ensino entre teoria-prática, mas também entre teoria-prática-

contexto-planeta. Se, por um lado, esse ‘novo’ olhar provoca o uso de estratégias 

didáticas diferenciadas, por outro, vislumbra possibilidades de aproximar a 

prática pedagógica da realidade individual, social e ambiental contextual e 

planetariamente situada. 

Nesse sentido, um ano de frequência nas aulas no PPGEB/UNIARP 

suscitou muitas indagações. Afinal, quais eram as teorias implícitas nos 

documentos administrativos e pedagógicos da escola implicada na pesquisa? 

Qual era a relação dessas teorias com as práticas efetivadas? O quanto as 

teorias e as práticas se aproximavam do pensamento de teóricos 

contemporâneos comprometidos com reflexões sobre emergências atuais e 

incertezas futuras? O quanto as teorias e as práticas consideram o contexto e, 
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ao mesmo tempo, o planetário? O quanto o planejamento caracteriza a 

identidade dos docentes do lócus da pesquisa?  Esse foi o contexto de origem e 

justifica a pretensão da pesquisa.  

Quanto à metodologia delineadora do estudo, priorizou-se a pesquisa 

participante, apoiada pelas pesquisas exploratória, documental e bibliográfica, e 

a abordagem qualitativa. No seu desenvolvimento, participaram, além da 

pesquisadora responsável pelo estudo, oito docentes em atuação no lócus de 

estudo. Essa equipe forneceu dados sobre necessidades em relação às próprias 

práticas e em relação ao planejamento do ensino, colaborando com a 

pesquisadora responsável pelo estudo no processo de cocriação do PCE.  

Para a coleta de dados, utilizaram-se quatro instrumentos: um 

questionário para conhecer percepções e demandas dos docentes da EMEIEF 

Fruma Ruthenberg em relação ao planejamento do ensino; um roteiro para 

identificar ODS compatíveis com o PCE previsto; um roteiro para aproximar os 

indicadores de Telegen (2019) ao PCE previsto; um roteiro para o processo de 

cocriação do PCE.  

Em relação às demandas profissionais, o estudo se justificou por 

possibilitar o aperfeiçoamento da própria atuação da pesquisadora na escola 

implicada. A intenção de dinamizar a metodologia do PCE no contexto escolar, 

articulando-a a bases epistemológicas contemporâneas, foi uma forma de ter 

acesso ao que já vem sendo dinamizado em diferentes contextos educacionais, 

especialmente no sul brasileiro, e construir novas possibilidades, considerando 

as peculiaridades locais sem, contudo, subestimar emergências globais.  

         No âmbito social, o fato de comprometer-se com a elaboração de um 

projeto de ensino e de aprendizagem compatível com as necessidades 

apresentadas pelos próprios docentes implicados na pesquisa convergiu com as 

preocupações de Nóvoa (2017, p. 1108-1109) ao afirmar que 

[...] nos últimos anos, tem vindo a crescer um sentimento de 
insatisfação, que resulta da existência de uma distância profunda entre 
as, nossas ambições teóricas e a realidade concreta das escolas e dos 
professores, como se houvesse um fosso intransponível entre a 
universidade e as escolas, como se a nossa elaboração académica 
pouco tivesse contribuído para transformar a condição 
socioprofissional dos professores. 

Esta pesquisa teve por intuito colaborar para tornar esse fosso 

transponível. O trabalho de cocriação e a possibilidade de construir algo inovador 
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a partir das demandas da própria escola implicada e sua conexão com a 

realidade planetária, bem como a valorização do protagonismo de gestores e de 

docentes envolvidos se constituíram nas molas propulsoras desse processo.  

Quanto às contribuições teóricas, esta pesquisa compilou estudos 

comprometidos com a superação da ênfase de teorias que acentuam a redução 

dos saberes escolares a um certo número de disciplinas desconexas e isoladas 

umas das outras e dessas em relação à realidade. Nesse processo, usufrui-se 

da abordagem analítica, que possibilita extrair os fatos da natureza, no entanto 

priorizou-se a abordagem sistêmica que projeta “[...] sua inclusão num quadro 

de referências mais amplo” (ROSNAY, 2001, p. 494). Por isso, a pesquisa se 

valeu das contribuições de Morin (2011) sobre a defesa de que o todo é mais 

que a soma das partes, pois existe a interação com o contexto e a reação dessa 

interação; da mesma forma, em algumas situações, o todo é menor que a soma 

das partes, especialmente, quando cada uma delas não consegue atuar em seu 

pleno potencial. 

Além de Morin (2011, 2015a, 2015b, 2018), foram determinantes as 

contribuições de autores como: Gatti (2014, 2017), Imbernón (2016), Iza et al. 

(2014), Nicolescu (2014, 2018), Nóvoa (2000, 2017, 2019), ONU (2015), Pineau 

(2004), Torre e Zwierewicz (2009), Zwierewicz et al. (2020a, 2020b). Autores 

como esses pautaram as discussões sobre transdisciplinaridade, ecoformação, 

planejamento, PCE e outros conceitos de referência da pesquisa. 

A pesquisa também tinha como pretensão dar sequência aos estudos 

sobre PCE desenvolvidos no PPGEB/UNIARP, dentre os quais se destacam os 

desenvolvidos por Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019) e Oliveira 

(2020).  Enquanto na pesquisa realizada por Felipus (2019), o PCE se 

comprometeu com o desenvolvimento integral de crianças, no estudo de 

Hoffmann (2019), implicou uma aprendizagem vinculada não apenas à 

valorização da realidade dos estudantes, ao diagnóstico dos seus problemas, 

mas também de suas potencialidades, favorecendo que, no desenvolvimento do 

PCE, fossem encontradas soluções que melhorassem a escola e a prática 

pedagógica.  

Já na pesquisa de Oliveira (2020), o PCE priorizou atividades 

comprometidas com o desenvolvimento integral, resultandoem avanços nos 

cinco campos de experiência previstos na Base Nacional Comum Curricular - 



16 

 
 

BNCC. A pesquisa de Telegen (2019), por sua vez, esclareceu que o confronto 

do projeto de leitura desenvolvido na ocasião à metodologia do PCE possibilitou 

a identificação de dez indicadores que podem ser utilizados para aproximar 

diferentes projetos de ensino a uma perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, 

entre eles, a abertura de impacto e de conexão do projeto às realidades 

local/global, ações envolvendo a realidade local, questões que estimulam a 

atitude indagadora, foco no desenvolvimento integral e na tomada de 

consciência; atividades transdisciplinares e ecoformadoras e perpetuação de 

resultados vinculados ao bem comum.  

A sistematização da pesquisa compreende a organização de cinco 

capítulos. É por meio deles que se transita pela base epistemológica da pesquisa 

e seu delineamento metodológico, culminando com a apresentação e a 

discussão dos resultados. 

No primeiro capítulo, discute-se a identidade docente. Nesse processo, 

observam-se especificidades identitárias fortalecidas em práticas de 

planejamento atomizadas em comparação às que dinamizam em processos de 

cocriação, culminando com a ideia de que o planejamento do ensino é também 

um momento de formação. 

No segundo capítulo, apresenta-se a metodologia do PCE. Assim, além 

de sua relação com a base epistemológica desta pesquisa, sistematizam-se 

especificidades que diferenciam a referida metodologia em relação a outros tipos 

de projetos de ensino, além da análise de sua aproximação com parte dos ODS.  

No terceiro capítulo, discute-se o processo de alfabetização. Nesse 

sentido, busca-se a aproximação com conceitos centrais desta pesquisa. 

 No quarto capítulo, apresenta-se a metodologia da pesquisa. Além do 

tipo e da abordagem de pesquisa, sistematiza-se o desenho da pesquisa, 

indicando-se, também, os participantes e os instrumentos implicados na coleta 

de dados. 

No quinto capítulo, apresentam-se fragmentos do produto educacional. 

Constituído pelo PCE, o produto educacional na íntegra está acessível em link 

próprio (https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/645037). 

Por meio da disponibilização do produto educacional, espera-se que esta 

pesquisa contribua para o planejamento do ensino na Educação Básica e possa 

dinamizar a elaboração de projetos de ensino e de aprendizagem que expressem 
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um processo de  cocriação de iniciativas comprometidas com necessidades 

locais e globais. Nesse sentido, destaca-se que a utilização de proposta em 

outros contextos é viável desde que se considerem as demandas locais e globais 

do momento de sua aplicação, da mesma forma que se esteja atento às 

incertezas em relação ao futuro da humanidade que se modificam 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

1 DE EXPERIÊNCIAS ATOMIZADAS À EXPRESSÃO DA IDENTIDADE 
DOCENTE E DA COCRIAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO ENSINO 

 

Um planejamento atento a demandas locais e globais implica na 

valorização do  potencial de metamorfose e no protagonismo da comunidade 

escolar interna e externa. Como um processo de autopoiesis, esse tipo de 

planejamento não tem como preocupação central o conhecimento em si, mas a 

forma como esse é interpretado e como, nesse processo, colabora para os 

estudantes compreendam a realidade e se mobilizem contextual e globalmente, 

visando ao bem comum. 

Para Andrade (2012, p. 100),  esse processo implica “[...] compreender  

como compreendemos,  ou  seja,  compreender  o  modo  pelo  qual  fazemos  

uso  de  nossa  própria compreensão, enquanto seres humanos e observadores”. 

Da mesma forma, implica compreender como, nos processos de planejamento 

do ensino,  essa compreensão tem interferido na relação dos docentes com eles 

mesmos, com os outros e com o entorno, ou seja, em condições indispensáveis 

à constituição identitária do docente. 

Nóvoa (2000, p. 15) lembra que a crise da identidade docente tem sido  

“[...] objeto de inúmeros debates ao longo dos últimos vinte anos [...]”, importante 

para superação de um processo que “[...]  foi impondo uma separação entre o 

eu pessoal e o eu profissional”. Entre esses estudos, consta o de Gimeno 

Sacristán (1999, p. 31), autor que, no final do século XX, já defendia a  ideia de 

que a  ação educativa precisava considerar a expressão da ”[...] singularidade 

do eu [...]”, o que implica “[...]  esperar o inesperado e o imprevisível, mas que 

por meio dela cada um constrói a própria diferença em relação aos demais e se 

torna singular ator de sua própria vida”.  

Gatti (2003, p. 196), por sua vez, destaca que é preciso ver os docentes 

“[...] não como seres abstratos, ou essencialmente intelectuais, mas como seres 

sociais, com suas identidades pessoais e profissionais, imersos numa vida 

grupal na qual partilham uma cultura [...]”. Para ela, é nesse processo que, ao 

mesmo tempo se  mostra social e intersubjetivo, mobilizam-se conhecimentos, 

valores e atitudes.   

Um contexto educacional que respeita esse processo pode transformar 

o planejamento em um exercício de ‘autonomia’ e, ao mesmo tempo, de 
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‘interdependência’ docente. O primeiro conceito é  considerado essencial pela 

pretensão de a pesquisa colaborar para a clareza das possibilidades de escolha 

dos gestores e dos docentes no planejamento e na definição da metodologia, 

justamente porque, para Morin (2015b, p. 67), “[...] somos capazes de liberdade, 

como somos capazes de examinar hipóteses de conduta, de fazer escolhas de 

tomar deciões [...]”, enquanto a interdependência deriva de sua constatação de 

que, mesmo autônomos, os seres são dependentes, justamente porque 

A noção de autonomia humana é complexa, já que ela depende de 
condições culturais e sociais. Para sermos nós mesmos precisamos 
aprender uma linguagem, uma cultura, um saber, e é preciso que essa 
própria cultura seja bastante variada para que possamos escolher no 
estoque das ideias existentes e refletir de maneira autônoma. Portanto, 
essa autonomia se alimente ade dependência [...]’ (MORIN, 2015b, p. 
66). 

Para Morin (2015b, p. 67) “[...] Somos uma mistura de autonomia, de 

liberdade, de heteronomia [...]”. Justamente por isso, é que, neste capítulo, 

discute-se o planejamento do ensino, situando a identidade docente como 

resultado da expressão de  sua autonomia e de sua interdependência. Também, 

discutem-se possibilidades metodológicas, destacando o potencial que oferecem 

para experiências de cocriação de planejamentos nutridas pela valorização 

desses dois aspectos.  

1.1 PLANEJAMENTO DO ENSINO TRANSDISCIPLINAR E ECOFORMADOR: 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

O planejamento do ensino é uma ação rotineira e vinculada à prática 

pedagógica. Dependendo da base epistemológica que o norteia, priorizará 

práticas atomizadas e individualistas ou fortalecerá a identidade docente em 

processos de cocriação.A trajetória de um extremo a outro é permeada por várias 

possibilidades, as quais influenciam e são influenciadas por diferentes conceitos 

de planejamento que possibilitam situar a base epistemológica de sua origem.  

Dois conceitos publicados no século XX chamam atenção por priorizar o 

planejamento com uma tarefa definida previamente para atender a determinados 

objetivos. Não é intenção desta pesquisa analisar o detalhamento das 

discussões dos autores em relação aos conceitos e às suas implicações, 

contudo, são registrados para que se possam analisar, a partir deles, 

perspectivas de planejamento para a realidade atual e seu compromisso com as 
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incertezas em relação ao futuro.  

Trata-se do conceito de Piletti (1990), que define o planejamento do 

ensino como ação a qual consiste na demonstração daquilo que o docente 

ministrará em sua aula a fim de os estudantes alcançarem os objetivos 

educacionais propostos. Com aproximações, Turra et al. (1995) o definem como 

uma previsão inteligente e bem calculada de todas as etapas de trabalho escolar 

que envolvem as atividades docentes e discentes de forma a tornar o ensino 

seguro, econômico e eficiente. 

Diante de tantas demandas manifestadas, especialmente,  a partir da 

primeira década do século XXI e acirradas a partir do ano de 2020 com a 

pandemia causada pelo Sars-CoV-2, é crucial pensar em um planejamento que 

fortaleça o diálogo entre o que se propõe como currículo escolar e, portanto, com 

campos de experiência ou de componentes curriculares com a realidade dos 

estudantes e com a realidade que se mobiliza globalmente. Morin (2018, p. 13) 

é um dos autores que chama a atenção para essa necessidade ao destacar  a 

existência de “[...] uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 

entre os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, 

e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais [...] transversais, 

multidimensionais e transnacionais, globais, planetários”. 

Para considerar essa realidade e suas demandas, o planejamento de 

ensino precisa superar a concepção do predeterminismo, a supressão da 

subjetividade e a defesa da ausência da sua interdependência em relação ao 

contexto e ao global. Essa necessidade, também, precisa ser reiterada nas 

iniciativas de formação docente, especialmente, pela ênfase do repasse de 

conhecimentos sem a devida escuta à voz docente e sem proporcionar a 

conexão com a realidade escolar e as emergências planetárias. 

Como sair desse fosso é um questionamento que constitui um dos 

desafios da formação docente inicial e continuada. Da mesma forma, é um 

desafio do planejamento do ensino diante das demandas da realidade atual e 

das incertezas em relação ao futuro.  

Especificamente, neste momento da história, existe um desafio de superar 

a pandemia causadora da COVID-19. Propor um planejamento em meio a esse 

processo nos mesmos moldes de décadas anteriores significa distanciar, 

novamente, os processos de ensino e de aprendizagem da realidade em que se 



21 

 
 

inserem os docentes e, respectivamente, os estudantes.  

Morin (2020, s. p.) lembra que “[...] temos um problema absolutamente 

vital e fundamental que a comunidade de destino mundial nos revela [...]” neste 

momento da história e que é “[...] a possibilidade, talvez, de criar um mundo 

novo” (MORIN, 2020, s. p.). Mas que mundo é esse? Ele seguirá beneficiando 

uma pequena parcela da população enquanto as políticas públicas negligenciam 

as reais necessidades de grande parte populacional e dos entornos em que se 

inserem? Para Harari (2020), 

A humanidade precisa tomar uma decisão. Seguiremos o caminho da 
desunião ou seguiremos o caminho da solidariedade global? Se 
escolhermos a desunião, a crise não apenas permanecerá, mas 
provavelmente causará catástrofes ainda piores no futuro. Se 
escolhermos a solidariedade global, será uma vitória, não apenas 
contra o coronavírus, mas contra todas as futuras 
epidemias e crises que a humanidade possa enfrentar no século XXI” 
(s. p.).  

Tonucci (2020, s. p.) é outro autor que discute o momento vivenciado e 

reforça que “[...] Se tudo mudou, a escola não pode continuar como antes [...]”. 

Contudo, apesar das demandas, o autor lembra que a escola ainda “[...] quer 

demonstrar que pode continuar como antes e continua sendo uma instituição de 

classes e deveres, onde a única coisa que mudou foi o meio: em vez de ficar 

cara a cara, isso é feito virtualmente [...]”.  

Apesar de observar que iniciativas refutam a generalização do autor, 

seguramente, o momento atual apresenta demandas inéditas e a escola precisa 

se posicionar no interior de um movimento de extrema instabilidade global e que 

se capilariza localmente. Esse movimento requisita dos docentes não apenas 

autonomia, mas sim interdependência no planejamento do ensino. 

Nesta pesquisa, partiu-se do princípio de que, entre as possibilidades 

epistemológicas que podem colaborar com esse processo, constam as 

contribuições da transdisciplinaridade e da ecoformação. Essa constatação tem 

como base implicações observadas em pesquisas desenvolvidas no próprio 

PPGEB/UNIARP e que foram norteadas pelos referidos conceitos, entre elas, a 

de Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019), Zielinski 

(2019) e Oliveira (2020). 

Conceitualmente, a transdisciplinaridade considera o que está entre as 

disciplinas, através e além delas (NICOLESCU, 2014, 2018). Portanto, “[...] diz 

respeito à dinâmica dos diferentes níveis de realidade” (SANTOS, 2004, p. 111), 
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implicando uma maneira complexa de pensar a realidade, mobilizada por “[...] 

uma atitude que envolve curiosidade, reciprocidade, intuição de possíveis 

relações existentes entre fenômenos, eventos, coisas, processos e que 

normalmente escapam à observação comum” (MORAES, 2010, p. 11). 

Sommerman, Mello e Barros (2002, p. 9-10), por sua vez, definem a 

transdisciplinaridade como “[...] um diálogo entre as diferentes áreas do saber e 

uma aventura do espírito [...]”, por meio da qual se constitui uma nova atitude 

pautada na diversidade cultural, na arte e na “[...] capacidade de articular a 

multirreferencialidade e a multidimensionalidade do ser humano e do mundo 

[...]”. Para os autores, a “[...] transdisciplinaridade transforma nosso olhar sobre 

o individual, o cultural e o social, remetendo para a reflexão respeitosa e aberta 

sobre as culturas do presente e do passado, do Ocidente e do Oriente, buscando 

contribuir para a sustentabilidade do ser humano e da sociedade [...]”. 

Ao considerá-la no planejamento do ensino, a transdisciplinaridade 

oferece possibilidades para articular conteúdos curriculares e contexto, tanto 

local, quanto global. Nesse processo, não se desvalorizam as disciplinas, porque 

o próprio Nicolescu (1997, p. 6) lembra que “[...] seria muito perigoso considerar 

essa distinção como absoluta, pois com isso a transdisciplinaridade seria 

esvaziada de todo o seu conteúdo e a eficácia de sua ação seria reduzida a 

nada”. 

