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RESUMO 

  
 

Através desta pesquisa destacamos a possibilidade de uma formação continuada 
de professores, a partir do referencial inovador ORA, comprometido com a 
articulação do currículo com a realidade e a aproximação teórico-prática, além de 
beneficiar os estudantes que participarão de atividades inovadoras, cuja ênfase 
reside na educação a partir da vida e para a vida. Nessa direção, buscamos 
investigar Quais as contribuições do ORA como referencial inovador para formação 
continuada de professores do Ensino Fundamental I?   Objetivou-se em elaborar um 
itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos 
pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação. 
Tendo como objetivos específicos: a) conhecer as estratégias didáticas utilizadas 
pelos professores que atuam Ensino Fundamental I; b) identificar junto aos 
estudantes egressos da escola investigada, estratégias didáticas utilizadas que 
contribuíram para a vida e a partir da vida; c) analisar em forma de episódios 
estratégias didáticas desenvolvidas e documentadas pela pesquisadora. 
Metodologicamente, o estudo se caracterizou por uma pesquisa participante apoiada 
pela abordagem qualitativa. Foram gerados dados por meio de observação 
participante, análise documental, levantamento a partir de pesquisas precedentes 
sobre contribuições e estudos de estratégias didáticas inovadoras para o 
planejamento pedagógico; questionário, a fim de conhecer as estratégias didáticas 
utilizadas pelos professores que atuam no Ensino Fundamental I;  grupo focal junto 
aos estudantes egressos da escola investigada, a fim de identificar estratégias 
didáticas utilizadas que contribuíram para a vida e a partir da vida; análise de 
episódios das estratégias didáticas desenvolvidas e documentadas pela 
pesquisadora. Desta forma, destacamos a importância do caderno digital, produto 
educacional resultante desta pesquisa, a ser utilizado em formação continuada de 
professores do Ensino Fundamental I, contendo um itinerário com estratégias 
didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos pressupostos teóricos e 
metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação.   
 
Palavras-chave: Formação de professores. Estratégia didática. ORA. 

Transdisciplinaridade. Ecoformação 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 
Through this research, we highlight the possibility of continuing teacher education, 
based on the innovative ORA framework, committed to articulating the curriculum 
with reality and theoretical-practical approximation, in addition to benefiting students 
who will participate in innovative activities, whose emphasis resides in education from 
life and for life. In this direction, we seek to investigate What are the contributions of 
the ORA as an innovative reference for the continuing education of elementary 
school teachers? The objective was to develop an itinerary with innovative didactic 
strategies based on the ORA, guided by the theoretical and methodological 
assumptions of trans disciplinarity and eco-training. Having as specific objectives: a) 
to know the didactic strategies used by teachers who work in Elementary School I; b) 
identify, with students who graduated from the investigated school, teaching 
strategies used that contributed to life and from life onwards; c) analyze, in the form 
of episodes, didactic strategies developed and documented by the researcher. 
Methodologically, the study was characterized by participatory research supported by 
a qualitative approach. Data were generated through participant observation, 
document analysis, survey from previous research on contributions and studies of 
innovative teaching strategies for pedagogical planning; questionnaire, in order to 
know the didactic strategies used by teachers who work in Elementary School I; 
focus group with students who graduated from the school investigated, in order to 
identify teaching strategies used that contributed to life and from life; analysis of 
episodes of teaching strategies developed and documented by the researcher. In this 
way, we highlight the importance of the digital notebook, educational product 
resulting from this research, to be used in the continuing education of Elementary 
School I teachers, containing an itinerary with innovative didactic strategies based on 
the ORA, guided by the theoretical and methodological assumptions of 
transdisciplinary and ecoformation. 
 
Keywords: Teacher training. Didactic Strategy. NOW. Transdisciplinarity. 

Ecoformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

 A sociedade como um todo, está passando por transformações cada vez mais 

rápidas em um mundo cada vez mais globalizado, tecnológico em que as relações 

interpessoais, humanas de solidariedade e bem comum parecem se tornar algo 

distante da vida humana. Nesse cenário, a educação ocupa um lugar de destaque, 

visto como um espaço de possibilidades, de construção e troca de conhecimentos 

para a formação de pessoas humanizadas, críticas, criativas e de cultura de paz.  

O Ser humano é responsável muitas vezes pelas mudanças ocorridas entre 

uma época a outra. Ele cria, recria e frequentemente influência nos processos 

históricos desde um olhar complexo. Para Freire, a mudança viria através da 

educação, por esse motivo, a educação não poderia mais ser apenas uma mera 

transmissão do conhecimento, “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém 

se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo” (FREIRE, 1987, p.44). 

             Seguindo os fundamentos destacados por Freire, a troca de experiências 

entre as pessoas permite a elaboração e apropriação crítica da realidade por parte 

dos estudantes, bem como, dos professores. Sendo que ao professor cabe 

compreender “que não existe ensinar sem aprender” (FREIRE, 1997, p. 19) e, por 

conseguinte, não pode ignorar “que o ato de ensinar exige a existência de quem 

ensina e de quem aprende” (FREIRE, 1997, p. 19).  

          Para Morin as instituições educativas destacam saberes sem apontar “a 

natureza do conhecimento, que contém em si o risco de erro e de ilusão” (MORIN, 

2000, p.16), dessa maneira o conhecimento não representa perfeitamente a 

realidade, a fragmentação e a redução do conhecimento estão passíveis ao risco do 

erro, do engano pelas interpretações e traduções. São essenciais métodos ligados a 

um pensamento oportuno, para que a visão de mundo seja a mais próxima possível. 

            De acordo com Torre, Pujol e Moraes (2008,p.26), “ o olhar transdisciplinar se 

projeta na religação de saberes” integrando diferentes e múltiplos campos do 

conhecimento e consiste em uma visão da realidade, com repercussões no modo de 

conceber, sendo assim os saberes e experiências,  demandam ser partilhados de 

modo  que não haja o domínio de nenhuma disciplina sobre as outras, as diversas 

ciências criaram uma fragmentação para conseguirem se desenvolver, entretanto, 

com o passar do tempo, a educação ficou  voltada para as  partes, perdendo a 
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noção do todo.  Na ligação entre as partes e o todo, Morin (ano) retoma a ideia de 

que assim como as partes estão inscritas no todo, o todo também está inscrito nas 

partes – “princípio hologramático”. Desse modo o princípio torna visível o aparente 

antagonismo entre partes e todo, entre indivíduo e sociedade, entre indivíduo e 

pequeno grupo, indicando que não podemos compreender o todo somente a partir 

da separação, simplificação e redução das partes. Precisamos compreender as 

partes de um todo homogêneo.  Destacamos que a sociedade, de acordo este 

princípio, está presente em cada indivíduo por meio da cultura, da linguagem, entre 

outros assim como cada indivíduo contém em si as características da sociedade da 

qual pertence.  

