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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa envolve a formação docente e tem como base da intervenção a 
estrutura do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas ofertado nos últimos 
anos em diferentes municípios de Santa Catarina. O referido programa tem, entre 
seus objetivos, o intuito de contribuir para uma educação atenta às demandas da 
realidade atual e às incertezas em relação ao futuro da humanidade, acentuando o 
comprometimento das práticas pedagógicas com o bem viver individual, social e 
ambiental. Considerando a relevância que o programa vem assumindo nos locais em 
que está sendo desenvolvido, envolvendo especialmente a Educação Básica, 
constitui-se o seguinte problema de pesquisa: quais são as contribuições de uma 
formação com ênfase transdisciplinar e ecoformadora na prática pedagógica de 
docentes atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede Municipal de 
Ensino de União da Vitória – Paraná? Seu objetivo foi desenvolver uma proposta 
formativa transdisciplinar e ecoformadora, com base no Programa de Formação em 
Escolas Criativas, ajustada à realidade dos docentes de União da Vitória, Paraná, 
verificando suas contribuições para a prática pedagógica, para o planejamento do 
ensino e para a transformação do entorno escolar. Trata-se de uma pesquisa com 
intervenção fundamentada em autores como Gatti (2014), Gatti, Barreto e André 
(2011), Gatti et al. (2019), González Velasco (2017), Imbernón (2016), Moraes (1996, 
2004, 2012), Morin (2009, 2011, 2015, 2018, 2019), Nicolescu (2005, 2014, 2018), 
Nóvoa (1992, 2008, 2017) Pineau (2004), Sá (2019), Suanno (2015, 2021) e 
Zwierewicz et al. (2017, 2020a, 2020b). O estudo priorizou a pesquisa-ação e a 
abordagem qualitativa e contou com a participação de 30 profissionais atuantes na 
gestão e na docência da Educação Básica. Para a coleta de dados, utilizaram-se as 
seguintes técnicas de pesquisa:  a pesquisa com survey, a análise documental, o 
processo de cocriação e o grupo focal. As técnicas de pesquisa tiveram como suporte 
os seguintes instrumentos:  i) um questionário sobre necessidades e potencialidades 
formativas aplicado no início da intervenção formativa, elaborado com base no 
instrumento criado por Almeida (2018); ii) um roteiro de planejamento utilizado para 
adaptar o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas às demandas 
apresentadas pelos gestores e pelos docentes que participarão do estudo;  iii) um 
roteiro elaborado com base nos organizadores conceituais do PCE, proposto por Torre 
e Zwierewicz (2009), utilizado para elaborar um PCE por instituição de ensino durante 
os encontros formativos;  iv) um questionário para conhecer a percepção dos docentes 
sobre os impactos da formação na prática pedagógica, no planejamento do ensino e 
na transformação do entorno escolar; v) um roteiro para o grupo focal utilizado para 
coletar dados sobre a percepção de parte dos participantes da pesquisa em relação 
às contribuições para uma prática transdisciplinar e ecoformadora. Como resultado, 
apresenta-se um produto educacional em forma de proposta formativa, aplicado e 
avaliado pelos participantes da pesquisa, acessível em 
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599136. Para sua elaboração, 
consideraram-se demandas e potencialidades formativas levantadas no início da 
pesquisa, tais como: a necessidade de discutir a escolha das temáticas dos projetos, 
aproximando-as das reais condições de vida dos estudantes, sem subestimar os 
problemas planetários; analisar condições para implicar os estudantes na elaboração 
dos projetos; aprofundar discussões conceituais; valorizar a motivação dos 
participantes para estudos envolvendo a perspectiva transdisciplinar e ecoformadora; 



 
 

 

 

valorizar a percepção dos participantes no sentido de vincular pertinência à 
participação, à conexão com a realidade e à aplicabilidade, às vivências, às 
experimentações, o trabalho em equipe, ao respeito mútuo e à transformação social. 
Em relação à percepção dos participantes sobre as contribuições da intervenção 
formativa norteada pelas perspectivas transdisciplinares e ecoformadoras foram 
destaques: a flexibilidade no planejamento, possibilitando a participação na 
elaboração do PCE, inclusive enquanto já estava em andamento; o trabalho 
colaborativo que implicou profissionais da escola, estudantes e a comunidade; a 
ampliação de conhecimentos em relação às questões conceituais e metodológicas, 
bem como sobre a própria realidade local e global; a interligação entre os conteúdos 
dos diferentes componentes curriculares e desses em relação à realidade, o 
aprofundamento da relação entre a escola e a comunidade,  o sentimento de 
pertencimento, a valorização e o comprometimento ecoformador, a valorização do 
PCE como uma metodologia que conecta e compromete as práticas pedagógicas com 
a vida.  

Palavras-chave: Educação Básica; Formação docente; Escolas Criativas; 
Transdisciplinaridade; Ecoformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 
This research focus on teacher’s training and its intervention is based on the structure 
of the Education-Action Program on Creative Schools which was offered along the last 
years in several towns of Santa Catrina. Such program has, among its objectives, the 
intention on contributing for an education attentive on the current reality demands and 
on the human future uncertainties, by enhancing the pedagogical practices 
engagement to the individual, social and environmental good living. In considering the 
program’s relevance all around the places where it is being developed, mainly among 
Elementary Education, a case study takes place: which are the contributions of a 
graduation course focused on the transdisciplinary and environmental-formative 
pedagogical practices of the primary school teachers in the local educational system 
of União da Vitória – Paraná? Its aim was to develop a transdisciplinary and 
environmental-formative proposal based on the Creative Schools Education Program, 
which was adjusted to the teacher’s reality from União da Vitória – Paraná, verifying 
their contributions to the pedagogical practice, to the teaching planning and to the 
changes in the school and around it. This intervention research has its basis on the 
theory of the following authors: Gatti (2014), Gatti, Barreto and André (2011), Gatti et 
al. (2019), González Velasco (2017), Imbernón (2016), Moraes (1996, 2004, 2012), 
Morin (2009, 2011, 2015, 2018, 2019), Nicolescu (2005, 2014, 2018), Nóvoa (1992, 
2008, 2017) Pineau (2004), Sá (2019), Suanno (2015, 2021) and Zwierewicz et al. 
(2017, 2020a, 2020b). The study’s priority was the action-search and the qualitative 
approach. It reckoned on 30 professional working on Elementary Education 
management and teaching. To the data basis collection, the following techniques were 
used: a survey, documental analysis, co-creation process and focal group. The 
research techniques were supported by the following tools: i) a questionnaire on the 
needs and formative potentialities applied in the beginning of the formative 
intervention, which was drawn up according to Almeida’s (2018) instrument; ii) a 
planning map used to adapt the Education-Action Program on Creative Schools to the 
demands presented by the mangers and teachers who participated on the study; iii) a 
designed map based on the conceptual organizers of the ECP (Environmental Creative 
Project), proposed by Torre e Zwierewicz (2009), used to make one ECP by education 
institution during the formative meetings; iv) a questionnaire on the teachers’ 
perception about the training implications on the pedagogical practice, on the teaching 
planning and on the changes in school and around it; v) a map to the focal group used 
to collect data of some the participant’s perception on the transdisciplinary and 
environmental-formative practice’s contributions. As a result, an educational product is 
presented as a formative proposal, applied and evaluated by the research’s 
participants, available at https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599136. To its 
preparation, the following demands and formative potentialities, collected at the 
beginning of the study, were considered: the need of discussing on the theme project 
choice drawing it near the real conditions of the student’s lives without underestimating 
the global conditions; to analyze the implication conditions of the students in the 
projects creation; to go deeper on conceptual discussions; to prize the participant’s 
motivation to studies that involve transdisciplinary and environmental-formative 
perspective; to prize the participants perception due to bind relevancy on participation, 
connection to the reality and applicability, on livingness, on experimentations, on group 
work, on mutual respect, and on social changes.  With regard to the participants 



 
 

 

 

perceptions about the formative intervention contributions, guided by the 
transdisciplinary and environmental-formative perspective, we may emphasize the 
following: the planning flexibility, which has made the ECP creation involvement 
possible, even when it was already in process; the cooperative work which involved 
the school professionals, students, and society; the expansion of conceptual and 
methodological issues acknowledgment, as well as the awareness of one’s own local 
and global reality; the interconnection between the different school subjects and their 
relation to the reality, the deepening relation between school and society, the belonging 
feeling, the prizing and environmental-formative engagement, the ECP prizing as a 
methodology that connects and commits the pedagogical practices with life.  
 
Keywords: Elementary Education; Teaching Training, Creative Schools; 
Transdisciplinary; Environmental-Formation.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como condição mobilizadora a possibilidade de apresentar 

uma proposta formativa elaborada com base no Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas e adaptada à realidade dos docentes de União da Vitória, Paraná. 

Esse programa vem sendo aplicado em vários municípios catarinenses, entre eles, 

Paulo Lopes, Timbó Grande e São Ludgero.  

Por nortear-se pela tendência pedagógica ecossistêmica, a pesquisa teve como 

base epistemológica as contribuições dos paradigmas ecossistêmico e transcomplexo, 

sendo que esta última perspectiva tem suas referências marcadas pelo pensamento 

ecologizador da educação, pelo diálogo entre os diferentes saberes e pelo manejo de 

incertezas (GONZÁLEZ VELASCO, 2017). O paradigma ecossistêmico, por sua vez, 

influencia na organização de uma prática pedagógica que estimula a autonomia 

intelectual, contribuindo para o estudante discutir os problemas, encontrar soluções e 

transformar a realidade (MORAES, 1996), o que também é viabilizado quando se 

prioriza o paradigma transcomplexo. 

As formações articuladas a esses paradigmas valorizam o conhecimento 

pertinente, ou seja, o conhecimento produzido pela racionalidade aberta, que 

contextualiza e concebe a multidimensionalidade humana, social e da natureza ao 

orientar-se pela superação “[...] de uma visão fragmentada, disjuntiva e separadora do 

ser humano em relação à natureza e à sociedade” (SÁ, 2019, p. 19).  

Como aspecto fulcral do pensamento complexo (MORIN, 2015, 2019), o 

conhecimento pertinente é dinamizado em instituições que promovem práticas 

pedagógicas transdisciplinares (NICOLESCU, 2014, 2018) e ecoformadoras (PINEAU, 

2004) e, portanto, iniciativas comprometidas com o bem viver individual, social e 

ambiental (ZWIEREWICZ, 2017).  Tanto a transdisciplinaridade como a ecoformação 

são fundamentais para superar a própria compreensão do que é o conhecimento 

pertinente, já que, para Morin (2019), existe uma profunda cegueira sobre o que deve 

ser esse tipo de conhecimento. Para ele “[...] a consciência do caráter incerto do ato 

cognitivo constitui a oportunidade de chegar ao conhecimento pertinente” (MORIN, 2011, 

p. 75), ou seja, um conhecimento indispensável que para Morin (2011, p. 42) superar um 

“[...] pensamento que separa a reduz [...]” por um “[...] pensamento que distingue e une 

[...]”.   
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Morin (2011), também, elucida algumas pistas para o conhecimento pertinente: i) 

a necessidade de situar as informações ou dados em seu contexto para que adquiram 

sentido; ii) considerar o global como algo que mais do que o contexto, pois no todo 

existem qualidades ou propriedades não são encontradas nas partes quando estão 

fragmentadas; III) reconhecer a multidimensionalidade do ser humano, da sociedade e 

de tudo que a compõe. IV)  a necessidade de o conhecimento enfrentar a complexidade, 

no sentido de considerar a interdependência, a inter-retroatividade tanto entre o 

conhecimento e seu contexto como as partes e o todo e vice-versa e as partes entre si.  

Nesse entendimento, o conhecimento não deixa de se utilizar da abstração, mas 

procura construir-se por referência ao contexto, devendo ser mobilizado a partir daquilo 

que o sujeito sabe do mundo. É diante disso que se constitui a relevância da reforma do 

pensamento, especialmente pelo seu potencial para a superação do pensamento 

simplificador, descontextualizado e incapaz de relacionar o local e o global.  

O conhecimento pertinente, portanto, dinamizado pela transdisciplinaridade e 

pela ecoformação promove processos de ensino e de aprendizagem que estimulam 

aquilo que Lobo e Suanno (2017) definem com a compreensão da realidade e aumento 

do nível de percepção dos estudantes que, ao abraçarem os conhecimentos científicos 

e vivenciais, articulam-nos, quebrando a fragmentação e gerando um novo saber, um 

saber contextualizado.  

Enquanto a transdisciplinaridade articula aquilo que está entre, além e através 

das disciplinas (NICOLESCU, 2014, 2018), a ecoformação valoriza “[...] a construção 

subjetiva de valores e atitudes sustentáveis, voltados para o equilíbrio da vida em sua 

plenitude e planetariedade [...]” (SANT’ANA; CUNHA; SUANNO, 2016, p. 25). Esses 

autores também defendem que as práticas pedagógicas norteadas pela ecoformação 

não promovem somente a preservação da espécie humana, mas também “[...] o cuidado 

da natureza, vendo-a não mais a partir da ótica depredadora e capitalista ocidental, e 

sim desde a consciência e emoção de pertença interdependente homem-natureza”. 

Especificamente neste momento, frente à realidade vivenciada a partir de 2020, 

com uma pandemia paralisante e voraz, causada pelo Sars-CoV-2, práticas 

valorizadoras do conhecimento pertinente e norteadas pela transdisciplinaridade e pela 

ecoformação se fazem mais urgentes do que nunca, indicando a emergência de sair de 

um labirinto educacional secular por meio daquilo que Morin (2018) considera uma 

reforma do pensamento. Vale lembrar que há, praticamente, 30 anos Morin e Kern 
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registraram na obra Terra-Pátria que “As advertências e os alertas se multiplicam sem 

sucesso e só demasiado tarde conseguem vencer as inércias e as cegueiras, sendo 

preciso chegar ao desastre para que uma resposta se reorganize” (MORIN; KERN, 

2005, p. 154). 

Mesmo antes dessa pandemia, Morin (2018, p. 13) já destacava grandes 

problemas da humanidade e, para ele, seriam cada vez mais “[...] transversais, 

multidimensionais e transnacionais, globais, planetários”. Ele, igualmente, reforça que, 

apesar desses problemas, “Há uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e 

grave entre os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas 

[...]” (MORIN, 2018, p. 13). Existe, portanto, uma emergência no sentido de superar 

práticas pedagógicas sustentadas por um ensino fragmentado, conteudista e 

descontextualizado que vem sendo destacada por pesquisadores que se dedicam à 

análise da coerência entre a realidade e a prática pedagógica, a exemplo de Nóvoa 

(2017) 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 (p. 1108-1109). 
 

Surge, dessa forma, a necessidade de uma reflexão sobre a conjuntura 

educacional contemporânea no sentido de considerar seu compromisso não apenas 

com a valorização de aspectos referentes à história pregressa, mas também com a 

realidade presente e com o futuro do planeta.  

Diante desse contexto e, compreendendo que as transformações suscitam um 

processo contínuo, reflexivo e crescente de comprometimento e ampliação de 

consciência e considerando a relevância que o Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas  vem assumindo nos locais em que está sendo desenvolvido, 

envolvendo especialmente a Educação Básica, constituiu-se o seguinte problema de 

pesquisa: quais são as contribuições de uma formação com ênfase transdisciplinar e 

ecoformadora na prática pedagógica de docentes atuantes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da rede Municipal de Ensino de União da Vitória - Paraná? Seu objetivo 

foi desenvolver uma proposta formativa transdisciplinar e ecoformadora, com base no 

Programa de Formação em Escolas Criativas, ajustada à realidade dos docentes de 
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União da Vitória, Paraná, verificando suas contribuições à prática pedagógica para o 

planejamento do ensino e para a transformação do entorno escolar. 

 Como objetivos específicos, propôs-se: levantar demandas e sugestões 

formativas de gestores e de docentes atuantes na Rede Municipal do Ensino 

Fundamental de União da Vitória; adaptar o Programa de Formação-Ação em Escolas 

Criativas às demandas apresentadas pelos gestores e docentes atuantes na rede 

Municipal do Ensino Fundamental de União da Vitória; elaborar colaborativamente 

Projetos Criativos Ecoformadores, na realização dos encontros formativos, para que as 

escolas os aplicassem durante o período de formação docente; sistematizar a percepção 

dos participantes da pesquisa sobre os impactos da formação continuada com ênfase 

transdisciplinar e ecoformadora na própria prática pedagógica e sua implicação no 

planejamento do ensino e no contexto em que atuam; estruturar a versão final da 

proposta formativa em formato de produto educacional, visando tanto ao atendimento 

das prerrogativas do mestrado profissional como a possibilidades para o acesso de 

profissionais interessados em práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras. 

Metodologicamente, priorizaram-se a pesquisa-ação, apoiada pelas pesquisas 

exploratória e documental, e a abordagem qualitativa, dando-se a participação de 30 

profissionais atuantes na gestão e na docência em escolas vinculados à Rede Municipal 

de Ensino de União da Vitória, Paraná.  

Para a coleta de dados, utilizaram-se as seguintes técnicas de pesquisa:  a 

pesquisa com survey, a análise documental, o processo de cocriação e o grupo focal. 

As técnicas de pesquisa tiveram como suporte os seguintes instrumentos: i i) um 

questionário sobre necessidades e potencialidades formativas aplicado no início da 

intervenção formativa, elaborado com base no instrumento criado por Almeida (2018); ii) 

um roteiro de planejamento utilizado para adaptar o Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas às demandas apresentadas pelos gestores e pelos docentes que 

participarão do estudo;  iii) um roteiro elaborado com base nos organizadores 

conceituais do PCE, proposto por Torre e Zwierewicz (2009), utilizado para elaborar um 

PCE por instituição de ensino durante os encontros formativos;  iv) um questionário para 

conhecer a percepção dos docentes sobre os impactos da formação na prática 

pedagógica, no planejamento do ensino e na transformação do entorno escolar; v) um 

roteiro para o grupo focal utilizado para coletar dados sobre a percepção de parte dos 
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participantes da pesquisa em relação às contribuições para uma prática transdisciplinar 

e ecoformadora. 

 Esta pesquisa-ação se justifica por possibilitar aos docentes a participação em 

um programa de formação-ação continuada comprometido em aprofundar 

conhecimentos de uma nova perspectiva paradigmática, possibilitando-lhes reflexões 

sobre suas práticas pedagógicas, a identificação de demandas e a construção de 

possibilidades para sua ressignificação. O estudo converge, dessa forma, com a 

pergunta que orienta um dos artigos publicados por Nóvoa (2017):  

[...] como construir programas de formação de professores que nos permitam 
superar esta distância, recuperando uma ligação às escolas e aos professores 
enfraquecida nas últimas décadas, sem nunca deixar de valorizar a dimensão 
universitária, intelectual e investigativa? (p. 1109). 

D’Ambrósio (1997 p. 89), por sua vez, afirma que “Se pretendemos uma 

educação abrangente, envolvida com o estado do mundo, abrindo perspectivas para um 

futuro melhor, temos que repensar nossa prática, nossos currículos”. Por isso, o que se 

pretende com esta pesquisa é propor uma formação voltada à inteireza do ser e que 

colabore para “[...] resgatar a condição humana como o objeto/sujeito essencial de todo 

o ensino” (MORIN, 2003, p. 15).  

Com base nessas reflexões, compreende-se que o ensino precisa ser pensado 

num sentido muito mais amplo do que aquele dividido por disciplinas. Isso justifica a 

opção pelo Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, pois, para Almeida 

(2018, p. 20), ele se dinamiza por meio do uso de uma metodologia comprometida com 

a pertinência do ensino e com a transformação da prática pedagógica, contribuindo, 

dessa forma, para a “[...] aproximação do currículo com a realidade local e global e a 

articulação teórico-prática [...]”.  

 Coaduna-se, de modo igual, com a ideia de Andrade (2011, p. 95) sobre a 

consciência de que é preciso renovar as práticas pedagógicas, agir de forma integral e, 

especialmente, “[...] ver-se como parte de um todo, em que o conhecimento não deve 

ser responsável por divisões e fragmentos e, sim, por integração e transcendência, 

construídas de forma complexa”.  

Nesse sentido, esperava-se que os participantes da pesquisa reconhecessem a 

importância e a necessidade de inovar em suas práticas pedagógicas no contexto atual 

ou potencializar iniciativas transdisciplinares e ecoformadoras nutridas no contexto 

escolar. Para tanto, contaram com apoio para a realização de um planejamento 
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colaborativo, utilizando como base a metodologia dos PCE, uma proposta criada por 

Torre e Zwierewicz (2009), publicada na obra ‘Uma escola para o século XXI: Escolas 

Criativas e resiliência na educação’. 

Em sua estrutura, o estudo organiza-se em cinco capítulos com discussões sobre 

perspectivas teóricas que norteiam a pesquisa, a metodologia que a orienta, bem como 

os resultados do estudo e sua discussão. 

No primeiro capítulo “A educação e a emergência pela tendência pedagógica 

ecossistêmica”, buscou-se evidenciar a relevância da educação para tangenciar práticas 

pedagógicas que valorizem a vida no e do planeta, tendo em vista demandas que se 

fortaleceram nas duas primeiras décadas do século XXI.  

Nesse sentido, destaca-se a relevância das escolas para a formação de pessoas 

críticas, conscientes, comprometidas, solidárias e atuantes frente às situações que 

põem em risco a vida presente e futura em função de ações regressas e atuais. Portanto, 

procurou-se discutir a emergência de refletir sobre a prática pedagógica de modo que a 

mesma considere a religação entre as diferentes áreas do conhecimento e dessas em 

relação à realidade, valorizando o ensino pertinente.  

No segundo capítulo, a formação docente é discutida no sentido de valorizar a 

superação de iniciativas descontextualizadas e distantes das condições reais do 

contexto local e da realidade planetária. Nesse processo, apresentam-se possibilidades 

pautadas na transdiciplinaridade e na ecoformação com a intenção de observar seu 

potencial para formar profissionais comprometidos com as demandas da realidade atual 

e com as incertezas em relação ao futuro. 

No terceiro capítulo, sistematiza-se a proposta das Escolas Criativas e as ações 

que confirmam sua relevância para uma formação contextualizada, dentre as quais 

resultados das implicações da metodologia do PCE, que trouxe, especialmente para o 

contexto catarinense, possibilidades para articular base teórica das Escolas Criativas às 

práticas efetivadas nas instituições de ensino. Neste capítulo, sistematiza-se, ainda, o 

desenvolvimento do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, objeto de 

estudo desta pesquisa, e a criação da Rede Internacional de Escolas Criativas - RIEC. 

No quarto capítulo, apresentam-se especificidades metodológicas implicadas na 

pesquisa. Além do tipo e da abordagem, situam-se, no decorrer do capítulo, os 

participantes do estudo, as técnicas e instrumentos utilizados, o atendimento dos 

preceitos éticos e outras especificidades definidas metodologicamente. 
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No quinto e último capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa. Além de 

demandas e de sugestões formativas de gestores e de docentes participantes da 

pesquisa, mostram-se especificidades implicadas na adaptação do Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas às demandas locais, bem como o produto 

educacional acompanhado por parte dos PCE elaborados e aplicados no decorrer da 

formação e a percepção dos participantes sobre os impactos da formação em sua 

própria prática pedagógica 

Entre os benefícios sociais da pesquisa, destaca-se a possibilidade para que os 

docentes pudessem, durante a participação em um programa de formação-ação 

continuada, implementar práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras por 

meio da aproximação entre conteúdos e realidade, tornando o ensino mais significativo 

e pertinente aos estudantes, além de estimular possibilidades para aproximar a escola 

da comunidade e de colaborar na transformação do entorno escolar. Essas ações 

convergem com o Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação 

Básica - PPGEB, o qual prioriza a pesquisa com intervenção.  

Esperava-se, portanto, que esta pesquisa oportunizasse novas descobertas ao 

refletir sobre a importância de potencializar e de valorizar o trabalho que a escola já 

realiza e ressignificar aquilo considerado necessário. Nesse sentido, considera-se 

oportuno lembrar que 

[...] Estamos perante um momento crucial da história dos professores e da 
escola pública. Precisamos repensar, com coragem e ousadia, as nossas 
instituições e as nossas práticas. Se não o fizermos, estaremos a reforçar, nem 
que seja por inércia, tendências nefastas de desregulação e privatização 
(NÓVOA, 2017, p. 1111). 

 É com esse propósito que se almeja inspirar gestores e docentes, especialmente 

os que compartilham das muitas indagações que emanam do contexto educacional atual 

e que buscam, por meio do diálogo com saberes teóricos de diferentes autores, novas 

propostas metodológicas, novos caminhos para uma educação transformadora. Uma 

educação capaz de contribuir para uma escuta mais sensível e que colabore para 

resgatar a essência do ser humano, visando a uma compreensão mais global do mundo.  
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1 A EDUCAÇÃO E A EMERGÊNCIA POR UMA NOVA TENDÊNCIA PEDAGÓGICA  

Ao refletir sobre as demandas sociais, ambientais, econômicas, culturais e 

políticas que se manifestam em âmbito global e se capilarizam localmente, observa-se 

a relevância da educação para tangenciar práticas pedagógicas que valorizem a vida no 

e do planeta, visto se dar, também, na e pela escola, o fortalecimento dos valores e das 

atitudes indispensáveis às realidades atual e futura. Contudo, as práticas educativas 

ainda carregam fortes influências de paradigmas educacionais que trabalham com 

saberes fragmentados e dissociados da realidade.  

“Na verdade, continuamos, ainda, apegados ao velho modelo tradicional 

mecanicista, cartesiano que, além de separar o mundo do sujeito e o mundo do objeto, 

continua separando cognição e vida [...] indivíduo e meio ambiente [...]” (MORAES, 

2003, p. 37-38). Nesse processo, a aprendizagem ainda ocorre de forma desconectada 

da vida, desconsiderando, muitas vezes, até mesmo as transformações surgidas 

bruscamente e que afetam diretamente a realidade social e o meio ambiente local e 

global.  