Em planejamentos nutridos pelo viés da transdisciplinaridade, também, 

oportunizam-se formas de superar o ensino pautado na reprodução dos 

conhecimentos e na desvalorização dos diferentes saberes. Por isso, ao mesmo 

tempo em que a transdisciplinaridade não desconsidera os conhecimentos 

historicamente construídos, potencializa um planejamento do ensino atento às 

diferentes manifestações, entre elas as artísticas e as culturais, condição que 

favorece o sentimento de pertencimento e a pertinência do ensino. 

Além disso, quando a transdisciplinaridade é trabalhada em 

convergência com a ecoformação, acentuam-se possibilidades para o bem viver 

individual, social e ambiental. Isso porque sua preocupação ultrapassa a do 

cuidado com a natureza, já que  possibilita “[...] um desenvolvimento sustentável 

do ser, em que há preocupação com o tempo em que se vive e o tempo futuro” 

(PUKALL; SILVA; ZWIEREWICZ, 2017, p. 94).  

Vale lembrar que a ecoformação é compreendida como um convite para 
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o reencontro e para o diálogo entre o natural e o cultural, “[…] para que, ao 

reencontrarem a natureza, os sujeitos possam […] reencontrar a si mesmos e 

reencontrar os outros.” Esse contato formador com as coisas, com os objetos e 

com a natureza pode ser “[…] formador de outras ligações, em especial das 

ligações humanas [...]” (SILVA, 2008, p. 102). Por isso, ecoformar pode ser 

compreendido como um processo mediante o qual se busca “[...] promover, 

construir a educação para o desenvolvimento sustentável associada a uma 

educação da solidariedade, do compromisso com o planeta e todos seus 

habitantes” (SUANNO, 2014, p. 175).  

O planejamento de ensino transdisciplinar e ecoformador pode, portanto, 

constituir-se em uma alternativa para dinamizar, nas escolas, uma conexão dos 

estudantes com o conhecimento curricular articulado com aquilo que se encontra 

entre as disciplinas, através e além delas por meio de práticas pedagógicas 

comprometidas com o bem viver individual, social e ambiental. 

Trata-se, portanto, de um planejamento de ensino que conecta conteúdo 

curricular e demandas da realidade e, portanto, não pode ser considerado 

totalmente predeterminado. Da mesma forma, por considerar questões 

subjetivas e contextuais, não pode ser somente pautado em objetivos centrados 

na apropriação dos conteúdos curriculares. 

1.2 A IDENTIDADE DOCENTE COMO EXPRESSÃO DA AUTONOMIA E DA 

INTERDEPENDÊNCIA EM PROCESSOS DE COCRIAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO DO ENSINO  

 

A transição de um planejamento atomizado do ensino às perspectivas 

transdisciplinares e ecoformadoras, fortalecedoras da identidade docente como 

expressão da autonomia e da interdependência,  é um dos desafios centrais 

desta pesquisa. Nesta seção, discute-se a identidade docente e a sua relevância 

para um planejamento de ensino no qual se conecta o conhecimento curricular 

à realidade local e global. 

Parte-se do princípio de que “As diferentes maneiras de ser e de agir na 

profissão, qualquer que ela seja, ocorrem porque cada pessoa tem uma 

identidade [...]” (CAVALIERE, 2012, p. 172).  Silva (1996, p. 31) reforça que “[...] 
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podemos conceber identidade como uma fusão dinâmica de traços que 

caracterizam, no tempo e no espaço, de maneira inconfundível, uma pessoa, um 

objeto ou qualquer outra entidade concreta [...]” e, por isso, a conceitua “[...]  

como um processo de construção social de um sujeito historicamente situado 

[...]” (IZA et al., 2014, p. 275). 

No caso da identidade docente, Cavaliere (2012, p. 172) defende que a 

mesma se externaliza por meio “[...] de posturas e de atitudes que a pessoa 

assume ou manifesta perante os desafios e situações com os quais se depara 

no cotidiano de sua profissão”. Portanto, construída sob a influência de múltiplos 

fatores em interação, resultando em representações que  

[...] os docentes fazem de si mesmos e de suas funções, 
estabelecendo, consciente ou inconscientemente, negociações das 
quais certamente fazem parte de suas histórias de vida, suas 
condições concretas de trabalho, o imaginário recorrente acerca dessa 
profissão […] (GARCIA; HYPÓLITO; VIEIRA, 2005, p. 55). 

 “É preciso entender o conceito de identidade docente como uma 

realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente. A 

identidade não é algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante 

a vida” (MARCELO; ANTUNES, 2009, p. 111-112). 

Nesse sentido, destaca-se a relevância da reflexão de Petraglia (2008) 

sobre a constituição de um sujeito moderno que “[…] foi gradativamente 

perdendo a si próprio e se desgarrando de seu tempo, dilacerado por 

expectativas que não eram, mas ao mesmo tempo eram também as suas, e cuja 

desconstrução foi se tornando cada vez mais intensa” (PETRAGLIA, 2008, p. 

32).  

Esse sujeito é, também, o docente que foi se constituindo como um ser 

fragmentado por se isolar a pessoa de sua profissão. Contudo, há anos, Nóvoa 

(1995, p. 17) vem defendendo que “A maneira como cada um de nós ensina está 

diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o 

ensino”. E, “[...] apesar de existirem características comuns a todos os 

professores e professoras, cada indivíduo tem o seu modo próprio e peculiar de 

ser e de estar na profissão docente, cada um tem um modo único de exercê-la” 

(CAVALIERE, 2012, p. 172). A autora, do mesmo modo, lembra que cada 

docente  

[...] concebe o processo educativo e como deve proceder em sua 
prática pedagógica não somente de acordo com as teorias e as 
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práticas adquiridas nos cursos de formação para o magistério, mas 
principalmente pelo seu jeito próprio de ser e de pensar, ou seja, 
conforme foram construídos os seus saberes docentes, entre eles, 
crenças, valores, concepções, convicções e discursos sobre o que é 
ser professor ou professora, sobre o processo de 
ensino/aprendizagem, sobre a educação em geral e, especificamente 
para o presente trabalho, sobre como lidar com as diferenças – com a 
diversidade de alunos e alunas – no cotidiano da escola. 

Por isso, a relevância da “[…] construção de uma nova epistemologia 

capaz de resgatar a multidimensionalidade do sujeito, compreendido a partir de 

uma ontologia complexa” (RIBEIRO; MORAES, 2014, p. 244) como condição 

imprescindível para a valorização de uma identidade docente nutrida pela 

autonomia e pela interdependência no planejamento do ensino. Uma identidade 

fruto da articulação entre a construção pessoal e a construção social (DUBAR, 

2005). 

A autonomia não coaduna com individualismo e isolamento.  Marcelo e 

Antunes (2009, p. 111-112) lembram bem que a docência constitui “Uma 

profissão que necessita mudar a sua cultura profissional marcada pelo 

isolamento e pelas dificuldades para aprender de outros e com outros, na qual é 

malvisto pedir ajuda ou reconhecer dificuldades”. 

Contreras (2002) defende, justamente, que a autonomia é construída 

em um espaço de interação.  Além disso, registra que a autonomia implicada 

na profissionalização da docência tem, a princípio, relação com o domínio 

técnico, no entanto depende de uma compreensão da prática educativa como 

compromisso social, constituindo um fenômeno humano em que há relações 

afetivas, sociais, emocionais e culturais a ponto de ser impossível separar 

concepção e aplicabilidade da prática de ensino. Refuta-se, dessa forma, que a 

autonomia se faz quando 

[...] fechados em suas classes, os professores não têm nenhum 
controle sobre o que acontece fora delas; eles privilegiam, 
consequentemente [sic.], práticas marcadas pelo individualismo, 
ausência de colegialidade, o recurso à experiência pessoal como 
critério de competência, etc. Em suma, longe de estar se 
profissionalizando, constata-se que esses diferentes fatos levantam no 
fundo toda a questão da proletarização do trabalho docente ou, ao 
menos, de transformação de grupos de professores em equipes de 
executivos que não têm nenhum vínculo com as decisões que os 
afetam (TARDIF; LESSARD, 2007, p. 27). 

Além disso, Marcelo (2009) defende que o desenvolvimento profissional 

docente é um processo contínuo, que integra diferentes tipos de oportunidades 

e de experiências em direção à construção de uma identidade individual (de si 
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mesmo) e coletiva (de pertencimento a uma profissão).  

“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma como educador permanentemente, na prática e na 

reflexão da prática” (FREIRE, 1991, p. 32). Nessa prática, igualmente, está 

implicado o planejamento do ensino. 

 Especificamente, por esta pesquisa ter como base epistemológica 

conceitos como transdisciplinaridade e ecoformação, compreende-se que o 

planejamento do ensino é, também, um momento de formação. Uma formação 

que, para Nóvoa (1995, p. 25), implica “[...] um investimento pessoal, um trabalho 

leve e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção 

de uma identidade, que é também uma identidade profissional”. Portanto, 

coaduna-se com Iza et al. (2014, p. 276) quando defendem que “A presença de 

uma identidade própria para a docência aponta a responsabilidade do professor 

para a sua função social, emergindo daí a autonomia e o comprometimento com 

aquilo que faz.” Isso justifica a preocupação desta pesquisa não apenas com a 

identidade docente como expressão da autonomia no planejamento do ensino, 

mas também da interdependência docente. 

  Nono e Mizukami (2001) salientam a importância do compartilhamento de 

experiências entre docentes, explicando a possibilidade de favorecer o 

desenvolvimento da destreza na análise crítica, na resolução de problemas e na 

tomada de decisões. Peixoto e Carvalho (2007), por sua vez, afirmam que o 

processo colaborativo oferece várias possibilidades, entre elas, a de participar 

de maneira ativa e constante das intervenções da equipe, desenvolver 

progressivamente a autonomia e a capacidade de interagir e de desenvolver 

competências, tais como, análise, síntese, resolução de problemas e de 

avaliação.  

Trata-se de uma cultura da coletividade que, para Araújo (2004), 

oportuniza às pessoas reconhecer especificidades individuais e coletivas, sendo 

tais condições essenciais à busca de superação dos limites da equipe. Esse 

percurso consiste em um processo de cocriação mediante o qual a autonomia e 

a interdependência não se dissociam. 

 Considerada uma técnica para coleta, sistematização e análise de dados, 

a cocriação foi idealizada por Prahalad e Ramaswamy para a utilização no ramo 

do comércio, visando a criar ou a agregar valor a ‘[...] produtos ou serviços em 
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um exercício conjunto, ou seja, em uma equipe inter e transdisciplinar” 

(NANCLARES, 2014, p. 16). Apesar de ainda pouco usada na educação, o autor 

afirma que a técnica pode ser utilizada para a fim de manter uma aproximação 

com a área a partir de outros elementos abordados na pesquisa educacional em 

temas como: a aprendizagem colaborativa, a criatividade, o desenvolvimento do 

pensamento criativo e a incidência de estados de ânimo formativo. Por isso, a 

incorporação do seu conceito e da exploração das possibilidades oferecidas 

nesta pesquisa. 

Pretendia-se, com isso, que o estudo colaborasse para desvelar a 

organização de um processo de cocriação na elaboração de um projeto de 

ensino no qual se fortalecesse a identidade docente, evidenciando tanto sua 

autonomia como sua interdependência. Como esse processo é constituído? 

Como os gestores e os docentes evidenciam sua identidade e agem 

colaborativamente nesse processo de cocriação? Quais são seus resultados em 

relação ao planejamento do ensino? Pretendia-se pautar, por essas indagações, 

a cocriação do produto educacional em forma de PCE. 

1.3 DA FORMAÇÃO DE DOCENTES CONTEXTUALIZADA    A    

PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES E ECOFORMADORAS 

 

A formação docente inicial e continuada têm se destacado entre os 

debates da área educacional. Isso se justifica pela importância de formar 

profissionais cada vez mais capazes de lidar com as demandas  da realidade 

atual e com as incertezas em relação ao futuro. Apesar dessa preocupação, Gatti 

(2014, p. 36) relata que “Há um acúmulo de impasses e problemas 

historicamente construídos [...] na formação de professores em nível superior no 

Brasil que precisa ser enfrentado [...]”, pois, conforme a autora, formar docentes 

é  muito  diferente  de formar especialistas disciplinares. Essa condição inclui 

não apenas os docentes da Educação Básica, mas também os do Ensino 

Superior.  

Imbernón (2016) é um dos autores que destaca o aumento da 

preocupação com a formação de docentes universitários e as implicações dessa 

perspectiva nas políticas institucionais, nas pesquisas e nas publicações. Em 



28 

 
 

sua análise, o autor faz referência ao momento de transição vivenciado 

atualmente, destacando não somente a persistência de programas de formação 

baseados no modelo tradicional, mas também o surgimento de reflexões que 

podem contribuir para mudanças no cenário formativo.  

Em relação à formação inicial, Gatti (2014) destaca a incipiência no 

contexto brasileiro de propostas capazes de adequar o currículo às 

necessidades atuais de ensino, no sentido de ser revista a estrutura da formação 

ofertada pelas licenciaturas. Por isso, defende que “[...] as dinâmicas curriculares 

na formação de professores precisam reinventar-se. Para isso é necessário ter 

consciência de que a formação oferecida não é suficiente ou adequada [...]” 

(GATTI, 2017, p. 733). 

Mesmo no século passado, Nóvoa (1992, p. 14) já indicava essa 

necessidade ao afirmar que: “É preciso trabalhar no sentido da diversificação 

dos modelos e das práticas de formação, instituindo novas relações dos 

professores com o saber pedagógico e científico”. A reflexão do autor também 

converge para demandas da formação continuada. 

Entre as alternativas, Imbernón (2016) defende que, em vez de partir de 

especialistas, a formação continuada deveria contar com a reflexão dos 

docentes sobre sua própria prática. Portanto, além de ser necessário discutir e 

modificar o referencial da formação ofertada nos cursos de licenciatura, mostra-

se emergencial uma reflexão acerca da formação continuada para que sejam 

identificadas alternativas que considerem a complexidade dos campos de 

atuação docente. Essa condição depende do potencial transdisciplinar e 

ecoformador dessas reflexões. 

Torre (2008, p. 34-35) justifica a ênfase nessas perspectivas quando 

afirma que “Educar implica, a partir de um olhar transdisciplinar e ecoformador, 

valorizar, reconhecer, respeitar e outorgar confiança e credibilidade aos outros”. 

Ou seja, mais do que atualizar e ensinar, a formação precisa colaborar para a 

criação de condições, de planejamento e de ambientes em que os docentes 

possam aprender (IMBERNÓN, 2016) de forma colaborativa e conectada com o 

contexto e o global.  Nesse sentido, Gatti (2014, p. 722) defende   que: pensar e 

fazer a formação de professores envolve considerar condições situacionais e 

conscientizar-se das finalidades dessa formação [...]”, considerando nesse 

processo “[...] os porquês, o para quê e o para quem é realizada essa formação, 
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assumindo compromissos éticos e sociais [...]”. 

Para tanto, Imbernón (2016, p. 140) sugere uma análise profunda das 

políticas formativas para que essas não se limitem à oferta de momentos 

fragmentados, em sua maioria, de curta duração, “[...] pois a formação não deve 

se  limitar  a  um  acúmulo  de  cursos  nem  ser  planejada  como  um  remédio  

capaz  de  resolver todos os nossos males”. Essa preocupação vem ao encontro 

à de Gatti (2017, p. 1152) quando afirma a necessidade de “Um novo olhar e 

consideração sobre como se forma e quem forma os docentes da educação 

básica está sendo requerido ante o cenário social e a situação educacional do 

país [...]”.  

Entre as implicações advindas dessa transformação, Imbernón (2016) 

destaca a possibilidade   de se criar   um   diálogo   mais   efetivo   entre o Estado, 

a   sociedade   e   as organizações docentes. Esse diálogo deveria ter como foco 

o repensar dos programas, dos projetos e das estratégias de formação, 

priorizando novos referenciais teóricos relacionados aos novos paradigmas da 

ciência. 

Além disso, para    a    transição    das    formações    descontextualizadas    

às    perspectivas da transdisciplinaridade e da ecoformação, há a necessidade 

de lembrar que a agenda educativa para os próximos anos deverá direcionar-se 

não apenas aos processos de construção do conhecimento e da aprendizagem, 

mas também às questões da sustentabilidade ecológica (TORRE, 2008). Nesse 

sentido, o autor lembra que as práticas transdisciplinares   e   ecoformadoras   

fortalecem-se   por   políticas   sociais, institucionais, empresariais e trabalhistas 

baseadas “[...] no respeito, na convivência, na conservação dos meios naturais, 

na melhoria das condições de vida, no consumo razoável e em uma 

produtividade que não menospreze os direitos humanos” (p. 37). Contudo, é 

preciso reconhecer que essa não é uma transição fácil, “[...] pois se trata de uma 

mudança na cultura profissional, que comporta um processo complexo” 

(IMBERNÓN, 2016 p. 144).  

Para Imbernón (2016), essas mudanças podem exigir um tempo 

expressivo, pois fazem parte de um processo não linear constituído por fatores 

como a realidade escolar, o contexto, as etapas e os níveis de ensino.  Tais 

apontamentos levam à reflexão sobre as possibilidades docentes, incluindo as 

condições de trabalho e a disponibilidade para mudanças tão necessárias ao 
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desenvolvimento de práticas educativas emergenciais. Entretanto, a pandemia 

não possibilitou um tempo amplo para essas mudanças, requisitando a 

emergência em formações que auxiliem os docentes a “[...] superar conceitos 

arraigados e hábitos perpetuados secularmente [...]” a fim de que possam “[...] 

ter condições de inovar” (GATTI, 2014, p. 36).  

Torre (2008) salienta que toda reforma educativa deve ter, 

aproximadamente, 60% de utopia e que o melhor dessa iniciativa não se constitui 

somente pelos resultados, mas igualmente pelas ideias e pelos aspectos 

inovadores que funcionam como motor de troca para uma atualização 

permanente.   Sobre   essa   perspectiva, Moraes (2010) enfatiza a   relevância   

de serem desenvolvidas experiências que estimulem os profissionais a refletirem 

criticamente sobre suas práticas a fim de organizarem ambientes agradáveis, 

prazerosos, acolhedores e efetivos de aprendizagem. Para Nóvoa (2019). 

É preciso ligar a formação e a profissão. Ao fazê-lo, estamos a criar as 
condições para que os professores estejam à altura dos novos tempos, 
sejam capazes de participar ativamente na metamorfose da escola. 
Ninguém se torna professor sem a colaboração dos colegas mais 
experientes. Começa nas universidades, continua nas escolas. 
Ninguém pode ser professor, hoje, sem o reforço das dimensões 
coletivas da profissão. O futuro escreve-se na coragem da ação. 
Pensar a coisa certa é agir (p. 14). 