           Para Morin 2011: 

 

[...] na lógica recursiva, sabe-se muito bem que o adquirido no 
conhecimento das partes volta-se sobre o todo. O que se aprende sobre as 
qualidades emergentes do todo, tudo que não existe sem organização, 
volta-se sobre as partes. Então pode-se enriquecer o conhecimento das 
partes pelo todo e do todo pelas partes, num mesmo movimento produtor de 
conhecimento (2011, p. 75). 

          

            Na perspectiva do que é ensinar, o que é aprender e como aprender ressalta-

se a discussão sobre os quatro pilares da educação UNESCO (aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos), o conceito de educação 

ao longo de toda a vida, a formação continuada de professores apresenta-se como 

possibilidade de transformação de realidades sociais, desde que compreendamos 

que a escola é um lugar de possibilidades. E por que um lugar de possibilidades?  

 Os processos que constituem o currículo, planejamento, avaliação, relações 

interpessoais, o cuidado consigo, com o outro, com o meio são alguns dos vários 

elementos que permeiam a vida escolar, sendo um diferencial abordá-los na 

formação continuada de professores. Para tanto, o ensinar pode ser evidenciados 

nas ações educacionais que se concretizam na sala de aula ou em outros espaços, 

o aprender, ao garantir aos estudantes aprendizagens efetivas e significativas e o 

como aprender, vai direção da realidade educacional na qual a escola está inserida, 

partindo do entorno da realidade escolar para o global conectando de forma 

intrínseca pessoa, indivíduo e sociedade.   

          Saravia (2005) em suas reflexões, evidencia que, em se desejando melhorar a 

qualidade da educação escolar, seria importante, além de promover a construção do 

conhecimento, incentivar e diversificar o uso de diferentes estratégias 
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metodológicas. Saravia (2005, p.85) “a boa utilização de materiais pedagógicos, 

aliada à flexibilidade e facilidade em seu emprego no trabalho docente, requereria, 

por sua vez, mudanças drásticas na formação de professores”.  

          Sendo assim, (NÓVOA, 2009) destaca que os professores reaparecem neste 

início do século XXI, como elementos insubstituíveis não só na promoção das 

aprendizagens, mas também na construção de processos de inclusão que 

respondam aos desafios da diversidade e no desenvolvimento de métodos 

apropriados de utilização das novas tecnologias. O professor é o condutor deste 

caminho quando permite-se posicionar sem nada impor, despertar interesses que 

partam de sua paixão de ensinar. Morin (2000) destaca a virtude cognitiva do 

princípio de Pascal, no qual a educação do futuro deverá se inspirar: 

 

Sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou ajudantes, 
mediatas e imediatas, e sustentando-se todas por um elo natural e 
insensível que une as mais distantes e as mais diferentes, considero ser 
impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o 
todo sem conhecer particularmente as partes. (MORIN,2000, p.37). 

 

             Sendo assim Freire destaca a importância do ato de ensinar, evidencia que o 

ato de ensinar é uma particularidade do ser humano. Portanto, não pode ser 

separado da existência do ser, do mundo da cultura em que está inserido. Sendo 

necessário acrescentar condições necessárias para uma vida digna de 

aprendizagens e significados.  

           Moraes (2007) destaca que as políticas e estratégias adotadas partem de 

uma concepção de tratamento homogêneo no que se refere ao professorado em 

geral e ao priorizar a homogeneização, proporciona-se um método igual para todos, 

sem pensar nas diferenças de cada um. Muitas vezes as propostas pedagógicas são 

realizadas como se todos os estudantes aprendessem da mesma maneira, contudo, 

atentar para as necessidades e peculiaridades dos diferentes tipos de professores 

envolvidos, bem como para suas necessidades mais prementes. 

          Ainda, Moraes (2007, p.17) cita que: 

precisamos de um profissional de educação capaz de elaborar um projeto 
coletivamente significativo e relevante, e que nele se desenvolva bem, seja 
participando do projeto pedagógico da escola ou dos processos de 
aprendizagem de seus alunos. Neste contexto o professor precisa ir além, 
repensar sua prática pedagógica, para que todos os estudantes consigam 
aprender.  
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             A BNCC antepõe à formação de curta duração e prioriza ensinar os 

professores, a saber, fazer, procurando “os treinamentos dirigidos por especialistas, 

baseados na epistemologia da prática, distanciando os professores do 

desenvolvimento profissional ou da aprendizagem/crescimento emancipador” 

(MAGALHÃES, 2019, p.199). Nessa direção, o modelo inovador ORA – Observar, 

Refletir, Aplicar (TORRE, 1997) aponta caminhos pedagógicos para auxiliarem no 

processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem de estudantes do Ensino 

Fundamental I. Para tanto, e respeitando o autor, utilizaremos ao invés do termo 

“modelo” utilizaremos o termo “referencial”, como mais atual diante de uma 

pedagogia voltada para o Séc. XXI.  Esses fatos partem da realidade vivida, 

simulada, observada ou descrita. 

 A motivação para este estudo parte do relato de alguns professores da EMP 

Didio Augusto, União da Vitória - Paraná que manifestaram dificuldades em trabalhar 

com os estudantes devido à falta de interesse deles e em alguns casos, pela 

indisciplina e falta de motivação destes em relação às aulas. Enquanto isso, o 

conflito, o desinteresse, a indisciplina, a violência nas escolas crescem de forma a 

chamar nossa atenção sobre o papel social da escola.  

 Ao que se percebe é que, a escola ensina num paradigma e o estudante 

aprende num outro paradigma, compete ao professor definir o paradigma, Moraes 

(1998, p.31) “paradigma refere-se a modelo, padrões compartilhados que permitem a 

explicação de certos aspectos da realidade. É mais do que uma teoria; implica uma 

estrutura que gera novas teorias. É algo que estaria no início das teorias”. Para a 

autora, romper paradigmas significa mudar ir ao encontro do futuro, ter uma ideia 

nova, mudar, fazer uma revolução.  Sendo assim, o professor tem que buscar novas 

estratégias pedagógicas, modificar essa realidade que deve ser não apenas 

pensada, mas transformada.   

 Nota-se, no entanto, a necessidade de que o professor seja constituído para 

além de prática reflexiva e crítica, também da escuta atenta e sensível com 

consciência humanizada. Um sujeito mais atento aos processos auto organizadores 

de seus estudantes e que seja capaz de olhar para eles e identificar suas 

necessidades básicas, de intuir suas angústias e de converter tudo isto em subsídios 

para as atividades de ensino-aprendizagem (BARBIER,2004).  