Para Moraes (2003), essa visão fragmentada de ensino que desconecta o 

indivíduo do contexto, baseia-se na crença de que o passado e o futuro não têm ligação 

com os acontecimentos do presente. Em contrapartida, a educação pode ocupar uma 

posição de destaque na formação de pessoas críticas, conscientes, comprometidas, 

solidárias e atuantes frente às situações que põem em risco a vida futura em função de 

ações pregressas e atuais.  

Contudo, para que a escola desempenhe um papel comprometido com a 

realidade e o ensino proposto possa contribuir efetivamente nessa formação, necessário 

se faz pensar a partir de um novo direcionamento das práticas pedagógicas num sentido 

de inovação e de reflexão sobre os paradigmas educacionais e as tendências 

pedagógicas que têm influenciado a educação. Ao mesmo tempo, é preciso tempo, 

cautela e disposição para inovar e promover mudanças necessárias e urgentes no 

cenário educativo para, de fato, o ensino ser mais proveitoso, significativo não só para 

quem aprende, mas para todos os que se beneficiam das práticas trabalhadas. 

Portanto, a educação não pode mais ser pensada apenas para o interior da sala 

de aula. É preciso priorizar práticas pedagógicas que a estimulem a perpassar os muros 
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da escola e beneficiar, direta e indiretamente, o maior número de pessoas e os contextos 

em que estão inseridas. 

A escola é, sem dúvida, um espaço privilegiado de transformação do sujeito e de 

estímulo à transformação do contexto de sua inserção e, por isso, “[...] precisa ser um 

laboratório para o desenvolvimento humano e o ensino da compreensão, para o 

exercício do pensamento divergente, criativo, cooperativo, solidário, multirreferencial e 

transdisciplinar, e em especial para o pensamento ecologizado [...]” (MORAES, 2019, p. 

140). Esse novo direcionamento exige uma postura de inovação e de mudança e um 

esforço coletivo a fim de aceitar o novo e de transformar as práticas pedagógicas 

tradicionais em práticas transdisciplinares e ecoformadoras, por meio das quais se 

prioriza a formação de pessoas conscientes de suas ações e engajadas às causas 

sociais e ecológicas. 

Partindo do princípio de que romper paradigmas ainda é um desafio, pois 

demanda mobilização e persistência, esta pesquisa tem como condição mobilizadora a 

busca por uma tendência pedagógica vinculada ao paradigma transcomplexo e ao 

paradigma ecossistêmcio. Anunciado por González Velasco (2017), o primeiro 

paradigma, segundo o autor, tem como referência o pensamento ecologizador da 

educação, o diálogo entre os diferentes saberes e o manejo das incertezas. Por isso, 

sua dinamização no contexto escolar se processa por meio de uma perspectiva 

transdisciplinar e ecoformadora. 

Torre (2008, p. 21) reforça que tanto a transdisciplinaridade como a ecoformação 

são conceitos vinculados a um novo paradigma e “[...] que encarnam e projetam um 

novo olhar sobre a geração do conhecimento e sobre a prática educativa”. Nesse 

sentido, educar não se limita a transformar as pessoas “[...] com base no conhecimento. 

Deve ser uma transformação sustentável, comprometida, consciente, social e planetária 

[...]” (p. 133).   

É com essa perspectiva que a transdisciplinaridade se transforma em um convite 

“[...] para pensarmos complexo e religarmos conhecimentos que se encontram 

fragmentados em disciplinas. E religar a estes, os saberes da experiência de vida [...]” 

(SUANNO, 2015, p. 45-46). Da mesma forma, “Pensar a ecoformação na escola deixa 

saliente seu alinhamento à cidadania planetária e à promoção da sustentabilidade [...]” 

(SANT’ANA; CUNHA; SUANNO, 2016, p. 26).  
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Antes de tecer considerações a respeito da emergência de uma tendência 

pedagógica comprometida com esse processo, julga-se necessário relembrar, mesmo 

que brevemente, os paradigmas educacionais que têm acompanhado o percurso de 

formação de docentes ao longo dos anos.  

Para tanto, parte-se deste princípio anunciado por Freire (2013, p. 110): “Se a 

educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação 

não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da 

ideologia dominante”. Em decorrência disso, defende-se que a reflexão sobre a prática 

pedagógica precisa considerar a religação entre as diferentes áreas do conhecimento e 

dessas com a realidade (ZWIEREWICZ, 2017), valorizando o ensino pertinente, ou seja, 

o ensino que colabora para aquilo que Morin (2011, p. 34) descreve como “[...] situar as 

informações e dados em seu contexto para que adquiram sentido”.  

Para se trabalhar com a contextualização do saber, ou seja, com conhecimentos 

pertinentes, é preciso promover a religação entre os saberes, uma condição valorizada 

por González Velasco (2017), e desses em relação à realidade.  Essa religação 

relaciona-se a uma prática pedagógica comprometida com a tomada de consciência 

sobre o “[...] contexto multidimensional da educação e do ser humano [...]” e que 

transgrida “[...] o ciclo transmissivo e reprodutivo do conhecimento [...]” (PINTO, 2011, p. 

44), estimulado por parte dos paradigmas educacionais. 

 

1.1 PARADIGMAS EDUCACIONAIS: DE UMA VISÃO DESCONTEXTUALIZADA A 

PERSPECTIVAS TRANSCOMPLEXA E ECOSSISTÊMICA 

 Transformar a prática pedagógica tradicional implica situar, inicialmente, em qual 

dos paradigmas educacionais centra-se a educação atual em cada instituição de ensino. 

Implica, também, identificar o paradigma educacional que se pretende potencializar para 

reduzir a distância entre o paradigma vigente e o idealizado.  

 Moraes (2018) auxilia nesse exercício quando defende a existência de quatro 

paradigmas educacionais com influência no contexto escolar: o positivista, o 

interpretativo, o sociocrítico e o ecossistêmico. Além disso, González Velasco (2017) 

discute o paradigma transcomplexo.  
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Esses paradigmas constituem a Figura 1. A disponibilização na figura caracteriza 

a transição expressa no título desta seção, ou seja, a transição que se exercita na 

passagem da descontextualização a uma perspectiva transcomplexa e ecossistêmica, 

caracterizada pela superação da fragmentação do ensino centrado no isolamento das 

disciplinas e na desarticulação das mesmas com as realidades local e global.  

Figura 1 - Paradigmas educacionais 

 
Fonte: adapta de Zwierewicz et al. (2016).  

 

O paradigma positivista, também conhecido como tradicional, definiu-se pelos 

princípios cartesianos de fragmentação do conhecimento e de dicotomia das dualidades 

veiculados a partir da difusão dos posicionamentos de Descartes. Essa fragmentação 

do conhecimento se generaliza e se reproduz por meio da organização social e 

educacional e configura “[...] o modo de ser e de pensar dos sujeitos [...]” (SANTOS, 

2009, p. 15).  

Pinho e Passos (2018) lembram que, ao ser capilarizado com apoio dos ideais 

cartesianos do século XVI, o paradigma positivista potencializou uma pedagogia linear. 

Sustentada pelo princípio da fragmentação, tal perspectiva estimula a organização da 

prática pedagógica por meio da disjunção dos pares binários, tais como a parte-todo e 

o local-global (SANTOS, 2009).  
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Isso ocorre porque, ao privilegiar o pensamento reducionista, as ações 

pedagógicas não apreendem a “[...] multidimensionalidade das realidades [...]” (MORIN, 

2004, p. 112). Em decorrência, a fragmentação se projeta na organização curricular nas 

metodologias e nos processos avaliativos adotados em sala de aula. 

“[...] Por se constituir em um paradigma educacional secular, as possibilidades de 

superação tardam a se efetivar, resultando em práticas excludentes e que privilegiam os 

estudantes que têm mais facilidade de memorizar” (ZWIEREWICZ, 2015, p. 13). Nesse 

processo, compete ao docente centrar seus esforços na transmissão de conhecimentos 

predeterminados, e aos estudantes assumir a condição de receptores e de reprodutores 

daquilo que lhes é repassado.  

O segundo paradigma mencionado por Moraes (2018) é o interpretativo. Para a 

autora, esse não tem como enfoque o acontecimento ou o objeto de estudo, mas a 

subjetividade dos sujeitos que com eles têm alguma relação. Por isso, estimula a 

compreensão a partir da experiência subjetiva do indivíduo (BURRELL; MORGAN, 

1979). 

Com base nesse paradigma educacional, cujas raízes têm relação com a 

proposta da Escola Nova, os fatos ou os acontecimentos não têm sentido fora da 

consciência do indivíduo. Portanto, significa um avanço se comparado à percepção 

priorizada no paradigma positivista, na qual a interpretação individual não é valorizada 

(ZWIEREWICZ, 2014).  

Ao contextualizar o paradigma interpretativo, Moraes (2018, p. 16) indica que um 

acontecimento é avaliado a “[...] a partir do impacto que produz nas pessoas afetadas, 

direta ou indiretamente [...]”. Diante dessa perspectiva, os fatos por si mesmos carecem 

de significado, já que são as pessoas as quais os interpretam de uma forma ou de outra.  

Na área da pesquisa, esse paradigma estimula a compreensão, não valorizando 

somente o controle rígido do objeto de estudo como propõe o paradigma positivista. Já 

nas ciências humanas, de uma forma mais geral, Santos Filho (2002) registra que esse 

paradigma trouxe novas perspectivas, apontando para a impossibilidade do 

distanciamento entre sujeito e objeto.  

Uma escola organizada a partir do paradigma interpretativo se legitima por meio 

de uma documentação pedagógica que valoriza o estudante como centro da 

aprendizagem. Os professores, por sua vez, promovem metodologias ativas, mediante 

as quais os estudantes têm possibilidade de descobrir e expor seus pontos de vistas.  
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Ainda que represente um avanço, o referido paradigma subestima aspectos 

valorizados pelos dois paradigmas tratados na sequência. Entre esses aspectos, 

destaca-se a análise crítica da realidade sociocultural e as possibilidades de nela intervir 

por meio de um referencial de educação que fortaleça a capacidade de resiliência e o 

trabalho compartilhado, visando ao bem comum (ZWIEREWICZ, 2014). 

Ao enunciar a influência de um terceiro paradigma na educação, Moraes (2018) 

avalia que as explicações dos dois paradigmas educacionais mencionados 

anteriormente são imparciais e insuficientes, pois, enquanto o primeiro tem como foco o 

fato ou objeto, o segundo centra nas vivências das pessoas e, portanto, na subjetividade.  

Para autora, são “[...] duas formas complementares, mas insuficientes por si sós para 

justificar um fenômeno de conotações sociais [...]” (p. 17). 

 Ainda de acordo com Moraes (2018), um terceiro paradigma, ou seja, o 

paradigma sociocrítico avança no sentido de agregar às práticas pedagógicas as 

perspectivas do contexto sociocultural, possibilitando a análise do impacto e das 

consequências sociais do fato, dando-se uma formação capaz de articular texto e 

contexto. 

Colunga, García Ruiz e Blanco (2013) registram que, entre as principais 

características do paradigma sociocrítico, destaca-se a tendência de estimular o 

conhecimento da realidade, compreendendo-a como práxis. Por isso, a prioridade de 

uma escola que tem como base esse paradigma educacional não se constitui pela 

transmissão do conhecimento, mas pelas possibilidades de análise crítica dos 

conhecimentos historicamente sistematizados, considerando, nesse processo, os 

valores sociais envolvidos (ZWIEREWICZ, 2014).  

Ponderando que novas demandas vêm se consolidando após a forte 

capilarização do paradigma sociocrítico no contexto brasileiro, Moraes (2018) indica o 

surgimento de uma quarta alternativa. Trata-se do paradigma ecossistêmico. 

Na perspectiva do paradigma ecossistêmico “[...] não há separatividade, inércia 

ou passividade [...]. Tudo está relacionado, conectado e em renovação contínua” 

(MORAES, 1996, p. 61). A autora registra que se espera, desse paradigma, uma 

importante contribuição no resgate do ser humano a partir de uma visão de totalidade, 

pois estimula um olhar sistêmico que reconhece a interdependência de todos os 

fenômenos e o entrosamento dos indivíduos e das sociedades nos processos cíclicos 

da natureza.  
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Ao contextualizar o referido paradigma, observa-se que, sobre ele, “[...] a 

realidade emerge como unidade global, complexa, integrada por fatos, situações, 

contextos, pessoas, valores socioculturais, etc. Trata-se de um sistema interativo e 

dinâmico no qual a modificação de um dos elementos altera as relações entre todos 

eles” (MORAES, 2018, p. 17). 

O referido paradigma é articulado à visão sistêmica, formulada por Bertalanfly, 

que, para Morin (2009), criou um obstáculo ao conhecimento reducionista a partir da 

segunda metade do século XX, retomando a ideia de o significado do todo ser mais que 

um conjunto de partes que o consolidam. Essa concepção auxilia no conhecimento do 

homem sem isolá-lo do universo e, enquanto ajuda a situá-lo, estimula o conhecimento 

pertinente por meio do qual o seu objeto de estudo é contextualizado. 

Para o paradigma ecossistêmico “[...] importam tanto os fatos como sua 

interpretação, bem com as interações entre os valores dominantes no momento [...]” 

(MORAES, 2018, p. 17). Nessa perspectiva, “[...] a realidade educacional é complexa, 

polivalente, interativa, construtiva e transcendente” (MORAES, 2018, p. 18), superando 

a ideia da especialização excessiva e do princípio da fragmentação. 

É, portanto, o oposto de uma perspectiva a qual isola os objetos daquilo que os 

envolve, persistindo, conforme Morin (2011) nomeia, como inteligência cega por destruir 

os conjuntos e a totalidade. Moraes (2018, p. 45) registra que o paradigma ecossistêmico 

é “[...] também um modo de pensar que nos leva a perceber que o processo de auto-

organização implica em que a organização do nosso mundo exterior está também 

inscrita dentro de cada um de nós [...]”. As escolas que têm como base esse paradigma 

procuram contribuir para a formação de pessoas que acessam, apropriam-se, produzem 

e difundem conhecimentos científicos, analisam criticamente a realidade, fazem 

projeções sobre possíveis soluções e as utilizam para uma transformação mais imediata 

do entorno (ZWIEREWICZ, 2014).  

 Pinho e Passos (2018, p. 448) defendem que essa perspectiva paradigmática 

supõe a adoção de “[...] novas formas de diagnóstico, novos procedimentos 

metodológicos que sejam mais adequados a cada situação e que permitam apreender 

o real, com suas múltiplas dimensões, em toda sua complexidade [...]”. Nesse sentido, 

ressalta-se que  

[...] é tarefa nossa refletir sobre quais paradigmas a educação deve se voltar, 
tendo em vista o cenário que nos vem sendo posto e o fato de que, de forma 
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geral, os processos educativos formais têm se voltado para a manutenção de 
um status quo que ameaça a continuidade da vida [...] (ANASTÁCIO, 2016, p. 
37). 

Por isso, é preciso ultrapassar o entendimento de a competência docente se 

estabelecer apenas pelo conhecimento daquilo ensinado. Tal emergência está no cerne 

de uma reforma paradigmática superadora da “[...] dimensão mecânica do ato didático 

e tem o ato de criar como desencadeador de aprendizagem [...]” (GUÉRIOS, 2002, p. 

177-179).  

Sem a intenção de comparar o paradigma ecossistêmico, discutido por Moraes 

(2018), ao transcomplexo, discutido por González Velasco (2017), registram-se 

condições que aproximam ambos os paradigmas. Para tanto, destaca-se, inicialmente, 

que, para González Velasco (2017), o paradigma transcomplexo tem como referência 

três condições nodais: o pensamento ecologizador da educação, o diálogo entre os 

diferentes saberes e o manejo das incertezas. 

O pensamento ecologizador implicado no conceito do paradigma transcomplexo 

também define o paradigma ecossistêmico. Essa condição é perceptível quando Moraes 

(2018, p. 39) registra que “[...] Um pensamento ecológico seria, então, um pensamento 

relacional, dialógico, indicando que tudo que existe, coexiste e que nada existe fora de 

suas conexões e de suas relações [...]”.  Da mesma forma, pode ser observada quando 

a autora afirma que um “[...] pensamento ecossistêmico reconhece que tudo está 

interconectado e que o entrelaçamento da vida não é meramente uma conclusão 

religiosa, mas, sobretudo, científica [...]” e quando a mesma destaca o potencial desse 

pensamento para o “[...] resgate da dimensão contextual, ecológica, relacional e 

sistêmica da vida [...]”  (2018, p. 41), se constituindo em “[...] um novo modo de pensar 

que propõe uma ecologia libertadora de ideias, de pensamentos, e sobretudo, 

libertadora do coração [...]” (2018, p. 42) 

Já o diálogo entre os diferentes saberes veiculado no conceito do paradigma 

transcomplexo, igualmente, é valorizado no paradigma ecossistêmico quando Moraes 

(2018, p. 44) destaca que esse enfoque “[...] traz consigo a visão de que o conhecimento 

é construído a partir de intercâmbios nutridores entre sujeito e objeto, mediante diálogos, 

interações, transformações, enriquecimentos mútuos, onde nada é linear ou 

predeterminado [...]”. 

Finalmente, o manejo das incertezas que constitui a terceira condição nodal do 

conceito do paradigma transcomplexo, de modo semelhante, é considerado no 
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paradigma ecossistêmico. Como exemplo, destaca-se a indicação de Moraes (2018, p. 

50) sobre a defesa de que a dinamização do paradigma ecossistêmico ocorre em um 

sistema educacional aberto e no qual o docente “[...] aceita a incerteza, acolhe o 

inesperado, reconhece a necessidade de mudança e replaneja a ação [...]”, constituindo-

se a partir de “Um currículo sempre preocupado em explorar o desconhecido e 

possibilitar novas emergências e transcendências [...]” (2018, p. 50).  

Existe, portanto, uma proximidade entre as três condições nodais que definem o 

paradigma transcomplexo e as perspectivas norteadoras e decorrentes do paradigma 

ecossistêmico. Ainda assim, é possível existirem especificidades que os distingam. Para 

evitar equívocos nesse sentido, já que aprofundar a discussão sobre os paradigmas não 

foi um compromisso assumido na pesquisa, opta-se por priorizar as contribuições 

analisadas dos dois paradigmas.  

É por meio das três condições aqui destacadas, que aproximam os dois 

paradigmas, que se observa a necessidade de discutir uma nova tendência educacional 

vinculada ao pensamento complexo, à transdisciplinaridade e à ecoformação, 

especialmente porque são esses conceitos que expressam a implicação do paradigma 

ecossistêmico.  

Essa tendência poderia ampliar a discussão tecida por Mizukami (2016) quando 

lançou uma nova edição do livro “Ensino: as abordagens do processo”. A primeira edição 

desse livro é de 1986, e nele a autora classifica as tendências pedagógicas identificadas 

até aquele momento, preservando a mesma classificação na edição atual, o que 

demonstra uma lacuna temporal sem identificação de possíveis tendências que foram 

se constituindo nas três últimas décadas.  

1.1.1 A emergência de uma tendência pedagógica com implicações do 

pensamento complexo, da transdisciplinaridade e da ecoformação 

 

Na busca de possibilidades para dinamização dos paradigmas ecossistêmico e 

transcomplexo, observa-se que, na classificação das tendências pedagógicas tecida por 

Mizukami (2016), existe a ausência e as alternativas que se aproximem de ambos. Com 

base nessa lacuna, Zwierewicz et al. (2017) indicaram como uma das possibilidades a 

tendência pedagógica ecossistêmica. Para as autoras, trata-se da “[…] tendência 

pedagógica comprometida com o bem-estar individual, social e do meio ambiente e que 
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prioriza “[...] nos processos de ensino e de aprendizagem, a valorização tanto da 

religação dos saberes como “[...] a formação integral e a consciência planetária” (p. 

1848).  

Arraigada às condições nodais que definem o paradigma transcomplexo, 

discutidas na seção anterior, e que também se dinamizam no paradigma ecossistêmico, 

a tendência pedagógica ecossistêmica seria aquela capaz de valorizar o diálogo entre 

os diferentes saberes, a atenção às incertezas em relação ao futuro da humanidade e o 

estímulo ao pensamento ecologizador no âmbito educacional. Por isso, verifica-se seu 

compromisso com o bem-estar pessoal, social e ambiental, nutrido pelo pensamento 

complexo e por práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras. 

Essa “[…] perspectiva somente é possível quando se promove a interação 

teórico-prática e a articulação entre currículo e realidade” (ZWIEREWICZ et al., 2017, p. 

1848), estimulando-se o sentido de pertencimento e a pertinência do ensino. Essa 

condição converge com o alerta de Moraes (2018), ou melhor, de que é preciso 

vislumbrar novos referenciais que se comprometam com uma aquilo que define como 

uma evolução coletiva e como resgate da vida em sua plenitude. Para ela, são 

necessárias teorias mais eficientes, capazes de despertar o prazer na práxis docente, 

enquanto também colaboram para o processo de construção do conhecimento dos 

estudantes. 

É preciso, portanto, superar modelos enraizados, abrir a mente ao novo e tentar 

o desconhecido. Isso é possível por meio da aproximação ao paradigma ecossistêmico, 

especialmente em decorrência de esse se dinamizar pelos “[...] conceitos da 

transdisciplinaridade, da complexidade e da ecoformação” (ALMEIDA, 2018, p. 21), 

condições determinantes para a tendência pedagógica ecossistêmica e, portanto, com 

o foco epistemológico desta pesquisa. 

 Ao vincular a tendência pedagógica ecossistêmica ao pensamento complexo, 

viabiliza-se o que Sá (2019) define como pedagogia complexa, cujas contribuições 

auxiliam a enfrentar os desafios da vida, da escola, da formação de professores e de 

pedagogos, da sociedade e da educação do século XXI. O autor destaca, ainda, que a 

pedagogia complexa colabora para: expressar a necessidade de religação dos saberes 

e o diálogo epistêmico entre as áreas do conhecimento, superando uma visão 

reducionista, maniqueísta e excludente que, muitas vezes, existe no campo da educação 

brasileira; elaborar um conhecimento pedagógico pertinente; ensinar a compreensão 
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humana em oposição à barbárie; constatar e tratar dos processos do conhecer a 

realidade, da incerteza, do erro e da ilusão; resgatar os princípios éticos e estéticos no 

processo de formação humana; observar que pensar complexo, sistêmico-

organizacional, hologramático, recursivo (retroativo) e dialógico pode auxiliar os 

pedagogos, os docentes e as novas gerações no enfrentamento dos desafios da 

complexidade humana e, por extensão, da complexidade educacional. 

Ao investigar o movimento de constituição profissional docente sob a ótica da 

complexidade, Guérios (2019) observa que, apesar de contínuo e de permanente, ele 

não é linear nem tampouco previsível. “[...] A palavra complexidade só pode exprimir 

nosso incômodo, nossa confusão, nossa incapacidade para definir de modo simples, 

para nomear de modo claro, para ordenar nossas ideias” (MORIN, 2015, p. 5).  

Além disso, Petraglia e Vasconcelos (2017, p. 74) reforçam que “[...] o 

pensamento complexo, responsável pela articulação dos saberes, propõe um ir e vir 

entre poucas certezas e inúmeras incertezas [...] submetendo a realidade do cotidiano a 

um constante repensar sobre as ações e consequências”.   

“[...] O que denomino pensamento complexo é o que visa a ultrapassar a 

confusão, o embaraço e a dificuldade de pensar com o auxílio de um pensamento 

organização: que separa e que religa (MORIN, 2015, p. 18).  Para Guérios (2002, P. 

176), o pensar complexo expressa a necessidade de “[...] deixar o novo brotar [...]”, o 

que, nas palavras do autor, caracteriza “[...] uma potência indutora para o 

desenvolvimento de práticas inovadoras”. Nesse sentido, o pensamento complexo 

favorece uma racionalidade aberta, produzindo um conhecimento pedagógico dialógico 

comprometido com a educação para a lucidez (MORIN, 2000a). 

Dessa forma, compreende-se que a complexidade do fazer docente está ligada à 

imprevisibilidade característica do espaço escola, a qual demanda práticas pedagógicas 

ecologizadas, estimuladas por metodologias capazes de dialogar com os diferentes 

saberes e de se comprometer com o enfrentamento das incertezas em relação ao futuro. 

Ou seja, “[...] é preciso não só reencantar a educação, mas também reinventar a geração 

e o sopro criativo regenerador da própria vida, e resgatar este sopro nos mais diversos 

ambientes educativos, para que possamos educar as próximas gerações e sobreviver 

enquanto espécie” (TORRE et al., 2008, p. 47). 

Diante dessa perspectiva, propor uma reflexão sobre as práticas pedagógicas, 

tendo como base as orientações sobre a complexidade, implica dinamizar condições 
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para vivências pedagógicas transdisciplinares, ou seja, vivências que colaborem para 

“[...] promover a ressignificação do pensamento e favorecer a metamorfose da 

sociedade, buscando produzir transformações nas relações entre o ser humano, o 

conhecimento, a cultura e a natureza [...] (PINHO; PASSOS, 2018, p. 450). 

 Enquanto “[...] uma das considerações mais importantes do olhar transdisciplinar 

é a conexão entre o ser humano e os outros seres vivos e a natureza” (TORRE, 2008, 

p. 28), “[…] a ecoformação é uma maneira sintética, integradora e sustentável de 

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

(TORRE, 2008, p. 21). 

“[...] A ecoformação pode ser definida como a formação recebida e construída na 

origem das relações diretas com o ambiente material: os não-humanos, os elementos, 

a matéria, as coisas, a paisagem [...]”. Ela [...] leva em conta as relações de 

interdependência entre o organismo e o ambiente material que se desenvolvem no 

coração dos gestos cotidianos [...]” (PINEAU, 2006, p. 1 apud SILVA, 2008, p. 97). 