Essa é a perspectiva do PPGEB/UNIARP quando investe em pesquisas 

com intervenção, nas quais se envolve a formação docente, tais como as 

desenvolvidas pelas egressas Almeida (2018) e Zielinski (2019).  Essas 

iniciativas buscaram  se  aproximar  das  condições  apresentadas  por Nóvoa  

(1992, p.17) ao afirmar que “A formação não se faz antes da mudança, faz-se  

durante,  produz-se nesse  esforço  de  inovação  e  de  procura  dos  melhores  

percursos para  a  transformação  da escola [...]”,  ou  seja,  “[...]  Só  existe  saber  

na  invenção,  na  reinvenção,  na  busca  inquieta, impaciente,  permanente,  

que  os  homens  fazem  do  mundo,  com  o  mundo  e  com  os  outros” (FREIRE, 

2019, p. 66). Por isso, evidencia-se o investimento desta pesquisa em um 

processo de cocriação em que o planejamento também se transforma em um 

momento de formação. 
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2 O PLANEJAMENTO DE ENSINO TRANSDISCIPLINAR E ECOFORMADOR 
COM  PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES E SUA RELAÇÃO COM A 
AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Formosinho e Gambôa (2011) apontam que o trabalho com projeto não 

é uma iniciativa recente nos processos de ensino e de aprendizagem, mas é, 

seguramente, uma forma inovadora, flexível, capaz de atender, a um só tempo, 

aos interesses que fazem o mundo dos estudantes e as competências 

estabelecidas como desejáveis aos mesmos. Além disso, existem outras 

demandas contextuais e do planeta que precisam ser observadas na educação 

atual, por isso, a pretensão de utilizar um tipo de projeto que valorize a 

implicação das mesmas por meio de uma aproximação ao conteúdo curricular, 

sem subestimar questões específicas dos estudantes e também as que 

extrapolam sua realidade imediata e contextualmente delimitada. 

Neste capítulo, sistematiza-se a proposta dos Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE). A seleção desse tipo de projeto se justifica pelo seu 

compromisso com práticas transdisciplinares e ecoformadoras.  

Esse compromisso aproxima a proposta metodológica de perspectivas 

presentes na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), 

sistematizada na segunda seção do capítulo. Nesse sentido, implica a 

valorização de iniciativas voltadas ao bem viver individual, social e ambiental e, 

portanto, aproxima-se da perspectiva de planejamento que pauta esta pesquisa. 

2.1 AS CONTRIBUIÇÕES DOS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES 

(PCE) PARA UM PLANEJAMENTO TRANDISCIPLINAR E ECOFORMADOR 

 

Para Libâneo (2013, p. 245) “[...] O planejamento é um meio para se 

programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e de 

reflexão, intimamente ligado à avaliação”. Portanto, não é uma ação isolada ou 

que se conclui em si mesma.  

Entre os tipos de planejamento do ensino, situa-se o plano de aula e o 

plano de ensino, enquanto Anastasiou e Alves (2009) e Gil (2012) evidenciam a 

existência de uma diversidade de formatos utilizados. Essa diversidade de 

formatos, também, está presente na elaboração de projetos de ensino e de 
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aprendizagem1.  

Na década de 1960, por exemplo, a ideia dos projetos compôs a 

pedagogia libertadora de Paulo Freire quando surgiram os temas geradores, 

contribuindo significativamente ao debate sociopolítico nos processos escolares 

(ZWIEREWICZ, 2014).  Já, no contexto internacional, especificamente na 

Europa, Menezes e Cruz (2007) destacam o trabalho de Josette Jollibert, 

realizado na França, por meio de propostas pedagógicas inovadoras, 

denominada Pedagogia de Projeto, bem como o trabalho de Fernando 

Hernandez, que desenvolveu uma experiência em escolas de Ensino 

Fundamental em Barcelona, Espanha, denominada Projetos de Trabalho.   

Independentemente da nomenclatura utilizada, destaca-se a importância 

de observar se a estrutura e os pressupostos norteadores de sua elaboração 

colaboram para uma educação atenta às demandas atuais, sejam elas do 

contexto ou planetárias, e às incertezas em relação ao futuro da humanidade. 

Por isso, Torre e Zwierewicz (2009) destacam que sua relevância pode ser 

observada:  

 na problemática que estimula a vinculação do processo a ser 

desenvolvido à realidade;  

 no compromisso com objetivos ou com metas articulados a 

problemáticas reais;  

 na coleta de referenciais locais e globais (articulação teórico-

prática) que legitimem a proposta;  

 no planejamento de ações voltadas para solucionar problemas;  

 na elaboração de propostas, hipóteses ou possíveis soluções;  

 na comunicação dos resultados.   

Diante dessas implicações, os autores afirmam que a metodologia dos 

projetos é uma alternativa à aplicação de propostas educacionais atentas às 

necessidades, interesses e problemáticas da realidade, considerando 

características contextuais particulares para gerar aprendizagens com sentido, 

especialmente, ao articular o conhecimento com a vida e ao buscar formas de 

                                            
1 A opção por ensino e aprendizagem se justifica pela compreensão de que esses processos, 
ainda que diferentes, ocorrem simultaneamente. Portanto, parte-se do princípio de que um 
projeto elaborado pelos docentes não é somente de ensino, pois pode oportunizar tanto sua 
própria aprendizagem como daqueles para os quais é destinado. 
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nela intervir como ocorre com o PCE.  

Especificamente, a metodologia do PCE vincula-se ao surgimento da 

proposta pedagógica das Escolas Criativas, uma iniciativa idealizada por 

Saturnino de la Torre, autor que as conceitua como instituições que transcendem 

sua condição de origem, valorizam os envolvidos nos processos de ensino e de 

aprendizagem, recriam suas práticas para que essas transformem a realidade 

enquanto são, do mesmo modo, transformadas (TORRE, 2009, 2013), 

comprometendo-se com aquilo que Petraglia (2013, p. 30) define como “[…] uma 

educação a favor dos seres humanos e a preservação da biodiversidade”, 

mediante a qual se compreende que “[…] somos e compartilhamos de uma 

cidadania terrestre”. 

A proposta das Escolas Criativas tem sido dinamizada por meio de 

iniciativas convergentes às possibilidades de cada contexto. Em Santa Catarina, 

especificamente, tem sido capilarizada por meio de ações que acentuam a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como é o caso do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas (ZWIEREWICZ et al., 2020b, 

ALMEIDA, 2018, HORN, 2021 e ZANOL, 2021).  

O que difere essa metodologia de outras está em seu potencial de oferecer 

um ensino para a vida e a partir dela, com soluções projetadas a partir dos 

contextos de aplicação. Assim, utilizam-se as condições criadas com propósitos 

que vão além da simples reprodução dos conhecimentos científicos (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009). Para os autores, a metodologia do PCE:  

a) representa um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na 

autonomia, na transformação, na colaboração e na busca pelo 

desenvolvimento integral;  

b) parte dos interesses dos estudantes e de sua realidade, transcendendo 

o conhecimento científico por meio do desenvolvimento de atitudes 

colaborativas, solidárias e conectadas à vida;  

c) favorece uma prática educativa flexível e aberta às emergências que 

precedem sua aplicação e, também, àquelas que surgirem durante seu 

desenvolvimento;  

d) impulsiona a resiliência dos estudantes e dos próprios docentes, que 

ressignificam seu pensamento enquanto ajudam a ressignificar o entorno.  

Com uma estrutura formada por dez organizadores conceituais, a 
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metodologia tem como apoio um pensamento organizador que mobiliza docentes 

e estudantes a transitarem entre conteúdos curriculares e a realidade contextual 

e planetária. Nesse ínterim, valoriza o trabalho colaborativo e fortalece a 

resiliência de gestores, docentes e estudantes que percebem o potencial para 

transformar a realidade, apoiados pelos conhecimentos curriculares apropriados 

ou aprofundados durante o desenvolvimento dos projetos (ZWIEREWICZ, 2017). 

Lançada por Torre e Zwierewicz (2009), a referida metodologia constitui-

se por uma sequência didática que tem, no epítome, ou seja, no primeiro 

organizador conceitual, a etapa de abertura de cada projeto e, na polinização, o 

seu encerramento, conforme se pode observar na Figura 1.  

Figura 1 - Organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 

 

 

Fonte: adaptado de Torre e Zwierewicz (2009) por Zwierewicz (2014). 

Os dez organizadores conceituais que compõem a estrutura do PCE têm 

como apoio um pensamento organizador que mobiliza docentes e estudantes a 

transitarem entre conteúdos curriculares e a realidade. Nesse processo, valoriza 

o trabalho colaborativo e fortalece a resiliência de gestores, de docentes e de 

estudantes que percebem o potencial para transformar a realidade, devidamente 

apoiados pelos conhecimentos curriculares apropriados ou aprofundados 

durante o desenvolvimento dos projetos (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009).  
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 Os dez organizadores conceituais do PCE são apresentados no Quadro 

1. Destaca-se que, apesar das especificidades que caracterizam cada um dos 

organizadores, é na sua articulação que o PCE se dinamiza. 

Quadro 1 - Organizadores conceituais da metodologia do PCE 

Organizador 
conceitual 

Descrição 

Epítome 

É o ponto de partida, a âncora, o entorno de interação entre teoria e 
prática e, portanto, entre ciência e realidade, seus valores, 
problemas e avanços. Como momento fundamental para criar o 
clima propício para a aprendizagem, a situação se caracteriza 
como um movimento em que os estudantes interagem com a 
realidade atual e projetam perspectivas de futuro, percebendo 
desafios e possibilidades a partir de uma situação-problema ou de 
um estudo de caso. Enquanto se efetiva, esse momento deve 
provocar um encantamento em relação à aprendizagem para que 
os estudantes se sintam impactados pela realidade conectada por 
meio do projeto. 

Legitimação 
teórica 

Refere-se à justificativa  sobre  a  importância,  o  interesse,  a 
atualidade, a relevância e o impacto do projeto em função dos 
conhecimentos já disseminados e implicados nos conteúdos 
curriculares. 

Legitimação 
prática 

Diz da consideração das necessidades e das potencialidades da 
realidade atual e futura, evitando o pensamento reducionista 
indicado por Morin (2018). Ao atuar de forma articulada à 
legitimação teórica, a legitimação pragmática auxilia na 
identificação de situações emergenciais que justifiquem possíveis 
intervenções, situando a importância da relação entre os 
conteúdos curriculares e a realidade local e global. 

Perguntas 
geradoras 

São fundamentais para estimular a criatividade e a própria atitude 
indagadora, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas como: reconhecer, identificar, observar, analisar, avaliar, 
criar, transformar  e  difundir. Elas colaboram também para incluir 
outras dimensões além das cognitivas, estimulando o 
desenvolvimento integral. 

Metas 

São os resultados fortemente desejados e marcam a direção, o 
sentido dentro de uma determinada visão de ser humano e de 
concepção educativa. Elas têm um valor para quem as propõem e, 
por isso, estão dentro de cada um da mesma forma que estão os 
sonhos, as aspirações. É um termo que se diferencia quando 
comparado aos objetivos, que geralmente são definidos de fora 
para dentro, ou seja, do sistema para a pessoa. 

Eixos 
norteadores 

Formam-se por objetivos, conceitos e conteúdos. Eles têm a tarefa 
de ajudar na sensibilização e na tomada de consciência em relação 
ao papel de cada um diante do que se trabalha no projeto e que, de 
alguma forma, conecta-se à vida. Não são, portanto, relações de 
conteúdos previstos pelo sistema e trabalhados sem uma 
contextualização em relação às demandas da realidade, tampouco 
são elementos sem vinculação com as metas e com os outros 
organizadores conceituais dessa sequência didática. 

Itinerários 

Constituem-se por atividades organizadas desde uma perspectiva 
complexa, transdisciplinar e ecoformadora. Sua organização está 
ligada aos outros organizadores conceituais e, por isso, mantém 
uma vinculação permanente com as perguntas geradoras, os 
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objetivos e os outros aspectos que constituem o projeto. 

Coordenadas 
temporais 

Referem-se ao tempo disponível para o desenvolvimento do 
projeto, prevendo o período necessário para alcançar as metas e 
possibilitar a satisfação das necessidades individuais e coletivas – 
que podem ser intelectuais, emocionais, físicas, relacionais ou de 
outra ordem –, bem como o tempo necessário para o despertar da 
consciência diante da realidade estudada – traçar, viabilizar e 
difundir as intervenções 

Avaliação 
emergente 

É uma atividade  formativa  fundamental  para  comprovar os 
resultados das práticas e, sobretudo, para acompanhar, revisar, 
compartilhar e potencializar as ações assim como intervir e 
avançar nelas. Por isso, seu foco não deve ser somente o 
planejado, mas também o não previsto, o emergente e o que, por 
algum motivo, passou a fazer parte do processo, tal como a 
tomada de consciência, a sensibilidade, os valores, os hábitos, as 
relações. 

Polinização 

É o momento de fecundação do projeto no entorno em que foi 
desenvolvido e em outros contextos, dando vida à proposta 
matricial, de tal modo que as ideias e os valores sigam ativos após 
o término do projeto, diferenciando-se das grandes ideias que têm 
vida curta porque não germinam em um sistema que possibilita 
sua continuidade. Por isso, é importante compartilhar o projeto e 
os resultados em entornos que estimulem sua sequência, 
entendendo-se, portanto, que é preciso polinizar para seguir 
adiante. É, então, o que fica depois do encerramento do projeto. 

Fonte: Torre e Zwierewicz (2009). 

Os organizadores conceituais sistematizados no Quadro 1 formam uma 

sequência didática que tem no epítome a etapa de abertura da prática 

pedagógica e na polinização o seu encerramento conforme registrado. Sua 

utilização colabora para superar práticas pedagógicas centradas na simples 

reprodução dos conhecimentos e no distanciamento do currículo em relação à 

realidade (ZWIEREWICZ, 2017). 

A sequência didática prioriza o que Torre e Zwierewicz (2009) definem 

como uma educação a partir da vida e para a vida, pois, na elaboração de cada 

projeto, parte-se de uma situação-problema, a qual norteará o processo de 

articulação entre currículo e realidade. A partir de então, o acesso, a apropriação, 

a construção e a difusão de conhecimentos são acompanhados por ações que 

estimulam a criatividade dos estudantes para encontrarem soluções aos 

problemas da realidade e, se possível, realizarem intervenções que a melhorem 

(ZWIEREWICZ, 2017).  

Destaca-se, ainda, que a metodologia prioriza conceitos didáticos 

matriciais sistematizados na Figura 2. De acordo com Zwierewicz e Torre (2009) 
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esses conceitos têm relação com o paradigma ecossistêmico discutido por 

Moraes (2018) e a ecologia dos saberes discutidos por Moraes (2008). 

Figura 2 - Conceitos didáticos matriciais do PCE 

 

Fonte: Zwierewicz e Torre (2009) adaptado por Liz, Zwierewicz e González Velasco (2020). 

   A diferença da metodologia PCE em relação a outros tipos de projetos 

didáticos consiste no potencial oferecido para trabalhar o ensino a partir da vida, 

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

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

conhecimento científico (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). Nesse processo, 

compromete-se com a realidade atual e com as incertezas em relação ao futuro, 

por isso, vai-se além da reprodução do conteúdo curricular. 

 

•Percepção da realidade e da consciência pessoal, social e ambiental.

Consciência

•Entre docentes e discentes, saberes, escola e comunidade, bem como entre concepção, 
metodologia e processos avaliativos.

Caráter colaborativo e dialogante

•Conexão com a vida como ponto de partida e de chegada, estimulada por vivências 
reflexivas e propositivas. 

Sentipensar e vivenciar

•Transcendência de conteúdos e de metas transformadoras.

Valores humanos e sociais

•Estímulo à resiliência na resolução criativa e autônoma de problemas. 

Autonomia e criatividade

•Articulação do conteúdo com o que está entre as disciplinas, além e através delas. 

Currículo integrado

•Diversificação nas formas de ensinar e de aprender.

Estratégias múltiplas e diversificadas

•Transformação da ênfase produtivista em iniciativas de valorização das relações 
consigo, com os outros e com o entorno.

Avaliação polivalente e ecoformadora
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2.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA AGENDA 2030 PARA O PLANEJAMENTO 

TRANSDISCIPLINAR E ECOFORMADOR 

 

A sustentabilidade vem sendo um tema recorrente nas discussões que 

envolvem o futuro da humanidade. Esse conceito corresponde à ideia de 

manutenção do sistema de suporte de vida (FERREIRA, 2003). 

Em 2015, aprovou-se, por unanimidade, pelos países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Trata-se “[...] de uma nova agenda de ação 

prevista até 2030, baseada nos progressos e lições aprendidos com oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), entre 2000 e 2015” (CASTRO 

FILHO, 2018, p. 357).  

Esse autor afirma que o documento é resultado de uma parceria entre “[...] 

governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global que 

possa acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, 

proteger o ambiente e combater as alterações climáticas” (2018, p. 357). Por 

isso, indica que, após a aprovação de tal documento, desenvolvam-se políticas 

voltadas à preservação da vida. 

Ao endossar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e 
seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015, a 
comunidade internacional reafirmou seu compromisso em prol do 
desenvolvimento sustentável. Por meio desta Agenda, 193 estados 
membros comprometeram-se a assegurar um crescimento econômico 
sustentável e inclusivo, proteção ambiental e inclusão social, e fazê-lo 
num espírito de parceria e paz (ONU Brasil, 2015, p. 1). 

Tendo como foco a erradicação da pobreza extrema, a redução das 

desigualdades sociais e a proteção do planeta, a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável contém 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) registrados no Quadro 2. Esses objetivos consideram-se 

áreas de intervenção necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável 

(ONU Brasil, 2015). 

Quadro 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Sequência Objetivo 

Objetivo 1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sustentável 

Objetivo 3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas 
as idades 

Objetivo 4 Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover 
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oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e as meninas 

Objetivo 6 Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento 
para todos 

Objetivo 7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e com preço acessível à 
energia para todos 

Objetivo 8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

Objetivo 9 Construir infraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação 

Objetivo 10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resistentes e sustentáveis 

Objetivo 12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

Objetivo 14 Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir, de forma sustentável, as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável 

Fonte: ONU Brasil (2015). 

  

 A análise dos objetivos e das metas vinculadas a cada um deles denota 

a responsabilidade dos governos e de cada cidadão com o seu atendimento. É 

da sua consecução que depende a vida no e do planeta. 

 Nesse sentido, destaca-se, também, o papel determinante da educação. 

É por meio dela que se pode estimular a consciência acerca da relevância do 

documento e promover uma formação voltada ao seu atendimento. 
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3 PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES E ECOFORMADORAS EM UM 
PCE PARA A ALFABETIZAÇÃO NUTRIDO PELO PENSAMENTO COMPLEXO 
  

Vive-se em um país onde os índices referentes à alfabetização vêm 

melhorando. Entre os anos de 2018 e 2019, a redução no número de analfabetos 

no Brasil foi de 0,2 pontos percentuais “[...] o que corresponde a uma queda de 

pouco mais de 200 mil analfabetos [...]”. Ainda assim, “[...] em 2019, havia 11 

milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o equivalente a 

uma taxa de analfabetismo de 6,6%” (IBGE, 2019, p. 3). 

Esse quadro confirma preocupações anteriores de Moraes e Araújo 

(2007) quando alegaram que  

[....] embora os dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
apontem a quase universalização da educação básica na sociedade 
brasileira, os altos índices de fracasso escolar, principalmente na 
alfabetização, continuam revelando a face perversa do sistema 
educativo: recebe a quase todos, mas não é capaz de ensiná-los (p. 
157-158). 