A formação continuada de professores  sugere uma visão mais ampla e não 

apenas seguir modelos prontos, devendo, assim, considerar os saberes, os recursos 
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internos, o potencial do professor, as necessidades externas, as exigências da 

profissão, as redes de relações tecidas nos diferentes contextos profissionais. O 

“professor como profissional inserido em um contexto educacional, que é ao mesmo 

tempo nacional e local, numa inserção global” (GATTI, 2016, p. 170) nesse contexto 

consideramos os saberes epistemológicos, ontológicos e metodológicos para 

construir uma nova concepção de educação respaldada em uma prática pedagógica 

diferenciada. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

           Quais as contribuições do ORA como referencial inovador para formação 

continuada de professores do Ensino Fundamental I?   

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

  Elaborar um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, 

norteado pelos pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e 

ecoformação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer as estratégias didáticas utilizadas pelos professores que atuam 

Ensino Fundamental I;  

 Identificar junto aos estudantes egressos da escola investigada, estratégias 

didáticas utilizadas que contribuíram para a vida e a partir da vida; 

 Analisar em forma de episódios estratégias didáticas desenvolvidas e 

documentadas pela pesquisadora; 

 

O Produto Educacional desta pesquisa será um caderno digital a ser utilizado 

em formação continuada de professores do Ensino Fundamental I, contendo um 

itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos 

pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Municipal Professor Didio Augusto está localizada no Município de 

União da Vitória, Bairro Limeira, periferia do município e é caracterizada por sua 

vulnerabilidade social. Essa condição está expressa no Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) da escola no qual, estão relatados dados socioeconômicos, profissão dos pais 

e/ou responsáveis, bem como moradia e transporte (EMP DIDIO AUGUSTO, 2019).   

A escola conta com 205 estudantes matriculados, distribuídos entre as turmas 

de Infantil 5 ao 5º Ano do Ensino Fundamental I. Este número de matriculas está 

sujeito a mudanças em virtude de demandas latentes na atual conjuntura. A maior 

parte dos estudantes reside no bairro em que a escola está situada. Em relação à 

aprendizagem, observa-se a persistência de dificuldades de uma parte significativa 

dos estudantes. No ano de 2019 a escola alcançou nota 5,4 no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dado descrito no PPP da escola. É um 

dos IDEB mais baixos do município, considerando-se que este Índice pode ser 

melhorado à medida que novos projetos avancem na qualidade dos processos de 

ensino-aprendizagem.  

Justifica-se a escolha desta temática de estudo, primeiramente por estar 

diretamente ligada à área de atuação da pesquisadora. Entre o período de 2012 a 

2017 a pesquisadora atuou como professora do Ensino Fundamental I na EMP Didio 

Augusto. Em 2018 assumiu a cargo de Diretora da escola, incumbindo-se na gestão 

com o mesmo ímpeto de quando professora de sala. Agora, seu objetivo e 

compromisso com todos, estudantes, professores é de ir além, por a gestão ser um 

facilitador dos processos de formação de professores. Dessa forma, pretende 

contribuir a partir de sua experiência com os professores da escola por meio de 

formação continuada em serviço.   

A pesquisa, voltada para o processo de investigação, os professores e 

estudantes, por meio dos quais foi possível averiguar as contribuições de estratégias 

didáticas inovadoras para a formação de professores. 

Pretende-se com esta pesquisa, contribuir significativamente para ampliação 

dos referenciais teórico-metodológicos para novas pesquisas no PPGEB da UNIARP, 

bem como de professores da Educação Básica da rede municipal de ensino de 

União da Vitória e região. Contribuir com a Rede Internacional de Escolas Criativas 
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RIEC/ADEC1, RIEC/UNIARP, RIEC/ECOFOR, RIEC/BRASIL e demais Núcleos da 

RIEC, bem como, fomentar o Acordo de Cooperação Internacional n. 001/2019 – 

Rede Internacional de Escolas Criativas2, que tem por finalidade fortalecer atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e formação realizadas com apoio da Rede 

Internacional de Escolas Criativas – RIEC, cujo objetivo é colaborar na identificação, 

potencialização e difusão de instituições educativas que desenvolvam práticas de 

ensino, pesquisa e formação criativas, transdisciplinares e ecoformadoras, em 

âmbito nacional e internacional, visando a valorização de iniciativas que apoiam a 

religação dos saberes, a formação integral e a consciência planetária.  

Para tanto, a presente pesquisa encontra-se estruturada da seguinte forma: 

O capítulo 1: “Introdução”, será apresentado um breve relato do que 

apresenta a pesquisa, contextualizando seu objetivo, justificando a escolha do tema, 

os procedimentos de coleta de dados e seu tratamento. 

          O capítulo 2: “Caminhos Teóricos” - “Pesquisas precedentes” podemos 

constatar como o tema aparece no cenário nacional, que todos os artigos, teses e a 

dissertação foram propostos e alinhados com o tema relacionado, formação de 

docentes e a ecoformação, estratégias didáticas e criatividade, criatividade e anos 

iniciais. 

O capítulo 3: “Observar, refletir e aplicar – o ORA como referencial inovador 

de ensino”, neste capítulo é apresentado o ORA, seus fundamentos e conceitos, 

assim como procedimentos para sua aplicação.  

O capítulo 4: “Formação Continuada de Professores” apresentamos um 

histórico da formação de professores no Brasil, contextualizando com a formação 

continuada atualmente.  

O capítulo 5: “Estratégias Didáticas”, apresentamos estratégias pedagógicas 

                                            
1 RIEC/ADEC: Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC) e Asociación de Escuelas 
Creativas (ADEC) disponible no site:  https://www.escuelascreativas.es/contacto.html  
2 Acordo de Cooperação Internacional Nº 001/2019 – Rede Internacional de Escolas Criativas. As 
Instituições de Educação Superior – IES que assinaram este acordo são – Universidade Alto Vale Rio 
do Peixe – UNIARP; Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ; 
Universidade Estadual de Goiás – UEG; Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO; 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Universidade Federal de Goiás – UFG; Universidade 
Federal de Tocantins – UFT; Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; Universidade Mayor de Sán 
Andrés – UMSA; Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB; Institut de 
Desenvolupament Professional – IDP-ICE; Instituto de Estudos Superior de Fafe – IESF; Instituto 
Federal de Santa Catarina – IFSC; Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE; Faculdades 
Magsul – MAGSUL; Asociación de Escuelas Creativas – ADEC; Rede Internacional de Escolas 
Criativas – RIEC. Como membro da RIEC/ADEC, atuarei numa ação conjunta para a consolidação 
das metas estabelecidas neste acordo.  
 

https://www.escuelascreativas.es/contacto.html
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diferenciadas no ensino/aprendizagem dos estudantes, baseado no referencial 

inovador ORA – observar/ refletir/ aplicar, por meio de relatos de experiências, 

sequência didática, pedagogia da escuta, PCE e criatividade.  