Assumir uma atitude transdisciplinar e ecoformadora, portanto, implica investir na 

transformação do ser humano em sua totalidade ao se relacionar consigo, com o outro 

e com o entorno. Nesse processo, a transdisciplinaridade não se constitui em “[…] um 

mero movimento epistemológico, disciplinar ou cultural; é antes de tudo, um novo olhar 

que tem sua projeção na vida e no âmbito social” (p. 31), enquanto a ecoformação 

colabora para uma prática pedagógica comprometida com o bem-estar individual, social 

e ambiental. 

Em processos formativos, sejam de docentes ou de estudantes, a 

transdisciplinaridade reverbera o que está entre as disciplinas através e além delas 

(NICOLESCU, 2014, 2018), implicando uma maneira complexa de pensar a realidade 

nutrida 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). 

Ao se referir sobre a didática e o trabalho docente sob a ótica do pensamento 

complexo e da transdisciplinaridade, Suanno (2015, p.28) se refere às “[...] 

transformações contemporâneas que estão associadas às problemáticas mundiais 

atuais [...]”, sugerindo uma nova maneira de pensar o presente em busca de novas 

possibilidades para a formação humana e para a didática. Isso, na perspectiva da autora, 

significa “[...] buscar compreender as inter-retro-ações, as transformações, as 
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problemáticas e os desafios do século XXI pode nos ajudar a ressignificar, reorganizar 

e transformar tais realidades e as percepções sobre a mesma” (p. 28-29). 

Nesse sentido, a ecoformação afirma que o contato formador com as coisas, com 

os objetos e com a natureza se transforma em um processo “[…] formador de outras 

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

ecoformação colabora para uma formação “[...] fundamentada na efetividade da vida, na 

partilha e na construção de redes e teias de solidariedade [...]” (PINHO; PASSOS, 2018, 

p. 453).  

Principalmente nesta época atípica marcada pela pandemia, reitera-se que as 

formas de ensinar e de aprender precisaram ser reinventadas. Mais do que em outros 

anos das últimas décadas, evidencia-se a necessidade de um olhar mais humano e 

global, capaz de dimensionar os impactos das atitudes pregressas e atuais no planeta e 

em na forma de viver e que geram cada vez mais incertezas em relação ao futuro da 

humanidade. Conforme descrito por Berg et al. (2020, p. 472),  

A COVID-19 não é a primeira ameaça, mas se tornou tão ou mais devastadora 
que aquelas que a antecederam. Isso por sua característica adaptável e 
flexível, sendo possível o seu contágio ocorrer em qualquer humano, 
independentemente de classe, idade, condições físicas, psicológicas ou 
educacionais. 

O isolamento social e a suspensão das aulas presenciais, que vêm acontecendo 

em decorrência de amenizar o contágio, estão acelerando a necessidade de a escola se 

reinventar não apenas na forma de continuar oferecendo o ensino, mas no sentido de 

oferecer suporte aos estudantes, os quais isolados, e, em muitos casos, sem o apoio 

familiar, possam se sentir motivados a continuar os seus estudos. 

Essa realidade emergente expressa a necessidade de um pensar complexo, 

nutrido por práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras. Da mesma forma, 

demonstra a incapacidade das tendências pedagógicas anunciadas na classificação de 

Mizukami (2016), realizada em 1986, de mobilizar as escolas diante de emergências 

manifestadas nas últimas três décadas, mas se agravaram com a pandemia. Isso 

justifica a discussão acerca da tendência pedagógica ecossistêmica. É na dinamização 

dessa ou de outras tendências pedagógicas que valorizam o pensamento ecologizador 

da educação, o diálogo entre os diferentes saberes e o manejo das incertezas que  

A transdisciplinaridade dá novo significado ao conhecimento, um movimento que 
envolve as dimensões humanas, promove alteridade, respeito ao próximo e a 
natureza, tolerância, compreensão, ética, é uma educação para o enfrentamento 
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das incertezas da vida, é uma mudança de atitude ante a vida (LOBO; SUANNO, 
2017, p. 374). 

Caracteriza-se, portanto, por ser uma pulsão religadora (SUANNO, 2015) entre 

conhecimentos, saberes, práticas, culturas e experiências. De tal modo, valoriza o 

pensar científico e os conhecimentos historicamente sistematizados, contudo, incorpora 

subjetividades, culturas, saberes não-científicos e autocrítica/autoconhecimento. Uma 

vez que visa ampliar a compreensão sobre ser humano, natureza, sociedade, culturas e 

questões contemporâneas. Isso, conforme Nicolescu (2018, p. 53), carateriza-se por 

estar “[…] ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e 

além de qualquer disciplina […]”.  

Tal perspectiva assume o desafio de pensar complexo e ecologizar sabers, 

considerando aspectos multirreferenciais e multidimensionais do objeto/fenômeno em 

estudo. Articula, de tal modo, razão, emoção, corporeidade e atitude transformadora ao 

trabalhar com uma razão sensível no intuito de produzir práxis complexa e 

transdisciplinar. 

Articulada à ecoformação, a transdisciplinaridade proporciona novos caminhos e 

possibilidades de enfrentamento das adversidades atuais, especialmente por conectar 

currículo e realidade, e o individual, ao social e ao ambiental. Esse processo depende 

da dinamização de tendências pedagógicas capazes de dialogar com o presente e de 

atentar para as incertezas em relação ao futuro. 

Contudo, Morin (2018, p. 99) afirma que, “[…] não se pode reformar a instituição, 

sem uma prévia reforma das mentes, mas não se pode reformar as mentes sem uma 

prévia reforma das instituições […]”. A relevância desse alerta se amplia quando se 

discute a incerteza em relação à duração da pandemia e às condições que precisam ser 

consideradas no contexto escolar para levar em conta as especificidades dos estudantes 

e de suas realidades.   

A única certeza no momento é de que a escola, enquanto instituição de ampla 

relevância, não pode mais ficar limitada ao seu espaço físico, isolada dentro de seus 

muros, mesmo que a pandemia cesse. Os anos 2020 e 2021 deverão servir de alerta 

sobre a necessidade de a educação ultrapassar seus limites físicos e espaciais e se 

conectar com os estudantes de forma a trabalhar não apenas conteúdo, mas 

principalmente a conscientização coletiva diante das emergências locais e globais, 

reiterando a relevância de tendências pedagógicas que mobilizem as condições para tal. 
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Independentemente de se optar por essa ou por outra tendência, já que as 

discussões sobre uma nova classificação ainda são recentes, considera-se a relevância 

de compreender que as emergências atuais implicam refletir somente sobre as causas 

e consequências, mas “[...] também em se posicionar diante delas sem ter como base 

um pensamento mutilador” (ZWIEREWICZ et al., 2019, p.12).  Por isso, “Necessitamos 

construir outros olhares sobre a realidade, o ser humano, os fenômenos e os processos 

de ensino e de aprendizagem, uma vez que o século XXI traz novos desafios a serem 

enfrentados” (SUANNO, 2015, p. 67). Esse, é, portanto, um momento de reflexão, de 

“[...] tomada de consciência, capacidade de ação transformadora, capacidade de 

decisão sobre o caminho ou os caminhos a serem percorridos” (SUANNO, 2015, p. 75), 

reverberando a necessidade de se considerar no contexto escolar, além de um novo 

paradigma educacional, tendências pedagógicas que se adequem a eles. 

Nesse processo, Suanno (2015) lembra que os docentes que constroem projetos 

contemplando didáticas complexas e transdisciplinares pensam o ensino, as práticas 

docentes, o planejamento, a metodologia, a avaliação, a relação docente e estudante, a 

mediação, dentre outros, contemplando condições para: reintroduzir o sujeito 

cognoscente na produção do conhecimento; pensar complexo; assumir perspectiva 

multidimensional e multirreferencial; transdisciplinarizar; ampliar a consciência; religar 

cultura das humanidades e cultura científica; conviver com a incerteza cognitiva e a 

incerteza histórica; pensar prospectivo e comprometer-se com o presente e o futuro; 

trabalhar com metatemas, construir metapontos de vista e metaconceitos; colaborar 

para a relação ternária entre teoria, prática e experiência do sujeito; impulsionar uma 

prática emancipatória. 
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2 DA FORMAÇÃO DOCENTE DESCONTEXTUALIZADA À FORMAÇÃO DOCENTE 

TRANSDISCIPLINAR E ECOFORMADORA 

A formação docente inicial e continuada tem se destacado entre os debates da 

área educacional e se justifica pela preocupação de formar profissionais cada vez mais 

capazes de lidar com as demandas da realidade atual e com as incertezas em relação 

ao futuro.  Apesar das preocupações, 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 preocupação inclui não apenas os docentes da Educação Básica, mas 

também os do Ensino Superior. Imbernón (2016) é um dos autores que destaca a 

ampliação da preocupação com a formação de docentes universitários, o que se reflete 

nas políticas institucionais, nas pesquisas e nas publicações. Ele, igualmente, faz 

referência a um momento de transição vivenciado atualmente, constituído pela 

persistência de programas de formação baseados no modelo tradicional e pelo 

surgimento de reflexões que podem contribuir para mudanças no cenário formativo.  

Ainda em relação à formação inicial, Gatti (2014) alega que, no contexto 

brasileiro, existe uma carência de propostas capazes de adequar o currículo às 

demandas atuais de ensino no sentido de rever a estrutura da formação ofertada pelas 

licenciaturas. Em contrapartida, defende que os cursos de licenciatura deveriam 

propiciar experiências envolvendo, entre outros aspectos, valores individuais e grupais 

para melhorar a formação do perfil dos egressos. 

De modo semelhante, existe uma preocupação quanto à definição do que 

constitui o objeto da formação docente. Para Garcia (1999, p. 26), o objeto da formação 

docente compreende “[...] os processos de formação inicial ou continuada, que 

possibilitam aos professores adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos [...]”.  

Mais recentemente, autores como Nóvoa (2008), Imbernón (2009) e Garcia 

(2009) passaram a vincular à formação docente à perspectiva de desenvolvimento 

profissional docente. A vinculação é justificada por Marcelo Garcia (2009, p. 9) ao alegar 

que o termo desenvolvimento sugere evolução e continuidade, rompendo com a 

justaposição entre formação inicial e continuada. Para ele, a expressão caracteriza a 

formação como sendo um processo contínuo e que se dá em longo prazo.  
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Além disso, as pesquisas sobre formação docente cresceram muito nos últimos 

anos e incluíram novos objetos de estudo (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). As 

autoras revelam que, nos anos de 1990, a grande maioria das investigações científicas 

nessa subárea centrava-se nos cursos de formação inicial (75%). Já a partir de 2000, o 

foco dirige-se ao docente, abrindo espaço ao profissional e a suas percepções. 

André (2010, p. 176) confirma essa tendência, alegando que, especialmente a 

partir do início do século XXI, passou-se a priorizar tanto a identidade como a 

profissionalização docente. Ela também destaca que, no escopo dessas pesquisas, 

consta “[...] o professor, suas opiniões, representações, saberes e práticas, chegando a 

53% do total de estudos sobre formação docente, em 2007”. 

Apesar da relevância desses estudos no sentido de ouvir os profissionais 

docentes, Gatti, Barreto e André (2011) alertam para dois tipos de preocupação: 

Por um lado, que não se deixe de investigar a formação inicial, que ainda carece 
de muito conhecimento sobre como formar professores competentes para atuar 
no mundo atual; por outro lado, as pesquisas não podem correr o risco de 
reforçar uma ideia, corrente no senso comum, de que o(a) professor(a) é o único 
elemento no qual se deve investir para melhorar a qualidade da educação (p. 
15). 

Portanto, pensar a formação docente no contexto atual, levando em conta a 

complexidade de fatores que a envolvem, não pode se limitar à atuação do docente de 

forma isolada, visto ser uma profissão muito subjetiva e estar condicionada a diversos 

fatores típicos do ambiente escolar. O ideal seria incrementar as pesquisas de forma a 

articular as concepções dos professores aos processos de aprendizagens da docência 

e às suas práticas de ensino (ANDRÉ, 2010) bem como investigar estudos sobre 

políticas públicas e outras demandas influentes na formação docente. 

Nesse sentido, Gatti (2017) ressalta que, para pensar e fazer a formação docente, 

é preciso considerar as condições situacionais e conscientizar-se das finalidades dessa 

formação. Nesse processo, deve-se saber “[...] os porquês, o para quê e o para quem é 

realizada essa formação, assumindo compromissos éticos e sociais” (GATTI, 2017, p. 

722). As discussões sobre formação docente não devem passar, portanto, “[...] apenas 

pelos aspectos pedagógicos, mas também pelas condições de trabalho, de emprego e 

pela deterioração salarial entre tantas outras variáveis importantes” (MORAES, 2010, p. 

176). 

Gatti, Barreto e André (2011) ressaltam, ainda, que o cenário no qual os docentes 

atuam vem se tornando cada vez mais complexo, e essa ‘complexificação’ da condição 
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gera uma dificuldade em manter a autoestima docente. Entre os dilemas, situa-se o 

distanciamento entre as formas de ensinar a as expectativas discentes em relação aos 

docentes e vice-versa.  

Enquanto muitos estudantes formam uma geração globalizada e extremamente 

tecnológica ou desprovida das condições materiais que fortalecem esse perfil, muitos 

profissionais se sentem despreparados e encontram dificuldades em acompanhar as 

evoluções do mundo digital ou em atender estudantes que não têm acesso facilitado a 

essa realidade. Além disso, a facilidade com que se obtêm as informações pelos meios 

tecnológicos se contrapõe ao referencial de ensino com uma estrutura curricular 

marcada por componentes curriculares isolados e distantes da realidade atual em 

oposição a um contexto que clama por um pensar complexo e solidário. 

Gatti et al. (2019, p.16) reforçam que “[...] a situação social que vivenciamos 

contemporaneamente não pode ser deixada de lado quando se pensa a educação das 

novas gerações: seus movimentos, diferenciações, conflitos, realizações, contradições, 

renovações/ inovações”. Portanto, “[...] 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).  

Corrobora com essa visão o pensamento de Nóvoa (1992, p. 14) ao afirmar: “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.” Esse 

autor também alerta 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 (NÓVOA, 2017, p. 1108-1109). 

Por isso, Imbernón (2016) defende que, no lugar de partir dos especialistas, a 

formação deveria contar com a reflexão realizada pelo docente sobre sua própria prática. 

Afinal, o docente é quem mais está por dentro da realidade em que atua e de como é 

possível intervir sobre ela. 

Portanto, além de ser necessário discutir e modificar o referencial de formação 

ofertado nos cursos de licenciatura, é emergencial propiciar uma reflexão acerca da 

formação continuada a fim de oferecer alternativas que, de fato, tragam um suporte 

teórico-metodológico capaz de dialogar com as demandas dos campos de atuação 
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docente. Para tanto, defende-se, nesta pesquisa, a necessidade de transitar de uma 

formação descontextualizada para uma formação transdisciplinar e ecoformadora, 

articulada à tendência pedagógica ecossistêmica.  

A ênfase na perspectiva transdisciplinar e ecoformadora é justificada por Torre 

(2008, p. 34-35) ao afirmar que “Educar implica, a partir de um olhar transdisciplinar e 

ecoformador, valorizar, reconhecer, respeitar e outorgar confiança e credibilidade aos 

outros.”, ou melhor, potencializar aquilo que não é estimulado em formações que, para 

Imbernón (2016), estruturam-se a partir de uma matriz padronizada e na qual predomina 

uma teoria descontextualizada.  

O autor afirma, ainda: “A formação deve levar em conta que, mais que atualizar 

um professor ou uma professora e ensiná-los, precisa criar as condições, planejar e 

propiciar ambientes para que ele ou ela aprendam” (IMBERNÓN, 2016, p. 145).  Para 

tanto, faz-se necessário reconhecer a importância da articulação entre teoria e prática 

num sentido mais dinâmico e integrador.  

Nesse sentido, Gatti (2014, p. 378) defende a necessidade de “[...] ações 

conscientes, baseadas em uma reflexão mais objetiva sobre a realidade experimentada, 

vivenciada [...]”. São opções como esse foco que para a autora impulsionam “[...] atitudes 

e ações inovadoras, que se traduzam em práticas efetivas de mudança”.  

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

formação para que essa não se limite à oferta de cursos, 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”. Somente assim 

é possível assumir as formações resumidas ao acúmulo de certificados, cujos temas 

abordados nem sempre conseguem se vincular aos interesses e às necessidades dos 

docentes. 

Para a transição das formações descontextualizadas às perspectivas da 

transdisciplinaridade e da ecoformação, dá-se 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. É nesse sentido que pode ser estimulada uma cidadania 

planetária, vinculada à consciência humana em uma perspectiva integradora (TORRE, 

2008). 
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Segundo Moraes (2010, p. 178), “[...] é preciso um esforço coordenado, 

sistemático e simultâneo que articule vários aspectos [...]”. Entre esses aspectos, a 

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

sociedade e as organizações docentes para repensar de uma forma global os 

programas, os projetos e as estratégias de formação, além de priorizar “[...] novos 

referenciais teóricos relacionados aos novos paradigmas da ciência”. 

Nesse sentido, Torre (2008, p. 37) reforça que 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”. É diante de perspectivas como 

essas que uma tendência pedagógica que se aproxima do proposto pela ecossistêmica 

poderia colaborar naquilo que Moraes (2010, p. 176) considera “[...] o repensar a 

docência de um modo mais articulado, integrado e competente”.  

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 o autor, essas mudanças podem demandar um tempo 

expressivo, pois se definem por um processo não linear e que se constituem por fatores 

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

Tais apontamentos levam a refletir sobre a disponibilidade dos profissionais da 

docência para as mudanças tão necessárias ao desenvolvimento de práticas educativas 

emergenciais e as possibilidades que a eles são oferecidas. O que se constata, 

especialmente a partir da pandemia causada pelo Sars-CoV-2, causador da Covid-19, é 

que não se pode aguardar para as mudanças ocorrerem. É preciso propor com urgência 

formações que os auxiliem a “[...] superar conceitos arraigados e hábitos perpetuados 

secularmente [...]” a fim de que possam “[...] ter condições de inovar” (GATTI, 2014, p. 

36).  

É diante de momentos como os vivenciados a partir de 2020, que 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 pelas ideias e 

os aspectos inovadores que funcionam como motor de troca para uma atualização 

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

desenvolver experiências que estimulem os profissionais das escolas a refletir 
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criticamente sobre suas práticas a fim de organizar ambientes agradáveis, prazerosos, 

acolhedores e efetivos de aprendizagem. Gatti (2014), por sua vez, defende que:  

O desenvolvimento profissional alia-se a se ter uma visão mais clara do que 
impede movimentos de transformação de si ou de uma realidade, no caso de 
nossa realidade educacional próxima, nas escolas, e nas redes educacionais, 
no ensino e em sua gestão (378).  

Nesse sentido, buscar a ressignificação da prática docente requer, igualmente, 

compreender o contexto de formação desse profissional, suas concepções, suas 

ideologias, que paradigma norteou a construção de sua identidade docente. Por isso, 

“[...] pensar nos processos de constituição de um docente, capaz de dialogar com a 

transdisciplinaridade, requer transitar em diferentes níveis de realidade” (FURLANETTO, 

2010, p. 147), condição que requisita 

[...] ações conscientes, baseadas em uma reflexão mais objetiva sobre a 
realidade experimentada, vivenciada; reflexão que impulsionará atitudes e 
ações inovadoras, que se traduzam em práticas efetivas de mudança. Isso só 
se efetivará com um esforço de superação de nossa condição de rotina na vida 
cotidiana, na busca constante de entender com clareza as situações em que 
vivemos e trabalhamos, para mudarmos, avançarmos em relação à situação 
atual (GATTI, 2014, p. 378).  

É com essa perspectiva que se pretendia estruturar e dinamizar uma proposta 

formativa transdisciplinar e ecoformadora, organizada em cenários que se movimentam 

por meio de ações colaborativas, valorizando as diferentes áreas do conhecimento e 

sua aproximação com a realidade local e as demandas globais. Por isso, a intervenção 

proposta nesta pesquisa pautou-se na possibilidade de superar formações trabalhadas 

a partir de palestras, oficinais ou outras atividades desarticuladas e descontextualizadas.   

Para tanto, foram fundamentais reflexões como as de 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, uma formação defensora de que “[...] 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, 1975, p. 66).  

 Perante essa inquietação que “o Pensamento Complexo implica abertura de 

nossas gaiolas epistemológicas [...]” (MORAES, 2011, p. 24), o que demanda uma 

prática reflexiva e dialógica, pautada em um planejamento flexível e comprometido com 

a criatividade docente e decorrente estímulo ao seu protagonismo. Vale lembrar que, 

para Tardif (2002, p. 103), “[...] o professor não é somente um ‘sujeito epistêmico’ [...] 
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mas também um ‘sujeito existencial’, um ‘ser-no-mundo’ que não pensa apenas com a 

cabeça, mas ‘com a vida’”.  

Valorizar esse docente é proporcionar sua participação em formações cuja âncora 

se traduz pelas próprias condições de vida, tendo seus resultados se voltados a ela, 

favorecendo seu bem-estar individual, suas relações com os outros e o bom viver em 

seu entorno (ZWIEREWICZ, 2011), isto é, propostas que envolvam o docente em 

atividades que valorizem a “[...] relação consigo mesmo (autoformação), a formação na 

relação com o outro (heteroformação) e a formação com o meio ambiente 

(ecoformação)” (MORAES, 2010, p. 190).   

Uma formação que permita aos docentes examinarem suas “[...] teorias implícitas, 

seus esquemas de funcionamento, suas atitudes [...], promovendo um processo 

constante de autoavaliação do que se faz e analisando por que se faz” (IMBERNÓN, 

2016). Nesse sentido, Nóvoa (1992, p. 25) afirma: “[...] a formação deve estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participativa”.  

Assim, a formação docente deve valorizar uma autoformação que possibilite 

refletir e avaliar as práticas de modo a facilitar o desprender-se de métodos enraizados 

e favorecer a inovação que se faz tão necessária no contexto educacional atual. Moraes 

(2010) complementa o exposto ao dizer que é isso que a complexidade e a 

transdisciplinaridade solicitam: que se centrem, também, atenções aos processos 

autoformadores, que proporcionam transformações interiores ao sujeito docente. 

 É esse referencial de formação que pode promover o desenvolvimento de “[...] 

um currículo em ação, um currículo vivo, flexível, aberto, sempre em processo de 

construção, o que garante o seu caráter dialógico, com a realidade mutante” (MORAES 

2011, p. 34-35). Para que essas ações se concretizem, Nóvoa (1992) reforça a 

importância de se criarem redes de autoformação participada, que possibilitem a troca 

de experiência e a partilha de saberes numa formação mútua, interativa e dinâmica, 

permitindo compreender a globalidade do sujeito.  

Aliando-se à autoformação, a heteroformação favorece processos que para 

Imbernón (2016) são de autodeterminação baseados no diálogo 

[...] à medida que se implanta um tipo de compreensão compartilhada pelos 
participantes sobre as tarefas profissionais e os meios para melhorá-las, e não como 
um conjunto de papéis e funções que são aprimorados através de normas e regras 
técnicas normalmente passíveis de ser generalizadas [...] (p. 157). 
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Valoriza-se, nesse processo, uma ótica criativa, potencializadora de construções 

coletivas, mediante as quais se dissociam “[...] a ciência e os demais saberes que 

compõem a vida humana, ambiental e social.  Assim, ser, saber e fazer estão interligados 

com a consciência de viver em sociedade de forma solidária e humanística (PINHO: 

PASSOS, 2018, p. 454). 

 É nesse sentido que se propõe a reflexão da formação docente a partir da 

conscientização de que é preciso renovar as práticas educativas, superando os 

referencias de ensino atomizados e descontextualizados. Por isso, pretendia-se que 

esta pesquisa promovesse um movimento de formação-ação articulado à proposta das 

Escolas Criativas sistematizada na sequência.  
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3 O PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS E SEUS 

VÍNCULOS COM A RIEC E COM O PCE 

Tendo por base as perspectivas conceituais discutidas nos capítulos anteriores, a 

proposta das Escolas Criativas foi se consolidando. Sua trajetória nutriu-se por ações 

que confirmam sua relevância para uma formação transdisciplinar e ecoformadora. 

Neste capítulo, sistematizam-se três condições que vêm fortalecendo as Escolas 

Criativas, especialmente no contexto catarinense: a criação da Rede Internacional de 

Escolas Criativas – RIEC; o desenvolvimento do Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas, objeto de estudo desta pesquisa; e a criação da metodologia dos 

Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, uma iniciativa comprometida em articular a 

concepção das Escolas Criativas às práticas efetivadas nas instituições de ensino. 

3.1 A REDE INTERNACIONAL DE ESCOLAS CRIATIVAS – RIEC 

 
A proposta das Escolas Criativas surgiu em meio às adversidades que permeiam 

a realidade atual com base em discussões propostas por Saturnino de la Torre 

(ZWIEREWICZ, 2017). Para Torre, as Escolas Criativas são instituições que: 

[...] vão mais adiante do lugar do qual partem (transcendem), que dão mais do 

que têm e ultrapassam o que delas se espera (recriam), que reconhecem o 

melhor de seus estudantes e professores (valorizam), que crescem por dentro 

e por fora, buscando em tudo a qualidade e a melhora (transformam) (2013, 

p. 13). 

Ao ser dinamizada, a proposta das Escolas Criativas mobiliza instituições que 

valorizam a diversidade de pessoas e de estratégias, a superação de desafios com 

criatividade compartilhada, além de condições para a implicação colaborativa no 

desenvolvimento de projetos inovadores (TORRE et al., 2019). Nesse processo, gera-se 

um movimento de aprendizagem inovador, colaborativo e muito mais significativo 

apoiado pelo clima de bem viver e satisfação que implicam na valorização do melhor de 

cada um sem subestimar as necessidades coletivas o do entorno em que as pessoas 

estão inseridas (TORRE, 2009). 