Diante de uma realidade desafiadora, considera-se determinante 

conceituar alfabetização. Da mesma forma, considera-se determinante saber o 

que distingue uma pessoa alfabetizada, mas não letrada. 

O termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma 
tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita 
alfabético-ortográfica. O domínio dessa tecnologia envolve um 
conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao 
funcionamento desse sistema de representação quanto às 
capacidades motoras e cognitivas para manipular os instrumentos e 
equipamentos de escrita (SOARES; BATISTA, 2005, p. 24). 

 Existe uma diferença da pessoa que é alfabetizada somente daquela 

que é, ao mesmo tempo, alfabetizada e letrada. Soares e Batista (2005) fazem 

essa distinção quando afirmam que: 

Uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada: sabe ler e 
escrever, mas não cultiva nem exerce práticas de leitura e de escrita, 
não lê livros, jornais, revistas, ou não é capaz de interpretar um texto 
lido; tem dificuldades para escrever uma carta, até um telegrama – é 
alfabetizada, mas não letrada (p 51). 

Uma pessoa letrada é aquela “[...] que usa socialmente a leitura e a 

escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas 

sociais de leitura e de escrita” (SOARES, 1998, p. 40). Essa mesma autora 

afirma que alfabetização e letramento não podem ser desmembrados em dois 

processos, ainda que a alfabetização possibilite a aquisição do sistema 

convencional de escrita enquanto o letramento condiga com o desenvolvimento 
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de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e de escrita em 

práticas sociais que envolvem a língua escrita. Contudo, as duas condições 

agrupadas é que possibilitam o ingresso da pessoa no mundo da escrita 

(SOARES, 2003). 

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino, ou de 
aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. Assumir como 
objetivo o letramento no contexto do ciclo escolar implica adotar na 
alfabetização uma concepção social da escrita, em contraste com uma 
concepção tradicional que considera a aprendizagem de leitura e 
produção textual como a aprendizagem de habilidades individuais 
(KLEIMAN, 2007, p. 10). 

Compreender o conceito de letramento é determinante para concluir que 

a realidade é mais ampla e profunda que a indicada pelo IBGE (2019), conforme 

se destacou no início deste capítulo. Existem, portanto, desafios a serem 

observados no que se refere à alfabetização no contexto brasileiro, entre eles, 

conhecer com mais profundidade como as práticas pedagógicas são 

desenvolvidas. Isso porque as que envolvem a “[...] alfabetização ainda são 

pouco conhecidas pela pesquisa” (ZIBETTI, 2006, p. 222). 

Ao se comprometer com possibilidades que vinculem alfabetização e 

letramento, esta pesquisa pretendeu contribuir com uma alternativa para práticas 

pedagógicas transdisciplinares e ecoformadores. Por isso, a adoção do PCE 

como metodologia de referência. 

A perspectiva de uma metodologia que auxilie na alfabetização/letramento 

não subestima as indicações sobre a importância de estratégias de acolhimento, 

alternativas lúdicas, jogos e brincadeiras. Também, não subestima a relevância 

de produções textuais pertinentes. 

No caso desta pesquisa, a intenção não é a de subestimar o valor de 

estratégias como essas, justamente por se compreender que os docentes que 

trabalham com a alfabetização requisitam diferentes possibilidades para que 

possam se comprometer com a formação de pessoas letradas. Em contrapartida, 

propor um projeto consiste na possibilidade de pensar para além das partes 

(estratégias, atividades e recursos), considerando o processo com um todo.  

A ideia de um PCE parte do princípio de que é possível planejar um projeto 

com previsão de um ano letivo, um semestre, bimestre ou em outro período 

selecionado de acordo com sua intencionalidade, potencialidade e outras 

especificidades sem deixar, é claro, de valorizar implicações diárias desse 
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processo, ou melhor, ter um ponto de partida e um possível ponto de chegada, 

que se conectam por meio de itinerários mobilizadores da transição entre o 

planejamento anual da escola, o próprio PCE e os planos de aula.  

Nesse processo, o planejamento de um PCE se traduz em um pensar 

complexo, isto é, “[…] um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca 

as relações existentes entre os diversos aspectos da vida […]” (PETRAGLIA, 

2013, p. 16).  

O pensamento complexo constitui “[...] um pensamento que integra os 

diferentes modos de pensar, opondo-se a qualquer mecanismo disjuntivo” 

(PETRAGLIA, 2013, p. 16). Por isso, é capaz de compreender a 

multidimensionalidade dos fatos, justamente por não se tratar de um 

pensamento reducionista (MORIN, 2019).  

Ao potencializar a religação dos saberes, o PCE valoriza um pensar 

complexo, ou seja, uma forma de pensar que se caracteriza pela “[...] superação 

da fragmentação dos conhecimentos sobre o humano, a natureza e a sociedade” 

(SÁ, 2019, p. 21).  Essa condição “[...] pressupõe uma compreensão do mundo 

de uma maneira global, sistêmica, ecológica, de modo a permitir a articulação, a 

religação, a contextualização e a globalização dos saberes [...]” (CHEROBINI; 

MARTINAZZO, 2005, p. 171). 

O pensar complexo se dinamiza quando se planeja e se desenvolve um 

PCE. Justamente porque essa metodologia articula aquilo que, para Nicolescu 

(2014, 2018), está entre as disciplinas, através e além delas. É nesse processo 

que o pensamento complexo e a transdisciplinaridade “[…] aparecem como duas 

formas de pensamento atual, agrupados à busca de uma perspectiva integradora 

do conhecimento e da realidade como reação a uma visão atomizante e 

fragmentada” (ESPINOSA MARTINEZ, 2014, p. 46).  

As possibilidades para um pensar complexo nutrido por práticas 

transdisciplinares se potencializam em um PCE em função do compromisso com 

a ecoformação.  Isso ocorre especialmente porque, para Silva (2008, p. 102), o 

contato formador com as coisas, com os objetos e com a natureza pode ser “[…] 

formador de outras ligações, em especial das ligações humanas”. 

É nesse sentido que propor um PCE para o processo de alfabetização 

implica, entre outras condições, projetar uma iniciativa ancorada “[...] na vida, 

estimulando que os docentes e estudantes possam ir ‘além da reprodução’ de 
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conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade’ [...]” (ZWIEREWICZ, 2013, 

p. 166). Isso porque a iniciativa tem com um de seus compromissos dinamizar 

possibilidades “[...] que contribuam para qualificar as próprias condições de vida 

[...]” dos que o elaboram e o desenvolvem, bem como “[...] de seus entornos, 

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

(ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). 

Vale lembrar que, para Torre e Zwierewicz (2009), a diferença do PCE em 

relação a outros projetos consiste no potencial que oferece para trabalhar o 

ensino a partir da vida, voltando-se a essa com soluções projetadas no contexto 

de aplicação por meio do auxílio de situações e de recursos que vão além da 

simples reprodução do conhecimento científico. Isso ultrapassa um pensar 

reducionista para dar vazão a um pensar complexo, nutrido por aquilo que está 

nas disciplinas e, também, além e entre elas, valorizando que, na relação com a 

natureza, possa ser fortalecido o bem viver consigo e com os outros, o que é 

possível quando se dinamizam metodologias ecoformadoras. 

Na pesquisa realizada por Telegen (2019), identificaram-se dez 

indicadores que diferenciam o PCE de outros tipos de projeto. Registrados na 

Figura 3, esses indicadores constituem os pontos nodais para o planejamento 

do PCE comprometido com o processo de alfabetização proposto neste estudo.  

Para Telegen (2019), os indicadores têm como propósito servir de 

referência de análise de projetos de ensino. Seu uso poderá ser fundamental 

para avaliar se outros projetos são elaborados a partir de alguns aspectos 

considerados pela concepção norteadora da metodologia do PCE, entre elas, o 

pensamento complexo, bem como para dinamizar as iniciativas por meio de uma 

ênfase transdisciplinar e ecoformadora.   
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Figura 3 - Indicadores para aproximar projetos de ensino e de aprendizagem a uma perspectiva 
transdisciplinar e ecoformadora 

 

Fonte: Telegen (2019). 

 

Telegen (2019) também vinculou cada um dos dez indicadores a um dos 

organizadores conceituais registrados na Figura 1 e detalhados no Quadro 1. No 

capítulo dos resultados e das discussões, essa conexão feita pela pesquisadora 

é retomada para dar sentido às escolhas realizadas pelos docentes implicados 

no planejamento. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo caracteriza 

uma pesquisa participante. Demo (1984) afirma que esse tipo de pesquisa 

despertou a atenção em várias regiões do mundo na década de 1960, 

destacando o trabalho de grupos latino-americanos, asiáticos e africanos, mas, 

no contexto brasileiro, a atenção a essa modalidade ocorreu somente a partir de 

1970. 

A seleção da pesquisa participante para o processo de cocriação de um 

projeto de ensino e de aprendizagem se deve à sua capacidade de produzir 

conhecimento politicamente engajado, sem, contudo, desprezar a metodologia 

científica em nenhum momento no sentido “[...] dos rigores metódicos, controle 

intersubjetivo, discutibilidade aberta e irrestrita, mas acrescenta o compromisso 

com mudanças concretas, em particular voltadas para os marginalizados” 

(DEMO, 2008, p. 8).  

Considerando que o processo de cocriação teve como condição inicial 

as próprias demandas dos implicados na pesquisa, além de alicerçar o 

planejamento do PCE nos indicadores selecionados no estudo correlato de 

Telegen (2019) e em parte dos ODS (ONU, 2015), o estudo contou com o auxílio 

da pesquisa documental, bibliográfica e exploratória.  

Em relação à abordagem, priorizou-se a qualitativa. Essa abordagem é 

fundamental para a compreensão de particularidades, possibilitando a 

exteriorização da subjetividade sem a necessidade de assegurar a 

homogeneidade dos resultados. Portanto, responde a questões mais 

particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes e, portanto, “[...] corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2010, p. 23), como se 

pretendia nesta pesquisa, com um processo de cocriação que expressasse a 

autonomia e a interdependência docente.  

O desenho da pesquisa constituiu-se por três etapas sistematizadas na 

Figura 4. Na figura, também, podem situar-se condições que possibilitaram a 

viabilização de cada etapa, tais como os instrumentos de pesquisa utilizados e 

as fontes implicadas. 
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Figura 4 - Etapas e especificidades da pesquisa 

  

Fonte: da pesquisa. 

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram do estudo oito docentes da Escola Municipal Fruma 

Reitheinberg, União da Vitória, Paraná, além da pesquisadora responsável pela 

pesquisa. A inclusão de profissionais com formação inicial diversificada justifica-

se haja vista a possibilidade de ampliar a interação e o compartilhamento de 

percepções acerca do planejamento sob diferentes óticas. Como critério de 

inclusão, participaram do estudo docentes que tinham disponibilidade para 

elaborar, colaborativamente, o PCE.  

4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E METODOLOGIA DE ANÁLISE DE 

DADOS 

 

Na coleta de dados, utilizaram-se quatro instrumentos: i) um questionário 

para conhecer percepções e demandas dos docentes da EMEIEF Fruma 

Ruthenberg em relação ao planejamento do ensino; ii) um roteiro para detectar 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compatíveis com demandas e 

potencialidades indicadas pelos gestores e docentes da EMEIEF Fruma 

Ruthenberg; iii) um roteiro para aproximar os indicadores de Telegen (2019) ao 

PCE previsto; iv) um roteiro para elaborar colaborativamente um PCE. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Para realização da pesquisa, utilizaram-se os seguintes documentos: 

Termo  Consentimento  Livre e Esclarecido (TCLE), termo de uso de imagem e 

a declaração entre instituições. Durante a aplicação desses documentos e da 

coleta de dados, priorizou-se o trabalho remoto ou em pequenos grupos, 

observando normativas aprovadas pelo município em decorrência da pandemia 

causada pelo Sars-CoV-2.  

A pesquisa também considerou a participação voluntária, o que implicou 

na possibilidade de os participantes poderem desistir a qualquer momento do 

estudo. Destaca-se, aqui, o fato de todos os participantes terem acesso aos 

dados da pesquisa, pois a defesa tem caráter público, bem como as publicações 

científicas geradas serão disponibilizadas de forma livre, podendo ser acessadas 

por todos os envolvidos e pelo público externo. 

4.5 BENEFÍCIOS 

Além da possibilidade de os docentes e de os gestores da EMEIEF 

Fruma Ruthenberg aprofundarem conhecimentos sobre o planejamento do 

ensino, o estudo apresenta demandas da equipe, possibilitando que seus 

resultados coindicam com condições do contexto. Da mesma forma, a iniciativa 

colabora para planejamentos comprometidos com a realidade global.  

   Nesse sentido, os maiores beneficiados são os próprios docentes 

implicados no estudo. Contudo, espera-se que tanto a sistematização de um 

produto educacional como a dissertação na íntegra possam beneficiar 

profissionais de outras instituições de ensino, por isso, o compromisso assumido 

com a publicação dos resultados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Neste capítulo, sistematizam-se e discutem-se os resultados da pesquisa. 

A apresentação toma por base as três etapas previstas no desenho da pesquisa: 

i) apresentação de percepções e de demandas dos docentes da EMEIEF Fruma 

Ruthenberg em relação ao planejamento ); ii) identificação de Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) compatíveis com demandas e 

potencialidades indicadas pelos gestores e docentes da EMEIEF Fruma 

Ruthenberg; iii) apresentação de fragmentos do PCE elaborado por meio de um 

processo de cocriação, considerando tanto demandas locais como indicadores 

detectados por Telegen (2019) e ODS selecionados na pesquisa, sendo que a 

proposta na íntegra pode ser acessada no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/645037.   

5.1 CARACTERÍSTICAS E DEMANDAS FORMATVAS DOS PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

 

 Das oito docentes que participaram, sete responderam ao questionário. 

Todas as respondentes são do sexo feminino. Dessas, quatro delas têm entre 31 

a 40 anos, e as outras três entre 41 a 50 anos. A predominância feminina coincide 

com resultados de outros estudos envolvendo a Educação Básica, entre eles, o 

de Prá e Cegatti (2016) e Zanol (2021).  

Em relação à formação, as sete frequentaram o curso de formação inicial 

presencialmente. Observou-se, ainda, que a formação inicial é bastante 

diversificada, havendo licenciadas em Pedagogia, Educação Física, História e 

Biologia.  

Quanto à instituição selecionada para a formação inicial, seis optaram por 

uma instituição estadual, enquanto uma frequentou uma instituição privada. Além 

disso, duas indicaram terem realizado uma especialização. 

 

- Concepção de planejamento 

Questionadas sobre o que significava para elas o planejamento, as 

participantes expressaram que pode ser considerado: “[...] um registro 
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metodológico dos conteúdos que define recursos e os objetivos a serem 

alcançados, mas que pode haver mudanças de acordo com a aula” (P1); “[...] 

método que me dá suporte para que a minha prática em sala de aula tenha 

sucesso, ou seja, é a teoria indispensável para que eu consiga atingir o 

aprendizado do meu aluno” (P4);  “[...] é a organização de todo o trabalho a ser 

desenvolvido durante o processo de ensino aprendizagem“ (P6); serve para “[...] 

organizar as atividades e os conteúdos a serem trabalhados com a turma durante 

um período ou durante o ano letivo (P5);  “[...] um instrumento que subsidia a 

prática pedagógica do professor” (P2); “[...]  é o  pensar e o criar maneiras para 

desenvolver  a aprendizagem do aluno. É procurar, pesquisar e aprender meios 

diferentes para auxiliar o aluno na construção do conhecimento respeitando a 

realidade escolar onde este está inserido” (P3); “[...] é traçar um caminho 

partindo do contexto escolar que o educando está inserido; esse planejamento 

deve ser flexível levando em consideração as mudanças que podem decorrer no 

decorrer do caminho” (P7).  

As percepções indicam a existência de diferentes perspectivas em relação 

ao planejamento. Quanto mais focam no conteúdo, recursos e objetivos, mais as 

participantes se aproximam das perspectivas de Piletti (1990), autor que define 

o planejamento como ação que demonstra aquilo que o docente ministrará e que 

deve ser alcançado pelos estudantes.  

Em contrapartida, quanto mais próxima a percepção estiver da 

necessidade de o planejamento considerar o contexto e as demandas 

emergenciais que poderão surgir no seu desenvolvimento, mais se aproxima da 

perspectiva transdisciplinar e ecoformadora. Como afirmado anteriormente, esse 

tipo de planejamento conecta conteúdo curricular e demandas da realidade e, 

por isso, não pode ser considerado totalmente predeterminado.  

Justamente por considerar questões do contexto e planetárias, não pode 

somente se pautar em objetivos centrados na apropriação dos conteúdos 

curriculares. Por isso, a diversidade de respostas reforça a importância de um 

planejamento permeado pela metodologia do PCE. Além do compromisso de 

conectar conteúdos às demandas locais, as alternativas dinamizadas com essa 

metodologia tendem a se comprometer com as emergências globais e, portanto, 

com aquilo que Nicolescu (2014, 2018) indica que está entre, além e através das 

disciplinas. Da mesma forma, ao articular teoria e prática, priorizando a 
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ecoformação, o planejamento colabora com metamorfoses que envolvem as 

pessoas em sua individualidade, bem como sua relação com os outros e com o 

meio ambiente. 

 

- Formas de planejar 
 

Ao serem questionadas sobre como elaboram o planejamento, as 

participantes também indicaram várias iniciativas. As respostas foram 

categorizadas por: i) sequência adotada no planejamento; ii) a implicação 

individual e/ou coletiva no planejamento. 

- Em relação à sequência adotada: 

A P1 indicou que, depois do planejamento geral, elabora “[...] planos de 

aula de acordo com cada faixa etária (turma/série)”. Já a P3 registrou: “Meus 

planos de aula seguem o planejamento bimestral de conteúdos, depois seguindo 

os conteúdos, procuro leituras informativas sobre o mesmo e depois procuro por 

atividades e produzo as que são necessárias”.  

A P5, por sua vez, registrou outros detalhes da sequência adotada. Ela 

afirmou que, define, inicialmente, o tema da aula, analisa o público que 

trabalhará, para, finalmente, definir os objetivos que pretende atingir. Na 

sequência, situa os conteúdos a serem abordados, a duração e os “[...] recursos 

didáticos que serão utilizados para facilitar a aprendizagem dos alunos [...]”, bem 

como a “[...] metodologia que será usada, qual será a forma de avaliar a 

aprendizagem dos alunos e as referências”. Parte da sequência também é 

adotada pela P6. Ela registrou ter como base para o planejamento a seguinte 

sequência: “Meus planejamentos são organizados para uma semana, com um 

tema principal; a partir desse tema, aplico as atividades, organizo sequências 

didáticas”. Ela também afirma ser dessa forma que observa nos estudantes “[...] 

mais facilidade para aprimorar as aprendizagens”. 

A P4, por sua vez, registrou:  

Na maioria das vezes, eu opto pelo projeto, pois tendo um tema 
gerador consigo explanar mais os assuntos em todas as disciplinas ao 
mesmo tempo que o aluno consegue fazer ligações de um assunto 
para outro e também com suas vivências cotidianas. 