         O capítulo 6: “Episódios”, este capítulo mostra como analisar estratégias 

didáticas desenvolvidas e documentadas pela pesquisadora em forma de episódios. 

          O capítulo 7: “metodologia de pesquisa”, determinamos o contexto e os 

sujeitos, o ambiente ao qual foi desenvolvida a pesquisa, a proposta metodológica 

utilizada, a definição dos instrumentos de coleta de dados e as categorias para 

análise empregadas para relacionar práticas pedagógicas a partir do ORA como 

referencial inovador para professores do Ensino Fundamental I. 

O capítulo 8: “Proposta Formativa” apresenta uma proposta formativa a partir 

do referencial inovador de ensino aprendizagem ORA, que considere as demandas 

de professores e estudantes dos Anos Iniciais da EMP Didio Augusto de União da 

Vitória. 

          O capítulo 9: “Resultados”  

Avaliar a proposta formativa a partir do referencial inovador de ensino aprendizagem 

ORA, elaborada através das análises dos professores que atuam nos Anos Iniciais 

da EMP Didio Augusto de União da Vitória. 

          O capítulo 10: “Produto educacional”: caderno digital a ser utilizado em 

formação continuada de professores do Ensino Fundamental I, contendo um 

itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos 

pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação.  

Encerrando com “Considerações finais”.  
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2 CAMINHOS TEÓRICOS  

 

O Estado da Questão permite ao pesquisador reconhecer o cenário de 

pesquisas e estudos na sua área de interesse, de acordo com o critério de 

levantamento bibliográfico, realizado em diferentes instrumentos de busca. Sendo 

que esse método auxilia todo o processo de investigação, orienta a redefinição dos 

objetivos, norteia o planejamento do campo teórico-metodológico, contribui na 

identificação das categorias teóricas, nas discussões e análises dos dados e, por 

fim, apresenta a contribuição da investigação para a construção do conhecimento 

(NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004).  

         A finalidade do “estado da questão” de acordo com Nóbrega-Therrien e 

Therrien (2004), é de levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso 

levantamento bibliográfico, como se encontra o tema ou o objeto de sua investigação 

no estado atual da ciência ao seu alcance. Trata-se do momento por excelência que 

resulta na definição do objeto específico da investigação, dos objetivos da pesquisa, 

em suma, da delimitação do problema específico de pesquisa. 

 

2.1 CONTRIBUIÇÕES E ESTUDOS SOBRE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

INOVADORAS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO SOB A PERSPECTIVA 

DE PESQUISAS PRECEDENTES  

 

         A coleta de dados deu-se por meio do levantamento bibliográfico em diferentes 

instrumentos de busca. Para coleta de dados, dos trabalhos científicos extraídos do 

Portal de Periódicos da Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

Desse modo será feito o levantamento, para conhecer as produções que abordam a 

temática da formação de docentes, ecoformação, criatividade, anos iniciais. 

          Para elaborar o estado da questão foi realizada a pesquisa sobre a formação 

de docente optou-se por utilizar as seguintes palavras-chave: “Ecoformação AND 

Formação de professores”, “Estratégias didáticas AND Criatividade”, “Criatividade 

AND Anos Iniciais”.  A busca foi realizada por meio eletrônico no Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior).  
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Estabeleceu-se como limite temporal os anos entre 2015 e 2021, visto que 

este era o limite de tempo disponível no sistema para abranger o maior número de 

pesquisas possíveis, e a busca de dados deu-se entre os dias 10 de abril a 06 de 

maio de 2021, alcançando os seguintes resultado para “Ecoformação AND 

Formação de Docentes”, 5 pesquisas banco de dados da CAPES 6 pesquisas no 

portal BDTD.IBICT,  e o resultado  para “Estratégias didáticas  AND Criatividade” 11 

pesquisas na CAPES 9 pesquisas no portal BDTD.IBICT, “Criatividade AND Anos 

Iniciais” utilizando o filtro “educação” banco de dados da CAPES,7 pesquisas no 

portal BDTD.IBICT, totalizando 8 pesquisas entre Teses e Dissertações, das quais 

após análise de títulos, autores e ano de publicação verificou-se que, descartando os 

resultados repetidos, o número reduziu-se para 46. 

 

Quadro 1:Teses, dissertações e artigos de revista sobre formação docente e 
ecoformação, estratégias didáticas e criatividade, criatividade e anos iniciais 

Título Ano Pesquisador Tipo Universidade/ 
Revista 

Programa/ 
Área 

Desafios e possibilidades 
da formação docente em 

pesquisas com intervenção 
no mestrado profissional. 

2020 Marlene 
Zwierewicz; 
Alessandra 

Garcia Zanol; 
Marli Horn 

Artigo 
Devir 

Educação 
 

Universidade 
Federal de 

Lavras 

Educação. 

Complexidade e 
Ecoformação: um olhar 

epistemológico na 
dimensão socioambiental 
do programa ciências do 

Ambiente 

2019 Kênia Paulino 
de Queiroz 

Souza.  

Tese Universidade 
Federal do 
Tocantins 

(UFT). 

Educação. 

A formação docente na 
contemporaneidade: do 
sintoma à possibilidade 

2018 Carmen Lucia 
Rodrigues 

Alves 

Tese Universidade 
de São Paulo 

(USP) 

Educação 

COMPLEXIDADE, 
ECOFORMAÇÃO E 

TRANDISCIPLINARIDADE: 
por uma formação docente 

sem fronteiras teóricas 

2018 Maria José de 
Pinho; Vânia 

Maria de 
Araújo 
Passos 

Artigo em 
Revista  

Observatório 

Universidade 
Federal do 
Tocantins 

(UFT). 

Educação. 

Ecoformação e educação 
para a paz: intervenções 
ecoformadoras nos anos 

iniciais do ensino 
fundamental 

2017 Virgínia 
Ostroski 
Salles 

Dissertação Universidade 
Tecnológica 
Federal do 

Paraná 

Educação 

Cultura de paz e educação 
para a paz: olhares a partir 
da teoria da complexidade 

de Edgar Morin 

2016 Nei Alberto 
Salles Filho 

Tese Universidade 
Estadual de 

Ponta Grossa 

Educação 

O projeto “Mala 
encantada”: desenvolvendo 

estratégias voltadas ao 
letramento literário 

2015 Ana Rita 
Fagundes 

Léo 

Dissertação  Universidade 
Federal do 
Pampa de 

Bagé 

Educação 

Indícios de criatividade e 
inovação no processo de 

2015 Maria José de 
Pinho; Maria 

Artigo  REVISTA 
IBERO-

Educação 
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formação continuada José Da Silva 
Morais ; 
Jocyléia 

Santana Dos 
Santos 

AMERICANA 
DE ESTUDOS 

EM 
EDUCAÇÃO 

Fonte: Léo (2015), Pinho; Morais e Santos (2015); Filho (2016); Salles (2017); Souza (2019); Pinho; 
Alves (2018); Passos (2018); Zwierewicz; Zanol; Horn (2020).   
 