Almeida (2018, p. 48) defende que as Escolas Criativas se diferenciam de outras 

propostas educacionais por terem “[...] como princípios norteadores o paradigma 

ecossistêmico, o pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a ecoformação”. Entre 

seus diferenciais, Zwierewicz (2011, p. 144) destaca o potencial em “[...] contribuir para 
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uma educação atenta às necessidades presentes no século XXI, estimulando o 

desenvolvimento da consciência, de valores e da criatividade” (ZWIEREWICZ, 2011, p. 

144).  

As discussões sobre Escolas Criativas propostas por Torre tiveram início 

enquanto ainda coordenava o Grupo de Pesquisa e Assessoramento Didático – GIAD, 

vinculado à Universidade de Barcelona – UB (Espanha). Em meio às discussões, Torre 

(2013) destaca condições que precederam a consolidação da proposta, entre elas: 

 a realização de uma série de eventos, cursos de formação, disciplinas, 

projetos de pesquisa e publicações vinculadas à criatividade coordenados pelo 

GIAD, sem, contudo, fazer menção à expressão Escolas Criativas;  

 o Projeto Estratégias Didáticas Inovadoras para a Formação Inicial de 

Docentes – EDIFID, desenvolvido, especialmente entre os anos de 1998 e 2005, 

com o objetivo de estimular a criatividade e a inovação em sala de aula por meio 

da criação de diferentes estratégias didáticas; 

 a elaboração do Proyecto Red de Escuelas Creativas para apresentação na 

convocatória da Generalitat de Catalunya de 2008. Tendo como subtítulo ‘Hacia 

una escuela del século XXI’, o documento se assentou sobre os princípios da 

sustentabilidade, ecologia de saberes e integração institucional de saberes, 

comprometendo-se, portanto, com a superação da fragmentação curricular em 

forma de disciplinas. Apesar de não ter sido aceito, Torre (2013) lembra que o 

projeto possibilitou levar adiante uma reflexão sobre as organizações educativas 

abertas à mudança, que aprendem e se transformam enquanto colaboram para 

transformar seu entorno. Contudo, apesar de posteriormente também ser 

apresentada no Consórcio de Educação de Catalunha (Prefeitura, Inspetoria e 

Departamento de Educação), a proposta, do mesmo modo, não se concretizou 

na Catalunha, tampouco em outros locais da Espanha antes de ser 

impulsionada no contexto brasileiro. 

Após as tentativas no contexto espanhol, Torre (2013, p. 147) destacou que era 

“[...] preciso esperar e voltar o olhar sobre outros lugares, outras terras, outras 

instituições mais lúdicas e dispostas a comprometer-se com a educação 

transformadora”. Foi então que, na interação de Torre com profissionais do contexto 

brasileiro, que surgiram possibilidades para o desenvolvimento das primeiras 
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iniciativas formativas envolvendo a concepção das Escolas Criativas no sul catarinense 

(ZWIEREWICZ, 2013). 

Torre (2013) lembra que primeira iniciativa formativa se deu em 2008 e envolveu 

docentes da Escola Barriga Verde (cidade de Orleans), uma instituição vinculada à 

Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE, que é também mantenedora do Centro 

Universitário Barriga Verde - UNIBAVE. Essa experiência piloto foi seguida de uma 

formação ocorrida em Gravatal durante o ano de 2009.  

Dessa segunda iniciativa, participaram docentes da Educação Básica de 

escolas vinculadas tanto à Rede Municipal de Ensino e Gravatal como à Rede Estadual 

de Ensino de Santa Catarina (ZWIEREWICZ, 2017). Essa experiência, já como 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, divulgou-se internacionalmente e 

serviu como referência para as formações subsequentes por demonstrar o valor de 

uma educação a partir da vida e para a vida, como defendem Torre e Zwierewicz 

(2009). 

Estimulados pelos resultados do trabalho, os referidos autores organizaram a 

primeira publicação sobre as Escolas Criativas. Trata-se do livro ‘Uma escola para o 

século XXI: Escolas Criativas e resiliência na Educação’. Formado por capítulo de 

diferentes autores, o livro discute as Escolas Criativas, apresenta a metodologia do 

PCE, utilizada no desenvolvimento do Programa de Formação-Ação em Escolas 

Criativas, e, ainda, apresenta projetos que expressavam uma tentativa de transição 

entre práticas tradicionais a propostas transdisciplinares e ecoformadoras 

(ZWIEREWICZ, 2017; ALMEIDA, 2018). 

Enquanto a proposta se consolidava no sul catarinense, sendo estimulada 

especialmente pelo UNIBAVE e dinamizada em diferentes redes municipais de ensino, 

desenvolveram-se iniciativas em outros contextos, mobilizando profissionais de 

diferentes universidades brasileiras. Destacaram-se, entre as instituições que deram 

sequência à proposta, a Universidade Federal de Goiás – UFG, a Universidade Federal 

de Tocantins – UFT, a Universidade Estadual de Goiás – UEG e a Universidade 

Regional de Blumenau – FURB. 

A articulação de pesquisadores de instituições como essas com membros do 

GIAD impulsionou a criação da RIEC no ano de 2012. Registrada na ‘Acta de 

Constitución’, apresentada na Figura 2, a criação da RIEC ocorreu durante o ‘IV Forum 

Internacional sobre Innovación y Creatividad: adversidade y escuelas creativas’, 
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realizado na Universidade de Barcelona com o objetivo de investigar, de reconhecer, 

e de promover intercâmbios entre escolas e professores que têm construído projetos 

institucionais e práticas educativas criativas. 

Figura 2 - Trecho de abertura da Ata de Constituição da Rede Internacional de Escolas Criativas 
- RIEC 

Fonte: RIEC (2012). 

Além de possibilitar a criação da RIEC, o IV Fórum sobre Inovação e Criatividade, 

organizado pelo grupo GIAD em Barcelona, foi essencial para posicionar a proposta das 

Escolas Criativas como dinamizadora do pensamento complexo e das perspectivas da 

transdisciplinaridade e da ecoformação (TORRE; SILVA, 2015). A partir desse evento, o 

movimento foi ampliado, sendo que, atualmente, a RIEC é formada por 19 núcleos 

vinculados a universidades do Brasil, Bolívia, Espanha, México e Portugal e um 

organizado de forma autônoma: 

 Brasil: RIEC UNIARP (Caçador), RIEC UFG (Goiânia) e RIEC UEG 

(Anápolis, Inhumas,Goiânia), RIEC UFT (Palmas), RIEC UFAL 

(Maceió), RIEC FURB (Blumenau), RIEC IFSC-SJ (São José),  

RIEC UNOCHAPECÓ (Chapecó), RIEC CONTESTADO 

(Canoinhas); RIEC UNIBAVE (Orleans),  RIEC UNICENTRO 

(Guarapuava), RIEC PUCPR (Curitiba), RIEC MAGSUL (Ponta 

Porã), RIEC ECOFOR (Balneário Camboriú); 

 Bolívia: RIEC UMSA (La Paz);  
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 Espanha: RIEC UB (Barcelona) e RIEC UAM (Madri);  

 México: RIEC UAP TEJUPILCO (Tejupilco);  

 Portugal: RIEC IESF AMARANTE (Amarante).  

Uma das ações mais recentes de uma parte significativa desses núcleos foi 

firmar um convênio para institucionalizar as atividades desenvolvidas por cada membro 

e fortalecer a interação. O convênio está na fase final de coleta de assinaturas e será 

uma ferramenta fundamental para fortalecimento da RIEC. 

Além da RIEC, destaca-se que, em 2017, criou-se a Asociación de Escuelas 

Creativas – ADEC, conforme Figura 3. Um dos objetivos da ADEC é “Criar uma 

consciência e uma cultura de mudança entre responsáveis dos sistemas educacionais 

[...]” e demais gestores para que promovam “[…] uma formação docente com uma 

visão mais aberta e flexível sobre sua função transformadora” (ADEC, 2014, p. 1, 

tradução da pesquisadora). 

Figura 3 - Registro de criação da Associação de Escolas Criativas - ADEC 

 

Fonte: Ministério do Interior (2017). 



51 
 

 

 

A trajetória da RIEC expressa mais de uma década entre as ações que 

precederam sua criação e as que estimularam sua consolidação. As ações decorrentes 

desse processo denotam um esforço resultante em propostas que colaboram na 

transformação da formação docente, demonstrando que iniciativas transdisciplinares e 

ecoformadores são possíveis. 

 

3.2 O PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS E A 

METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES 

Ao observar o perfil dos estudantes da Educação Básica, observam-se 

mudanças se comparadas as características atuais às apresentadas por estudantes que 

não vivenciaram o processo de globalização e a decorrência da digitalização. Zucco 

(2010) é um dos autores que estuda o perfil discente e destaca, entre algumas das 

características atuais, a autoconfiança, a inquietude e a capacidade de desenvolver, 

simultaneamente, múltiplas tarefas. 

Propor uma docência comprometida com as características dos discentes deste 

século implica romper paradigmas formativos tradicionais, sejam eles voltados aos 

estudantes ou aos próprios docentes. Enquanto Behrens (2007, p.445) defende que a 

formação de docentes “[...] requer processos de qualificação contínua e que abordem 

uma visão crítica, reflexiva e transformadora”, Almeida (2018, p. 27) lembra que “[...] 

seminários e/ou palestras dissociadas da prática efetiva dos docentes não são 

suficientes para suprir as necessidades que os mesmos encontram em uma realidade 

em constante transformação”. 

Nóvoa (1992) reforça que a formação deve favorecer uma dinâmica de 

autoformação participada numa perspectiva crítico-reflexiva, que vai além de acumular 

cursos e conhecimentos, sendo um investimento pessoal, livre e criativo que permite 

refletir a prática e a identidade pessoal e profissional. Para ele, 

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. É esta perspectiva ecológica de mudança interactiva dos profissionais 
e dos contextos que dá um novo sentido às práticas de formação de professores 
centradas nas escolas (NÓVOA, 1992, p. 17). 

Essa foi uma das preocupações latentes ao estruturar o Programa de Formação-

Ação em Escolas Criativas. Desenvolvido pela primeira vez em Gravatal, Santa 



52 
 

 

 

Catarina, constituiu-se em uma das condições determinantes para fortalecer as 

discussões da proposta das Escolas Criativas, especialmente, no contexto catarinense. 

A forma de estruturar o programa formativo teve relação com as preocupações 

de Moraes (2018) ao mencionar que o contexto de formação deve caracterizar um 

cenário dinâmico e fluído, que possibilite diálogos e experimentações impulsionadoras 

da criação e da descoberta, isto é,“Um lugar agradável para se viver /conviver e para 

formar/transformar. Um lugar de abertura, de flexibilidade estrutural, de criatividade e 

dialogia, possibilitador de processos auto eco-organizadores emergentes e 

transcendentes” (p. 48). 

O Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas procura se caracterizar 

como esse lugar. Ao estimular que os participantes detectem potencialidades e 

necessidades do contexto local, sem subestimar demandas globais, favorece a 

intervenção e a valorização de iniciativas inovadoras, projetadas e desenvolvidas 

durante o período formativo. 

Após a experiência em Gravatal, o programa ampliou-se, passando a ser 

desenvolvido a partir do ano de 2013, ainda no formato autônomo, na Rede Municipal 

de Ensino de Balneário Rincão.  Já em 2014, desenvolveu-se a primeira experiência 

ligada ao Unibave. 

A partir de então, a proposta concretizou-se em outras redes municipais de 

ensino, entre elas, as de Grão Pará, São Ludgero, Paulo Lopes e Santa Rosa de Lima. 

Igualmente, desenvolveram-se experiências pontuais em escolas específicas, sejam 

das redes estadual ou municipais de ensino. 

Especificamente por meio do PPGEB, desenvolveram-se duas pesquisas que 

tiveram como objeto de estudo o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas. 

Trata-se dos estudos de Almeida (2018) e Zielinski (2019).  

A pesquisa desenvolvida por Almeida (2018) envolveu uma escola do campo 

vinculada à Rede Municipal de Caçador e avaliou os impactos do programa sobre a 

prática pedagógica, utilizando a metodologia do PCE como forma de transladar para a 

sala de aula o que foi trabalhado durante os encontros formativos.  Já a pesquisa de 

Zielinski (2019) desenvolveu-se em uma escola vinculada à Rede Municipal de Timbó 

Grande e avaliou os impactos do programa sobre a prática pedagógica, identificando 

indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, de produção e de interpretação 

textual observados no seu desenvolvimento. 
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Entre os resultados, Almeida (2018) destacou a contribuição do programa 

formativo para a transformação da prática pedagógica dos docentes, evidenciada na 

articulação teórico-prática, ao aproximar os conteúdos da realidade em que os 

estudantes estavam inseridos e nas oportunidades para a ampliação de diálogos 

fundamentados na teoria. Também, observaram-se mudanças nas temáticas 

selecionadas para a produção textual dos estudantes, na implicação dos pais e/ou 

responsáveis em várias ações desenvolvidas durante o PCE e no comprometimento dos 

estudantes. 

Os resultados do estudo de Zielinski (2019) indicaram a contribuição do programa 

formativo na valorização do diálogo sobre a realidade local e sua exploração na 

apropriação dos conceitos/conteúdos curriculares, ampliando a relação entre texto e 

contexto. A pesquisa, também, possibilitou situar dez indicadores de práticas 

transdisciplinares de escrita, produção e interpretação textual, entre eles, a vinculação 

das temáticas textuais à realidade local/global, ampliação do conhecimento sobre a 

realidade próxima, a valorização de conteúdos vivos e o protagonismo dos estudantes. 

A estrutura do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas compõe-se de 

várias etapas, que podem ser ajustadas ao contexto de desenvolvimento. Elas são 

sistematizadas no Quadro 1: 

Quadro 1 - Etapas do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas 

Etapa Descrição 

Etapa da 

conexão 

Constitui o início do programa e objetiva impactar os participantes, 
utilizando estratégias para que gestores e docentes possam situar suas 
práticas, identificando e valorizando as inovações realizadas antes do 
início da formação, bem como os desafios a serem enfrentados. Também, 
trabalham-se as bases teóricas que norteiam o programa e as 
possibilidades metodológicas avaliativas. 

Etapa da 

projeção 

Abarca os momentos de planejamento que visam a reduzir a distância 
entre o realizado e o desejado. Nessa etapa, definem-se os Projetos 
Criativos Ecoformadores- PCE, cuja prática colabora para ampliar a 
criatividade e estimular a superação do ensino linear, fragmentado e 
descontextualizado. 

Etapa do 

fortalecimento 

Visa à participação de gestores e de docentes em encontros de estudo e 
em oficinas para aprofundar conhecimentos teóricos e práticos, 
impulsionando as mudanças necessárias. Colaboram, ainda, profissionais 
de diferentes áreas e instituições com o propósito de auxiliar em questões 
sugeridas por gestores e por docentes que participam do programa. 

Etapa da 

interação 

Fomenta a socialização das ações desenvolvidas a partir da formação, 
sendo fundamental para potencializar a criatividade da equipe a partir da 
troca de ideias compartilhadas por profissionais de todas as instituições da 
rede municipal de ensino que participam da proposta. 
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Etapa da 

polinização 

Incentiva a divulgação dos resultados dos Projetos Criativos 
Ecoformadores- PCE, apresentando-os em seminários municipais, 
publicações em livros, periódicos científicos e eventos. É uma etapa para 
valorizar as escolas, os profissionais, os estudantes, as comunidades e 
suas iniciativas, contribuindo também para que outros contextos possam 
ressignificar suas práticas a partir daquilo que foi compartilhado. 

Fonte: Zwierewicz et al. (2017). 

 A dinamização das etapas tem-se estimulado pelo uso da metodologia do PCE. 

Uma proposta lançada na obra ‘Uma Escola para o século XXI: Escolas Criativas e 

resiliência na educação’ (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009). Com a pretensão de que não 

sirva de padrão, mas sim de referência, o PCE dinamiza a formação, pois estimula que, 

durante os encontros, os docentes criem alternativas em sala de aula, articuladas com 

as demandas locais e globais, socializem-nas e difundam seus resultados.  

Essa metodologia tem seu ponto de partida ancorado na vida e, por isso, envolve 

a própria realidade dos docentes e dos estudantes para ir “[…] ‘além da reprodução’ de 

conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade’”. Não se trata de uma receita, 

mas de identificar e de valorizar possibilidades de “[…] construção, em sala de aula, de 

propostas e/ou produtos que contribuam para qualificar as próprias condições de vida 

[...]” de estudantes e docentes e, dessa forma, ampliar “[...] a resiliência dos que se 

implicam no desenvolvimento de cada PCE” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 166). Nesse 

processo, prima pelo 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).  

Para Torre e  Zwierewicz (2009), a metodologia também pode ser caracterizada 

das seguintes formas: i) representa um referencial de ensino e aprendizagem baseado 

na autonomia, na transformação, na colaboração e na busca pelo desenvolvimento 

integral; ii) parte dos interesses dos estudantes e de sua realidade, transcendendo o 

conhecimento científico, por meio do desenvolvimento de atitudes colaborativas, 

solidárias e conectadas com a vida; iii) favorece uma prática educativa flexível e aberta 

às emergências que precedem sua aplicação e, também, àquelas que surgem durante 

seu desenvolvimento; iv) e impulsiona a resiliência dos estudantes e dos próprios 

docentes, que ressignificam seu pensamento enquanto ajudam a ressignificar o entorno. 

Com base nessas condições, a metodologia procura contribuir para superar 

práticas pedagógicas atomizadas e descontextualizadas. Nesse processo, mobiliza 
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possibilidades que convergem com as condições discutidas por Suanno (2014) quando 

destaca a relevância de oportunizar aos estudantes 

[...] uma melhor aproximação dos conteúdos que fujam da memorização e da 
repetição, possibilitando, uma relação crítica e contextualizada do 
conhecimento, o que permite buscar e reinventar a cada dia a sua autonomia 
e descobrir novos caminhos de interações com os outros, com a sociedade e 
com o meio (p. 14).  

A metodologia do PCE foi objeto de estudo de pesquisas do PPGEB. Entre elas, 

a de Hoffmann (2019) e de Telegen (2019). A pesquisa de Hoffmann (2019) detectou que 

o PCE estimulou uma aprendizagem vinculada, não somente à valorização da realidade 

dos estudantes e ao diagnóstico dos seus problemas, mas também de suas 

potencialidades, favorecendo que, no processo, fossem encontradas soluções que 

melhorassem a escola e a prática pedagógica. Já a de Telegen (2019) possibilitou a 

identificação de dez indicadores que podem ser utilizados para avaliar/estimular a 

aproximação de diferentes projetos de ensino a uma perspectiva transdisciplinar e 

ecoformadora. Entre eles, destacam-se a abertura de impacto e de conexão do projeto 

à realidade local/global, as ações envolvendo a realidade local, as questões que 

estimulam a atitude indagadora, o foco no desenvolvimento integral e na tomada de 

consciência; as atividades transdisciplinares e ecoformadoras e a perpetuação de 

resultados vinculados ao bem comum. 

Com base nos resultados de estudos correlatos, priorizou-se, nesta pesquisa, a 

adaptação do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas à realidade dos seus 

participantes.  Levando em consideração os tempos de incertezas vivenciados 

atualmente, esperava-se o envolvimento das demandas detectadas em alternativas 

construídas colaborativamente, visando à metamorfose dos contextos de atuação dos 

participantes enquanto, também, teriam acesso a possibilidades de transformarem sua 

profissionalização. 

Essa iniciativa se apoia em Nóvoa (2019), pesquisador que defende uma 

formação continuada envolvendo o contexto de atuação docente e que favoreça a 

reflexão conjunta e o desenvolvimento de trabalhos coletivos, com a participação de 

todos os profissionais que integram a comunidade escolar. Para ele, “[...] a metamorfose 

da escola acontece sempre que os professores se juntam em coletivo para pensarem o 

trabalho, para construírem práticas pedagógicas diferentes, para responderem aos 

desafios colocados pelo fim do modelo escolar. [...]” (p. 11). 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Metodologicamente, a realização deste estudo se caracteriza por uma pesquisa-

ação apoiada pelas pesquisas exploratória e documental e, prioritariamente, pela 

abordagem qualitativa. Thiollent (1985) lembra que uma pesquisa-ação exige uma ação 

entre os pesquisadores e os envolvidos, enquanto Zwierewicz (2014) nota que ela 

contribui para instaurar uma dinâmica interativa, com a perspectiva de promover 

mudanças a partir da prática.  

Com esse intuito, a metodologia adotada nesta pesquisa foi explorada para “[...] 

reconhecer o “pleno emprego das forças subjetivas” – como afirma Edgar Morin a 

propósito de seu próprio método de pesquisa (a simpatia, a convivibilidade, o “viver 

com”) [...]”. E dessa forma, “[...] estar o mais possível dentro dos efeitos de emergência 

e de auto-organização da complexidade do mundo” (BARBIER, 2002, p. 86). 

A opção pela abordagem qualitativa converge com esse propósito, pois 

oportunizou a coleta de dados sobre a percepção dos docentes acerca de suas 

necessidades e de sugestões formativas, bem como de implicações da formação da 

qual participaram na sua prática pedagógica. A referida abordagem também oportunizou 

a análise dos PCE propostos durante a formação, observando a aproximação entre o 

planejado e o realizado. 

Enquanto a pesquisa-ação possibilitou a intervenção formativa, a pesquisa 

exploratória viabilizou a análise das percepções dos participantes sobre suas próprias 

demandas formativas e sobre os impactos da intervenção. Já a pesquisa documental 

possibilitou o acesso ao planejamento do ensino.  

Em relação à intervenção formativa, o programa organizou-se em encontros 

realizados presencialmente em 2019 e remotamente no decorrer do ano de 2020. Os 

encontros formativos dinamizaram-se para possibilitar reflexões sobre as práticas 

pedagógicas dos participantes e sobre o cenário contemporâneo global, bem como para 

o planejamento de práticas inovadoras e de sua socialização, avaliação e difusão dos 

resultados. 

A realização dos encontros formativos pretendia auxiliar os participantes a “[...] 

superar conceitos arraigados e hábitos perpetuados secularmente [...]”, possibilitando-

lhes condições de inovar, conforme defende Gatti (2014, p. 36). Nesse sentido, propôs-

se, nesta pesquisa, que se transformasse em espaços para a reflexão sobre a própria 
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prática como defende Imbernón (2016), valorizando, nesse processo, o que ela tem de 

diferencial, além de identificar o que é necessário ressignificar e propor soluções, 

aplicando-as durante o período de formação. De modo igual, pretendia-se que essa 

formação fosse acompanhada por momentos de socialização das alternativas 

implementadas, sua avaliação e difusão, por isso, a proposta de uma formação-ação. 

Para que isso ocorresse, a pesquisa dividiu-se em cinco etapas, conforme síntese 

apresentada na Figura 4. 

Figura 4 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Da pesquisa. 
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4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Fizeram parte da pesquisa 30 profissionais que atuavam em instituições de 

Educação Básica. O grupo formou-se por docentes e gestores integrantes do quadro de 

profissionais efetivos ou temporário da Rede Municipal do Ensino de União da Vitória, 

Paraná. Especificamente no grupo focal, participaram somente quatro profissionais em 

decorrência da proposta desse tipo de técnica.  

Seguindo o critério de inclusão da pesquisa, integraram o grupo de participantes: 

a) gestores e docentes efetivos ou com vínculo temporário na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da Rede Municipal do Ensino de União da Vitória; b) profissionais que 

participassem minimamente de quatro dos cinco encontros; c) profissionais que 

desenvolvessem o PCE elaborado colaborativamente durante a formação.  

4.2 TÉCNICAS E/OU INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para a coleta de dados, utilizaram-se as seguintes técnicas de pesquisa:  a 

pesquisa com survey, a análise documental, o processo de cocriação e o grupo focal. 

As técnicas de pesquisa tiveram como suporte os seguintes instrumentos:   

i) um questionário sobre necessidades e potencialidades formativas 

aplicado no início da intervenção formativa, elaborado com base no 

instrumento criado por Almeida (2018) (Apêndice I);  

ii) um roteiro de planejamento utilizado para adaptar o Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas às demandas apresentadas pelos 

gestores e pelos docentes que participarão do estudo;   

iii) um roteiro elaborado com base nos organizadores conceituais do 

PCE, proposto por Torre e Zwierewicz (2009), utilizado para elaborar um 

PCE por instituição de ensino durante os encontros formativos;   

iv) um questionário para conhecer a percepção dos docentes sobre os 

impactos da formação na prática pedagógica, no planejamento do 

ensino e na transformação do entorno escolar (Apêndice II);  

v) um roteiro para o grupo focal utilizado para coletar dados sobre a 

percepção de parte dos participantes da pesquisa em relação às 

contribuições para uma prática transdisciplinar e ecoformadora 

(Apêndice II). 
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4.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

A metodologia utilizada na análise dos dados do questionário, da entrevista e da 

análise das atividades tratou-se com o apoio software MaxQDA. O referido software 

constitui um recurso projetado para uso em pesquisas qualitativas, quantitativas e 

mistas, além de possibilitar a análise de textos, áudios, imagens, vídeos e outros 

arquivos.  

O uso do MaxQDA viabiliza a análise de dados com auxílio de códigos e de notas, 

possibilitando que se obtenham, entre outros resultados, nuvens de categorias sobre a 

convergência nos posicionamentos dos participantes. Por isso, o software foi utilizado 

na análise dos dados dos questionários aplicados no início e no final da formação, bem 

como na análise dos dados do grupo focal dinamizado ao final do programa.  

4.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

A pesquisa se comprometeu com procedimentos éticos tanto na coleta de dados 

como na implicação dos participantes na intervenção. Para tanto, utilizaram-se: o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, o Termo de Uso de Imagem e a 

Declaração entre Instituições Coparticipantes.  

Igualmente, utilizaram-se medidas para que a abordagem dos participantes fosse 

realizada de forma respeitosa, considerando, entre as condições, a disponibilidade de 

horário para não acarretar prejuízo a suas atividades pessoais e profissionais. Da 

mesma forma, garantiu-se a confiabilidade dos dados além de prever a participação 

voluntária, deixando livre para que, em qualquer momento, os participantes pudessem 

desistir do estudo, tendo, inclusive, liberdade de não responder a questionamentos 

relacionados ao mesmo. 