A relevância de elaborar planejamento com base em temáticas que 
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tenham sentido para a vida dos estudantes, especialmente quando a 

metodologia que as dinamiza se compromete com o bem viver consigo, com os 

outros e com o meio, favorece aquilo que Petraglia (2013, p. 30) define como 

“[…] uma educação a favor dos seres humanos e a preservação da 

biodiversidade”, mediante a qual se compreende que “[…] somos e 

compartilhamos de uma cidadania terrestre”.  

Para tanto, não basta considerar, no planejamento, uma sequência 

pautada nos conteúdos e nos objetivos dos componentes curriculares, pois 

ambos os aspectos se limitam ao que já está definido nos documentos 

padronizados e pensados como uma condição geral de aprendizagem para os 

estudantes de todo país, especialmente a partir da adoção da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). Vale lembrar que na obra Sete 

saberes necessários para a educação do futuro, Morin (2011) reforça a 

necessidade do contexto (local) e do planetário (global).  

 

- Em relação a implicação individual e/ou coletiva no planejamento:  

A P1 registrou que “[...] A construção do planejamento acontece de forma 

isolada, cada professor faz o seu, então entendo que para fazer um projeto seria 

melhor um planejamento conjunto para organizar e sincronizar as ideias [...]”. As 

demais participantes indicaram que é realizado colaborativamente. 

Essa constatação é determinante para a pesquisa, justamente porque 

demonstra que os participantes já desenvolvem iniciativas colaborativas. Para 

Peixoto e Carvalho (2007), o processo colaborativo oferece várias 

possibilidades, entre elas, a de participar de maneira ativa e constante das 

intervenções da equipe, desenvolver progressivamente a autonomia e a 

capacidade de interagir e de desenvolver competências, tais como, análise, 

síntese, resolução de problemas e iniciativa de avaliação, o que é considerado 

fundamental para esta pesquisa, pois pauta o planejamento na perspectiva da 

cocriação. 

A perspectiva colaborativa pauta as reflexões de Marcelo e Antunes 

(2009, p. 111-112) quando afirmam que a docência se constitui em “Uma 

profissão que necessita mudar a sua cultura profissional marcada pelo 

isolamento e pelas dificuldades para aprender de outros e com outros [...]”. Por 
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meio de um processo em que os docentes exercitam a cocriação, supera-se 

aquilo que Tardif e Lessard (2007, p. 27) definem como ‘[...] práticas marcadas 

pelo individualismo e pela “[...] ausência de colegialidade [...]”. 

 

- Fontes de pesquisa utilizadas no planejamento 

 

 Ao serem questionadas sobre a principal fonte de pesquisa utilizada para 

o planejamento, o livro didático foi o mais indicado, sendo a principal opção de 

quatro dentre as sete participantes que responderam ao questionário. Como 

segunda opção, a internet foi citada por três delas. Além disso, revistas foram 

destacadas por duas participantes como segunda opção.  

 Diante dos desafios da realidade atual e das incertezas em relação ao 

futuro da humanidade, observa-se que tem se tornado cada vez mais relevante 

um planejamento do ensino que fortaleça o diálogo entre o que se propõe como 

currículo escolar e, portanto, nos campos de experiência e nos componentes 

curriculares, com a realidade dos estudantes e com a realidade que se mobiliza 

globalmente, demonstrando a necessidade de oferecer aos estudantes 

diferentes fontes de pesquisa sobre fatos reais. Morin (2018, p.13) é um dos 

autores que chama atenção para essa necessidade ao destacar a existência de 

“[...] uma inadequação [...] entre os saberes separados, fragmentados, 

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

cada vez mais [...] transversais, multidimensionais e transnacionais, globais e 

planetários”.  

  

- Preferência pelo formato do planejamento 

  

Em relação à preferência pelo formato, parte opta pela perspectiva 

tradicional, outra demonstra estar em processo de transição entre o tradicional e 

a perspectiva de projetos. Outra, contudo, destaca a relevância de temáticas 

nucleadoras, indicando ou não sua vinculação com projetos de ensino e de 

aprendizagem. 

Na linha do formato tradicional, a P6 registrou: “Prefiro trabalhar com 

plano de aula, de preferência semanal; projeto, acho que se torna repetitivo, 

ainda mais quando é um projeto que se estende”. Além disso, a P5 defendeu a 
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ideia de ‘[...] planejar em equipe os objetivos que serão atingidos no decorrer do 

ano letivo [...] porque depois cada docente fará o seu planejamento conforme a 

turma que está trabalhando”. 

Demonstrando uma transição, a P3 destacou obsevar que “[...] uma forma 

eficiente de formular um planejamento é ter conhecimento do conteúdo, 

pesquisar em diferentes fontes de informação e adequar à realidade da turma e 

da comunidade escolar”. 

As demais fizeram menção aos projetos ou, minimamente, indicaram uma 

temática nucleadora. São elas: a P1 ao registrar: [...] “[...] acredito que o projeto 

poderia dar um resultado mais satisfatório [...], porém, fica difícil se o 

planejamento não acontecer em conjunto”; a P4 foi pontual ao registrar que opta 

por projetos;  a P2 registra que: “[...] meu planejamento apresenta um tema 

principal e vai seguindo uma sequência didática”; a P7 registrou ter como 

preferência o projeto e destacou a importância de  “[...] elaborar sequências 

didáticas voltadas para diferentes temas, sempre partindo dos conteúdos 

programáticos. Acredito que dessa forma os alunos possam ter assimilação dos 

conteúdos de uma forma mais lúdica e criativa”. 

Nóvoa (1995, p. 17) vem defendendo que “[...] a maneira como cada um 

de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa 

quando exercemos o ensino”. E “[...] apesar de existirem características comuns 

a todos os professores e as professoras, cada indivíduo tem seu modo próprio e 

peculiar de ser e de estar na profissão docente, cada um tem um modo único de 

exercê-la”, o que foi confirmado com o posicionamento dos participantes desta 

pesquisa.  

Por isso, a importância de discutir o planejamento, considerando as 

diferentes formas de realizá-lo e suas consequências. Nesse processo, é 

importante que cada docente possa analisar sua prática e encontrar suporte para 

o redimensionamento daquilo que não vem sendo compatível com o momento 

vivenciado social e educacionalmente. 

 

- Articulação do planejamento à realidade dos estudantes 

 

Ao serem questionadas se vinculam o planejamento do ensino à realidade 

dos estudantes, as sete participantes indicaram que sim. Entre as condições 
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para tanto, destacaram, entre outras, a flexibilidade, a troca de ideias, o respeito 

ao conhecimento prévio e o uso de exemplos.  

 Entre as respostas, a P3, assegurou que:  

Sim. Sempre em um primeiro contato com um novo conteúdo faço uma 
prévia investigação do conhecimento que a turma já tem. A partir dessa 
investigação, eu faço os planos de aula. Por quê? É necessário 
respeitar esse conhecimento prévio que o aluno tem assim como a 
realidade em que está inserido e partir daí elaborar um planejamento 
que contemple as necessidades e realidade deles. 

 Já a P1 pontuou que: “Primeiro faço o planejamento de uma forma geral, 

abordando todos os conteúdos necessários para serem desenvolvidos, depois 

no plano faço de acordo com a realidade escolar”. Enquanto a P4 respondeu que 

desenvolve suas atividades, “[...] citando e mostrando exemplos, fazendo com 

que eles façam essa relação. Por quê? Porque a aprendizagem se torna mais 

fácil se você parte de um pré conhecimento antes de novas ideias”. 

As demais respostas destacaram que a relação é feita: porque, dessa 

forma, respeitam-se as dificuldades de cada um e podem ser estratégias para 

superá-las (P7); “[...] trazendo um planejamento flexível respeitando o 

conhecimento dos alunos através de conversas troca de ideias e de atividades 

vividas por eles” (P2); “Buscamos sempre planejar o nosso ensino voltado para 

a realidade do nosso aluno para que haja aprendizagem a mesma necessita ter 

significado para eles. Por quê? Em tudo que tem significado, emoção, há 

aprendizagem” (P6). Outra resposta a ser destacada mostra que: 

Organizando um momento de diálogo, abrindo espaço para que os 
alunos possam expor suas indagações, suas curiosidades, eu também 
gosto de observar a necessidade de cada um, para poder planejar 
objetivando superar essas dificuldades (P7).  

   A preocupação com a realidade dos estudantes no planejamento do ensino 

é demonstrada pelos docentes em todas as respostas. O que se destaca aqui é 

a importância de aproximar essa preocupação com mudanças também na forma 

do planejamento até porque se o mesmo está centrado em conteúdos e em 

objetivos, as preocupações podem se restringir à reprodução de conteúdos para 

o atingimento dos objetivos. 

   Esse alerta pauta-se no compromisso com a perspectiva transdisciplinar 

de vincular ao ensino aquilo que, para Nicolescu (2014, 2018), está entre, 

através e além das disciplinas. É com isso que podem ser estimuladas formas 

complexas de pensar a realidade como defende Santos (2004). 
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- Opção pelo planejamento por projetos  

 

Ao serem questionados sobre a opção do planejamento de ensino por 

projetos, duas docentes demonstraram ter preferência por esse tipo de opção. 

São elas:  

Trabalho com um projeto de ensino buscando um rendimento individual 
e coletivo nos jogos escolares que acontecem todos os anos na rede 
municipal. É um projeto que venho desenvolvendo todos os anos, 
desde séries iniciais ao 5ºano, preparando os alunos, respeitando a 
faixa etária e sua individualidade (P1). 

Gosto de organizar meus planejamentos em forma de projetos, 
trabalhar de uma forma contextualizada, podendo contemplar todas as 
disciplinas e os conteúdos em um tema central; percebo que os alunos 
dessa forma conseguem de uma forma mais facilitada alcançar os 
objetivos propostos (P7). 

 Enquanto duas docentes indicaram que não optam, duas alegaram o 

seguinte: “Para alguns temas eu planejo projetos” (P3); Sim. “De acordo com os 

conteúdos da BNCC” (P4); Quando estou em sala de aula, gosto muito de 

trabalhar com projetos e sequência didática [...], pois posso trabalhar com a 

interdisciplinaridade” (P5). 

 Os posicionamentos reiteram condições observadas em outras 

respostas, especialmente no sentido da diversidade de posicionamentos. 

Também indica que o conteúdo ainda é a peça central do planejamento de parte 

das participantes.  

 Em contrapartida, Formosinho e Gambôa (2011) apontam que o trabalho 

com projeto não é uma iniciativa recente nos processos de ensino e de 

aprendizagem, mas é, seguramente, uma forma inovadora, flexível, capaz de 

atender, a um só tempo, aos interesses que fazem o mundo dos estudantes e as 

competências estabelecidas como desejáveis aos mesmos. 

  

- Forma de elaboração de projetos 

  Das sete docentes, cinco indicaram trabalhar com algum tipo de projeto de 

ensino e de aprendizagem. Na sequência, registram-se as formas que utilizam 

para esse tipo de planejamento. 

 [...] como é um projeto só meu, não faço de maneira formal, deixo no 
meu caderno de planejamento, com os objetivos de acordo com cada 
nível (turma). Monto um esquema qualitativo e quantitativo de 



56 

 
 

informações e vou acompanhando. Ele apresenta uma justificativa, 
metodologia, objetivos e conclusão. A comparação é feita através da 
evolução individual dos alunos (P1). 

[...] primeiramente escolho um gênero textual a ser trabalhado, os que 
constam nos conteúdos programáticos a serem aplicados; 
posteriormente contemplo atividades que envolvam todas as 
disciplinas, também que estão nos conteúdos programáticos, vou 
verificando como os alunos estão desenvolvendo as atividades, e se 
no decorrer gerar mais indagações, dúvidas e curiosidades, vou me 
reorganizando e dando continuidade a este tema gerador, caso 
contrário finalizo e parto para outro gênero” (P7). 

 

  Já a P3 indicou que “Elabora pesquisando sobre os conteúdos 

procurando maneiras de explorar o máximo de disciplinas possíveis, interligando 

conteúdo”. Enquanto o P4 registrou que: “[...] parto sempre de um tema gerador, 

pode ser uma história, uma música, etc., e a partir desse tema, passo a explorar 

conteúdo das disciplinas”. Por fim, o P5 afirmou que: “[...] após avaliar o nível de 

aprendizagem da turma, busco elaborar projetos que venham de encontro com 

a necessidade do momento”. 

 

- Temáticas selecionadas para os projetos 

  

Questionadas sobre as temáticas implicadas nos projetos de ensino e de 

aprendizagem elaborados por elas, as participantes indicaram as seguintes 

opções: i) jogos escolares (P1); ii) alimentação, gêneros textuais e folclore (P3); 

iii) histórias literárias, músicas, parlendas, temas da atualidade (P4); “[...] 

geralmente os temas estão relacionados aos gêneros textuais que estão nos 

conteúdos programáticos (P7).  

Sobre as temáticas, observa-se a utilização de conteúdos como 

mobilizadores dos projetos de ensino de aprendizagem, tais como os gêneros 

textuais, além de outras questões, demonstrando uma diversidade de 

possibilidades contempladas pelas cinco profissionais que já dinamizavam 

alguma iniciativa de projeto antes mesmo da pesquisa.  

A escolha das temáticas é fundamental para considerar, na elaboração de 

projetos de ensino e de aprendizagem, aquilo que Morin (2018, p. 13) aponta 

como problemas cada vez mais “[...] transversais, multidimensionais e 

transnacionais, globais, planetários”. Ao terem como foco a realidade do 

contexto, a escola colabora para aquilo que Morin (2015a) significa ensinar os 
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estudantes a enfrentar as incertezas.  

 

- Vinculação dos projetos aos planos de ensino 

 

Questionados sobre a relação entre os projetos de ensino e de 

aprendizagem que elaboram, somente três participantes responderam. A P1 

afirmou que promove a relação, pois, segundo ela, “[...] não há tempo para ser 

um projeto separado como um treinamento, por exemplo, e como os jogos e os 

esportes fazem parte da grade curricular, então já coloco nos meus planos de 

ensino”. 

Na mesma direção, a P5 respondeu: “Sim. As aulas são planejadas 

conforme o projeto que está sendo trabalhado”. E o P7: “ Considero o meu plano 

de aula o meu projeto elaborado. Não faço plano de aula e projeto, costumo 

trabalhar apenas projeto”. 

A indicação das quatro participantes converge com a relevância de 

superar práticas atomizadas. Morin (2011, p. 39) faz um alerta sobre a educação 

que separa, compartimentaliza e isola, justamente por considerar que ela “[...] 

conduz à atrofia da disposição mental natural de contextualizar e de globalizar”.  

O que se defende nesta pesquisa é que um projeto de ensino e de 

aprendizagem constitui um planejamento amplo e que se dinamiza por meio dos 

planos de ensino. Portanto, um tipo de planejamento não elimina a necessidade 

do outro e, além disso, não são processos dissociados.  

 

- Necessidades da escola relacionadas ao planejamento 

 

  Em relação às necessidades da escola para o planejamento do ensino e 

da aprendizagem e as práticas decorrentes, as participantes destacaram 

demandas envolvendo a infraestrutura e em relação à dificuldade de adequar à 

realidade dos estudantes. As respostas agrupam-se por meio desses dois 

aspectos: 

 Em relação à infraestrutura: “[...] acredito que por ser uma escola pública, 

o que às vezes falta é material e espaço físico, pois nem sempre conseguimos 

adaptar ou adequar dependendo do que vai ser desenvolvido” (P2); “[...] como 

se trata de uma escola pública, nem sempre temos recursos para colocar em 
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prática o projeto da maneira como gostaríamos, tendo que adaptá-lo a nossa 

realidade, muitas vezes com falta de recursos” (P4); “[...] na nossa escola hoje, 

são desenvolvidos alguns projetos/sequência didática, e, talvez, o que nos leva 

a ter um pouco de dificuldade é a questão do espaço físico que nos impede de 

realizar algumas práticas (P5).   

[...] como minhas aulas são quase todas práticas, preciso de um 
espaço externo para realizar as aulas, porém, a escola não tem uma 
estrutura física adequada para esse tipo de atividade; não tem quadra 
e nem um amplo espaço, o que tem fica próximo às salas de aula e 
dessa forma atrapalha as aulas das outras professoras. Por isso, no 
planejamento, tenho que tomar esse cuidado, para conformar a 
atividade ao espaço que for possível (P1). 

[...] acredito que mesmo com tantas dificuldades, com falta de recursos, 
quando planejo e tenho a necessidade de algum material diferenciado, 
a equipe de gestão se disponibiliza a ajudar. Isso motiva a busca de 
novas estratégias. Dentro da escola, não temos um espaço amplo, mas 
gosto de utilizar as praças e os gramados das a proximidades da 
escola; acredito que sempre há uma forma de adaptar as estratégias 
para que se consiga chegar ao resultado que se espera (P7). 

Em relação às demandas dos estudantes, a P3 destacou dificuldades de 

adequação.  Entre as causas, apontou diferenças em relação ao conhecimento 

e às dificuldades para a participação em aulas de campo em locais que 

necessitam de deslocamento. 

Em linhas gerais, as dificuldades para o planejamento observadas pelas 

participantes envolvem a infraestrutura. Como a ideia do PCE é considerar no 

planejamento a realidade com suas fortalezas e suas debilidades, essa é uma 

questão a ser considerada, justamente, porque muitos projetos desse tipo 

resultam na criação de cenários ecoformadores, projetados e criados durante o 

desenvolvimento de um PCE.  

5.2 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SELECIONADOS 

 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável tem como foco a 

erradicação da pobreza extrema, a redução das desigualdades sociais e a 

proteção do planeta (ONU, 2016). Essas condições estão implicadas em seus 

17 ODS registrados no Quadro 2.  

Para a elaboração do PCE por meio de um processo de cocriação, optou-

se por quatro dos 17 ODS.  Como registrado anteriormente, a seleção se deve 

ao fato de que vincular parte deles em um PCE pode ser um embrião para 
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projetos futuros em que os demais vão se integrando. 

Apesar de considerar que esse processo exige um período necessário 

para ressignificar práticas tradicionais no sentido de vinculá-las às reais 

demandas do contexto e do planeta, coaduna-se com Morin e Delgado (2017), 

ou seja, é tempo de atuar. Para eles, esse atuar na e sobre a realidade não 

deveria ser motivado por uma esperança ilusória e salvadora, mas utópica e 

criadora, ativadora e generadora. 

Tendo como emergência essa necessidade de atuar em um momento 

extremamente crítico da realidade local e global, observa-se a importância da 

metodologia do PCE para esse processo. “Um Projeto Criativo Ecoformador 

representa um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na autonomia, 

na transformação, na colaboração e na busca do desenvolvimento integral da 

pessoa” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p 162), o que é determinante para um 

agir consciente e comprometido com as demandas atuais da realidade. 

Em relação à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, destaca-

se que o documento reafirma que “[...] o planeta Terra e seus ecossistemas são 

a nossa casa comum e que a 'Mãe Terra' é uma expressão comum em vários 

países e regiões [...]” (ONU Brasil, 2015, s. p), o que indica a relevância de 

práticas pedagógicas que se comprometam com os estudantes, com a 

população em geral e com o planeta, ou seja, uma educação complexa como 

define Petraglia (2008).   