 

          Desse modo, podemos constatar que todos os artigos, teses e a dissertação 

foram propostos e alinhados com o tema relacionado, formação de docentes e a 

ecoformação, estratégias didáticas e criatividade, criatividade e anos iniciais. Os 

estudos relacionados partem de diversos estados do país, com isso, tendo assim 

uma assimilação diferenciada sobre o tema e como vem sendo discutido e abordado 

em outros estados. 

 

2.2 OBJETIVOS E CONCEITOS DE REFERÊNCIA DOS ESTUDOS 

PRECEDENTES 

 

  Os objetivos e os conceitos de referência representados pelas palavras-

chaves foram então observados e relacionados, sendo que todos os estudos 

escolhidos abordam de alguma forma a ecoformação, isso evidencia a importância, 

para a formação integral dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

para o desenvolvimento do ensino/aprendizagem. 

 As pesquisas evidenciaram outros temas relacionados os descritores como 

transdisciplinaridade, complexidade, educação ambiental, estratégias didáticas 

formar e transformar entre outros. Isso demonstra que todos estão em busca do 

mesmo objetivo, mesmo que abordem situações diferentes, todos buscam pela 

formação integral do indivíduo, sendo que esse processo não ocorre somente dentro 

da instituição educacional, ocorre para além de seus muros.  

 As pesquisas abrangem toda a educação básica, isso porque, não foi 

encontrado nenhum estudo específico A seguir pode-se observar de forma efetiva 

como se deu a pesquisa de cada um dos autores: 

 Zwierewicz; Zanol; Horn (2020) o artigo intitulado “Desafios e possibilidades 

da formação docente em pesquisas com intervenção no mestrado 

profissional”, tendo como objetivo duas propostas formativas vinculadas as 

pesquisas do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação Básica (PPGEB) da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
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(UNIARP), de Caçador, Santa Catarina. Na primeira, pretende-se 

apresentar como   produto   educacional   uma   proposta estruturada com 

base no que já vem sendo realizado no Programa de Formação-Ação em 

Escolas Criativas, mas adaptado à realidade de docentes de outra escola, 

bem como aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); na 

segunda, o produto pretende ser constituído pela proposta original aplicada, 

com adaptação à realidade de outro grupo de docentes. A primeira 

caracteriza-se como uma pesquisa participante e a segunda como uma 

pesquisa-ação, ambas   priorizam a   abordagem qualitativa. Palavras-

chave: Formação docente; transdisciplinaridade; ecoformação. 

 -Souza (2019). A tese doutoral “Complexidade e Ecoformação: um olhar 

epistemológico na dimensão socioambiental do programa ciências do 

ambiente”, tendo como objetivo compreender, à luz da epistemologia 

complexa e ecoformadora, a perspectiva socioambiental que se processa 

no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ciências do Ambiente na 

Universidade Federal do Tocantins – UFT. Palavras-chave: Epistemologia 

complexa. Epistemologia ecoformadora. Pós-graduação. Socioambiental. 

Formar e transformar. 

 Alves (2018). A tese doutoral. A formação docente na contemporaneidade: 

do sintoma à possibilidade”, tendo como objetivo Esta pesquisa buscou 

identificar uma experiência no campo da formação de professores que 

carregasse indicativos de ruptura com o modelo estabelecido de formação 

por um especialista. Palavras-chaves: Formação docente. Formação de 

Professores. Formação Continuada. Educação. Psicanálise. 

 Pinho; Passos (2018). O artigo, denominado “Complexidade, Ecoformação 

e Transdisciplinaridade: por uma formação docente sem fronteiras 

teóricas”, tendo como objetivo apresentar a reflexão a acerca da formação 

docente a partir da teoria da complexidade, da transdisciplinaridade e da 

ecoformação que formam um tripé para que a criatividade se estabeleça 

como uma realidade. Palavras-chaves: Formação docente. 

Transdisciplinaridade. Ecoformação. 

 Salles (2017). A dissertação “Ecoformação e educação para a paz: 

intervenções ecoformadoras nos anos iniciais do ensino fundamental”, 

tendo como objetivo analisar as contribuições teóricas e práticas da 
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Ecoformação na perspectiva da Educação para a Paz, à formação integral 

dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente em 

uma turma de 5º ano de uma escola municipal da cidade de Ponta Grossa, 

no Estado do Paraná. Palavras-chave: Ecoformação. Educação para a Paz. 

Complexidade. Anos Iniciais. Vivências. 

 Filho (2016). A tese doutoral “Cultura de paz e educação para a paz: 

olhares a partir da teoria da complexidade de Edgar Morin”, tendo como 

objetivo a educação para a Paz, como componente educacional de uma 

Cultura de Paz, sobre a perspectiva da teoria da complexidade de Edgar 

Morin. Palavras-chave: Teoria da Complexidade. Cultura de Paz. Educação 

para a Paz. Prevenção das Violências na Educação. 

 Léo (2015) a dissertação denominada, O projeto “mala encantada”: 

desenvolvendo estratégias voltadas ao letramento literário tendo como 

objetivo O objetivo central da pesquisa foi analisar estratégias didáticas 

utilizadas no processo de desenvolvimento do projeto a fim de gerar um 

material de autorregulação/ autoinstrucional para auxiliar estudantes do 

Ensino Fundamental com base nas estratégias previamente utilizadas na 

sala de aula. Palavras-chave: Projeto de letramento. Leitura e escrita. 

Estratégias didáticas. Material de autorregulação. 

 Pinho; Morais e Santos (2015). O artigo intitulado “Indícios de criatividade e 

inovação no processo de formação continuada”. Este artigo objetivou 

identificar, por meio de documentos e relatos de professores da Secretaria 

Municipal da Educação de Palmas, os indícios de prática criativa e 

inovadora no processo de formação continuada dos professores dos anos 

iniciais do ensino  fundamental. Palavras-chave: Memória de professores.  

Inovação e criatividade nas práticas pedagógicas. Formação continuada. 

História oral. 