Destaca-se, ainda, que todos os participantes podem ter acesso aos dados da 

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

geradas em periódicos podem ser disponibilizadas de forma livre e acessadas por todos 

desde que o periódico assim autorize. 

4.5 RISCOS 

Como outras pesquisas, este estudo demandou alguns cuidados específicos. 

Em um primeiro momento, a ideia era realizar os encontros em espaços arejados e 
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acessíveis por meio de duas entradas/saídas. Entre as possibilidades, estudou-se a 

utilização de espaços que pertencem a uma Instituição de Ensino Superior, devidamente 

preparada para esse tipo de atividade, além de espaços das próprias escolas de vínculo 

dos participantes. Contudo, com a necessidade de isolamento em função da pandemia, 

somente os dois encontros de 2019 ocorreram presencialmente, enquanto os de 2020 

verificaram-se remotamente.  

No decorrer de 2020, alguns docentes compareciam nas escolas em função de 

demandas que precisavam atender, e parte permanecia em seus ambientes durante os 

encontros. Nos momentos presenciais, recomendava-se que preservassem as medidas 

indicadas pelos órgãos de saúde.   

Em relação ao desconforto, assegurou-se aos participantes a liberdade de 

fornecer ou não os dados que precisavam ser coletados. Também se assumiu o 

compromisso de dar-se um tratamento digno e respeitoso na formação, na intervenção 

e na coleta de dados.  

 

4.6 BENEFÍCIOS 

 

A pesquisa pretendeu contribuir para ampliar o conhecimento das práticas 

pedagógicas que se norteiam pela complexidade, pela transdisciplinaridade e pela 

ecoformação. Nesse aspecto, o programa de formação ajustou-se com base nas 

necessidades locais e subsidiado por autores que contribuíram para o repensar a prática 

docente e que expressassem visões de mundo, de educação e de pessoa que se 

aproximassem de emergências observadas na realidade atual e das incertezas em 

relação ao futuro no e do planeta.  

Além disso, a formação pretendeu beneficiar diretamente o planejamento dos 

gestores e dos docentes que organizaram suas atividades coletivamente, aplicando-as 

nas escolas em que atuam e avaliando seus impactos. Nesse processo, também se 

intentou beneficiar os estudantes das referidas escolas como projetos articuladas às 

suas realidades. Nesse mesmo propósito, almejou-se que as escolas participantes 

fossem contempladas com diferentes projetos de ensino e de aprendizagem que 

promovessem a participação e o envolvimento dos estudantes, despertando-lhes a 

consciência em relação ao valor do bem comum, bem como seu protagonismo e 

resiliência frente às situações cotidianas a que estão expostos. 
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Por fim, o produto educacional, que consiste no programa de formação adaptado 

ao contexto local, tem a intenção de contribuir para outras realidades educacionais. 

Portanto, os benefícios poderão ultrapassar sua pretensão inicial para além dos gestores 

e dos docentes diretamente envolvidos na pesquisa. 
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 5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Considerando os objetivos propostos  por esta pesquisa-ação, os resultados 

sistematizam-se com base na seguinte sequência: i) perfil dos participantes; ii) 

percepção dos participantes sobre demandas e potencialidades formativas; iii) 

fragmentos do produto educacional, ou seja, do Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas adaptado às demandas e potencialidades dos participantes; iv) 

percepção dos participantes sobre as contribuições da formação na prática pedagógica, 

no planejamento do ensino e na transformação do entorno escolar e sugestões para 

melhorar a proposta; v) percepção sobre a aproximação da proposta a práticas 

pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras.  

 

5.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 Os dados coletados possibilitam identificar o tipo de instituição e a modalidade de 

ensino frequentada pelos participantes em sua formação inicial, bem como a 

participação em atividades de formação continuada. Também, detectou-se o tempo de 

atuação profissional, a carga horária, as escolas de atuação e a situação trabalhista. 

Em relação à instituição frequentada na formação inicial, os resultados indicaram 

que 70% optaram por uma instituição pública estadual, 19% por uma privada e 11% por 

uma pública municipal (Gráfico 1). Existe, portanto, uma predominância da formação 

inicial dos participantes em instituições públicas.  

Gráfico 1 - Tipo de instituição frequentada na formação inicial 

   
Fonte: da pesquisa. 

Privada
19%

Pública 
Municipal

11%

Pública 
Estadual

70%

Pública Federal
0%

Tipo de instituição de frequência da formação 
inicial



63 
 

 

 

Esses resultados não convergem com a realidade brasileira na transição do 

século XX para o século XXI, conforme destaca Mello (2000), ao afirmar que “Enquanto 

a educação básica é um serviço principalmente do setor público, a formação de 

professores para a educação básica é realizada com importante aporte do setor privado 

[...]”. Esse autor, ainda, constata que no Sul e Sudeste o índice de formação nas privadas 

“[...] é largamente majoritário. Nas demais regiões do país, é apenas expressivo em 

virtude da grande presença de instituições de ensino superior estaduais e, em menor 

número, municipais”.  

Quanto à modalidade do curso de formação inicial, 91% dos participantes 

frequentaram a graduação de modo presencial, outros 6% na modalidade a distância e 

3% de maneira semipresencial (Gráfico 2). Portanto, no grupo de participantes, 

prevaleceu a formação inicial realizada presencialmente, o que converge com a 

realidade brasileira, pois no Censo da Educação Superior 2017 detectou-se que “[...] 

Mais de 80% dos estudantes de licenciatura de instituições públicas frequentam cursos 

presenciais [...]” (BRASIL, 2018, 31). 

Gráfico 2 – Modalidade de ensino do curso de formação inicial 

       

Fonte: da pesquisa. 

Em relação à modalidade de ensino, a Resolução CNE/CP nº 2/2019, que define 

as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica, substituindo a Resolução nº 02/2015, determina 

mudanças em relação ao cumprimento da carga horária. Entre outras questões, a nova 

Resolução determina que das 3.200 horas de carga horária total dos cursos de formação 
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de professores, 800 horas devem ser dedicadas à prática pedagógica de forma 

presencial, indicando que, mesmo os cursos a distância devem passar a ter 25% da 

carga horária presencial (BRASIL, 2019).  

Em relação à formação continuada, 97% confirmaram participação em alguma 

atividade e 3% afirmaram não ter participado de nenhuma formação nos últimos dois 

anos (Gráfico 3). No caso da realidade brasileira, o número de docentes da Educação 

Básica que tem participado de formações continuadas saiu “[...] de 31,4%, em 2015, 

para 38,3%, em 2019” (BRASIL, 2020, p. 59). Apesar dos avanços, o número é muito 

inferior ao constatado nesta pesquisa, ainda que, nesse caso, limita-se a profissionais 

que atuavam na docência e na gestão tanto na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental enquanto os dados nacionais incluíram todos os docentes da 

Educação Básica.   

Gráfico 3 - Participação em atividades formativas nos últimos dois anos 

 

Fonte: da pesquisa. 

Quanto ao tempo de serviço, constatou-se que 32% dos participantes atuavam 

na Rede Municipal de Ensino de 11 anos a 15 anos, 29% de 6 anos a 10 anos, 27% 

durante 15 anos ou mais, 9% entre 1 ano e 5 anos e 3% menos de 1 ano (Gráfico 4). 

Em relação ao tempo de serviço, Souza (2013) afirma que: 

Os docentes da educação básica no Brasil em sua maioria são pessoas com 
experiência de trabalho. Isso quer dizer que, mesmo com a renovação de 
quadros, com a ampliação na contratação, os docentes estão permanecendo 
mais tempo na profissão (p. 57). 
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Gráfico 4 - Tempo de atuação na docência ou gestão 

 

Fonte: da pesquisa. 

Com relação à carga horária, 80% dos participantes alegaram trabalhar em torno 

de 20h/a por semana e 20% de 25h/a até 29 h/a (Gráfico 5).  Esse dado difere dos 

compilados por Souza (2013) quando constatou que, independentemente do número de 

escolas trabalhadas, os docentes da Educação Básica do território nacional trabalham 

em média 33,6 horas semanais.  

Gráfico 5 - Carga horária semana de trabalho 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Em relação aos locais de trabalho, 61% dos participantes registraram que 

atuavam em apenas 1 escola, 26% em 2 escolas e 13% em 3 escolas (Gráfico 6). Essa 

é mais uma condição que converge com a constatação de Souza (2013, p. 63), autor 
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que afirma chamar a “[...] a atenção o fato de que em torno de 60% dos docentes 

brasileiros trabalham em uma única escola”. 

Gráfico 6 - Número de escolas de atuação 

 

Fonte: da pesquisa. 

Quanto à situação trabalhista, 82% declararam vínculo como estatutários da 

Rede Municipal de Ensino, 9% atuavam por meio de Processo Seletivo Simplificado- 

P.S.S.) 6% pelas Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e 3% indicaram a opção 

outros. Essa condição também coaduna com o estudo de Souza (2013, p. 62) quando 

detectou que o “[...] percentual de docentes estatutários tem se mantido estável no país 

(mais ou menos 2/3 dos trabalhadores docentes)”. 

Gráfico 7 - Situação trabalhista 

 

Fonte: da pesquisa. 
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 Em aspectos gerais, o perfil dos participantes foi constituído, predominantemente, 

por profissionais que, em sua maioria, frequentaram a modalidade presencial e optaram 

por uma instituição pública para sua formação inicial. Além disso, predominaram, no 

grupo, os profissionais que participaram de atividades de formação continuada nos dois 

últimos anos, ou seja, que têm atuado por um tempo substancial na educação, 

trabalhando no regime estatutário em somente uma escola e com uma carga horária de 

20 horas/aula semanais. 

 

5.2 DEMANDAS E POTENCIALIDADES PARA UMA FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR 

E ECOFORMADORA 

 Com a intenção de situar demandas e potencialidades para uma formação 

comprometida com práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras, os 

participantes foram indagados sobre o conhecimento que detinham em relação aos 

projetos de ensino e de aprendizagem, indicações sobre temas dos projetos 

desenvolvidos nas instituições em que atuavam, o tempo de duração e a forma de 

escolha das temáticas implicadas.  Também, foram questionados sobre a participação 

dos estudantes na elaboração dos projetos, como os componentes curriculares eram 

articulados (interdisciplinaridade) e se era valorizada a pertinência do ensino em sua 

elaboração e desenvolvimento (transdisciplinaridade e ecoformação).  

- Temas que mobilizam os projetos desenvolvidos nas escolas de vínculo dos 

participantes 

Ao serem questionados sobre temas que mobilizam o desenvolvimento de 

projetos de ensino e de aprendizagem nas escolas de atuação, os participantes 

destacaram os termos registrados na Figura 5. Entre todos, a ‘leitura’ foi o mais 

frequente, seguido de dois termos relacionados ao trabalho sobre a leitura que vinha 

sendo desenvolvido nas escolas: ‘leitor’; ‘passaporte’.   
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Figura 5 - Temas que mobilizam o desenvolvimento de projetos  

 

Fonte: da pesquisa. 

A relação entre os termos de maior frequência expressou-se em respostas como 

a do P28 ao confirmar o desenvolvimento de projetos vinculados à leitura e contação de 

histórias, mencionado que um deles foi intitulado ‘Passaporte do Leitor’. A leitura é uma 

condição fundamental para qualquer projeto desenvolvido nas escolas, pois para Rangel 

e Rojo (2010, p. 87) “Há um componente social no ato de ler. Lemos para nos 

conectarmos ao outro que escreveu o texto, para saber o que ele quis dizer, o que quis 

significar. Mas lemos também para responder às nossas perguntas, aos nossos 

objetivos”.  

Contudo, em uma perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, os temas 

geralmente vinculam-se a questões relacionadas às condições de vida dos estudantes 

ou emergências globais e que, no decorrer do projeto, articulam-se com especificidades 

curriculares trabalhadas na escola, entre elas, a leitura, a interpretação e a produção 

textual.  Em suma, a leitura se constitui em uma condição transversal de relevância de 

qualquer projeto e ensino e aprendizagem, mas não precisa ser a condição 

mobilizadora.  

Apesar dessa ênfase na leitura, no Gráfico 7, pode-se observar uma diversidade 

de temas apontados pelos participantes com frequência menos elevada que os três 

principais indicados por eles. São temáticas que envolvem o bullying, a arborização, a 

comunidade, a ética, o ambiente e a sustentabilidade, que oferecem possibilidades para 

uma prática transdisciplinar e ecoformadora porque transitam entre as disciplinas, 
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através e além delas, como destaca Nicolescu (2014, 2018), e oportunizam a realização 

de ações comprometidas com o bem-estar individual, o social e o ambiental. É dessa 

forma que se ultrapassam as barreiras do ensino linear e conteudista, possibilitando aos 

estudantes uma formação conectada com a vida. 

Gráfico 8 – Frequência das condições que mobilizam o desenvolvimento de projetos de ensino 
e de aprendizagem 

 
Fonte: da pesquisa. 

 

- Motivações para a escolha das temáticas dos projetos 

Ao serem questionados sobre motivações implicadas na escolha das temáticas 

selecionadas para os projetos, a frequência mais elevada recaiu sobre os termos 

‘necessidade’, seguido da ‘aprendizagem’ e do ‘aluno’ (Figura 6). Os três conceitos mais 

frequentes indicam que a escolha das temáticas considera demandas observadas no 

contexto escolar, bem como nos próprios estudantes. Essas preocupações foram 

observadas em respostas como as do P10, ao afirmar que a escolha é feita “Conforme 

a necessidade que a escola apresenta”, do P15 que indicou ser “De acordo com a 

necessidade e interesse para o momento” e do P16 ao registrar que: “[...] Parto do 

interesse do aluno, ou tento aproximar da sua realidade para que seja mais significativo”. 
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Figura 6 - Motivações para a escolha das temáticas dos projetos 

 
Fonte: da pesquisa. 

Depois da ‘necessidade’, da ‘aprendizagem’ e do ‘aluno’ a frequência mais 

elevada recaiu sobre os conceitos ‘currículo’, ‘dificuldades’, ‘educandos’, interesse’ e 

‘realidade’, indicando uma diversidade de prioridades (Gráfico 8). Essa diversidade foi 

um alerta para promover discussões durante a intervenção proposta na pesquisa, 

visando a ampliar as possiblidades em relação às próprias temáticas selecionadas, 

indicadas na questão anterior quando os participantes evidenciaram a priorização da 

leitura. 

Gráfico 9 - Motivações para a escolha das temáticas dos projetos 

 
Fonte: da pesquisa. 

Ao diversificar os motivos que os levam à escolha da temática, os participantes 

também indicaram possibilidades para fortalecer condições já trabalhadas no Programa 

de Formação-Ação em Escolas Criativas desde sua origem. Entre elas, o compromisso 

com o bem-estar individual, social e ambiental (ZWIEREWICZ, 2017), especialmente 
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acordo com Morin (2009, p. 15), “[...] ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), 

a separar os componentes curriculares (em vez de reconhecer suas correlações), a 

dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar [...]”. Em contrapartida, para Suanno, 

(2015) a transdisciplinaridade valoriza outros níveis de percepção, outros níveis de 

consciência, que possibilitam a construção de novas concepções, atitudes e propostas 

metodológicas criativas e inovadoras, enquanto que Sant’ana, Cunha e Suanno (2016, 

p. 25) lembram que a ecoformação valoriza “[...] a construção subjetiva de valores e 

atitudes sustentáveis, voltados para o equilíbrio da vida em sua plenitude e 

planetariedade [...]”. 

Ao escolher temáticas que auxiliem na articulação entre os componentes 

curriculares e desses em relação à realidade, ampliam-se perspectivas para condições 

discutidas por Suanno (2015) e por Sant’ana, Cunha e Suanno (2016). Portanto, reitera-

se que os dados coletados nas duas primeiras questões evidenciaram a relevância de 

potencializar, na formação docente, possiblidades para ampliar a aproximação das 

temáticas das reais condições de vida dos estudantes.  

 

- Tempo médio de duração dos projetos desenvolvidos pelos docentes  

No que se refere ao tempo de duração de cada projeto, o termo ‘meses’ foi o mais 

frequente, seguido de ‘ano’ (Figura 7). Já os demais termos evidenciaram a utilização 

de diferentes possibilidades, como destacado pelo P10 ao afirmar que “Tem projetos 

que duram o ano todo, e alguns que duram alguns meses, depende muito da 

necessidade do projeto”.  

Figura 7 - Tempo de duração dos projetos 

 
Fonte: da pesquisa. 
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Ao se referirem ao projeto de leitura, que representa o tema mais frequente, a P1 

indicou que esse acontecia diariamente, durante, minimamente, “[…] trinta minutos de 

leitura”. Essa prática reforça que a escolha da temática pode se limitar ao ato de ler, sem 

implicar a mesma como uma condição transversal que deve permear diferentes 

momentos previstos em projetos com temáticas vinculadas às reais condições de vida 

dos estudantes ou às emergências globais.  

A questão aqui a se pensar é sobre como a transdiciplinariedade e a ecoformação 

propõem a construção dos processos de ensino e de aprendizagem de forma que os 

projetos desenvolvidos nas escolas possam representar algo muito mais significativo 

para os educandos, que os instiguem a pensar, questionar, dialogar, propor... que os 

incluam em um processo de aprender a aprender a pensar, compreender, propor e 

intervir para que os mesmos se sintam protagonistas de seu próprio aprendizado. Nesse 

sentido, Suanno (2015, p. 127, grifos da autora) afirma que “O processo de ensino só 

tem sentido, razão de ser, se estiver comprometido com a aprendizagem, que 

possibilite aos estudantes apreender”. Tão ou mais importante que o tempo de duração 

de cada projeto, é saber como deve ser desenvolvido, como tem se vinculado aos 

estudantes e qual o impacto e a dimensão que se pretende alcançar não só na sala de 

aula, mas também no seu entorno. 

Ilustra-se, a seguir, a frequência do tempo de duração dos projetos desenvolvidos 

nas escolas de vínculo dos participantes desta pesquisa (Gráfico 10). São várias 

possibilidades.  

Gráfico 10 – Tempo de duração dos projetos 

 
Fonte: da pesquisa. 
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O fato de a segunda frequência mais elevada recair sobre a duração anual sugere 

que é possível se dedicar um projeto contínuo. Contudo, enquanto este projeto implica 

apenas um ou poucos componentes curriculares, isso pode desmotivar os estudantes 

no decorrer do seu desenvolvimento porque reduz seu potencial de transitar e de religar.  

  

- Participação dos estudantes no projeto 

Ao serem questionados sobre a participação dos estudantes no projeto, os 

participantes destacaram ‘desenvolvimento’ e ‘elaboração’ como conceitos de 

frequência mais elevada (Figura 8). De maneira geral, apontaram várias condições que 

contam com a participação dos estudantes, mesmo assim, a escolha das mais 

frequentes precisa ser analisada, o que se faz na sequência.  

 Figura 8 - Participação dos estudantes no projeto 

 
Fonte: da pesquisa. 

Algumas respostas revelam concepções divergentes sobre a importância da 

participação dos estudantes em todo o processo que constitui um projeto. Para 

contextualizar a opção pelos dois conceitos mais frequentes, destacam-se algumas 

respostas que possibilitam compreender ao que exatamente os participantes se 

referiram.  

Em relação à participação, o P2 afirmou que “Na elaboração o estudante não 

participa muito, pois os projetos já chegam prontos até eles, apenas na participação das 

atividades”. De maneira próxima, o P7 afirmou que “Na elaboração há pouca 

participação dos estudantes, ocorre participação maior no e durante o desenvolvimento”, 

enquanto o P10 descreveu que “Normalmente na elaboração eles não participam, mas 
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no desenvolvimento sim e muito, os projetos normalmente são flexíveis, passíveis de 

mudanças conforme o que o aluno demonstra” e o P 14 relatou que “Visando o melhor 

desenvolvimento, a efetiva cooperação dos alunos se faz necessária. Geralmente 

proponho o projeto e os alunos desenvolvem”. 

Já no que se refere à participação dos estudantes na elaboração do projeto, o 

P11 afirmou que “O projeto, normalmente tem o objetivo de envolver o aluno de forma 

efetiva, tornando-o coautor”. O P25, por sua vez, destacou que “Como se trata da 

educação infantil, eles têm participação ativa na elaboração dos projetos, pois esses são 

feitos de acordo com as necessidades das turmas”. 

Nesse sentido, Nogueira (2008) ressalta a importância de o projeto ser um 

processo coletivo desde sua fase inicial. Para ele é  

[...] Impossível aceitar a ideia de alguém traçar sozinho, inteiramente um 
projeto num ato de gabinete, ou seja, decidir por sua conta quem irá 
fazer, como irá fazer, por que irá fazer e assim por diante. Se for um 
projeto traçado sozinho, o executor das ações pode ser quem o planejou 
(p. 32). 

Além disso, para Barbosa e Horn (2008, p. 31) “Os projetos permitem criar, sob 

forma de autoria singular ou de grupo, um modo próprio de abordar ou construir uma 

questão e responde-la”. Por isso, a participação na elaboração dos projetos passou a 

ser considerada uma condição nodal para ser considerada na proposta formativa.  

 

- Caracterização dos projetos quanto à integração entre os componentes 

curriculares 

Na questão sobre a articulação entre os componentes curriculares (disciplinas) 

para caracterizar os projetos que desenvolvem, os participantes da pesquisa tiveram a 

opção de escolher uma entre três alternativas: disciplinar, interdisciplinar ou 

transdisciplinar. Na escolha, 72,97% dos participantes afirmaram o desenvolvimento de 

projetos de forma interdisciplinar, 5,4% disciplinarmente, 8,10% transdisciplinarmente, e 

13, 51% não responderam. 

Em relação à opção priorizada, o P2 defendeu que opta pela perspectiva 

interdisciplinar porque vincula os projetos “[...] ao desenvolvimento integral dos alunos”, 

enquanto o P7 afirmou que procura “[...] associar duas ou mais disciplinas para 

desenvolver o projeto” e o P35 que “[...] Não há como trabalhar uma única disciplina em 

um projeto, visto que o mesmo nada mais é que a oportunidade de envolver o aluno e 
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suas múltiplas habilidades; trabalhar com projetos é trabalhar com pluralidades”. Em 

relação aos projetos em formato disciplinar, o P3 elucidou que acontecem “[...] Quando 

se trabalha com valores, por exemplo, trabalhamos diretamente com a disciplina do 

aluno”.  

A questão de associar desenvolvimento integral à interdisciplinaridade 

demonstra a importância de uma discussão conceitual na formação continuada. Se a 

compreensão do primeiro conceito engloba dimensões como a física, a afetiva, a 

psicológica e a social, como indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica – DCNEBs (BRASIL, 2013), o segundo é concebido como um “[...] grupo de 

disciplinas conexas, com finalidades e coordenação no nível superior, caracterizado por 

interações propriamente ditas, reciprocidade nos intercâmbios que gera enriquecimento 

para cada disciplina [...]” (FERIOTTI; CAMARGO, 2007, p. 240-241) é perceptível que 

limitar às condições implicadas no desenvolvimento integral a uma prática 

interdisciplinar precisa ser reavaliada, pois questões como as dimensões afetiva, 

psicológica e física necessariamente não são objetos de estudo dos componentes 

curriculares do Ensino Fundamental, ainda que integrem os campos de experiências 

previstos na Educação Infantil. 

 

- Percepção sobre a relação entre o trabalho com projetos e a pertinência do 

ensino 

 

Com a intenção de compreender mais concretamente as escolhas, 

independentemente de optarem por uma perspectiva disciplinar, interdisciplinar ou 

transdisciplinar e ecoformadora, solicitou-se aos participantes que registrassem sua 

percepção sobre a relevância dos projetos de ensino e de aprendizagem para a 

pertinência do ensino. Respostas como as que seguem elucidam claramente a 

percepção dos docentes. 

Enquanto o P7 registrou acreditar “[...] que o trabalho com projeto oportuniza ao 

aluno uma maior participação no processo de ensino aprendizagem, assim o 

conhecimento produzido nesse processo torna-se mais pertinente”, o P10 destacou que 

“O trabalho com projetos é importante para que as aulas fiquem mais interessantes e 

condizentes com a realidade, para que os alunos percebam onde conseguem aplicar”. 
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Na mesma direção, o P15 afirmou que o trabalho com projetos permite um “Ensino mais 

significativo com vivências, experiências, experimentações, trabalho colaborativo, 

trabalho em equipe, respeito mútuo e transformação social”. 

As condições indicadas nas respostas, especialmente a participação, a conexão 

com a realidade, a aplicabilidade, as vivências, as experimentações, o trabalho em 

equipe, o respeito mútuo e a transformação social são determinantes para a formação 

integral e valorizam perspectivas transdisciplinares e ecoformadoras enquanto situam 

possiblidades para a pertinência. Nesse sentido, vale lembrar que, para Sá (2019, p. 20-

21), conhecimento pertinente é o conhecimento complexo, pois “[...] abarca a vida, 

abraça o objeto de estudo, o fato e o fenômeno [...]”, já que “Não há nada ou coisa ou 

fato que possa ser compreendido à luz do Pensamento Complexo de forma isolada. Isso 

porque não há nada isolado no universo”. 

- A existência de projetos transdisciplinares ou ecoformadores 

Ao serem questionados sobre o envolvimento em projetos transdisciplinares e 

ecoformadores, 64,87% dos participantes afirmaram que não os planejam ou os 

desenvolvem, 27,03% afirmaram já terem trabalhado com projetos transdisciplinares ou 

ecoformadores e 8,10% não responderam. Mesmo que prevaleça o não envolvimento, 

as respostas revelam o interesse e a curiosidade em aprender mais sobre o assunto. 