No caso do PCE proposto nesta pesquisa, optou-se por quatro ODS que 

podem ser incorporados com certa facilidade na sua elaboração, ainda que seja 

possível incorporar outros, caso seja a opção de explorar a proposta em outros 

momentos e contextos. Além disso, a opção pelos quatro ODS se justifica porque 

as especificidades previstas no seu alcance podem implicar diretamente o 

planejamento de ensino, justamente pelo compromisso com o bem viver consigo, 

com os outros e com o meio. Esses três vértices da ecoformação estão explícitos 

nos ODS 2, 3, 15 e 16 (Figura 5), isto é, os selecionados para a pesquisa ainda 

que não sejam subestimados nos demais haja vista existir uma articulação entre 

todos eles. 
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Figura 5 - ODS selecionados para elaboração do PCE 

Fonte: adaptado de ONU Brasil (2015). 

Os ODS selecionados podem ser audaciosos se considerada a realidade 

da EMEIEF Fruma Ruthenberg, especialmente porque o alcance dos mesmos 

depende de ações externas que vão além das condições dessa instituição. 

Contudo, é localmente que podem ser, também, desenvolvidas ações 

convergentes ao proposto pelos referidos ODS.  

Parte-se do princípio de que, depois de meses de pandemia a impedir a 

presença dos estudantes na escola, é inconcebível não ressignificar as práticas 

pedagógicas. Estimular ações que promovam o bem viver e que revertam a 

degradação da terra e a perda da biodiversidade, bem como a redução da fome 

no mundo, a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e agricultura 

sustentável, colaborando para construir uma instituição eficaz, responsável e 

inclusiva, torna-se fundamental. Para isso, basta observar como a realidade se 

move no entorno.  

Como a metodologia do PCE transcende o mero conhecimento e se 

compromete com atitudes colaborativas (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009), 

pretendia-se elaborar uma proposta em que os quatro ODS selecionados fossem 

considerados nos organizadores conceituais da estrutura da referida 

metodologia. Dessa forma, intentava-se priorizar um ensino transdisciplinar e 

ecoformador: transdisciplinar por considerar o que está entre, além e através das 

ODS 2

Acabar com a fome, 
alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a 
agricultura sustentável.

ODS 3

Assegurar uma vida 
saudável e promover o 
bem-estar para todos em 
todas as idades.

ODS 15

Proteger, recuperar e 
promover o uso 
sustentável dos 
ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a 
desertificação, deter e 
reverter a degradação da 
terra e deter a perda de 
biodiversidade.

ODS 16

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar 
o acesso à justiça para 
todos e construir 
instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis.
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disciplinas (NICOLESCU, 2014, 2018); ecoformador pela intenção de que “[…] o 

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

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

p. 102). 

 

5.3 ESPECIFICIDADES PREVISTAS NOS INDICADORES PARA APROXIMAR 

PROJETOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM A UMA PERSPECTIVA 

TRANSDISCIPLINAR E ECOFORMADORA  

 

 Na sua pesquisa, Telegen (2019) levantou indicadores para aproximar 

projetos de ensino e de aprendizagem das perspectivas da transdisciplinaridade 

e da ecoformação. Para tanto, tomou como base a metodologia do PCE e a 

descrição dos organizadores conceituais de Torre e Zwierewicz (2009).  

 Além disso, associou cada indicador a um dos dez organizadores 

conceituais de PCE, conforme apresentado nas três primeiras colunas do 

Quadro 3. Em relação à pesquisa atual, tal quadro foi retomado, acrescentando-

lhe uma coluna, na qual são sistematizadas condições relacionadas  às 

percepções e às demandas sobre planejamento dos participantes apresentadas 

no início deste capítulo, bem como condições previstas nos ODS 2, 3, 15 e 16, 

selecionados para este estudo.  

Quadro 3 - Condições para elaboração previstas a partir dos indicadores de Telegen (2019) 

Organizador 
conceitual 

Descrição Indicador 
Especificidades do 
contexto e 
planetárias 

Epítome 

Momento inicial que se 
caracteriza por um 
movimento de conexão 
dos estudantes com a 
realidade atual e com 
perspectivas em relação 
ao futuro, observando-
se desafios e 
possibilidades a partir de 
uma situação-problema 
ou estudo de caso 

Abertura de 
impacto e de 
conexão do 

projeto à 
realidade 

local/global 

Considerar 
condições 

vivenciadas pelos 
estudantes e que 

são relevantes 
planetariamente, 

valorizando a vida 
saudável, o uso 
sustentável de 
recursos e uma 

sociedade pacífica 

Legitimação 

teórica 

Justifica a relevância e o 
impacto do projeto em 
função dos 
conhecimentos já 
disseminados e 

Estudos 
precedentes que 
fundamentem o 

projeto 

Fontes 
diversificadas, 

superando práticas 
em que se considera 

o livro didático a 
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implicados nos 
conteúdos curriculares 

principal fonte de 
estudo/pesquisa 

Legitimação 

pragmática 

Identificação de 
situações emergenciais 
que justifiquem 
possíveis intervenções, 
situando a importância 
da relação entre os 
conteúdos curriculares e 
a realidade local 

Ações 
envolvendo a 
realidade local 

Iniciativas que 
favoreçam a relação 
entre as diferentes 

disciplinas e dessas 
em relação à 
realidade do 
contexto e do 

planeta 

Perguntas 

geradoras 

Atitude indagadora 
comprometida com o 
desenvolvimento 
integral e com a 
capacidade de 
reconhecer, identificar, 
observar, analisar, 
avaliar, criar, transformar 
e difundir 

Questões que 
estimulam a 

atitude 
indagadora 

Questionar a 
realidade do 

contexto e as ações 
que geram 

incertezas em 
relação ao futuro da 

humanidade, 
posicionando-se 

como protagonista 
de metamorfoses 

Metas 

Resultados fortemente 
desejados e que 
marcam o sentido dentro 
de uma determinada 
visão de ser humano e 
de uma concepção 
educativa. Elas têm um 
valor para quem as 
propõem e, por isso, 
estão dentro de cada 
um, diferenciando-se 
dos objetivos, que, 
geralmente, são 
definidos de fora para 
dentro, ou seja, do 
sistema para a pessoa 

Resultados 
concretos e 

quantificáveis 

Condições que 
expressam melhoras 

no contexto, 
valorizando o 
potencial de 

protagonismo dos 
implicados no PCE 

Eixos 

norteadores 

São formados pelos 
objetivos/conceitos e 
conteúdos; têm a tarefa 
de ajudar na 
sensibilização e na 
tomada de consciência 
em relação ao papel de 
cada um diante do que 
se trabalha no projeto e 
que, de alguma forma, 
está conectado à vida 

Foco no 
desenvolvimento 

integral e na 
tomada de 
consciência 

Conhecimentos 
pertinentes, com 

foco no pensamento 
organizador e sua 

articulação aos 
componentes 
curriculares 
(disciplinas) 

Itinerários 

Atividades organizadas 
desde uma perspectiva 
complexa, 
transdisciplinar e 
ecoformadora 

Atividades 
transdisciplinares 
e ecoformadoras 

Iniciativas 
valorizadoras do 

pensar complexo, 
vinculando teoria e 

prática, e que 
expressem o 
compromisso 

consigo, com os 
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outros e com o meio 
ambiente  

Coordenadas 

temporais 

Constituem o tempo 
disponível para o 
desenvolvimento do 
projeto, prevendo o 
período necessário para 
alcançar as metas e 
possibilitar a satisfação 
das necessidades 
individuais e coletivas 

Cronologia 
articulada 

Período necessário 
para o 

desenvolvimento da 
proposta, desde o 

epítome à 
polinização 

Avaliação 

emergente 

Ênfase formativa 
fundamental para 
comprovar os resultados 
das práticas e, 
sobretudo, para 
acompanhar, revisar, 
compartilhar e 
potencializar as ações, 
assim como intervir e 
avançar nelas. Por isso, 
seu foco não deve ser 
somente o planejado, 
mas também o não 
previsto 

Avaliação 
comprometida 

com as 
demandas 

 
 

Considerar as 
especificidades dos 

estudantes, 
destacando seus 

potenciais 

Polinização 

Fecundação do projeto 
no entorno em que foi 
desenvolvido e em 
outros contextos, dando 
vida à proposta matricial 
de tal modo que as 
ideias e os valores sigam 
ativos após o término do 
projeto, diferenciando-se 
das grandes ideias que 
têm vida curta porque 
não germinam em um 
sistema que possibilita 
sua continuidade 

Perpetuação de 
resultados 

vinculados ao 
bem comum 

 
 
 

Iniciativas 
impulsionadoras do 

bem viver e que 
valorizem as 

práticas construídas 
colaborativamente, 

mesmo após a 
conclusão do projeto 

Fonte: Adaptado com base em Torre e Zwierewicz (2009) e Telegen (2010). 

   As especificidades do contexto e as planetárias destacadas na última 

coluna permearam o PCE elaborado por meio de um processo de cocriação, 

cujos fragmentos são apresentados na sequência. Desse planejamento 

participaram os oito docentes e foi coordenado pela pesquisadora responsável 

por este estudo. 
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5.4 FRAGMENTOS DO PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR – PCE: VIDA 

SAUDÁVEL, VIDA FELIZ: HORTA COLETIVA DA ESCOLA FRUMA 

RUTHEMBERG 

 

 A elaboração do ‘Projeto Criativo Ecoformador – PCE: vida saudável, 

vida feliz: horta coletiva da Escola Fruma Ruthemberg’ teve como base, para sua 

elaboração, as especificidades locais e as condições previstas nos ODS 2, 3, 15 

e 16. Essas duas condições articularam-se com o auxílio dos indicadores para 

aproximar planejamentos da metodologia do PCE elencados por Telegen (2019), 

conforme detalhado nas seções anteriores.  

Na sistematização que segue são incluídos fragmentos do PCE proposto. 

O documento completo poderá ser acessado no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/645037. 

 

- Pensamento organizador 

 

O ‘Projeto Criativo Ecoformador – PCE: vida saudável, vida feliz - horta 

coletiva da Escola Fruma Ruthemberg’ tem sua origem enraizada nas demandas 

do contexto, o que inclui as condições dos estudantes, da escola e da 

comunidade em geral. Da mesma forma, considera condições planetárias e 

essenciais para o bem viver destacado por Morin (2015a) e que são previstas 

nos ODS 2, 3, 15 e 16: a redução da fome no mundo, a segurança alimentar, a 

melhoria da nutrição, a agricultura sustentável, a vida saudável, o uso 

sustentável de recursos e o compromisso com uma sociedade pacífica.  

Em relação ao contexto, destaca-se que a Escola Municipal Fruma 

Ruthenberg está localizada no Município de União da Vitória – Paraná e possui 

um espaço para construção de uma horta. Essa é a ideia que mobilizou a 

elaboração do PCE justamente pela possibilidade de criar um cenário 

ecoformador, projetado e executado a partir de uma perspectiva solidária, 

sustentável e inclusiva, o que o aproxima dos ODS indicados no parágrafo 

anterior.  

Como a sequência didática proposta no PCE tem com base aquilo que 

Torre e Zwierewicz (2009) definem como uma educação a partir da vida e para 
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a vida, na elaboração de cada projeto parte-se de uma situação-problema, a qual 

norteará o processo de articulação entre currículo e realidade. A partir de então, 

o acesso, a apropriação, a construção e a difusão de conhecimentos são 

acompanhados por ações que estimulam a criatividade dos estudantes para 

encontrarem soluções aos problemas da realidade e, se possível, realizarem 

intervenções que a melhorem (ZWIEREWICZ, 2017).  

Nesse sentido, constitui-se como situação-problema nodal do PCE a 

seguinte indagação: como vincular o que estudamos na escola com 

possibilidades para melhorar nossas vidas e a vida de outras pessoas,  ao 

mesmo tempo em que colaboramos para reduzir a fome no mundo e a 

preservação da natureza? 

Figura 6 - Muro da EMEIEF Fruma Rutheberg   

 

Fonte: acervo da pesquisadora. 

 

- Epítome 

O epítome é um momento inicial de dinamização do PCE e se caracteriza 

por um movimento de conexão dos estudantes com a realidade atual e com 

perspectivas em relação ao futuro. Nesse processo, discutem-se desafios e 

possibilidades para a situação-problema que motiva o desenvolvimento do 

projeto. 

 A proposta definida nesta pesquisa teve com preocupação central a 

valorização da produção/comercialização hortifrúti local e o desperdício de 

alimentos. Por isso, a sugestão de iniciar o PCE com uma feira de degustação 

de hortifrúti no pátio da escola, envolvendo a comunidade interna e externa no 

sentido de pensar em soluções sustentáveis na comercialização e na utilização 

de frutas e verduras.  

Ao discutirem alternativas para uma feira, as participantes da pesquisa 

sugeriram apresentar a proposta inicial para o comércio local, visando tanto ao 

envolvimento de proprietários de locais de comercialização de frutas e de 
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legumes na arrecadação de produtos como à sua presença no momento da 

ação, especialmente para dialogar com os estudantes sobre a origem dos 

alimentos, formas de produção e de comercialização, bem como as ações 

realizadas para conservação dos produtos e aproveitamento dos resíduos 

produzidos. 

Além da participação de representantes do comércio local, também se 

destacou a relevância do envolvimento das famílias dos estudantes. A ideia 

dessa mobilização passa tanto pela participação coletiva na definição e na 

construção dos estandes da feira como pela disponibilização e explicação de 

receitas saudáveis das famílias à base de frutas e de legumes, além de formas 

de reaproveitamento dos resíduos gerados.  

Observa-se que a proposta das participantes atende três vértices de uma 

tríade considerada nodal para definição dos conceitos organizadores do PCE 

previsto nesta pesquisa, especialmente em função da perspectiva 

transdisciplinar e ecoformadora que pauta a iniciativa (Figura 7): atendimento de 

demandas da pesquisa; articulação da proposta com a realidade local; 

vinculação de ODS no compromisso planetário.  

Figura 7 - Tríade fulcral de definição dos conceitos organizadores do PCE proposto 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

  No atendimento da tríade, observa-se que a proposta de representantes 

comerciais e das famílias dos estudantes, tanto no lançamento do PCE como em 

ações preliminares e que ainda envolvem o planejamento da proposta, atende 
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demandas dos participantes da pesquisa indicadas no levantamento efetivado 

no início da pesquisa. Entre essas, inclui-se a registrada pela P1 ao destacar o 

isolamento docente no momento do planejamento do ensino. 

 A iniciativa coaduna com as reflexões de Peixoto e Carvalho (2007) 

sobre a importância da participação para atender, entre outras condições, ao 

desenvolvimento da capacidade de análise, de síntese e de resolução de 

problemas. Nesse sentido, a interação entre comerciantes, profissionais e 

estudantes da escola e seus familiares favorece a superação daquilo que Tardif 

e Lessard (2007) consideram uma cultura de ausência de colegiabilidade e que, 

para Marcelo e Antunes (2009), é marcada pelas dificuldades para aprender de 

outros e com outros. 

Da mesma forma, promove a articulação da proposta com a realidade 

local no sentido de envolver a comercialização de produtos e sua utilização no 

âmbito familiar com foco na saúde e na sustentabilidade. Nesse processo, 

atendem-se perspectivas dos ODS em relação à redução da fome no mundo, à 

segurança alimentar, à melhoria da nutrição, à agricultura sustentável  (ODS 2), 

à vida saudável (ODS 3), ao uso sustentável de produtos (ODS 15) e à promoção 

de sociedades pacíficas e inclusivas, bem como à construção de instituições 

responsáveis (ODS 16). 

É diante das implicações sugeridas para o epítome que se considera o 

primeiro indicador definido por Telegen (2019), ou seja, a abertura de impacto e 

de conexão do projeto com a realidade local/global. É nesse sentido que se 

consideram condições vivenciadas pelos estudantes e que são relevantes 

planetariamente 

Portanto, no seu epítome, o PCE proposto prioriza o que Torre e 

Zwierewicz (2009) definem como uma educação a partir da vida e para a vida, 

pois parte-se de uma situação-problema, a qual norteará o processo de 

articulação entre currículo e realidade. A partir de então, o acesso, a apropriação, 

a construção e a difusão de conhecimentos são acompanhadas por ações que 

estimulam a criatividade dos estudantes para encontrarem soluções aos 

problemas da realidade e, se possível, realizarem intervenções que a melhorem 

(ZWIEREWICZ, 2017).  
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- Legitimação teórica 

Com foco na problemática que envolve o PCE proposto, ou seja, a 

produção, comercialização, consumo, desperdício e aproveitamento de 

alimentos com foco na saúde e na sustentabilidade, os estudantes e os docentes 

serão estimulados a explorar e também a sugerir diferentes fontes de pesquisa. 

São materiais de uso rotineiro da escola, entre eles, não apenas os livros 

didáticos, mas também outras fontes, especialmente as relacionadas à vida 

saudável e à sustentabilidade planetária.  

Essa perspectiva tem como base a ideia de, no lugar de simplesmente 

transmitir conhecimentos, as escolas precisam investir em propostas que 

possibilitem os estudantes a refletirem sobre si e sobre suas realidades e a 

acessarem, construírem e difundirem conhecimentos enquanto colaboram para 

que eles próprios se transformem ao mesmo tempo em que colaboram para 

transformar a realidade local por meio de ações comprometidas com as 

emergências cada vez mais planetárias (ZWIEREWICZ, 2017). 

As fontes indicadas podem ser direcionadas aos estudantes ou aos 

docentes e têm como base os três vértices de uma tríade considerada nodal para 

definição dos conceitos organizadores do PCE previstos nesta pesquisa: 

atendimento de demandas da pesquisa; articulação da proposta com a realidade 

local; vinculação de ODS no compromisso planetário. Nesse sentido, também se 

valem de condições para elaboração previstas a partir dos indicadores de 

Telegen (2019) para a legitimação teórica, ou seja: fontes diversificadas, 

superando práticas em que se considera o livro didático a principal fonte de 

estudo/pesquisa. 

Entre os materiais sugeridos, os participantes indicaram e-books, 

infográficos, livros de literatura infantil e outros documentos relacionados: aos 

hábitos alimentares, aos alimentos e seus benefícios e malefícios da obesidade 

infantil, fome no mundo, desperdício de alimentos, a importância da água para a 

produção de alimentos, os ‘venenos’ invisíveis, alimentos orgânicos, programas 

governamentais que estimulam a produção orgânica, hortas caseiras e a 

produção de alimento em regiões com pouca chuva.  
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Entre as fontes indicadas para os docentes, destaca-se o relatório Estado 

da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (Figura 8). Esse relatório adverte 

que, entre outras condições, na América Latina e no Caribe, a fome afetou 47,7 

milhões de pessoas em 2019 e que, para 2030, existe a previsão de que esse 

número chegue a 67 milhões de pessoas (FAO, 2020). Essa constatação indica 

à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) o 

não atendimento ao ODS 2, no qual se prevê acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar, melhorar da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

Figura 8 - Capa do relatório 'Estado da segurança alimentar e nutrição no mundo 

 

Fonte: FAO (2020). 

A diversificação das fontes para consulta dos estudantes respeita as 

condições para elaboração dos organizadores conceituais previstas nesta 

pesquisa a partir dos indicadores de Telegen (2019). São fontes diversificadas, 

superando práticas em que se considera o livro didático a principal fonte de 

estudo/pesquisa. 