 Portanto, percebeu-se no processo de busca pelos temas correlatos que 

existem várias pesquisas relacionadas ao tema.  Utilizando vários indicadores, 

tornou-se mais fácil a busca 
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3 OBSERVAR, REFLETIR, APLICAR - O ORA COMO REFERENCIAL 

INOVADOR DE ENSINO  

 

              O referencial inovador ORA - Observar, Refletir e Aplicar (TORRE,1997) 

trata-se de um referencial inovador, para tornar a aprendizagem significativa, de 

acordo com (TORRE, 1997, p.9, tradução nossa)3 “O objetivo é estudar o 

comportamento de um sistema e medir as propriedades dinâmicas se elas 

realmente existirem”. 

        Sendo que o sistema está dividido em quatro caracteristicas, a partir de 

(TORRE, 1997, p.9, tradução nossa):  

 A observação do mundo para reproduzi-lo: através de passeios, atividades 
extracurriculares, conhecimento de mundo; 

 A representação fisica e simbolica; a representação corporal do imaginário,  
a atividade psicomotora  a partir da realidade, atravé de brincadeira jogos, 
teatro, trabalhando  as habilidades dos estudante; 

 A ação sobre a representação com grande participação interdisciplinar: 
atra vés das sequências didáticas, são trabalhados conteudos curriculares, 
abordados nas diferentes disciplinas, aproveitando o conhecimento prévio 
dos estudantes; 

 Os efeitos que essa ação produz sobre a aprendizagem humana, 
aprendizagem através do pedagogia da escuta, partindo  de um ensino 
comprometido e de uma aprendizagem construtiva para  obter a formação 
integral do estudante, sendo que o  pensamento e sentimento sejam 
levados em consideração para o ensino/aprendizagem. 

 

 Torre (1997) destaca em suas contribuições, que o meio que o estudante está 

inserido, pode ser definido como um conjunto de influências naturais, culturais, 

sociais, simulação da realidade,  que  ocasionam  mudanças pessoais. Desse modo 

a aprendizagem torna-se significativa em relação aos fatos, as pessoas e aos 

conceitos.  Então o ORA, referencial inovador nos direciona a desenvolver  certas 

habilidades como: observar, tomar consciência, relacionar, inferir, valorar, transferir, 

aplicar, entre outros (TORRE, 1997, p.34). 

           O autor destaca alguns fundamentos que lhe parece mais relevantes: 

a) partir da realidade mais próxima; b) simular a realidade quando esta não 
for acessível; c) desenvolver a observação e análise; d) a aprendizagem 
como processo sociocognitivo; e) a reflexão como motor de mudança; f) 
ampliação de significados e interesses; g) relação prática-teoria; h) a 
interação prática-teoria favorece a transferência (TORRE, 1997, p. 39, 
tradução nossa)4.  

                                            
3 El objetivo es estudiar el comportamiento y medir las propiedades dinámicas sin que éstas existan 
realmente. 
4 a) Partir de la realidad más próxima; b) Simular la realidad cuando ésta no sea accesible; c) 
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          Dessa maneira, partimos das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas 

professoras da EMP Didio Augusto, valorizando seus conhecimentos e experiências, 

priorizando olhar o todo, neste sentido o ORA, nos faz refletir sobre a nossa prática 

pedagógica vindo contribuir com o ensino/aprendizagem dos estudantes. 

              

Figura 1:Demonstrativo Realidade Interpretada, Aplicada e Percebida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Torre (1997, p.41). 

 

              Neste contexto, por meio do ORA percebe-se que o conhecimento se torna 

mais significativo, quando os conteúdos curriculares estão inseridos no contexto 

escolar, possibilitando aos estudantes significar o mundo ao seu redor. Estar incluso 

ao lugar, se sentir parte importante do processo de ensino/aprendizagem, sendo 

protagonista na construção de seus conhecimentos.  

            Para Torre (1997, p.14 tradução nossa): 

A simulação nos convida a planejar ações para o futuro, ateando fogo de 
uma forma específica no uso da imaginação e da criatividade, nos convida a 
usar estratégias de enfrentamento a realidade; a resolver problemas;tomar 
decisões, colocar-se em contextos desordenados e incertos; a descobrir 
alternativas antes de uma simulação, etc.5 

               De acordo com Torre (1997) é preciso repensar toda a formação que envolve 

a educação, desde a formação de professores até a ofertada aos estudantes,  sendo 

                                                                                                                                         
Desarrollar la observación y análisis; d) El aprendizaje como proceso sociocognitivo; e) La reflexión 
como motor de cambio; f) Ampliación de significados e intereses; g) Relación teoría- práctica; h) La 
interacción teoría-práctica favorece la transferencia. 
5 La simulación invita a planificar actuaciones de futuro, incidiendo de manera específica em el uso de 
la imaginación y de la creatividad invita a utilizar estrategias de enfrentamiento de la realidad; a 
resolver problemas; a tomar decisiones; a situarse em contextos desordenados e inciertos; ante una 
simulación, etc. 
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assim, precisamos refletir sobre as mudanças, inovações e transformações que 

ultrapassem os muros da escola, esses conhecimentos devem ser revistos e trazidos 

para reflexões que possam ser a base de mudanças e transformações, as quais 

podem ultrapassar os limites da escola, que apresenta a formação para a cidadania 

como prática transdisciplinar para rompimento dos muros da escola.       

         Desse modo, analisar, compreender e refletir são ações fundamentais para 

uma escola engajada numa transformação educacional e social, mas tais ações 

envolvem comprometimento e disposição de toda a comunidade escolar. Vale 

ressaltar que a maioria das inovações começam ou surgem de experiências 

inovadorasda sala de aula, é por meio desses ensaios inovadores queas mudanças 

mais profundas ocorrem nas atitudes de dos participantes desse processo, em 

especial os professores quem podem promover essa mudança. 

           Para Torre(1997,p.46) as experiencias inovadoras são: “mudanças menos 

complexas e duradouras, mais esporádicos e específicos em seus objetivos ... eles 

podem se tornar a primeira fase de grandes inovações alcance… são iniciativas 

educacionais inovadoras em pequena escala ” 6 

            Quando pensamos  sobre essa  inovação, devemos também discorrer sobre  

as melhorias,mudança de ideias e práticas, e para que isso aconteça é essencial 

estar totalmente aberto ao novo, às possíveis mudanças e flexível ao novas 

propostas.  