Isso pode ser observado no registro do P9 ao alegar que a ecoformação  “[...] não 

é pertencente ou faz parte da minha formação; espero que venha a acrescentar muito 

na formação”, bem como no registro do P10 ao destacar que não se implicou com essa 

ênfase de projeto, mas que acredita na perspectiva transdisciplinar, mesmo concluindo 

que tenha um significado parecido com interdisciplinaridade, como uma opção mais 

abrangente, enquanto a ecoformação passa uma “[...] impressão de uma formação 

integral, porém estou aguardando para conhecer a fundo esses temas”. O interesse em 

conhecer outras alternativas, além das trabalhadas habitualmente nas escolas, 

igualmente, identifica-se na resposta de P7 ao afirmar: “[...] Quero muito aprender”. 

Com os resultados da análise dos dados, reiterou-se a possiblidade da formação 

na perspectiva da transdisciplinaridade e da ecoformação. Entre as condições 

observadas, destaca-se a relevância de: i) discutir a escolha das temáticas, valorizando, 

nesse processo, a diversidade de formas que optam para escolhê-las; ii) aproximar as 

temáticas das reais condições de vida dos estudantes, sem subestimar os problemas 
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planetários; iii) analisar condições para implicar os estudantes na elaboração dos 

projetos; iv) aprofundar discussões sobre conceitos como interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e ecoformação e seu potencial para promover o desenvolvimento 

integral; v) valorizar a motivação dos participantes para estudos envolvendo a 

perspectiva transdisciplinar e ecoformadora; vi) valorizar a percepção dos participantes 

no sentido de vincular pertinência à participação, à conexão com a realidade e à 

aplicabilidade, às vivências, às experimentações, ao trabalho em equipe, ao respeito 

mútuo e à transformação social. Essas condições, ao mesmo tempo que são 

determinantes para a formação integral, também valorizam perspectivas 

transdisciplinares e ecoformadores. 

Além disso, os resultados convergem com as perspectivas da metodologia do 

PCE, especialmente por ser norteada por condições que mobilizam docentes e 

estudantes a transitarem entre os conteúdos curriculares e a realidade, visando a sua 

compreensão da mesma e a intervenção para solucionar problemas individuais, sociais 

e ambientais (ZWIEREWICZ, 2018). Nesse sentido, destaca-se que PCE se diferencia 

de outros projetos que não vinculam o ensino à vida e não se voltam 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 (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

5.3 FRAGMENTOS DO PROGRAMA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Nesta seção, incluem-se fragmentos do produto educacional, ou seja, do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas adaptado à realidade de docentes 

de União da Vitória, Paraná. Trata-se de uma sistematização (Quadro 1) compilada do 

produto educacional disponível em documento específico, acessível no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599136.  

Ao se comprometer com as demandas locais, a adaptação do Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas teve como pontos de referência a prática 

pedagógica, o planejamento do ensino e as transformações no contexto escolar. A 

intenção de sistematizar tanto fragmentos como o documento na íntegra é servir de 

referência para outras experiências formativas comprometidas em aproximar essas três 

especificidades educacionais das perspectivas da transdisciplinaridade e da 

ecoformação, desde que se considere as demandas da realidade de aplicação 
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Na versão original, o referido programa vincula-se a atividades realizadas por 

parte dos pesquisadores que integram a Rede Internacionais de Escolas Criativas – 

RIEC, criada em 2012. Essa rede foi proposta a partir de diálogos de Saturnino de la 

Torre, pesquisador então vinculado ao do Grupo de Pesquisa e Assessoramento 

Didático – GIAD, da Universidade de Barcelona – UB, Espanha, com profissionais de 

outros países, especialmente do contexto brasileiro. 

Comprometido com a superação do ensino atomizado e descontextualizado, o 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas tem sido desenvolvido com o apoio 

dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, uma metodologia criada por Torre e 

Zwierewicz (2009). Essa metodologia utilizou-se tanto nos encontros formativos 

ocorridos durante a pesquisa como na implementação das práticas pedagógicas de 

responsabilidade de gestores e de docentes que participaram da formação, dinamizando 

um currículo escolar vinculado às demandas dos estudantes e de suas comunidades, 

sem, contudo, subestimar os problemas vivenciados globalmente.  

A proposta formativa que compõe o produto educacional 

(https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599136) estrutura-se em cinco etapas, da 

mesma que foi previsto na versão de origem do Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas. São elas: i) etapa da conexão; ii) etapa da projeção; iii) etapa do 

fortalecimento; iv) etapa da interação; v) etapa da polinização. As referidas etapas 

mantêm uma proximidade com os organizadores conceituais PCE, ancorando o início 

em uma condição de epítome e sua finalização em um processo de polinização.  

A adaptação da proposta original pautou-se em demandas indicadas pelos 

próprios gestores e docentes que participaram da intervenção. Essas demandas foram 

coletadas no início da formação e serviram para balizar as atividades subsequentes.  

No geral, a etapas priorizaram discussões e reflexões relacionadas à formação 

pedagógica na perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, valorizando, em seu 

desenvolvimento o pensar complexo. Elas foram organizadas em encontros que 

aconteceram em 2019 e em 2020.  

Os encontros de 2020 ocorreram remotamente e foram intercalados com a 

dinamização de iniciativas desenvolvidas nos próprios contextos de atuação dos 

participantes, socializadas tanto durante a própria formação como em um Congresso 

Internacional de Educação e Saúde organizado pelo PPGEB da UNIARP, pela RIEC 

UNIARP e em parceria com várias instituições de Ensino Superior do Brasil e exterior. 
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Destaca-se que, nesse processo, as limitações causadas pela pandemia mostraram o 

quanto a educação precisa considerar em seu desenvolvimento demandas da realidade, 

mas também comprovou que transformações na concepção pedagógica e no formato 

das formações docentes são possíveis. 

Quadro 2 - Etapas do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas com respectivos 
objetivos e roteiro das principais atividades   

Etapa Encontro Data Horário Descrição Atividades 

C
o

n
e

x
ã

o
 

 I 

2
4
/1

0
/2

0
1
9

 

1
9
h
 –

 2
2

h
 

A etapa da conexão 
constitui os encontros 
iniciais da formação e 
objetivou tanto conhecer e 
valorizar práticas 
pedagógicas dos próprios 
participantes como analisar 
possibilidades para 
aprofundar ou desenvolver 
experiências 
transdisciplinares e 
ecoformadores.   

Ao conectar o 
programa com o contexto 
local, as atividades 
favorecem a discussão das 
bases epistemológicas da 
proposta, bem como a 
discussão de demandas 
globais e do contexto de 
inserção dos participantes.  

 

 Epítome: abertura 
com dinâmica para 
conexão da formação com 
a realidade local 

 Apresentação do 
projeto de pesquisa 

 Questionário sobre 
demandas formativas 

 Discussão sobre o 
funcionamento das 
Escolas Criativas  

 Atividades em 
equipe envolvendo as 
Tendências Pedagógicas  

 Vídeo sobre 
tendências pedagógicas 

 Breve explanação 
sobre a tendência 
pedagógica ecossistêmica 

 Vídeo das crianças 
de uma escola da Rede 
Municipal de União da 
Vitória com falas de 
sonhos sobre um mundo 
melhor para todos 
 

II
 

1
9
/1

1
/2

0
1
9

 

1
9
h
 –

 2
2

h
 

- Memória conceitual 
- Atividade em equipe para 
discussão e socialização 
de uma possível condição 
mobilizadora do PCE a ser 
proposta por escola 
-  Discussão de demandas 
para realização do próximo 
encontro. 
 
Obs.: Os encontros contaram 
com a participação da 
orientadora da pesquisa. 
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P
ro

je
ç
ã

o
 

II
I 

2
5
/0

6
/2

0
2
0

 

1
3
h
 –

 1
7

h
 

Contempla os 
momentos de reflexões e 
planejamento que visão 
reduzir a distância entre o 
realizado e o desejado. 
Nesta etapa, definem-se as 
temáticas e elaborados os 
Projetos Criativos 
Ecoformadores (PCE), bem 
como planejadas parte das 
iniciativas vinculadas aos 
seus organizadores 
conceituais, com a intenção 
de que, na análise e 
incorporação das ideias dos 
estudantes, possam ser 
dinamizadas no contexto 
escolar.  

Os dois encontros 
caracterizam a conciliação 
entre as perspectivas 
iniciais dos participantes em 
relação ao PCE de cada 
escola e sua adequação de 
acordo com as demandas 
dos estudantes.  São 
momentos para experienciar 
colaborativamente sonhos, 
desafios e possibilidades.  

 

- Memória das condições 
mobilizadoras e indicação 
da temática definida no 
período entre o encontro 
anterior e o atual 
- Análise da estrutura de 
um PCE 
- Elaboração e 
socialização do esquema 
parcial do PCE. 
Obs.: O encontro contou com a 
participação da orientadora e 
mais dois pesquisadores do 
PPGEB.   
 
 
 
 
 

IV
 

2
3
/0

7
/2

0
2
0

 

1
3
h
 –

 1
7

h
 

- Apresentação e 
discussão sobre avanços e 
dificuldades encontradas 
até o momento em relação 
ao desenvolvimento da 
versão preliminar do PCE 
- Elaboração e 
socialização do esquema 
geral do PCE. 
 
Obs.: O encontro também contou 
com a participação da  
orientadora e de mais dois 
pesquisadores do PPGEB. 

In
te

ra
ç

ã
o

  

 

V
 

2
2
/1

0
/2

0
2
0

 

1
3
h
 –

 1
7

h
 

Favorece a escuta e 
a possibilidade de ser 
ouvido pelos outros, 
oportunizando a partilha das 
ações desenvolvidas a partir 
da formação. Ela é 
fundamental para 
potencializar a criatividade 
da equipe a partir da troca 
de ideias compartilhadas 
por profissionais de todas as 
instituições da rede 
municipal de ensino que 
participam da proposta.  
Dessa forma, ao retornar às 
escolas, os participantes 
puderam replanejar com os 
estudantes o que haviam 
previsto para a última etapa 
do PCE. 

- Retomada de conceitos de 
forma conectada à socialização 
do encontro anterior 
- Socialização de vivências no 
desenvolvimento de cada PCE 
- Avaliação dos avanços e 
desafios de cada escola no 
desenvolvimento de seu PCE e 
discussão de possibilidades para 
sua continuidade. 
 
Obs.: O encontro envolvendo as 
duas etapas contou com a 
participação da orientadora e 
mais uma pesquisadora do 
PPGEB. 



81 
 

 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Destaca-se que a intervenção formativa proposta no produto educacional é 

flexível. Ela é um convite ao debate, à transformação que foi possível devido a parceria 

e ao compromisso assumido por todos que aceitaram o desafio de participarem do 

processo e de contribuíram para a pesquisa, entre eles, os que fazem parte da Figura 

1. Ela representa o reconhecimento da pesquisadora no momento em que receberam 

um kit com uma ecobeg para que possam seguir carregando em sua bagagem 

possibilidades de uma educação comprometida com um mundo melhor para todos. 

 

 

 

 

 

 

F
o

rt
a

le
c
im

e
n

to
 

A etapa do 
fortalecimento tem como 
objetivo aprofundar 
discussões sobre a base 
epistemológica da 
formação, observando como 
tem se dinamizado na 
prática pedagógica dos 
participantes. Ela é 
fundamental para 
potencializar a conexão 
teórico-prática. 

- Memória da base teórica 
com sínteses de estudos 
que possibilitam seu 
aprofundamento 
- Socialização de 
episódios vivenciados nas 
escolas desenvolvimento 
de cada PCE e sua análise 
- Avaliação dos avanços e 
desafios de cada escola no 
desenvolvimento de seu 
PCE. 
 
 

P
o

li
n

iz
a

ç
ã

o
 

V
I 

0
3
/1

2
/2

0
2
0

 

1
9
h
 –

 2
2

h
 

Difundir os resultados de 
cada PCE, apresentando-os 
em seminários municipais, 
publicações em livros, 
periódicos científicos e 
eventos. É uma etapa para 
valorizar as escolas, os 
profissionais, os estudantes, 
as comunidades e suas 
iniciativas, contribuindo 
também para que outros 
contextos possam 
ressignificar suas práticas a 
partir daquilo que foi 
compartilhado. 

- Socialização dos PCE em 
seminário local realizado 
no último encontro 
- Participação no 
Congresso Internacional   

de Educação e Saúde. 
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Figura 9 - Reconhecimento pelas contribuições com entrega de ecobeg.  

  

Fonte: da pesquisa. 

 

Espera-se que o produto educacional possa inspirar novas experiências, 

fortalecendo o compromisso com práticas transdisciplinares e ecoformadoras. Nesse 

sentido, espera-se que esse produto tenha um potencial inspirador e transformador de 

pessoas e de realidades.  

5.4 PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS E SUGESTÕES PARA 

MELHORAR A PROPOSTA 

Com a intenção de conhecer a percepção dos participantes sobre contribuições 

da formação e das possibilidades para aperfeiçoá-la, aplicou-se um segundo 

questionário ao término dos encontros formativos. A sistematização dos dados confronta 

demandas e potencialidades levantadas no início da formação com as contribuições do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas relatadas pelos participantes. 

5.4.1 Atendimento das demandas e da valorização das potencialidades para uma 

formação transdisciplinar e ecoformadora 

 

Com base nos resultados do questionário inicial, parte do instrumento aplicado 

ao final da intervenção formativa continha questões envolvendo as contribuições do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas para a escolha de temas, suas 

motivações e a definição da duração de um projeto. Da mesma forma, pretendia-se 

verificar se o referido programa contribuiu para ampliar, nos participantes, suas noções 

conceituais, sendo que os resultados se sistematizam na sequência. 
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- Possíveis temas, motivações para a escolha e duração dos projetos 

 Apesar de indicarem vários temas implicados nos projetos desenvolvidos nas 

escolas de vínculos dos participantes, os três mais frequentes indicavam como opção a 

leitura e os conceitos vinculados (Figura 5). Ao concluir a formação, os temas mais 

frequentes passaram a ser ‘ambiente’, ‘escola’ e ‘realidade’ (Figura 10).  

Figura 10 - Possíveis temas para os projetos 

 

Fonte: da pesquisa. 

Como forma de contextualizar a percepção dos participantes em relação aos 

conceitos mais frequentes, destaca-se que, em relação ao ‘meio ambiente’, o P16 

ressaltou a importância de discutir o referido tema, relacionando-o aos reflexos da 

pandemia; enquanto em relação à ‘escola’, o P13 indicou a possibilidade de estudar sua 

história, bem com a dos próprios estudantes e da comunidade.  

Além disso, chamam a atenção temas não indicados ao início da formação, como: 

‘pandemia’, ‘mudanças’ e ‘pessoas’. Ainda que alguns tenham sido menos frequentes 

que os outros, observa-se uma conexão das indicações com a realidade vivenciada 

durante o ano letivo, demonstrando uma preocupação em vincular o planejamento àquilo 

que no momento faz sentido.  

Essa perspectiva valoriza o conhecimento que, para Sá (2019, p. 19), produz-se 

pela racionalidade aberta e que contextualiza e concebe a multidimensionalidade 

humana, social e da natureza ao orientar-se pela superação “[...] de uma visão 
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fragmentada, disjuntiva e separadora do ser humano em relação à natureza e à 

sociedade”. 

Em relação às motivações para a escolha do tema, no início da formação, os 

participantes indicaram os termos ‘necessidade’, ‘aprendizagem’ e aluno’ (Figura 6) e, 

ao final, os termos ‘projeto’, ‘atividades’ e ‘ambiente’ (Figura 11). Observa-se uma 

ampliação da percepção sobre o contexto e a valorização do próprio projeto e 

respectivas atividades.  

Figura 11 - Motivações para escolha de possíveis temas 

 

Fonte: da pesquisa. 

Além da inclusão do contexto na indicação dos conceitos mais frequentes, 

indicaram-se novas motivações, entre elas, a ‘pandemia’, a ‘participação’ e ‘as 

mudanças’. Entre os referidos conceitos, a valorização da comunidade e do espaço 

sugerem que a formação trouxe novas perspectivas para a elaboração dos projetos, 

além de reiterar as preocupações com o que ocorre na realidade imediata quando 

indicaram problemas como a pandemia.  

Quando questionados no início da formação sobre a duração dos projetos, os 

participantes indicaram com mais frequência os termos ‘meses’, ‘ano’ e ‘depende’ 

(Figura 7). Ao final da formação, indicaram quatro opções: ‘anual’, ‘semestral’, de ‘20 

horas’ e também de acordo com o ‘projeto’. 

Nesse quesito, observa-se que a mudança não foi tão significativa apesar da 

redução de opções. Contudo, a questão do tempo é relativa quando se opta pelo 

trabalho com projetos, sendo que a decisão depende dos objetivos, das metas e das 
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demais condições implicadas na elaboração, desenvolvimento e difusão do processo e 

dos resultados.  

 

- A participação dos estudantes na elaboração do projeto 

Em relação à participação dos estudantes nos projetos, no início da formação, os 

conceitos mais frequentes indicavam que isso ocorria tanto na ‘elaboração’ como no 

‘desenvolvimento’. Contudo, a análise das respostas revelou concepções divergentes 

sobre a importância da participação dos estudantes em todo o processo que constitui 

um projeto, haja vista a priorização no desenvolvimento, o que reduz a implicação em 

um momento fundamental que é seu planejamento. Da mesma forma, destaca-se que 

um projeto precisa ser flexível e, por isso, a participação na elaboração também deve 

ocorrer durante seu replanejamento.   

Ao final da formação, todos os participantes afirmaram que a participação 

efetivamente ocorre. Nesse sentido, o P13 destacou que os estudantes são 

protagonistas de todos os projetos, o que sugere sua inclusão na elaboração. Da mesma 

forma, o P1 indicou que se os estudantes se sentirem pertencentes, o projeto fluirá de 

melhor forma, enquanto o P10 afirmou que a opinião dos estudantes é a mais importante 

“[...] para formar alunos críticos, criativos, para que o ambiente escolar seja para eles 

um momento mágico de muito aprendizado”.  

Quando questionados em que momento específico os estudantes participam, as 

respostas indicaram várias possibilidades, entre elas: o estudante é coautor e “[...] 

participa de todas as etapas em diferentes momentos do projeto” (P7); ocorre “Em todos 

os momentos. Partir da opinião deles para desenvolver o projeto e juntos ir 

desenvolvendo o mesmo” (P8); “Podem participar desde o início, dando ideias do que 

poderiam melhorar no seu ambiente, qual a melhor temática, quais as necessidades 

deles e do meio escolar” (P10); “Em todos, desde a elaboração, dando ideias e críticas 

construtivas até o desenvolvimento e finalização e/ou continuação” (P13). 

As respostas evidenciam uma abertura para a participação dos estudantes nos 

diferentes momentos do projeto, ou seja, da elaboração à finalização. E, apesar de que 

um dos participantes não emitiu seu parecer, os demais afirmaram que, no PCE do ano 

de formação, a participação ocorreu em diferentes momentos, indicando que a 
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intervenção formativa foi determinante para ampliar a implicação dos estudantes em 

todo o processo.   

  
- O domínio conceitual articulado às atividades práticas 

 Para verificar se a formação contribuiu para a compreensão de seus conceitos 

norteadores, especialmente da transdisciplinaridade e da ecoformação, analisaram-se 

respostas emitidas em diferentes questões, observando se nas práticas os conceitos 

transpareciam. Várias respostas indicaram que os que as emitiam demonstravam 

clareza na relação teórico-prática. São exemplos: a metodologia utilizada, ou seja, o 

PCE transforma a realidade, sendo que o mais importante é que os estudantes passam 

a ser protagonistas (P12); “Algumas mudanças ocorreram sim. Principalmente no que 

se refere à visão de nossa responsabilidade sobre o Meio ambiente e suas 

transformações” (P4); “Passaram a ser mais criativos, procurando [...]” utilizar “[...] outros 

materiais e menos EVA, papel colorido ou desenhos feitos pelas professoras ou 

decorações compradas... maior cuidado com o lixo, maior preocupação com a natureza 

(P8).  

Sim houve mudanças na forma de pensar em como fazer o aluno participar mais 
a partir das suas necessidades, como melhorar o ambiente em geral de uma 
forma que os alunos mesmos criem e cuidem, fazendo com que os conteúdos 
estejam sempre interligados (P10).  

 

Essa análise se justifica pelo vínculo realizado por um dos participantes entre a 

interdisciplinaridade e o desenvolvimento integral. Desde sua origem, o Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas tem reforçado o aprofundamento teórico dos 

participantes, especialmente no sentido de dominarem conceitos que foram integrados 

recentemente nas discussões do campo educacional, entre eles, a ecoformação. No 

caso específico da implicação do programa formativo na pesquisa, as respostas aqui 

registradas traduzem, na prática, conceitos como de ecoformação e 

transdisciplinaridade, demonstrando articulação teórico-prática.  

Isso fica evidente, no último recorte do relato do P10, ao indicar possibilidades 

para pensar, compreender e agir. Essa emergência não é de hoje, pois como há 

praticamente quatro décadas, Morin e Kern (2005, p. 154)  “As advertências e os alertas 

se multiplicam sem sucesso e só demasiado tarde conseguem vencer as inércias e as 
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cegueiras, sendo preciso chegar ao desastre para que uma resposta se reorganize” 

(MORIN; KERN, 2005, p. 154).  

O desastre está posto e não pode mais ser oculto entre discursos mascarados, 

indicando a incapacidade humana histórica de pensar complexo ou a falta de vontade 

de assim fazê-lo. Apesar disso, Morin e Delgado (2017, p. 10) afirmam que é tempo de 

advogar pela esperança, identificando possibilidades e assumindo riscos para ‘[...] 

produzir as mudanças se contraponham à catástrofe, que abram os caminhos da 

solidariedade e às iniciativas criadoras”. Nesse sentido, afirmam os autores, não 

advogarem por uma esperança ilusória e salvadora, mas por uma utópica e criadora, 

ativadora e regeneradora, que corresponde com o momento que viemos, que é o 

momento de atuar. 

São situações como essas que expressam a relevância do pensar complexo e 

que para Moraes (2011, p. 24) “[...] implica abertura de nossas gaiolas epistemológicas 

[...]”. Essa abertura é fundamental para “[...] 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). 

 

 5.4.2 Contribuições do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas para a 
prática pedagógica, planejamento e o entorno escolar 
 

  Considerando que no objetivo geral se propôs analisar se a intervenção formativa 

colaborou para a mudanças na prática pedagógica, no planejamento e no entorno 

escolar, sistematizam-se, na sequência, os resultados à luz de autores que colaboram 

na sua interpretação. 

- Contribuições para a prática pedagógica 

 Questionados sobre as contribuições da intervenção formativa para a prática 

pedagógica, os participantes indicaram com frequência mais elevada os termos ‘projeto’, 

‘atividades’, ‘aluno’ e ‘ambiente’ (Figura 12). São conceitos que implicavam diferentes 

dimensões da prática pedagógica - o planejamento, o estudante e o entorno –, 

evidenciando que a formação se comprometeu com um espectro amplo especificidades 

que fazem parte do contexto escolar. 
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Figura 12 - Contribuições da intervenção formativa para a prática pedagógica 

 
Fonte: da pesquisa. 

 Além dos quatro termos de frequência mais elevada, os participantes também 

indicaram mudanças na própria formação, na participação, na comunidade, no espaço, 

entre outras condições. Essas condições são determinantes para aquilo que Moraes 

(2011, p. 34-35) define como “[...] um currículo em ação, um currículo vivo, flexível, 

aberto, sempre em processo de construção, o que garante o seu caráter dialógico, com 

a realidade mutante” (MORAES 2011, p. 34-35, grifos da autora).  

Como forma de contextualizar esses e os conceitos de frequência mais elevada, 

registra-se parte das respostas, especialmente trechos que indicaram mudanças: em 

relação à responsabilidade assumida sobre o meio ambiente e suas transformações 

(P4); na postura dos docentes e dos estudantes (P5); na motivação e no vínculo entre 

os que se implicaram no planejamento do PCE e em seu desenvolvimento (P7); na 

capacidade reflexiva (P6); na criatividade, no trabalho colaborativo e no cuidado com o 

material utilizado (P8);  no pensar em como motivar os estudantes, na criatividade para 

elaborar as atividades, no uso de tecnologias e no entendimento de que os projetos são 

flexíveis e podem mudar no decorrer do processo (P9); nas formas de melhorar o 

ambiente com a participação efetiva dos estudantes, estimulando neles também o 

cuidado com o entorno e, a articulação dessas condições a um trabalho articulado aos 

conteúdos (P10); nas inciativas, na estima e na criatividade (P12); no olhar pedagógico, 

no trabalho com os conteúdos e no desenvolvimento das atividades (P14); na ampliação 

de atividades práticas, muitas vezes deixadas de lado (P15); no trabalho em equipe, na 

convergência de ações e nos resultados alcançados (P18). 
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Essas condições convergem com possibilidades para transformação da prática 

pedagógica, atendendo ao chamado de D’Ambrósio (1997 p. 89), quando afirma que 

“Se pretendemos uma educação abrangente, envolvida com o estado do mundo, abrindo 

perspectivas para um futuro melhor, temos que repensar nossa prática, nossos 

currículos”. Coadunam-se, de modo igual, com a ideia de Andrade (2011, p. 95) sobre a 

consciência de que é preciso renovar as práticas pedagógicas, agir de forma integral e, 

especialmente, “[...] ver-se como parte de um todo, em que o conhecimento não deve 

ser responsável por divisões e fragmentos e, sim, por integração e transcendência, 

construídas de forma complexa”.  

 

- Contribuições para o planejamento 

 Ao serem questionados sobre as contribuições do Programa de Formação-Ação 

em Escolas Criativas no planejamento do ensino, observou-se que os conceitos mais 

frequentes foram as ‘atividades’, o ‘ambiente’ e a própria ‘escola’ (Figura 13). São 

conceitos que ultrapassam uma perspectiva atomizada por abranger tanto o 

conhecimento em si como o contexto.  

Figura 13 – Dimensões do planejamento beneficiadas com a intervenção formativa 

 
Fonte: pesquisa. 