  Igualmente, indica uma mudança em relação à seleção das fontes 

indicadas pelos docentes no início da pesquisa quando apontaram o livro 

didático como o mais utilizado. O fato de avançar em outras fontes de pesquisa 

possibilita uma aproximação com aquilo que Morin (2018, p. 13) define 

problemas cada vez mais “[...] transversais, multidimensionais e transnacionais, 

globais e planetários”.  

  Destaca-se, ainda, que as fontes de pesquisa que oportunizam 

conhecimentos sobre a realidade global fundamentam reflexões sobre a 

realidade local, possibilitando que o currículo se aproxime do que, de fato, 
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acontece no contexto de inserção dos estudantes e em outros entornos. Da 

mesma forma, a diversificação das temáticas passíveis de investigação por meio 

da diversidade de fontes favorece a interconexão da prática pedagógica com 

demandas observadas planetariamente.  

 O fato de possibilitar o acesso a condições reais destaca que as fontes 

oferecem possibilidades para um ensino transdisciplinar justamente por 

abordarem aquilo que, para Nicolescu (2015, 2018), está entre, além e através 

das disciplinas. Nesse sentido, observa-se a relevância de as instituições de 

ensino criarem possibilidades pedagógicas que colaborem para ensinar a viver, 

como afirma Morin (2015a), o que, para ele, significa, entre outras condições, 

ensinar os estudantes a enfrentarem as incertezas.  Isso implica superar práticas 

pedagógicas que, conforme o autor, parcelam os “[...] os conhecimentos em 

fragmentos separados, distanciando a educação [...] da vida ao ignorar os 

problemas permanentes do viver [...]” (p. 27). 

 

- Legitimação prática 

           Mediante o processo de cocriação vivenciado pelos participantes da 

pesquisa, surgiram várias possibilidades para a legitimação prática do PCE. 

Organizadas em quatro etapas e sistematizadas no Quadro 4, as alternativas 

têm suas raízes assentadas em situações emergenciais que justifiquem 

possíveis intervenções, situando a importância da relação entre os conteúdos 

curriculares e a realidade local e planetária. 

Quadro 4 - Ações previstas na legitimação pragmática do PCE 

Etapa Ações de legitimação pragmática 

 
Etapa I 

- Pesquisas para levantamento do desperdício de merenda escolar no 
momento do intervalo. 
- Pesquisas sobre a fome no Brasil e no mundo. 
- Pesquisas sobre o desperdício de alimentos no Brasil e no mundo. 
- Levantamento de sugestões dos estudantes para a construção da horta 
escolar. 
- Aulas de campo com pesquisas sobre produção de hortaliças. 

 
Etapa II 

 

- Elaboração colaborativa do projeto da horta escolar. 
- Entrevista com agricultores que comercializam produtos na feira local. 
- Entrevista com engenheiro agrônomo sobre cultivo orgânico e 
construção e composteiras. 
- Criação da composteira.  

 
Etapa III 

- Levantamento de alimentos que não fazem parte do hábito diário dos 
estudantes e familiares. 
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  - Degustação de alimentos que não possuem o hábito de ingerir. 
- Produção de um livro de receitas com receitas de familiares dos 
estudantes, valorizando a cultura local e o reaproveitamento de os 
alimentos.  
- Construção colaborativa da horta com cultivo de mudas e sementes 
orgânicas e utilização de adubo natural.  
- Construção de espaços alternativos para o momento do lanche na 
escola. 

 
Etapa VI 

- Realização de uma campanha para arrecadação de alimentos que 
beneficie famílias economicamente menos favorecidas. 
- Criação de personagens, do cenário e das vestimentas com material 
reciclado e elaboração de um roteiro de teatro sintetizando o projeto 
desenvolvido. 
- Socialização do PCE e dos seus resultados em rádios, jornais e redes 
sociais. 
- Confecção de informativo sobre práticas de produção e consumo de 
alimentos orgânicos e sobre destino de resíduos da alimentação, 
valorizando as iniciativas realizadas durante o desenvolvimento do PCE. 

Fonte: da pesquisa. 

Destaca-se que as sugestões surgiram durante o planejamento do PCE. 

Foi a partir de suas vivências e do compromisso com o contexto e com o planeta 

que cada participante da pesquisa indicou possibilidades. Ainda assim, é 

importante destacar que novas possibilidades podem surgir durante o 

desenvolvimento do PCE, justamente por se tratar de uma perspectiva flexível 

de planejamento. 

Além disso, o planejamento preliminar precisa ser discutido com os 

estudantes. Eles é quem poderão avaliar o quanto se aproxima das suas 

demandas e do contexto em que residem e indicar possibilidades que atendam 

suas condições de vida. Nesse processo, o planejamento do PCE colabora para 

a constituição da identidade de docentes que observam múltiplas oportunidades 

de superar práticas pedagógicas transmissivas no cotidiano escolar.  

Como o planejamento de um PCE reitera a perspectiva transdisciplinar e 

ecoformadora, os momentos dedicados a ele são também de formação.  Uma 

formação que coaduna com a perspectiva de Nóvoa (1995, p. 25) quando a 

caracteriza como “[...] um investimento pessoal, um trabalho leve e criativo sobre 

os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, 

que é também uma identidade profissional”. 

A diversificação das ações práticas respeita as condições para elaboração 

previstas nesta pesquisa a partir dos indicadores de Telegen (2019), pois 

envolvem a realidade do contexto. Também não subestimam demandas globais 

que precisam ser discutidas para que os estudantes compreendam a relevância 
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das ações locais.  

Além disso, reforçam um trabalho que, de acordo com os dados 

levantados no início da pesquisa, já se faz pelos participantes quando 

consideram a realidade dos estudantes na prática pedagógica. Contudo, fazem 

avançar no sentido de articular nas atividades a realidade planetária, o que se 

considera fundamental na metodologia do PCE.  

Isso pode ser observado na aproximação de ações previstas na 

legitimação pragmática com os ODS selecionados nesta pesquisa. São 

exemplos: a) pesquisas para levantamento do desperdício de merenda escolar 

no momento do intervalo e sobre a fome no Brasil e no mundo: ODS 2 e ODS 

15; b) construção colaborativa da horta com cultivo de mudas e sementes 

orgânicas e utilização de adubo natural: ODS 2, ODS 3, ODS 15 e ODS 16. 

 

- Perguntas geradoras 

   As perguntas geradoras se mostram fundamentais para estimular a 

criatividade e a própria atitude indagadora, contribuindo para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas como: reconhecer, identificar, observar, analisar, avaliar, 

criar, transformar e difundir. Elas colaboram também para incluir outras 

dimensões além das cognitivas, estimulando o desenvolvimento integral. 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009).  

No Quadro 5, apresentam-se as principais questões geradoras sugeridas 

pelos participantes da pesquisa direcionadas para os docentes e para os 

estudantes. Alerta-se, contudo, que novas questões poderão surgir no decorrer 

do desenvolvimento do PCE, pois trata-se de uma metodologia dinâmica e que 

considera as emergências surgidas durante o desenvolvimento das iniciativas.  

Quadro 5 - Perguntas geradoras 

Nº Perguntas geradoras – docentes 

1 Quais são as alternativas locais de cultivo e de consumo de alimentos que se 
alinham às perspectivas dos ODS selecionados no PCE? 

2 Como difundir boas práticas de produção e de consumo de alimentos? 

3 Como e por que a fome no mundo tem avançado? 

4 Como dinamizar os estudos dos conteúdos curriculares durante as ações 
previstas na articulação teórico-prática? 

5 Como comprometer o PCE desenvolvido localmente com grandes demandas 
atuais da humanidade? 

 Perguntas geradoras – estudantes 

1 Será que todos as pessoas que vivem em nossa cidade têm o que comer?  

2 Existe fome no mundo?  
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3 Existe previsão de aumentar a fome no mundo? Por quê? 

4 Existe desperdício de alimentos na escola e na casa de cada estudante da 
turma? 

5 O que podemos fazer para evitar o desperdício de alimentos na escola e em 
casa? 

6 Como podemos construir uma horta e uma composteira na escola? 

7 A alimentação consumida diariamente é adequada para o próprio organismo?  

8 Como são produzidos alimentos em regiões secas? 

9 O que é e como são produzidos os alimentos em nosso município? 

10 O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OS)? 
Fonte: da pesquisa. 

  As perguntas servem de nutriente para as ações planejadas no PCE. 

Também servem para que surjam novos questionamentos, uma condição 

indispensável para superar o ensino linear, descontextualizado e fragmentado, 

pois sugerem a necessidade de pesquisa e do envolvimento criativo na 

resolução de problemas implícitos nos questionamentos. 

Tanto as sugestões como a abertura da proposta para novos 

questionamentos coadunam com a metodologia PCE e diferenciam de outras 

propostas metodológicas. Trata-se de uma perspectiva de ensino e de 

aprendizagem ancorada na vida e que se volta a ela com soluções projetadas 

no contexto de aplicação por meio do auxílio de situações e de recursos que vão 

além da simples reprodução do conhecimento científico (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009). Nesse processo, a prática pedagógica se compromete 

com a realidade atual e com as incertezas em relação ao futuro, por isso vai além 

da reprodução do conteúdo curricular e na análise crítica da realidade. 

Em relação às demandas observadas no início da pesquisa, a previsão 

de questões geradoras serve para superar a visão de que o planejamento se 

restringe à organização de atividades e de conteúdos durante um período letivo. 

As pesquisas estimulam estudos que tendem a conectar os estudantes às 

realidades local e global, favorecendo a descoberta do que nem sempre está 

previsto previamente e, dessa forma, supera tanto a visão de linearidade do 

planejamento como a concepção da aprendizagem como uma ação restrita à 

reprodução de conhecimentos.  

As sugestões também convergem com o indicador elencado por Telegen 

(2019) em relação ao estímulo à própria atitude indagadora e se aproximam do 

compromisso desta pesquisa quando se propõe a considerar, nesse organizador 

conceitual, as incertezas em relação ao futuro da humanidade e o 



74 

 
 

posicionamento dos estudantes como protagonistas de metamorfoses, 

valorizando possibilidades para o atendimento dos ODS e confluindo com 

necessidades apontadas pelos participantes no início da pesquisa, entre elas, 

as relacionadas às dificuldades para saídas de campo, pois muitas ações podem 

ser dinamizadas dentro do próprio espaço escolar. São exemplos: a aferição dos 

alimentos desperdiçados, o acesso a materiais publicados na internet, o acesso 

a profissionais para estudos de conhecimentos técnicos que envolvem a 

produção orgânica e a confecção de composteiras. 

 

- Metas 

  Para Torre e Zwierewicz (2009), as metas definem-se por resultados 

fortemente desejados e que marcam o sentido dentro de uma determinada visão 

de mundo e de uma concepção educativa. Para eles, elas têm um valor para 

quem as propõem e, por isso, estão dentro de cada um, diferenciando-se dos 

objetivos, que, geralmente, são definidos de fora para dentro, ou seja, do sistema 

para a pessoa. Considerando-se essa perspectiva de meta, os participantes da 

pesquisa definiram para o PCE em questão as metas apresentadas no Quadro 

6:  

Quadro 6 - Metas previstas 

Sequência Metas 

1 

Realizar cinco pesquisas ‘macro’ sobre a realidade local: desperdício 
de alimentos na escola e em casa; boas práticas de cultivo orgânico no 
município; dados sobre a fome no Brasil e no mundo; condições para 
criação de uma horta na escola e possibilidades para a produção 
orgânica.  

2 

Projetar uma composteira, uma horta escolar e espaços comuns para 
os momentos de alimentação na escola por meio de um processo de 
cocriação que envolve estudantes, familiares e profissionais com 
conhecimentos técnicos. 

3 
Construção colaborativa de uma composteira e de uma horta escolar e 
de espaços para os momentos de alimentação na escola.  

4 
Produção de um livro com receitas locais comprometidas com a 
sustentabilidade.  

5 Elaboração de um informativo sobre o PCE para difusão on-line.  

6 
Organização de um teatro referente ao PCE, apresentando-o à 
comunidade.  

Fonte: da pesquisa. 

 

 As metas sugeridas coadunam com o indicador ‘foco no 

desenvolvimento integral e na tomada de consciência’ indicado por Telegen 

(2019). Especificamente em relação ao compromisso da pesquisa pautado no 
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referido indicador, destaca-se o potencial das metas para a valorização de 

conhecimentos pertinentes relacionados ao pensamento organizador do PCE e 

passíveis de uma dinamização articulada aos conteúdos curriculares.  

Em relação às demandas dos participantes observadas no início da 

pesquisa, as metas selecionadas também demonstram a superação de uma 

perspectiva de planejamento centrada nos conteúdos e nas atividades que os 

envolvem. Sua conexão com a realidade local fortalece um planejamento 

transdisciplinar e o compromisso com ações sustentáveis denota a conexão com 

emergências globais contempladas nos ODS selecionados nesta pesquisa.  

 

- Eixos norteadores  

Enquanto o objetivo geral articula o pensamento organizador e o 

planejado nos nove organizadores conceituais, já explicitados neste texto, ao 

currículo escolar, os objetivos específicos aproximam a proposta do PCE às 

especificidades dos componentes curriculares ou dos campos de experiência (no 

caso da Educação Infantil). A vinculação entre pensamento organizador, os 

demais organizadores conceituais do PCE e os componentes curriculares ou 

campos de experiência colaboram para a pertinência do ensino, ou seja, para 

um dos sete saberes indicados por Morin (2011) para a educação do futuro e 

que, na verdade, já se faz presente.  

- Eixos norteadores – Objetivos 

- Objetivo geral:  

Comprometer-se com ações sustentáveis relacionadas à produção e ao 

consumo de alimentos por meio do envolvimento em atividades que valorizem o 

conhecimento pertinente na relação entre os conteúdos/conceitos curriculares e 

as da realidade local e global.  

 

- Objetivos específicos:  

Os objetivos específicos podem ser os previstos em documentos que 

norteiam este PCE, mas também podem ser elaborados de maneira 

complementar tal como registrado na sequência. São eles que oferecem 
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condições ao atendimento do objetivo geral e do compromisso com toda a 

proposta do PCE. Na sequência, registram-se exemplos de objetivos específicos 

compilados da BNCC (BRASIL, 2018) respectivos à parte dos componentes 

curriculares, bem como conteúdos vinculados selecionados pelos participantes 

da pesquisa a partir do planejamento da escola implicada no estudo: 

Quadro 7 - Exemplos de objetivos e conteúdos selecionados 

Componente 
curricular 

Objetivos específicos Conteúdos 

 
Língua 

Portuguesa 

EF15LP10 - Escutar, com atenção, falas de 
professores e de colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

Oralidade 
(entrevista) 

Tentativa de escrita 
Oralidade 

Gênero textual 
(receita e lista) 
Escrita e leitura 

coletiva 
Escrita espontânea 
Letra inicial e final 

Pesquisa. 
 

EF15LP13 - Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 
 

EF12LP06 - Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
que possam ser repassados oralmente por 
meio de ferramentas digitais, em áudio ou 
vídeo, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto. 

Matemática 

EF01MA03 - Estimar e comparar 
quantidades de objetos de dois conjuntos 
(em torno de 20 elementos), por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois a 
dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou 
“tem a mesma quantidade”. 

Levantamento de 
dados 

Tratamento das 
informações 

Tabela 
Conceito de medida 

e tempo; 
Dezena dúzias; 

Geometria; 
Calendário; 
Quantidade 

Medida de peso e 
capacidade 
Noções e 

comparações de 
quantidade. 

 

EF01MA15 - Comparar comprimentos, 
capacidades ou massas, utilizando termos 
como mais alto, mais baixo, mais comprido, 
mais curto, mais grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, 
cabe menos, entre outros, para ordenar 
objetos de uso cotidiano. 

EF01MA17 - Reconhecer e relacionar 
períodos do dia, dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, quando 
necessário. 
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Geografia 

EF01GE09 - Elaborar e utilizar mapas 
simples para localizar elementos do local de 
vivência, considerando referenciais espaciais 
(frente e atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como 
referência.  
EF02GE11 - Reconhecer a importância do 
solo e da água para a vida, identificando seus 
diferentes usos (plantação e extração de 
materiais, entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no cotidiano da cidade 
e do campo. 

Clima; 
Região; 

Planificação. 
 

História 

EF02HI10 - Identificar diferentes formas de 
trabalho existentes na comunidade em que 
vive, seus significados, suas especificidades 
e importância. 

Biografia do 
agricultor; 

Alimentos culturais 
da região. 

Origem dos pratos 
típicos da região. 

 

Ciências 

EF01CI01 - Comparar características de 
diferentes materiais presentes em objetos de 
uso cotidiano, discutindo sua origem, os 
modos como são descartados e como podem 
ser usados de forma mais consciente. 
 

Plantas 
Solo 

Respeito às 
semelhanças; 
Alimentação 

saudável 
Alimento fonte de 

energia 
Escala do tempo 
(dias, semanas, 
meses e ano); 
Cuidado com 
higiene dos 
alimentos 

Desperdício 
Consumo 
consciente 

Descarte adequado 
do lixo. 

Fonte: da pesquisa e Brasil (2018). 

Reitera-se que a seleção dos conteúdos e também dos objetivos (que na 

BNCC são definidos como ‘habilidades’) são exemplos do que pode ser 

considerado neste PCE. Além disso, na proposição de outros conteúdos e de 

objetivos específicos será determinante considerar especificidades locais e 

globais não situadas na BNCC (BRASIL, 2018).  

A sugestão dos selecionados teve como análise final a vinculação com o 

contexto local e com os ODS previstos na elaboração do PCE. Como exemplo, 

destaca-se o vínculo com o ODS 15 do objetivo EF02GE11 - Reconhecer a 

importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos 
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(plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos 

desses usos no cotidiano da cidade e do campo. 

Além disso, a seleção dos referidos objetivos específicos teve como base 

o compromisso com a articulação entre todos os organizadores conceituais do 

PCE. Como exemplo, destaca-se a relação entre a situação-problema que 

norteia o pensamento organizador da proposta, ou seja, descobrir e realizar 

ações que contribuam com a vida, reduzindo a fome no mundo e preservando a 

natureza com o objetivo ‘EF02HI10 - Identificar diferentes formas de trabalho 

existentes na comunidade em que vive, seus significados, suas especificidades 

e importância’. 

Essa vinculação favorece o pensamento complexo, contrapondo-se ao 

que Morin (2015b) define como paradigma simplificador. Esse processo de 

transição implica a possibilidade de metapontos de vista que dependem “[...] do 

observador-conceptor se integrar na observação e na concepção [...]”. Isso 

porque “[...] o pensamento da complexidade tem necessidade da integração do 

observador e do concepto em sua observação e em sua concepção” (p. 76).  

Nesse sentido, na elaboração das metas, os participantes se valeram das 

contribuições de Morin (2011) sobre a defesa de que o todo é mais que a soma 

das partes, pois existe a interação com o contexto e a reação dessa interação; 

da mesma forma, em algumas situações, o todo é menor que a soma das partes, 

especialmente, quando cada uma das partes não consegue atuar em seu pleno 

potencial. Essa é uma perspectiva fundamental para a persistência observada 

no início da pesquisa de parte dos participantes no foco do planejamento em 

planos de aula. Eles são determinantes em um planejamento, mas somente têm 

sentido se existir uma articulação entre eles e deles em relação à proposta geral 

do projeto pretendido.  