         Partimos então para os  procedimentos  do referencial inovador ORA,   para 

Torre (1997) a estrutura inicial do mesmo está focado em uma serie de diretrizes, 

coleta de informaçãoes e reflexão do aluno ao entrar em contato com uma 

experiência ou situação educativa, sendo um guia de análise e fatos 

didáticos.consistindo em três aspectos  fundamentais: 

 1ª fase Experiência previa: a mesma informação poderá ter resultados  

diferentes  na aprendizaem dos estudantes, dependendo das informações 

anteriores sendo associada a realidade vivida ou simulada 

 2ª fase  Observação e compreensão: Tomar consciencia do que podemos 

aprender, por que aprender, quem pode aprender,o Referencial inovador ORA 

nos ajuda a fazer isso; 

                                            
6  “cambios menos complejos y duraderos, más esporádicos y concretos en sus objetivos… pueden 
convertirse en la primera fase de innovaciones de mayor alcance… son iniciativas educativas 
innovadoras a pequeña escala” 
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 3ªfase: Reflexão  é o ato que nos faz elevar  o nível de consciência, com o 

que nos rodeia ou nos preocupa, através da reflexão enriquecemos os 

significados  dos saberes  nos deparamos com os novos; 

 4ª fase Aplicação : Aplicar é fazer um novo uso da informação, ou levar em 

conta, uma nova atuação. 

 

Figura 2: Aspectos fundamentais 

 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2021). 
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4  FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

               Para debater o ensino/aprendizagem, imediatamente pensamos na 

formação continuada do professor relacionando sua prática pedagógica, Perrenoud 

(1999), considera como características relevantes da prática pedagógica e profissão 

docente, o realismo inovador que compõe o trabalho dos professores como parte 

integrante da própria natureza deste. A prática pedagógica do professor necessita 

ser repensada e isto só é possível através da capacitação, da formação contínua, a 

qual conduzirá o professor práticas didáticas inovadoras, investigativas, reflexivas, a 

informação e autoaprendizagem. O autor destaca: 

 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das 
aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em 
equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os pais; 
utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 
profissão; administrar sua própria formação contínua. (PERRENOUD, 2000, 
p. 14). 
 

          A formação de professores é um tema bastante discutido no dia a dia das 

escolas, por abordar temáticas que vem ao encontro das necessidades específicas 

de cada professor, além de, demandas emergentes que são parte do contexto 

escolar. O conhecimento torna-se essencial para promover a qualificação na 

formação de professores como forma de encontrar diferentes respostas para 

diferentes situações. Para tanto, é imprescindível refletir, analisar e criar espaços 

para colocarmos em prática saberes, propostas colaborativas que viabilizem e 

oportunizem a formação continuada de professores.  

 Para Gatti (2010) a formação continuada é feita de modo fragmentado, em 

cursos isolados, muitos como apêndice de um bacharelado, sem um perfil 

profissional que traduza claramente que se trata de formação para a docência na 

educação básica. 

A preparação dos professores, como se vê, é tratada entre nós, de maneira 
diferente, quando não é inteiramente descuidada, como se a função 
educacional, de todas as funções públicas a mais importante, fosse a única 
para cujo exercício não houvesse necessidade de qualquer preparação 
profissional. A formação universitária dos professores não é somente uma 
necessidade da função educativa, mas o único meio de, elevando-lhes em 
verticalidade a cultura, e abrindo-lhes a vida sobre todos os horizontes, 
estabelecer, entre todos [...] uma vida sentimental comum e um espírito 
comum nas aspirações e nos ideais. (AZEVEDO et al., 2010, p. 59-60). 
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 Para Imbernón (2010) a solução está em potencializar uma nova cultura 

formadora que gere novos processos na teoria e na prática da formação, 

introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias. A ideia deve se 

potencializar em uma formação que seja capaz de estabelecer espaços de reflexão e 

participação e aprendam com a reflexão e análise da situação problemática dos 

cursos de formação e para que partam das necessidades democráticas do coletivo a 

fim de estabelecer um novo processo formador que possibilite a vida do estudo na 

sala de aula e nas instituições educacionais, os projetos de mudanças e o trabalho 

colaborativo. 

             Entretanto a formação continuada de professores, continua focando em 

disciplinas afastadas entre si, fazendo com que as práticas pedagógicas reflitam um 

ensino fragmentado e descontextualizado, onde prioriza-se os conteúdos e ignora-se 

as habilidades e valores intrínsecas do conhecimento. Autores como Moraes (2008), 

Zwierewicz e Torre (2009) e Torre e Pujol (2013) discutem justamente a necessidade 

de superar a fragmentação das disciplinas, já que o ensino disciplinar desarticula os 

saberes resultantes da articulação de uma rede de conhecimentos. 

         É oportuno, que a formação continuada de professores articule os saberes com 

o conhecimento, e a prática do cotidiano escolar, considerando, que o ensino e a 

aprendizagem são processos interligados, que os saberes e conhecimento estão 

naturalmente ligado à vida e fazem parte da existência humana. 

            Dessa maneira, observa-se a necessidade em enfatizar estratégias didáticas 

inovadoras, neste contexto a transdisciplinaridade nos faz ultrapassar a visão 

fragmentada na produção de saberes, associando as inúmeras partes que 

compõem. Os conteúdos curriculares são ensinados desarticulados do cotidiano dos 

estudantes, que não conseguem estabelecer relação entre a teoria e a prática, pois 

as informações recebidas não apresentam relações com sua realidade. 

           Gatti (2009), ressalta a apreensão com a formação continuada de professores 

deve ser inserida na pauta mundial das discussões sobre educação, as políticas 

públicas  movimentam-se,  na direção de reformas curriculares e de mudanças na 

formação de professores, dos formadores das novas gerações. 

         Freire (1987, p.72) já advertia   modelos de formação continuada que “em lugar 

de apostar na formação dos educadores o autoritarismo aposta nas suas ‘propostas’ 

e na avaliação posterior para ver se o ‘pacote’ foi realmente assumido e seguido”.  
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Mas é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá 
ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se 
forma e reforma ao formar e quem é formado forma -se e forma ao ser 
formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 
conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo 
ou alma a um corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 1996, p.12)      
                

     

          A legislação brasileira, relativa ao tema da formação continuada de 

professores, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9394, 

de 1996; o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº13005, de 2014 e a Resolução 

CNE/CP nº 2/2015, RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 que 

definem as Novas Diretrizes para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica. Esses documentos explicitam o direito de acesso 

à formação continuada dos professores, de forma que atendam às necessidades e 

demandas dos contextos escolares de cada sistema de ensino. 

            Na LDB destacamos os artigos 61, 63, 67 e 87 que tratam do processo da 

formação continuada. O artigo 61 apresenta como fundamento em seu inciso I – “a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço”, já 

o inciso II – “aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 

de ensino e outras atividades”. Dourado (2015) argumenta sobre a articulação entre 

teoria e prática ao tratar da melhoria da formação docente, pensando em uma 

determinada concepção de ensino, enfatizamos a importância da articulação entre 

teoria e prática na formação porque acreditamos que estas são indissociáveis, não 

existe uma prática que não consista de uma base teórica, assim como todas as 

experiências formativas em espaços escolares ou não escolares devem ser 

consideradas e aproveitadas no contexto educacional.  