 Além dos três conceitos mais frequentes, os demais termos abrangem múltiplas 

condições que definem um planejamento na perspectiva da transdisciplinaridade e da 

ecoformação. Isso pode ser observado também no Gráfico 10 que apresenta os 

conceitos em uma sequência organizada a partir da sua frequência. 
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Gráfico 11 – Dimensões do planejamento beneficiadas com a intervenção formativa 

 
Fonte: da pesquisa. 

A sequência inicia com as atividades e termina com a ‘saúde’, posicionando entre 

as extremidades uma série de dimensões implicadas na elaboração e na aplicação do 

planejamento, bem como na difusão e na valorização do processo e dos seus resultados. 

Exemplos dessas dimensões são: a ‘participação’ que depende do potencial de 

mobilização do planejamento; a ‘sustentabilidade’ como um compromisso assumido no 

decorrer da elaboração e das ações decorrentes do planejamento; a ‘aprendizagem’ que 

pode variar da mais reprodutivista a mais ecossistêmica e transcomplexa, variando de 

acordo com a tendência pedagógica implicada no planejamento; a ‘reflexão’ que se 

amplia quanto mais se valoriza o pensar complexo; o ‘espaço’ que é transformado ao 

mesmo tempo em que os implicados se transformam, dinamizando no contexto escolar 

um planejamento conectado à vida. Essa conexão com a vida se reiterou quando os 

docentes destacaram a ‘pandemia’ e a ‘saúde’ como dimensões que vincularam ao 

planejamento e as posicionaram entre as que tiveram mais influência da intervenção 

formativa. 

Portanto, a multiplicidade de dimensões beneficiadas pelo Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativa é ampla e pode ser contextualizada em trechos das 

respostas dos participantes: Ao serem questionados sobre as repercussões da 

intervenção formativa no planejamento emergiram respostas como: “Sim, ao pensar na 

participação continua dos alunos” (P1); “Sim, especialmente ao incluir atividades com 

foco na ecoformação” (P2); “Sim, nunca havia trabalhado com projeto, e tive um prazer 

0

5

10

15

20

25
atividades

ambiente
escola

participação

projetos

realidade

comunidade

desenvolvimento

espaço

pandemia

estudantes

pensar

conhecimento

docentes
trabalho

aprendizadoaula
sustentabilidade
conteúdos

olhar

aprendizagem

conscientização

equipe

exemplos

resultados

colaboração

metodologia

prática

processo

reflexão
saúde

Contribuições da intervenção formativa 
no planejamento

Frequência %



91 
 

 

 

enorme em participar e ter ideias aprovadas por outras pessoas e ver as coisas 

acontecendo” (P3); “[...] Influenciou muito e, com certeza, nossa prática será ainda mais 

diferenciada no futuro” (P4); “Sim, como na hora de escolher os materiais” (P5); “Sim 

[...], influenciou na maneira de refletir” (P6); “Sim Passei a pensar de forma mais 

globalizada sobre a aprendizagem dos alunos” (P7); “Não estou em sala de aula, mas 

acredito que muitos professores passaram a planejar suas aulas de maneira diferente” 

(P8); “Sim!! O aluno participar juntamente com toda comunidade e ambos passam a ser 

grandes transformadores da tríade conceitual das Escolas Criativas!” (11), ou seja, do 

pensar complexo e do ensino transdisciplinar e ecoformador; “Trabalhando com 

projetos, trabalhamos a transdisciplinaridade, a ecoformação e o pensamento complexo” 

(P12); “Muito, me influenciou em ser e planejar aulas mais dinâmicas destacando o 

protagonismo das crianças” (P13); “Sim. Proporcionou mudanças nos planejamentos 

dos conteúdos e na forma de aplicar os mesmos” (P14);  

Sim, e abriu novas portas para novas ideias uma infinidade de temas assuntos 
que antes não pensava, com certeza mudou o rumo da minha trajetória, vou 
tentar dar continuidade ao projeto com os chás que e buscar mais conhecimento 
sobre Projetos Criativos Ecoformadores (P9).  

Sim, muito. Planejar pensando em aproveitar ideias dos alunos, em como aquela 
aula está sendo criativa para eles e transformadora de uma pessoa melhor, 
quais valores estão sendo passados com determinada atividade, enfim, não 
apenas uma aula com começo meio e fim, mas sim uma aula que colabore com 
as demais disciplinas e com todo o meio, dando uma sequência (P10).  

As respostas reverberam a relevância do trabalhado compartilhado, da interação 

e do respeito mútuo. Além disso, convergem com as reflexões de Imbernón (2016) sobre 

a relevância do diálogo para uma compreensão compartilhada a respeito da atuação 

profissional e sobre os meios para melhorá-la. 

A visão transdisciplinar e ecoformadora refletiva em relatos como do P2 e do P10 

coaduna com o compromisso da prática pedagógica em relação à religação entre as 

diferentes áreas do conhecimento e dessas com a realidade (ZWIEREWICZ, 2017), 

valorizando o ensino pertinente, ou seja, o ensino que, para Morin (2009, p. 86), é 

fundado numa “[...] atitude que consiste em contextualizar o saber”. 

Destaca-se, ainda, que entre as respostas, dois participantes afirmaram que não 

perceberam mudanças. O primeiro não explicou o motivo (P15), enquanto o segundo 

afirmou que já trabalhava com a perspectiva da intervenção formativa antes de participar 

da mesma (P18). Esse foi o único caso que mencionou trabalhar práticas 
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transdisciplinares e ecoformadoras antes da formação, enquanto outros mencionaram 

que trabalhavam com projetos, mas que não eram norteados pelos referidos conceitos.  

 

-  Contribuições para o entorno escolar 

 

 Questionados sobre mudanças realizadas na escola a partir do envolvimento no 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, parte dos participantes registrou 

que não foram possíveis em função da pandemia, mas que foram pensadas estratégias 

no PCE que as motivassem quando os estudantes retornassem às atividades 

presenciais. É o caso do P7 ao registrar que mudanças como as previstas para a horta 

“[...] serão realizadas no próximo ano, já que neste não foi possível devido a pandemia”. 

Na mesma direção, situou-se a resposta do P8 ao afirmar que no ano da intervenção 

formativa não “[...] foi possível, mas ano que vem pretendemos realizar algumas 

mudanças no espaço da escola [...]”, bem como a resposta da P9 ao afirmar que “Ainda 

não por conta da pandemia, mas acredito que com a continuidade do projeto de chás, 

tendo em vista a ideia de um canteiro, o espaço vai se modificar por conta da formação”.  

  Como exemplo das mudanças pretendidas para 2021, a P8 registrou a pintura 

das portas dos banheiros das escolas com desenhos e pensamentos dos estudantes 

produzidos no decorrer do 2020 (Figura 14). A ideia já veiculava na escola antes da 

formação e fortaleceu-se durante, sendo que as imagens da sequência comprovam que 

a mudança de fato ocorreu, mesmo após o término da intervenção formativa. 

Figura 14 - Mudanças no entorno escolar fortalecidas com a intervenção formativa 
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Fonte: da pesquisa. 

Além da perspectiva de continuidade, mesmo que o projeto proposto durante a 

formação tivesse como prazo o final do ano letivo, os participantes destacaram como 

principais pontos de mudanças:  a ‘comunidade’, os ‘espaços’ e as ‘ideias’ (Figura 14). 

A inclusão de conceitos que vão além do ambiente físico evidencia um olhar articulador, 

capaz de enxergar para além da infraestrutura. 

Figura 15 - Contribuições da intervenção formativa para o entorno escolar 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

A percepção ampliada pode ser observada em outros conceitos disponibilizados 

de acordo com o grau de frequência (Gráfico 14). São questões que implicam não 

somente os espaços, mas também as pessoas, sua forma de pensar e suas atitudes. 

Exemplos disso são esses conceitos e a sua contextualização realizada após o gráfico: 
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o ‘uso’, as ‘práticas’, as formas de ‘pensamento’, o envolvimento das ‘famílias’, a 

‘conscientização’, a ‘criatividade’, a ‘valorização’ e a ‘saúde’.  

 Essas percepções coadunam com reflexões de Morin (2009), quando afirmam 

não ser viável transformar uma instituição sem transformar, simultaneamente, as 

mentes. Da mesma forma, não é viável transformar as mentes sem transformar, 

simultaneamente, as instituições. 

Gráfico 12 - Dimensões do entorno beneficiadas com a intervenção formativa 

 
Fonte: da pesquisa. 
  

 Vale destacar, que em decorrência das implicações da pandemia e da migração 

para um trabalho remoto, as expectativas para gerar mudanças em relação ao entorno 

escolar não eram elevadas, especialmente porque o distanciamento físico dificultava, a 

princípio, a participação em atividades práticas que seriam realizadas 

colaborativamente. Por isso, a importância da escuta de como esse processo se deu é 

indispensável.  

Essa escuta se faz por meio do acesso a trechos das respostas ou das respostas 

na íntegra. São eles que revelam cenas dos bastidores que mobilizaram as escolas e a 

comunidade. Nesse sentido, o P10 indicou que mudanças já aconteceram e estão 

relacionadas à organização de espaços para que, ao retornar, os estudantes possam 

participar da construção de uma horta, fazer o plantio de árvores frutíferas e para que 

também tenham onde brincar e descansar; o P12 também confirmou mudanças de 
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preparação da horta, floreiras, bancos e outras mobílias construídas com material 

alternativo; o P13 registrou mudanças em dois ambientes da escola, contudo, não os 

situou. 

Destaca-se, ainda, que todas as mudanças propostas no ambiente das escolas 

foram discutidas a partir da formação. Além disso, a projeção e a execução são 

vinculadas a um trabalho envolvendo diferentes componentes curriculares propostos no 

PCE de cada escola durante a intervenção formativa, evidenciando uma perspectiva 

transdisciplinar e ecoformadora.  

 
5.4.3 Principais contribuições do Programa de Formação-Ação em Escolas 
Criativas e sugestões para sua melhora 

 

A análise dos dados trabalhados na penúltima seção demonstra a contribuição do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas em relação à preocupação de 

vincular o planejamento àquilo que no momento faz sentido. Da mesma forma, o 

confronto das motivações para a escolha dos temas ampliou-se durante a formação com 

a inclusão de múltiplos fatores que podem interferir na aprendizagem e desenvolvimento 

dos estudantes e afetam o seu dia a dia. 

Em relação às contribuições da intervenção formativa para a compreensão de 

seus conceitos norteadores, especialmente da transdisciplinaridade e da ecoformação, 

observou-se que, em vários momentos, os participantes os articularam às práticas 

desenvolvidas. Isso transpareceu no estímulo e na valorização do protagonismo dos 

estudantes, na responsabilidade de todos em relação ao meio ambiente e suas 

transformações e na forma de utilização de materiais didáticos pelas escolas no decorrer 

do ano letivo.   

Quanto à prática pedagógica, registraram-se várias as observações sobre as 

contribuições da intervenção formativa. Elas vão desde a responsabilidade assumida 

em relação ao meio ambiente a condições relacionadas à motivação, estima, 

participação, capacidade reflexiva, criatividade, trabalho colaborativo, zelo com a 

escolha do material, inserção tecnológica, ampliação das atividades práticas e 

convergência no pensar e no atuar.  

Em relação ao planejamento, observou-se que múltiplas dimensões foram 

beneficiadas. Os conceitos mais frequentes e as próprias respostas dos participantes na 
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íntegra evidenciaram a superação de uma perspectiva formativa atomizada e 

descontextualizada.  

Ao envolver dimensões como a pandemia, a saúde, a participação, a 

sustentabilidade, o espaço, a reflexão, as percepções expressam um planejamento 

conectado à vida.  São dimensões como essas que indicam o potencial transdisciplinar 

e ecoformador do planejamento.  

Outra questão determinante foi a ampliação da participação dos estudantes na 

elaboração do projeto como resultado de um planejamento flexível e construído 

gradativamente entre o pensar, o compreender e o agir. Além disso, como afirmou o P9, 

a intervenção formativa abriu “[...] portas para novas ideias uma infinidade de temas 

assuntos que antes não pensava, com certeza mudou o rumo da minha trajetória [....]”, 

sugerindo que a forma de planejar também mudou as perspectivas individuais em 

relação a própria atuação docente. 

Quanto às contribuições da intervenção formativa para o entorno escolar, apesar 

da realidade atípica impossibilitando a presença dos estudantes nas escolas, os 

conceitos mais frequentes, de modo semelhante, expressam uma percepção 

multidimensional. A inclusão de conceitos como comunidade, espaço e ideias evidencia 

um olhar articulador, capaz de enxergar o entorno para além das suas condições físicas. 

Agrupados a outros conceitos, demonstram que as contribuições envolveram os 

espaços, mas também as pessoas, sua forma de pensar e suas atitudes. 

Esses resultados atendem ao chamado de Nóvoa (2017, p. 1111) ao afirmar que 

“[...] Estamos perante um momento crucial da história dos professores e da escola 

pública [...]”.  Por isso, “[...] Precisamos repensar, com coragem e ousadia, as nossas 

instituições e as nossas práticas. Se não o fizermos, estaremos a reforçar, nem que seja 

por inércia, tendências nefastas de desregulação e privatização”. 

Além disso, os próprios participantes responderam a uma questão específica 

sobre as principais contribuições do Programa de Formação-Ação para os docentes que 

dele participaram. As considerações compiladas nas respostas foram organizadas de 

acordo com as dimensões previstas no objetivo geral deste estudo: 

- Sobre prática pedagógica: o P4 registrou que contribuição na “[...] participação 

e a melhoria enquanto ser humanos”, o P6 que deixou os “Docentes mais motivados”; o 

P7 que contribui no estudo e no aprofundamento, bem como em parcerias com outras 

instituições e maior vínculo e trabalho em equipe; o P9 que contribuiu para a troca de 
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experiência, o enfrentamento de desafios e o trabalho em equipe; o P3 o P3 registrou 

que as contribuições foram muitas, envolvendo colaboração, compartilhamento “[..] de 

atividades e ideias, incentivo, valorização [...]”. 

 - Sobre o planejamento: o P1 destacou a “Ampliação de ideia, horizonte”; o P2 

que ampliou “[...] a visão sobre formas de ensinar e envolver o educando nas atividades; 

o P5 “[...] nas atividades propostas”. Já o P8 que possibilitou um “[...[ novo olhar na forma 

de trabalhar”; o P9 que contribuiu para ampliar a própria aprendizagem; o P12 destacou 

a possiblidade de aproveitar os conhecimentos prévios dos estudantes para transformar 

a realidade; o P10 a possibilidade de “[...] planejamentos com uma visão mais ampla de 

ecoformação [...]”, privilegiando as escolas dos estudantes; e o P13 para “[...] ser mais 

dinâmico e saber partilhar de experiências entre os docentes e os próprios alunos”.  

- Sobre o entorno: enquanto o P19 observou que contribuiu para ampliar o 

conhecimento sobre o meio ambiente, o P11 para pensar no meio ambiente, motivando 

uma formação profissional do coletivo a partir do espaço de trabalho, fortalecendo 

conhecimentos e estimulando a preservação; o P17 que colaborou para uma “Maior 

conscientização das atividades transdisciplinares para transformar o meio e as pessoas 

dentro do contexto do Meio Ambiente”.  

Mesmo que se tenham observado diferentes contribuições do Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas, a percepção dos participantes sobre 

possiblidades de melhora é considerada determinante neste estudo. É uma percepção 

de quem vivenciou uma formação-ação e pode contribuir substancialmente para que em 

novas oportunidades, a intervenção formativa possa alcançar os propósitos projetados 

colaborativamente.   

Parte dos participantes registrou não ter sugestões, outra destacou a importância 

de dar continuidade ao Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas. Além disso, 

registraram-se agradecimentos e algumas condições para futuras formações. 

Em relação às condições futuras, o P9 sugeriu fortalecer os projetos “[...] ao uso 

de tecnologia digital para o ensino remoto, visto que com a pandemia a maioria das 

atividades foram realizadas a distância”; o P10 propôs uma avaliação comparativa para 

verificar como está o andamento do programa nas escolas, no sentido de cuidar da 

qualidade e possibilitar o acesso para todos, valorizando as habilidades e garantindo o 

aprendizado; o P15 mostrou a necessidade de haver mais tempo para dinamizar os 

projetos. 
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Já o P11 sugeriu a “Formação com temas de escolas criativas para todos de 

forma que possam aplicar e ampliar juntamente com a comunidade escolar” e o P12 que 

“tenham mais formações, gostaria que o nosso município aderisse como um todo, 

podemos transformar nossa realidade”. Enquanto isso, o P7 afirmou “Só tenho motivos 

para elogiar”.  

Nessa mesma linha, o P3 sugeriu “Continuar acontecendo e despertando em 

outras pessoas o que despertou em mim”; o P4, também, indicou a ideia de “Continuar 

a pensar nas crianças e no seu futuro para melhorar a sociedade” e o P8 registrou: 

Só agradecer pela oportunidade do aprendizado neste ano, principalmente o 
Congresso que foi espetacular. Parabéns a todos os que repartem o saber 
conosco nestas formações e também agradecer a Marli Horn por envolver e 
trazer tantos colegas para participar desse aprendizado, após iniciar o 
mestrado nesta Instituição.  

  

  As indicações dos participantes valorizam a intervenção formativa, propondo 

também possibilidades para sua melhora. Nesse sentido, destaca-se que, a partir disso, 

existe, inclusive, a possibilidade de novas pesquisas envolvendo o Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas em ações que ampliem o uso de Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TIC, acompanhem individualmente as escolas por meio 

de um processo de avaliação permanente, além de uma readequação do tempo para o 

atendimento das especificidades locais.  

 

5.4.4 Contribuições do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas para 

práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras 

 

 Para analisar se o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas contribuiu 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras, 

previu-se a realização de um grupo focal. Na dinamização da técnica, utilizou-se um 

roteiro no sentido de levantar dados envolvendo diretamente esses dois conceitos, bem 

como sobre condições que colaboram para tais práticas, entre elas, a interação entre as 

disciplinas (interdisciplinaridade), o planejamento e a relação com a comunidade. 

Para o grupo focal, convidou-se um representante de cada uma das escolas que 

participou do Congresso Internacional de Educação e Saúde.  As escolas optaram por 

três docentes e uma profissional da equipe de gestão.  
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O encontro ocorreu no dia 18 de dezembro de 2020 por meio do uso do Blackboard 

Collaborate. Os participantes foram convidados a socializar suas percepções à medida 

em que se sentiam à vontade para compartilhar as experiências vivenciadas com o 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas e, em decorrência, na 

elaboração/aplicação de um PCE no contexto educacional em que atuavam.  

O encontro foi gravado para facilitar a transcrição das respostas. Além disso, a fim 

de facilitar a identificação das contribuições socializadas em cada pergunta, utilizam-se 

a denominação GF1, GF2, GF3 e GF4. 

Ao serem questionados sobre possíveis contribuições da intervenção formativa no 

planejamento do ensino, os participantes do grupo focal valorizaram, especialmente, o 

trabalho colaborativo, a articulação entre os conteúdos, a aproximação com a 

comunidade, a própria flexibilidade no planejamento e as contribuições do PCE para que 

esse processo flexível se efetive.  

No produto educacional, essa flexibilidade pode ser observada na forma adotada 

para planejar o PCE durante as etapas formativas. No processo, existe uma articulação 

entre os momentos de planejamento e as práticas efetivadas em sala de aula, o que 

propicia a participação dos estudantes, bem como a valorização do contexto pelos 

docentes.  

Possivelmente, haja vista esse motivo, o planejamento conectado à vida foi um 

dos aspectos destacadas no questionário aplicado ao final da intervenção formativa. Ele 

ocorre quando as condições destacadas pelo grupo focal se dinamizam e, portanto, 

existe uma aproximação entre os dados coletados em ambos os momentos, evidenciada 

nos registros que seguem.    

O GF1 mencionou que uma das questões constatadas é que na elaboração do 

PCE, os docentes da escola puderam trabalhar colaborativamente. Nesse processo, 

destacou ter constatado que cada um pode contribuir com ideias diferentes, o que fez 

toda a diferença no planejamento do projeto. 

Nessa mesma direção, o GF4 citou a importância do trabalho em equipe, de 

planejar coletivamente. Também destacou o apoio e o retorno positivo que receberam 

de todos os envolvidos, acentuando o envolvimento da família e da comunidade.  

[...] a gente pode contar com muita ajuda, isso nos mostra que sozinhos a gente 
não consegue, que a gente sempre vai depender de outras pessoas que vão 
estar nos ajudando e que abraçam a nossa causa que abraçam a nossa ideia. 
Quando eu estava recolhendo as mudinhas, das pessoas que eu pedi ajuda, 
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todo mundo se prontificou; vieram mudinhas transportadas de vários lugares [...] 
para a gente poder fornecer para as crianças. Ver a alegria das mães poderem 
escolher as mudinhas [...] ah essa daqui que eu não tenho; essa daqui eu queria 
pedir [...] aí a gente respondia: mãe pode levar, pode escolher (GF4). 

O GF4 também mencionou que, quando surgiam dúvidas, “[...] a gente fazia as 

reuniões via meet [...]” e um dava uma sugestão de um jeito, outro de outra forma. “[...] 

Assim foi se trabalhando no coletivo”.  

As observações do GP2, por sua vez, revelaram que houve muita mudança no 

sentido de ampliar os conhecimentos e interligar os conteúdos. Para González Velasco 

(2017, p. 1) “[...] um dos pilares fundamentais do pensamento complexo é, sem dúvida, 

a religação […]”, pois ela possibilita entrelaçar conhecimentos, ideias, princípios e aplicar 

a complexidade em qualquer atividade e situação (GONZÁLEZ VELASCO, 2017, p. 1), 

o que inclui o planejamento do ensino e sua dinamização.  

Ao seguir com seu relato, o GP2 reconheceu que, no começo, ficou em dúvida se 

daria conta de trabalhar os conteúdos previstos, “[...] de ‘amarrar’ tudo em um único 

projeto [...]”. Porém, da forma como foi desenvolvido, “[...] principalmente neste ano 

atípico, com o ensino remoto [...]” possibilitou uma aproximação com os estudantes e 

seus familiares, sendo que o retorno foi muito positivo. Por fim, comentou ainda que se 

tivesse trabalhado de outra forma talvez não tivesse dado conta de tantos conteúdos, 

destacando, igualmente, que a partir do PCE foi possível trabalhar de uma forma muito 

mais leve e prazerosa.  

A preocupação com os conteúdos não subestima o valor de um planejamento na 

perspectiva da transdisciplinaridade e da ecoformação. O próprio Nicolescu (1997, p. 6) 

afirma 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”. 

Ainda sobre o planejamento, o GF3 destacou como algo positivo a flexibilidade 

que o PCE oferece ao poder ser repensado e reformulado conforme as necessidades e 

as demandas que vão surgindo no decorrer do processo. Ainda na fala da do GF3, 

destaca-se outra observação igualmente importante quando esse menciona que “[...] as 

vezes nós somos muitos fechados no planejamento. Eu vi que através do PCE é possível 

expandir uma ideia. O projeto permite essa flexibilidade das ideias [...]”, 

complementando que, de início, tinha uma ideia fechada e que percebeu ao longo do 
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caminho esta ideia se expandir de um jeito que as aprendizagens construídas serão 

levadas para a vida toda. 

A percepção ampliada se potencializa com a uma educação norteada pelo 

paradigma transcomplexo, especialmente por esse se referenciar pelo pensamento 

ecologizador da educação, pelo diálogo entre os diferentes saberes e pelo manejo de 

incertezas (GONZÁLEZ VELASCO, 2017), condições também consideradas pelo 

paradigma ecossistêmico (MORAES, 2018). Quando essas condições são valorizadas 

nas intervenções formativas favorecem o conhecimento pertinente que, para Sá (2019, 

p. 19), é produzido por meio de uma  racionalidade aberta e que contextualiza e concebe 

a multidimensionalidade humana, social e da natureza ao orientar-se pela superação 

“[...] de uma visão fragmentada, disjuntiva e separadora do ser humano em relação à 

natureza e à sociedade” (SÁ, 2019, p. 19).  

A valorização também fez parte dos depoimentos, demonstrando a relevância da 

etapa da polinização no planejamento do PCE. No trecho, o GF4 se referiu à participação 

no Congresso Internacional de Educação e Saúde. 

No dia que apresentou o trabalho, a gente estava com outras professoras que 

já têm uma graduação maior, bem maior que a gente. Nós apenas temos 

especialização, mas elas ficaram encantados com o nosso trabalho, com o 

desenvolvimento. Deram algumas ideias, algumas sugestões. Assim foi bom, 

abriu mais um leque para trabalhar [...] para a gente continuar desenvolvendo 

projeto. Assim foi bem gratificante [...] achei que foi excepcional esse trabalho 

(GF4).   

No que diz respeito à articulação entre as disciplinas, o GF4 relatou que houve a 

adaptação das atividades dentro de cada disciplina e de cada conteúdo abordado, 

levando em consideração a realidade de cada faixa etária e de cada turma. Essa 

observação diz respeito às atividades macro do PCE, cuja forma de organização pode 

ser analisada no produto educacional. 

 O GF3, por sua vez, comentou que, no início do projeto, o grupo do qual 

participou teve dúvidas se conseguiria agrupar todas as disciplinas dentro de cada faixa 

etária. Contudo, “[...] com o tempo, o trabalho foi se tornando um trabalho tão rico. Então, 

é no processo mesmo que você vai descobrindo. Quando a gente mandou a entrevista 

para as crianças eu acho que a gente realmente tocou na realidade deles”.  

Especialmente, nesse último comentário, observa-se a relevância de trabalhar de 

forma interdisciplinar, sem, contudo, subestimar as possibilidades que oferecem a 

perspectiva transdisciplinar. Ao destacar que a entrevista tocou na realidade dos 
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estudantes, o GF3 evidenciou a relevância de uma educação conectada à vida, como 

foi destacado pelos participantes quando responderam ao questionário final.  