Além disso, as sugestões elencadas pelos docentes implicarão os 

estudantes no acesso de fontes diversificadas. Essa condição é determinante 

para superar demandas observadas no início da pesquisa relativas à priorização 

do livro didático como fonte de pesquisa.  

  

- Itinerários  

 No planejamento dos itinerários, os participantes da pesquisa 
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consideraram o que já havia sido discutido e proposto nos outros organizadores 

conceituais. Por isso, mantiveram as propostas na legitimação pragmática, 

organizando-se em uma sequência de estrutura para um semestre letivo, 

conforme registrado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Itinerários com respectiva cronologia 

Etapa Período Itinerários 

 
I 

Fevereiro e 

março 

- Pesquisas para levantamento do desperdício de merenda 
escolar no momento do intervalo. 
- Pesquisas sobre a fome no Brasil e no mundo. 
- Pesquisas sobre o desperdício de alimentos no Brasil e no 
mundo. 
- Levantamento de sugestões dos estudantes para a 
construção da horta escolar. 
- Aulas de campo com pesquisas sobre produção de 

hortaliças. 

 
II 
 

Abril 
 

- Elaboração colaborativa do projeto da horta escolar. 
- Entrevista com agricultores que comercializam produtos na 
feira local. 
- Entrevista com engenheiro agrônomo sobre cultivo 
orgânico e construção e composteiras. 
- Confecção da composteira.  

 
III 
 

Maio 
 

- Levantamento de alimentos que não fazem parte do hábito 
diário dos estudantes e familiares. 
 - Degustação de alimentos os quais não possuem o hábito 
de ingerir. 
- Produção de um livro de receitas com receitas de familiares 
dos estudantes, valorizando a cultura local e o 
reaproveitamento de os alimentos.  
- Construção colaborativa da horta com cultivo de mudas e 
de sementes orgânicas e utilização de adubo natural.  
- Construção de espaços alternativos para o momento do 
lanche na escola. 

 
VI 

Junho e julho 

- Realização de uma campanha para arrecadação de 
alimentos que beneficiem famílias economicamente menos 
favorecidas. 
- Criação de personagens, do cenário e das vestimentas com 
material reciclado e elaboração de um roteiro de teatro 
sintetizando o projeto desenvolvido. 
- Socialização do PCE e seus resultados em rádios, jornais 
e redes sociais. 
- Confecção de informativo sobre práticas de produção e 
consumo de alimentos orgânicos e sobre destino de resíduos 
da alimentação, valorizando as iniciativas realizadas durante 
o desenvolvimento do PCE. 

Fonte: da pesquisa. 

Também, elencaram-se componentes curriculares que podem ser 

trabalhados em cada um dos itinerários, bem como objetivos específicos que 
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podem ser explorados no desenvolvimento das atividades. No Quadro 9, 

registra-se um exemplo do que pode ser explorado na primeira etapa. Destaca-

se, contudo, que, caso se opte pela aplicação do PCE, existe a necessidade de 

ajustar de acordo com as demandas locais e globais que oscilam no decorrer 

dos anos.   

Quadro 9 - Itinerário com sugestões de componentes curriculares e objetivos 
Etapa Itinerário Componentes 

Curriculares 

Objetivos 

 
I 

- Pesquisas para 
levantamento do 

desperdício de merenda 
escolar no momento do 

intervalo. 
- Pesquisas sobre a 
fome no Brasil e no 

mundo. 
- Pesquisas sobre o 

desperdício de alimentos 
no Brasil e no mundo. 

- Levantamento de 
sugestões dos 

estudantes para a 
construção da horta 

escolar. 
- Aulas de campo com 

pesquisas sobre 
produção de hortaliças. 

 
Língua 

Portuguesa 

EF12LP06 - Planejar e produzir, 
em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, 
recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de 
montagem, dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente por meio 
de ferramentas digitais, em 
áudio ou vídeo, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

Ciências 

EF01CI01 - Comparar 
características de diferentes 
materiais presentes em objetos 
de uso cotidiano, discutindo sua 
origem, os modos como são 
descartados e como podem ser 
usados de forma mais 
consciente. 
 

História 

EF02HI10 - Identificar diferentes 
formas de trabalho existentes na 
comunidade em que vive, seus 
significados, suas 
especificidades e importância. 

Geografia 

EF02GE11 - Reconhecer a 
importância do solo e da água 
para a vida, identificando seus 
diferentes usos (plantação e 
extração de materiais, entre 
outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no 
cotidiano da cidade e do campo. 
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Matemática 

EF01MA03 - Estimar e comparar 
quantidades de objetos de dois 
conjuntos (em torno de 20 
elementos), por estimativa e/ou 
por correspondência (um a um, 
dois a dois) para indicar “tem 
mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”. 

Fonte: da pesquisa. 

  Na seleção dos itinerários, considerou-se o indicador de Telegen (2019) 

que mostra a necessidade de propor atividades transdisciplinares e 

ecoformadoras. Eles também foram pautados nas condições fulcrais para esta 

pesquisa propostas a partir do referido indicador e que se constituem em 

iniciativas valorizadoras do pensar complexo, vinculando teoria e prática, e que 

expressem o compromisso consigo, com os outros e com o meio ambiente. 

  Além disso, a cronologia facilita que os docentes possam vincular os planos 

de ensino à proposta geral do PCE, atendendo-se, dessa forma, a demandas 

observadas no início da pesquisa, entre as quais: a própria necessidade 

considerar o projeto como metodologia de base; a necessidade de articulação 

entre os planos de ensino e desses em relação à proposta geral do PCE.  

 

- Coordenadas temporais  

O tempo previsto para cada PCE não tem como base a padronização, pois 

precisa ser definido a partir das necessidades dos estudantes e da interdependência 

cronológica entre cada um dos organizadores conceituais. No caso deste PCE, para 

que as metas sejam alcançadas, os objetivos sejam atingidos, o conteúdo possa ser 

trabalhado articulado ao contexto e ao âmbito global, define-se com tempo mínimo de 

desenvolvimento um semestre letivo. 

Dessa forma, coaduna-se com o indicador sugerido por Telegen (2019) sobre a 

necessidade da cronologia articulada. Nesse sentido, considera-se também o proposto 

nesta pesquisa, ou melhor, definir uma cronologia comprometida com todo o processo 

implicado no PCE, o que implica uma atenção que inclui desde o epítome à polinização 

 

Avaliação emergente 

Da mesma forma que a cronologia, a avaliação tem como base as 

necessidades dos estudantes e os compromissos assumidos em cada um dos 
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seus organizadores conceituais. Por isso, ultrapassa a atenção às questões 

intelectuais para ganhar sentido por meio da avaliação da aprendizagem e do 

desenvolvimento integral que colabora para a tomada de decisões frente ao 

observado. Nesse processo, precisa atender às demandas indicadas por PRIES 

(2020) registradas na Figura 9: 

Figura 9 - Especificidades para vincular a avaliação ao planejamento 

 

Fonte: Pries (2020). 

 

Com base nessa perspectiva, opta-se por uma avaliação que se aproxime 

das reais necessidades e potencialidades dos estudantes em relação à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral, utilizando como recurso para esse 

processo a diversidade de opções que pode compor a documentação 

pedagógica, conforme indicação de Pries (2020): vídeos, registros diários, fotos, 

portfólio, mediações com os estudantes, diário de campo, livro da vida, gravação 

de áudios, produções dos estudantes e os próprios planejamentos. 

É com base nessas condições que a avaliação prevista neste PCE 

pretende observar o atendimento dos objetivos previstos, tais como a 

identificação e a nomeação pelos estudantes de escalas de tempo, como 

também a implicação em todo o processo. Isso comporta observar não somente 

a apropriação da cultura da escrita, mas a tomada de consciência e sua 

expressão em ações frente às demandas do contexto e do planeta, o que se 

traduz para González Velasco (2017) em uma consciência aplicada.  

O constatado no decorrer do processo avaliativo servirá como base para 

a tomada de decisões envolvendo o planejamento. Essa perspectiva de 
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avaliação tem como base o compromisso de “[...] compreender o cotidiano para 

além da obviedade, da arbitrariedade e da obscuridade que o esvazia de sua 

complexidade [...]”, possibilitando, em contrapartida, “[...] viabilizar a afirmação 

da sua singularidade no entretecer de sua diversidade pedagógica” (MARTINS 

FILHO, 2013, p. 46).  

Dessa forma, considera-se o indicador de Telegen (PCE) que reitera uma 

avaliação comprometida com as demandas. Da mesma forma, coaduna-se com 

o proposto nesta pesquisa a partir do referido indicador e que diz respeito à 

avaliação considerar as especificidades dos estudantes, destacando seus 

potenciais e atendendo às condições previstas no ODS 16, que prevê a 

promoção de sociedades inclusivas para o desenvolvimento sustentável.  

 

- Polinização 

Considerando que o indicador definido por Telegen (2019) reafirma que a 

polinização tem relação com a perpetuação de resultados vinculados ao bem 

comum, optou-se, nesta pesquisa, por uma polinização com iniciativas 

impulsionadoras do bem viver e que valorizem as práticas construídas 

colaborativamente, mesmo após a conclusão do projeto. Trata-se de três 

iniciativas que poderão ser veiculadas mesmo após o encerramento do PCE. 

São elas:  

- produção de um livro com receitas locais comprometidas com a 

sustentabilidade: no formato e-book, o livro poderá ser utilizado mesmo 

após o PCE, valorizando práticas sustentáveis do contexto local; 

- elaboração de um informativo sobre o PCE: esse informativo será 

veiculado nas redes sociais e pretende servir de referência a iniciativas 

futuras; 

- vídeo com fragmentos de organização do teatro sobre o PCE, 

destacando a articulação da proposta com os conteúdos curriculares. 

Essa iniciativa pretende tanto valorizar o processo de cocriação da 

proposta e o envolvimento dos estudantes nesse processo quanto servir 

de referência para que outros docentes possam planejar outras iniciativas.  

Dessa forma, a polinização cumpre sua função de perpetuar resultados, 



84 

 
 

valorizando condições previstas em ODS selecionados nesta pesquisa. São 

exemplos: promover a agricultura sustentável (ODS 2); promover o bem-estar 

para todos, em todas as idades (ODS 3).  

Com essa perspectiva, espera-se que o ‘Projeto Criativo Ecoformador – 

PCE: vida saudável, vida feliz: horta coletiva da Escola Fruma Ruthemberg’ 

colabore para valorizar, além da consciência acerca da realidade, a intevenção 

comprometida com o bem comum. Nesse processo, reitera-se a importância de 

ensinar a pensar e de ensinar a viver, condições indispensáveis para aquilo que 

tem se tornado cada vez mais determinante nos últimos anos, ou seja, a 

necessidade de “[...] enfrentar incessantemente a incerteza [...]” (MORIN, 2015a, 

p. 25). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As demandas atuais e as incertezas em relação ao futuro, vivenciadas 

especialmente a partir do ano de 2020, quando o planeta passou a ser assolado 

pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, reforçam a relevância de articular 

teoria-prática-contexto-planeta na atuação de docentes tanto Educação Básica 

como no Ensino Superior. Mais do que simplesmente transmitir conhecimentos, 

as escolas precisam investir em propostas que possibilitem aos estudantes 

refletirem sobre si e sobre suas realidades e a acessarem, construírem e 

difundirem conhecimentos. Esse processo expressa um pensar complexo e uma 

prática transdisciplinar e ecoformadora, especialmente  quando oportuniza que 

os estudantes se transformem ao mesmo tempo em que colaboram para 

transformar a realidade local por meio de ações comprometidas com as 

emergências cada vez mais planetárias. 

Considerando o potencial do planejamento do ensino para alavancar esse 

processo, esta pesquisa se comprometeu com a elaboração de um PCE com 

base em demandas de docentes em atuação na EMEIEF Fruma Ruthenberg, da 

Rede Municipal de Ensino de União da Vitória, Paraná. Para tanto, partiu-se do 

princípio de que as práticas pedagógicas precisam ser analisadas à luz do 

contexto no qual o estudante se insere e viabilizar, a partir do local, uma 

consciência planetária no que diz respeito, especialmente, à solidariedade e à 

sustentabilidade, avaliando o quanto os conteúdos trabalhados na perspectiva 

da transdisciplinaridade e da ecoformação podem colaborar nesse processo.  

Considerando a relevância do trabalho colaborativo na ressignificação do 

planejamento do ensino e, em decorrência, na prática pedagógica, esta pesquisa se 

comprometeu, na sequência, com a sistematização do PCE elaborado mediante um 

processo de coocriação. Esse processo contou com o protagonismo dos próprios 

docentes que indicaram suas demandas em relação ao planejamento no início e 

buscaram a aproximação do PCE com  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da  Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2016).  

Em relação às emergências planetárias, a seleção de quatro ODS 

possibilitou o planejamento de um PCE comprometido com o estímulo a ações 

que promovam o bem viver e que revertam a degradação da terra e a perda da 



86 

 
 

biodiversidade. Ainda que se constitua em uma ação pontual e local, iniciativas 

como as propostas no ‘Projeto Criativo Ecoformador – PCE: vida saudável, vida 

feliz: horta coletiva da Escola Fruma Ruthemberg’  podem ser embriões para a 

redução da fome no mundo, a segurança alimentar, a melhoria da nutrição, o 

estímulo à agricultura sustentável e a consolidação de instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas. 

Em relação às demandas locais, o processo de cocriação do PCE se 

constitui com uma condição nodal para superar condições observadas no início 

da pesquisa. Entre elas, a persistência por parte dos participantes na ênfase ao 

livro didático como fonte exclusiva ou praticamente exclusiva de acesso ao 

conhecimento e em uma concepção de planejamento assentada na seleção de 

conteúdos e atividades, na desarticulação entre planos de ensino e desses em 

relação a uma proposta que reitera a relação entre o currículo e a realidade.  

Também se destaca a relevância do PCE proposto para suprir algumas 

preocupações dos participantes em relação à infraestrutura, especialmente 

quando a ideia de um projeto está centrada em aulas de campo fora da escola. 

Na metodologia do PCE, o olhar sobre os espaços de aprendizagem é ampliado, 

o que implica a exploração de lugares que existem na própria escola, tal como 

uma porta de sala, uma parede, o muro e, especialmente, o chão coberto por 

britas que tanto persiste nas instituições de ensino. Esse compromisso do PCE 

não significa a negação de investimentos na infraestrutura, mas demonstra que 

muitas vezes algumas condições precisam ser consideradas quando se pensa 

em um ensino comprometido com a vida.  

Em relação às ações previstas tanto no pensamento organizador como 

nos dez organizadores conceituais que constituem o PCE elaborado pelos 

participantes da pesquisa, destaca-se a articulação entre as partes e das partes 

em relação ao todo. Propor um PCE cujo pensamento organizador foi norteado 

pelo compromisso de vincular aquilo que rotineiramente se estuda na escola com 

possibilidades para melhorar a própria vida e a vida das pessoas com as quais 

se convive e,  ao mesmo tempo, buscar alternativas que podem ser 

fundamentais para reduzir a fome no mundo e a preservação da natureza, 

demonstra a superação do paradigma que Morin (2015b) define como 

simplificador.  
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Ao envolver nos organizadores conceituais a produção, a 

comercialização, o consumo, o desperdício e o aproveitamento de alimentos 

com foco na saúde e na sustentabilidade, os estudantes têm a oportunidade de 

valorizar a própria realidade, colaborando para intervir naquilo que precisa ser 

melhorado. Trata-se de uma aposta no protagonismo discente e na função da 

prática pedagógica que pode colaborar para que, ao refletirem sobre si e suas 

realidades, possam aprofundar conteúdos curriculares e, ao mesmo tempo, 

melhorar a relação com eles mesmos, com os outros e com a natureza.  

Isso implica pensar em uma legitimação pragmática que possibilite aos 

estudantes o conhecimento sobre situações emergenciais que justifiquem 

possíveis intervenções, fazendo com que a formação dos discentes possa se 

aproximar do que, para Nóvoa (1995), precisa ser a formação dos próprios 

docentes, ou seja, um processo criativo.  

Para tanto, as perguntas geradoras propostas pelos participantes da 

pesquisa são fundamentais para evitar a simples reprodução dos 

conhecimentos. Da mesma forma que os objetivos, as metas, as atividades são 

fundamentais para vincular ao currículo a realidade local e global.   

Destaca-se, ainda, a importância da avaliação no desenvolvimento do 

PCE. O fato de sugerir várias alternativas para compor a documentação 

pedagógica e vincular a avaliação ao planejamento expressa a preocupação não 

somente com os resultados, mas com todo o processo e sua ressignificação.  

Especificamente em relação à polinização, tanto a produção de um livro 

de receitas que valorizam o cuidado com a natureza e a saúde das pessoas, a 

elaboração de um informativo e a gravação de um vídeo com fragmentos de 

como o conteúdo curricular era trabalhado enquanto os estudantes criavam o 

roteiro, os personagens e o cenário de um teatro sobre o PCE, são condições 

fundamentais para que o encerramento do projeto não signifique seu fim. Ele 

pode servir para mobilizar outros docentes e outras escolas na elaboração de 

propostas convergentes com suas realidades, além de colaborar para valorizar 

as próprias iniciativas sustentáveis da comunidade e da cidade em que a escola 

responsável pelo seu desenvolvimento se insere.  

Portanto, as partes do PCE proposto e seu conjunto podem seguir 

polinizando outras realidades. Essa é uma condição para um planejamento 
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comprometido com a articulação teoria-prática-contexto-planeta como se propôs 

nesta pesquisa.  

Em relação às dificuldades, destacam-se especialmente as derivadas da 

pandemia. A insegurança em relação ao retorno das aulas presenciais colaborou 

para protelar o início da pesquisa, implicando na redução do tempo para o 

planejamento do PCE.  

Além disso, implicou na decisão de não desenvolver o PCE a partir do 

primeiro encontro de planejamento. Caso fosse desenvolvido, poderia contar 

com a participação efetiva dos estudantes no seu planejamento. Por isso, 

sugere-se que, no caso de aplicação, os estudantes possam discutir a proposta 

e ressignificar aquilo que, para eles, pode ser fundamental. 

Em relação a pesquisas subsequentes, sugere-se justamente o 

envolvimento de estudantes na elaboração da proposta e na sua avaliação. Para 

tanto, o levantamento de suas demandas como foi feito com as demandas dos 

docentes pode ser o ponto de partida para outras iniciativas que se 

comprometam localmente e planetariamente. 

Nesse sentido, Morin (2015, p. 5) lembra que “[...] por toda parte no 

mundo, homens e mulheres se organizam em torno de iniciativas originais que 

visam criar novas perspectivas para o futuro [...]”. Por isso, encerra-se esta 

pesquisa com um sentido polinizador justamente porque, da mesma forma que 

o autor, acredita-se que soluções existem e que mesmo surgidas em pequena 

escala, elas têm o compromisso de iniciar um verdadeiro movimento de 

metamorfose na sociedade. 
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