Além disso, o GF2 reforçou que o envolvimento da comunidade não se dá quando 

se tenta mediar o processo com muito papel. Segundo ele, “[...] os pais não conseguem 

se envolver porque aquilo não é do conhecimento deles. Parece o mundo distante deles 

[...]”, mas “[...] quando você traz aquele científico para o concreto, para o dia a dia, eles 

se sentem próximos”. O profissional também fez um relato sobre uma família de um 

estudante que passava por muitas dificuldades em função das condições financeiras e 

também da própria formação, “[...] mas quando você traz um projeto que o pai e a mãe 

entenderam daquilo e conseguiram ajudar, eles ficaram muito felizes”. Ao exemplificar a 

participação, destacou que quando mandavam algo em papel, não encontravam o 

caminho, mas quando foi solicitado que usassem o celular para gravar um vídeo sobre 

os saberes que dominavam, por exemplo, sobre a horta “[...] isso teve uma repercussão 

muito grande, então foi muito valiosa sim”. 

Nessa mesma direção, o GF3 fez um relato da implicação de chás como uma das 

questões envolvidas no PCE. Essa atividade, segundo ele, não envolveu somente os 

estudantes, mas também as famílias e, em especial, os avós. Os próprios estudantes 

convidaram os avós para tomar um chá e fizeram registros com vídeos e fotos, enviando-

os para a escola. “Daí a avó toda orgulhosa sentada na mesa e o aluno servindo 

chazinho [...]”.  Alguns ainda estão mandando fotos de mudas que eles aprenderam a 

cuidar [...] Eles estão aprendendo a cuidar das coisas; não é só o aluno, é a família que 

está interagindo”. 

São práticas transdisciplinares e ecoformadoras como essas que evidenciam a 

metodologia do PCE como um referencial de ensino e de aprendizagem baseado na 

autonomia, na transformação, na colaboração e na busca por desenvolvimento integral. 

Isso ocorre porque práticas decorrentes se vinculam às realidades local e global, 

transcendendo o conhecimento científico por meio do desenvolvimento de atitudes 

colaborativas, solidárias e conectadas à vida (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

Em relação ao compromisso ecoformador de valorizar o bem-estar de si mesmo, 

dos outros e do ambiente, os participantes do grupo focal foram questionados se 

conseguiram perceber um movimento dos estudantes em relação a isso. Em sua 

ponderação, o GF2, relatou que uma das docentes fez uma plantação de girassol e que 

hoje se:  
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[...] reconhece onde tem os nossos alunos pelos girassóis que eles plantaram 
na frente da casa. Isso é muito gratificante porque fez um bem para eles estarem 
olhando dessa forma, valorizando onde eles moram. E, por mais que seja um 
bairro com muita dificuldade, a gente sabe que naquela casinha tem um girassol 
que receberam da escola e que eles cultivaram juntamente com as famílias. 

Tal relato revela a possibilidade que a ecoformação colaborar para trabalhar nas 

escolas “[...] questões relacionadas ao meio ambiente, aos valores humanos, à 

solidariedade e tantos outros aspectos esquecidos pela escola desconectada da vida 

[...]” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 9). Ainda que os girassóis das casas possam parecer algo 

simples, eles simbolizam a ideia do pertencimento, especialmente por terem sido objeto 

de estudo do PCE, valorizando, nesse processo, o trabalho pedagógico das escolas.  

Ao sistematizar a análise realizada no grupo focal, detecta-se que as principais 

contribuições do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas estão muito 

vinculadas às práticas que desenvolveram nas escolas com apoio da metodologia do 

PCE. Essa condição sugere uma forte relação entre formação docente e prática 

pedagógica e entre base epistemológica e viés metodológico.  

Em linhas gerais, as principais contribuições Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas para práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras se 

devem, entre outras condições: à flexibilidade no planejamento, possibilitando a 

participação na elaboração do PCE, inclusive enquanto já estava em andamento; ao 

trabalho colaborativo que implicou docentes, gestores, estudantes e  a comunidade; à 

ampliação de conhecimentos em relação às questões conceituais e metodológicas, bem 

como sobre a própria realidade; à interligação entre os conteúdos dos diferentes 

componentes curriculares e desses em relação à realidade; à ampliação entre a escola 

e a comunidade; e ao pertencimento, à valorização e ao cuidado.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa com intervenção realizou-se com o objetivo de desenvolver uma 

proposta formativa transdisciplinar e ecoformadora, tomando por base o Programa de 

Formação em Escolas Criativas, ajustada à realidade dos docentes de União da Vitória, 

Paraná. Buscou-se, assim, verificar suas contribuições para a prática pedagógica, para 

o planejamento do ensino e para a transformação do entorno escolar.  

Vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação 

Básica – PPGEB da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, a pesquisa iniciou 

com um diagnóstico de demandas e de potencialidades dos seus participantes, as quais 

foram consideradas nos encontros formativos realizados no segundo semestre de 2019 

e durante o ano de 2020, e culminou com o planejamento e o desenvolvimento da 

proposta formativa, sua avaliação e transformação em produto educacional acessível no 

link https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599136.   

O Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas constitui uma alternativa de 

formação em serviço, comprometida com demandas e potencialidades do contexto local 

e global. Ele favorece intervenções e valoriza iniciativas mobilizadas pelo pensamento 

complexo e comprometidas com práticas pedagógicas transdisciplinares e 

ecoformadoras projetadas e desenvolvidas durante a própria intervenção formativa 

(ZWIEREWICZ et al., 2017). Para tanto, conta com o apoio dos Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE, uma metodologia criada por Torre e Zwierewicz (2009) cujo ponto 

de partida ancora-se na vida e, por isso, envolve a realidade dos docentes e estudantes 

para ir ‘além da reprodução’ de conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade.  

Tendo em vista que as Escolas Criativas são instituições que [...] vão mais adiante 

do lugar do qual partem (transcendem), que dão mais do que têm e ultrapassam o que 

delas se espera (recriam), que reconhecem o melhor de seus estudantes e professores 

(valorizam), que crescem por dentro e por fora, buscando em tudo a qualidade e a 

melhora (transformam) (TORRE 2013, p. 13), o programa de formação desenvolveu-se 

e avaliou-se a partir de uma estrutura formada por cinco etapas previstas no programa 

original: i) conexão; ii) projeção; iii) fortalecimento; iv) interação; v) e polinização. Essas 

etapas mantêm uma proximidade com os organizadores conceituais dos PCE e 

constituem a linha norteadora do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas.  
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Dessa forma, a pesquisa se comprometeu com um movimento de formação-ação, 

mobilizado por possibilidades de partilha e de crescimento mútuo com o intuito de que 

os participantes, além de frequentar os encontros, desenvolvessem-no nos seus 

contextos de atuação práticas pautadas no viés epistemológico norteador da proposta 

formativa.   

O perfil dos participantes se aproximou, em grande parte, ao perfil geral dos 

profissionais que atuam na Educação Básica, ou seja, formado por profissionais que, 

em sua maioria, frequentou a modalidade presencial e optou por uma instituição pública 

para sua formação inicial. Além disso, mostrou-se predominante o número de 

profissionais que participou de atividades de formação continuada nos dois últimos anos 

e que tem atuado por um tempo substancial na educação, trabalhando no regime 

estatutário em somente uma escola e com uma carga horária de 20 horas/aula 

semanais. 

Em relação às demandas formativas, observou-se a necessidade de i) discutir a 

escolha das temáticas implicadas no planejamento de projetos, valorizando, nesse 

processo, a diversidade de formas que optam para escolhê-las; ii) aproximar as 

temáticas das reais condições de vida dos estudantes, sem subestimar os problemas 

planetários; iii) analisar condições para implicar os estudantes na elaboração dos 

projetos; iv) aprofundar discussões sobre conceitos como interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e ecoformação e seu potencial para promover o desenvolvimento 

integral.  

Em relação às potencialidades, observou-se que precisavam ser valorizados em: 

i) sua motivação para estudos envolvendo a perspectiva transdisciplinar e ecoformadora; 

vi) a percepção no sentido de vincular pertinência à participação, à conexão com a 

realidade e à aplicabilidade, às vivências, às experimentações, o trabalho em equipe, o 

respeito mútuo e à transformação social. Essas condições são determinantes para a 

formação integral e valorizam perspectivas transdisciplinares e ecoformadores. 

Com base nesse diagnóstico, o Programa de Formação-Ação em Escolas 

Criativas foi adaptado, procurando atender tanto às demandas dos participantes como 

valorizar suas potencialidades. Esse processo pretendia ser uma aposta para superar 

formações centradas na transmissão e, por isso, preservou a estrutura de origem do 

referido programa, mas assegurou, por meio de um planejamento flexível, a 
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ressignificação das ações da própria formação em si como a prática efetivada pelos 

participantes no contexto escolar.   

Seu desenvolvimento mostrou-se desafiador haja vista as limitações impostas 

pela pandemia. Essa emergência demonstrou, por um lado, o quanto a educação 

precisa considerar em seu desenvolvimento demandas da realidade e, por outro, 

comprovou que transformações na concepção pedagógica e no formato das formações 

docentes são possíveis. 

Os resultados indicam que, de maneira geral, os objetivos foram alcançados. As 

demandas e as potencialidades formativas foram levantadas, o Programa de Formação-

Ação em Escolas Criativas foi adaptado e as suas contribuições foram avaliadas 

conforme se destaca na sequência.   

Em relação à compreensão sobre a metodologia de projetos, observou-se que foi 

ampliada a preocupação de vincular o planejamento àquilo que no momento faz sentido. 

Da mesma forma, as motivações para a escolha dos temas ampliaram-se com a inclusão 

de múltiplos fatores que podem interferir na aprendizagem e no desenvolvimento dos 

estudantes e afetam o seu dia a dia, incluindo a relação teórico-prática e a relação entre 

as disciplinas e dessas com a realidade local e global. 

Em relação às contribuições da intervenção formativa para a compreensão de 

seus conceitos norteadores, especialmente da transdisciplinaridade e da ecoformação, 

observou-se que, em vários momentos, os participantes os articularam às práticas 

desenvolvidas. Isso transpareceu no estímulo e na valorização do protagonismo dos 

estudantes, na responsabilidade de todos em relação ao meio ambiente e a suas 

transformações e na forma de utilização dos materiais pelas escolas no decorrer do ano 

letivo, entre outras evidências.   

Quanto à prática pedagógica, foram várias as observações sobre as contribuições 

da intervenção formativa, dentre as quais destaca-se a responsabilidade assumida em 

relação ao meio ambiente, às condições relacionadas à motivação, estima, participação, 

capacidade reflexiva e criatividade. Da mesma forma, destaca-se a contribuição da 

formação ao trabalho colaborativo, ao zelo com a escolha do material, à inserção 

tecnológica e à ampliação das atividades práticas com convergência no pensar e no 

atuar.  

O fato de um participante registrar que a intervenção formativa também colaborou 

para a sua melhoria enquanto ser humano precisa ser destacado, especialmente pelo 
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que isso representa quando se trata de uma perspectiva ecoformadora. Da mesma 

forma, as contribuições para o enfrentamento de desafios e o sentir-se valorizado.  

Em relação ao planejamento, observou-se que, múltiplas dimensões, foram 

beneficiadas. Ao envolver dimensões como a pandemia, a saúde, a participação, a 

sustentabilidade, o espaço e a reflexão, as percepções expressam um planejamento 

conectado à vida.  São dimensões como essas que indicam o potencial transdisciplinar 

e ecoformador do planejamento. Os conceitos mais frequentes e as próprias respostas 

dos participantes na íntegra evidenciaram a valorização s de uma perspectiva formativa 

contextualizada.  

Outra questão determinante foi a ampliação da participação dos estudantes na 

elaboração do projeto, como resultado de um planejamento flexível e construído 

gradativamente entre o pensar, o compreender e o agir.  Nesse processo, também se 

indicou a abertura para novas ideias, sugerindo que a forma de planejar também mudou 

as perspectivas individuais em relação a própria atuação docente. 

De modo semelhante, constatou-se que uma das condições nodais para gerar 

essa mobilização foi o uso do PCE tanto como metodologia dinamizadora da própria 

intervenção como das práticas que os participantes efetivaram nas escolas de sua 

atuação. O destaque dado à flexibilidade pelos participantes acompanhou-se por 

registros sobre a sua relevância para a participação efetiva dos estudantes e a 

valorização da partilha entre os próprios docentes.   

Quanto às contribuições da intervenção formativa para o entorno escolar, as 

respostas dos participantes demonstram a ampliação de uma percepção 

multidimensional. A inclusão da comunidade, do espaço das ideias como termos mais 

frequentes evidenciou um olhar articulador capaz de enxergar o entorno para além das 

suas condições físicas, especialmente, quando, em sua sequência, destacaram que as 

contribuições da intervenção formativa envolveram não apenas os espaços, mas 

também as pessoas, sua forma de pensar e suas atitudes.  

Nesse processo, ainda que a pandemia tenha dificultado a realização de ações 

que poderiam ocorrer presencialmente e de forma colaborativa, algumas mudanças 

foram feitas. Além disso, observou-se que a intervenção formativa estimulou uma visão 

prospectiva mediante a qual os participantes demonstraram a intenção de viabilizá-las 

com o retorno gradativo de momentos presenciais, mesmo tendo concluído o PCE. 
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Também, destaca-se a ampliação da percepção acerca do meio ambiente. Além 

da ampliação do conhecimento sobre ele, a intervenção formativa despertou a atenção 

para a necessidade de preservação.  

Em aspectos mais abrangentes, as principais contribuições do Programa de 

Formação-Ação em Escolas Criativas para práticas pedagógicas transdisciplinares e 

ecoformadoras se devem, entre outras condições: à flexibilidade no planejamento, 

possibilitando a participação na elaboração do PCE, inclusive enquanto já estava em 

andamento; ao trabalho colaborativo que implicou docentes, gestores, estudantes e  a 

comunidade; à ampliação de conhecimentos em relação às questões conceituais e 

metodológicas, bem como sobre a própria realidade; a interligação entre os conteúdos 

dos diferentes componentes curriculares e desses em relação à realidade; à ampliação 

da interação entre a escola e a comunidade; e ao pertencimento, à valorização e ao 

cuidado.  

 Em relação às necessidades de melhora da intervenção formativa, as sugestões 

dos participantes são fundamentais para seu aperfeiçoamento. São elas:  a ampliação 

do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC na elaboração e 

desenvolvimento dos PCE, especialmente em um momento de priorização do ensino 

remoto, mas também para estimular o seu uso em momentos presencias; a adoção de 

uma avaliação para o andamento do PCE por escola; além de uma readequação do 

tempo destinado ao PCE para o atendimento das especificidades locais. Além dessas, 

também se sugeriu a continuidade da intervenção formativa e a ampliação para todas 

as escolas da Rede Municipal de Ensino.  

 Quanto às dificuldades para realização da pesquisa, as mesmas se devem muito 

mais ao sentimento de impotência diante da conjuntura brasileira atual e de todos os 

problemas que a população vem enfrentando desde o início da pandemia. Ainda que a 

necessidade do isolamento foi um dos grandes desafios, a formação e o 

desenvolvimento de PCE com os estudantes motivou a proximidade, mesmo que 

remotamente, mas não impediu de comprovar o quanto alguns estudantes têm menos 

condições de acesso que os demais, especialmente no acesso às TIC.  

 Todo esse panorama pode e deve gerar novas pesquisas. Por isso, como 

sugestão, indica-se a necessidade de novos estudos envolvendo tanto o uso de TIC no 

desenvolvimento de PCE como o que representou a metodologia para os estudantes em 

tempo de distanciamento social.  
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 Na finalização desta pesquisa de mestrado, ressalta-se que a intervenção 

formativa proposta no produto educacional é flexível. Ela é um convite ao debate, à 

transformação que foi possível devido à parceria e ao compromisso assumido por todos 

que aceitaram o desafio de participar do processo e contribuíram para a pesquisa.  

Espera-se que o produto educacional possa inspirar novas experiências, 

fortalecendo o compromisso com práticas transdisciplinares e ecoformadoras. Nesse 

sentido, espera-se que tal produto tenha um potencial inspirador e transformador de 

pessoas e de realidades, pois foi gratificante poder oferecer, por meio de uma pesquisa-

ação, o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas ao primeiro município 

paranaense. 

A esperança de vislumbrar novos caminhos para uma educação mais humana e 

voltada às demandas e às potencialidades da realidade local e global foi se delineando 

na partilha, na escuta e na possiblidade de ser escutado. Também, trilhou-se por se 

constituir em um percurso flexível, sem, contudo, deixar de ter consciência do ponto de 

partida e da intencionalidade na chegada.  

O encantamento e a valorização foram duas das condições que mantiveram, ao 

mesmo tempo, a leveza e a firmeza da rota. Espera-se que a difusão desta dissertação 

e das publicações decorrentes possam encorajar outros profissionais a se desafiarem 

em uma proposta de formação-ação com perspectivas transdisciplinares e 

ecoformadoras, sendo tanto o processo como os resultados tão significativos como 

foram os momentos vivenciados no desenvolvimento desta pesquisa.  
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO SOBRE DEMANDAS E POTENCIALIDADES RELATIVAS À 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 
 

 



                                                                          
 

 

 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE DEMANDAS E POTENCIALIDADES RELATIVAS À 

FORMAÇÃO DOCENTE 
 
Esse questionário objetiva levantar demandas formativas de docentes que atuam na Educação Básica 
e utilizar os resultados na adaptação de um programa de formação que pretende ser desenvolvido 
durante o ano de 2020 em União da Vitória, Paraná. O estudo está vinculado ao Programa de Pós-
Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB e integra as pesquisas do Grupo de 
Pesquisa Complexidade, Ecoformação e Transdisciplinaridade – GCET. Ressalta-se que os 
participantes do estudo não serão identificados, respeitando os princípios éticos da pesquisa. Somos 
gratos por sua participação! 

 

Dados de identificação: 
 
Sexo:  
(    ) Feminino                         (    ) Masculino  
 
Nível de escolaridade/formação  
(   ) Graduação incompleta Curso: ..................................................  
(   ) Graduação completa Curso: .....................................................  
(   ) Especialização Curso: ..............................................................  
(   ) Mestrado Programa: .................................................................  
 
 

Parte I – Perfil profissional 
 
1. Em que tipo de instituição você fez/faz o curso de graduação?  

(   ) Pública federal                           (   ) Pública estadual  
(   ) Pública municipal                       (   ) Privada  
 
2. Qual a modalidade de ensino você frequenta/frequentou o curso de graduação?  

(    ) Presencial                    (    ) Semipresencial  
(    ) A distância                   (    ) Não se aplica  
 
3. Você participou de alguma atividade de formação continuada nos últimos 
dois anos?  

(   ) Sim                 (   ) Não  (Vá para a Parte II)  
 
4. Há quantos anos você está lecionando? 
(    ) Há menos de 1 ano                          (    ) De 1 a 2 anos  
(    ) De 2 e 1 mês a 5 anos                     (    ) De 5 anos e 1 mês a 10 anos  
(    ) De 10 anos e 1 mês a 15 anos        (    ) Mais que 15 anos  
 
5. Qual a sua carga horária semanal de trabalho?  
(    ) Até 19 horas-aula           (     ) 20 horas-aula                   (    ) De 21 a 24 horas-aula  
(    ) De 25 a 39 horas-aula    (     ) De 30 a 39 horas-aulas    (    ) 40 horas-aula ou mais  
 
6. Em quantas escolas você trabalha?  
(    ) Apenas uma escola         (    ) Em 2 escolas  
(    ) Em 3 escolas                   (    ) Em 4 ou mais escolas 
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7. Qual é a sua situação trabalhista? (Marque apenas UMA opção)  
(    ) Estatutário (cargo efetivo)                                     (    ) CLT (contratado)  
(    ) Prestador de serviço por contrato temporário       (    ) Outras 
 

Parte II – Conhecimentos sobre Projetos  

Estas questões devem ser respondidas por docentes que trabalham com 

projetos 

8. Você já trabalha com que tipo de projeto? 

R:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Como escolhe as temáticas dos projetos? 

R:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10. Qual o tempo médio de duração dos projetos que você trabalha? 

R:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11.  Qual a participação do estudante na elaboração e no desenvolvimento do 

projeto? 

R:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12. Como você caracteriza seus projetos quanto às temáticas e à integração com 

outras disciplinas: 

 (     ) disciplinar    (    ) interdisciplinar            (     ) transdisciplinar 

Explique: _________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13. Qual a relação que você vê no trabalho com projetos com a pertinência 

do ensino? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14.  Você já trabalhou com projetos transdisciplinares ou ecoformadores?  

R:   (   ) não      (    ) sim 

Explique: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Parte III – Outras metodologias 

Estas questões devem ser respondidas por docentes que não trabalham com 

projetos 

15.  Por que opta por não trabalhar com projetos? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

16. Quais as dificuldades encontradas? 

R:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOBRE IMPACTOS DO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOBRE OS IMPACTOS DO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Este questionário objetiva levantar dados sobre a percepção dos participantes do Programa de Pós-
Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB na prática pedagógica, no 
planejamento do ensino e nas transformações do entorno.  Ressalta-se que os participantes do estudo 
não serão identificados, respeitando os princípios éticos da pesquisa. Somos gratos por sua 

participação! Somos gratos por sua participação! 
 

Dados de identificação: 
 
Sexo:  
(    ) Feminino                         (    ) Masculino  
 
Nível de escolaridade/formação  
(   ) Graduação incompleta Curso: ..................................................  
(   ) Graduação completa Curso: .....................................................  
(   ) Especialização Curso: ..............................................................  
(   ) Mestrado Programa: .................................................................  
 
 
Parte I – Perfil profissional 
 
1. Há quantos anos você está lecionando? 
(    ) Há menos de 1 ano                          (    ) De 1 a 2 anos  
(    ) De 2 e 1 mês a 5 anos                     (    ) De 5 anos e 1 mês a 10 anos  
(    ) De 10 anos e 1 mês a 15 anos        (    ) Mais que 15 anos  
 
2. Qual a sua carga horária semanal de trabalho?  
(    ) Até 19 horas-aula           (     ) 20 horas-aula                   (    ) De 21 a 24 horas-aula  
(    ) De 25 a 39 horas-aula    (     ) De 30 a 39 horas-aulas    (    ) 40 horas-aula ou mais  
 
3. Em quantas escolas você trabalha?  
(    ) Apenas uma escola         (    ) Em 2 escolas  
(    ) Em 3 escolas                   (    ) Em 4 ou mais escolas 
 
4. Qual é a sua situação trabalhista? (Marque apenas UMA opção)  
(    ) Estatutário (cargo efetivo)                                     (    ) CLT (contratado)  
(    ) Prestador de serviço por contrato temporário       (    ) Outras 

 

Parte II – Sobre a metodologia do PCE e o Programa de Formação-Ação em Escolas 
Criativas 
 
5) A partir da sua participação no Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas que 

temáticas você sugere para os projetos que podem ser desenvolvidos a partir do próximo 

ano? 

R: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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6) Indique três aspectos você considera imprescindíveis para a escolha das temáticas dos 

projetos? 

R: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7)  Qual o tempo que você considera mais indicado para o desenvolvimento dos projetos? 

R: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8) Em relação à participação dos estudantes em um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) você 

considera pertinente?  

R: (   ) Sim    (    ) Não    Justifique:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

9) Em que momentos da elaboração e do desenvolvimento de um Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE) os estudantes podem participar? Apresente algumas situações de 

participação dos estudantes?  

R: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10) Você constatou alguma mudança na prática pedagógica dos docentes de sua escola a 

partir do uso da metodologia do Projeto Criativo Ecoformador?  

R: (    ) Não   (    ) Sim    Em caso afirmativo, registre as três principais mudanças observadas 

por você?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11) Ocorreram mudanças na participação da comunidade a partir do desenvolvimento do 

Projeto Criativo Ecoformador? 

R:  (    ) Não   (    ) Sim  Em caso afirmativo, cite exemplos:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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12) A formação continuada repercutiu na sua forma de planejar as aulas?  

R:  (    ) Não   (    ) Sim  Caso tenha influenciado, cite alguns exemplos:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
13) A formação continuada contribuiu para mudanças na organização e desenvolvimento das 

atividades com os estudantes?  

R:  (    ) Não   (    ) Sim  Caso tenha influenciado, cite alguns exemplos: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

14)  O programa de formação contribuiu para ampliar o trabalho colaborativo entre os 

docentes?  

R:  (    ) Não   (    ) Sim  Em caso afirmativo, cite alguns exemplos em que a colaboração foi 

acentuada:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

15) Foram realizadas algumas mudanças no espaço da escola a partir da participação dos 

docentes no Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas? 

R:  (    ) Não   (    ) Sim  Em caso afirmativo, cite exemplos:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

16) Quais foram as principais contribuições Programa de Formação-Ação em Escolas 

Criativas para os docentes que dele participaram?  

R: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

17) Quais mudanças você sugere para melhorar o Programa de Programa de Formação-Ação 

em Escolas Criativas?  

R: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 
 
Este roteiro objetiva levantar dados sobre a percepção de parte dos integrantes do Programa 
de Formação-Ação em Escolas Criativas relativo à contribuição para práticas pedagógicas 
transdisciplinares e ecoformadoras.  Ressalta-se que os participantes do estudo não serão 
identificados, respeitando-se os princípios éticos da pesquisa. Somos gratos por sua 
participação! 
 

1 O Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas colaborou para 

mudanças na prática pedagógica? Em caso afirmativo, cite alguns exemplos: 

2 O Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas colaborou para 

mudanças na forma de planejar? Em caso afirmativo, cite alguns exemplos: 

3 Quais as contribuições do Programa na articulação entre as disciplinas? 

4 Quais as contribuições do Programa na articulação entre os conteúdos 

previstos no planejamento com a realidade local e com a realidade global? 

5 Quais as contribuições do Programa para um compromisso com o bem-estar 

social e ambiental? 

6 O Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas contribuiu para ampliar 

a interação da escola com a comunidade? Explique:   

7 Quais as mudanças gerais observadas a partir da participação no programa de 

formação? 

 

 