           Referindo-se ao Plano Nacional de Educação – PNE, Lei n°13005/14 destaca-

se a meta 16 que visa garantir a todos os profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades. “Consolidar 

política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, 

definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos 

de certificação das atividades formativas” (BRASIL, 2014).   

A Resolução CNE/CP nº 2/2015 definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada dos 

profissionais do magistério. Desse documento destacamos o artigo 4°, que 

apresenta em seu parágrafo único:   
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Os centros de formação de estados e municípios, bem como as instituições 
educativas de educação básica que desenvolverem atividades de formação 
continuada dos profissionais do magistério, deverão contemplar, em sua 
dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e pesquisa, para garantir 
efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida, em 
consonância com o plano institucional, o projeto político-pedagógico e o 
projeto pedagógico de formação continuada (BRASIL, 2015, p.5).         

 

             De acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 

2020, dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum 

para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação 

Continuada), destaca em seu Art. 7º A Formação Continuada, para que tenha 

impacto positivo quanto à sua eficácia na melhoria da prática docente, deve atender 

as características de: foco no conhecimento pedagógico do conteúdo; uso de 

metodologias ativas de aprendizagem; trabalho colaborativo entre pares; duração 

prolongada da formação e coerência sistêmica:  

 
Quadro 2: BNC-Formação Continuada (BRASIL, 2020, p.5, grifo nosso) 

I - Foco no conhecimento pedagógico do conteúdo - pressupõe o desenvolvimento de 
conhecimentos de como os estudantes aprendem, no uso de estratégias diferentes para garantir o 
aprendizado de todos e na ampliação do repertório do professor que lhe permita compreender o 
processo de aprendizagem dos conteúdos pelos estudantes; 
II - Uso de metodologias ativas de aprendizagem - as formações efetivas consideram o formador 
como facilitador do processo de construção de aprendizados que ocorre entre e/ou com os 
próprios participantes, sendo que entre as diferentes atividades de uso de metodologias ativas estão: 
a pesquisa-ação, o processo de construção de materiais para as aulas, o uso de artefatos dos 
próprios discentes para reflexão docente, o aprendizado em cima do planejamento de aulas dos 
professores; 
III - Trabalho colaborativo entre pares - a formação é efetiva quando profissionais da mesma área 
de conhecimento, ou que atuem com as mesmas turmas, dialoguem e reflitam sobre aspectos da 
própria prática, mediados por um com maior senioridade, sendo que comunidades de prática com 
tutoria ou facilitação apropriada podem ser bons espaços para trabalho colaborativo, principalmente 
para professores de escolas menores, que não possuem colegas da mesma área de atuação para 
diálogo. 
IV - Duração prolongada da formação - adultos aprendem melhor quando têm a oportunidade de 
praticar, refletir e dialogar sobre a prática, razão pela qual formações curtas não são eficazes, 
precisando ser contínua a interação entre os professores e os formadores, sendo, assim, a 
formação em serviço na escola a mais efetiva para melhoria da prática pedagógica, por 
proporcionar o acompanhamento e a continuidade necessários para mudanças resilientes na 
atuação do professor; e 
V - Coerência sistêmica - a formação de professores é mais efetiva quando articulada e coerente 
com as demais políticas das redes escolares e com as demandas formativas dos professores, os 
projetos pedagógicos, os currículos, os materiais de suporte pedagógico, o sistema de avaliação, o 
plano de carreira e a progressão salarial, sendo importante considerar sempre as evidências e 
pesquisas mais recentes relacionadas com a formação de professores, bem como as orientações do 
governo federal, de associações especializadas e as inovações do meio educacional, valendo 
atentar que, quando se trata da formação de professores, a coerência sistêmica alcança também a 
preparação dos formadores ou dos docentes das licenciaturas, cuja titulação se situa em nível de 
pós-graduação por exigência legal, uma vez que a docência nesse nível, pautada nos presentes 
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critérios, pode propiciar, aos futuros professores, experiências de aprendizagem análogas àquela 
que se espera que o professor da Educação Básica propicie a seus alunos. 

Fonte: RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020. 

        
 

           Entendemos que na realidade, há um engessamento da proposta de 

formação sugerida pela BNC-Formação Continuada (2020), além de não considerar 

as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica Pública, aprovadas em 2009 pelo CNE, segue 

numa lógica neoliberal. É uma proposta limitada que vai na contramão de uma 

educação criativa, multidisciplinar, multicultural que traz em sua base conceitos e 

princípios epistemológicos, metodológicos e ontológicos que tragam evidências 

práticas de um pensar e agir complexo, transdisciplinar e a ecoformador.  

 Para Torre 1997, assim como os profissionais da área da educação, 

necessitamos desenvolver continuamente a nossa formação, tanto no sentido interno 

como projetivo, para adaptarnos cada vez mais os diversos tipos de formação, não 

podendo perder de vista os valores essencias como a soliedariedade, tolerancia e 

respeito às diferenças.   

 Por isso, essa pesquisa torna-se ainda mais relevante, a medida em que 

propões estratégias pedagógicas que vão além da sala de aula e colocam 

estudantes e professores em condição de aprendentes e comprometidos com um 

bem-comum, como veremos ma seguir. 

 É importante que nós professores possamos  compreender e reconhecer as 

individualidades de cada estudante, sabendo que são capazes de aprender e 

expressar o aprendido de diferentes maneiras. Quando se tem um olhar para o todo, 

seja para o estudante como pessoa humana que traz consigo saberes de vida, para 

a estrutura escolar e os compromissos educacionais que permeiam saberes para a 

vida permitindo ir além, traz em seu conjunto significado ao próprio ato educativo.  

 Na perspectiva do aprender a ensinar e a ser professor, pode-se dizer que 

esse é um processo de construção de saberes contínuos, Tancredi, Reali e Mizukami 

(2003, p.3) destacam que: 

[...] a competência profissional para a docência não decorre apenas da 
formação inicial, mas relaciona-se com o entendimento do outro, dos 
estudantes, da matéria, da pedagogia, do desenvolvimento do currículo, das 
estratégias e técnicas associadas com a facilitação da aprendizagem do 
aluno etc. Ser professor abrange as características do ensinar, mas vão 
além delas, pois envolve a participação na instituição escolar, um local 
próprio de uma comunidade de profissional. 
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Por vezes, precisamos de uma formação continuada de professores, que vise 

a ecologia dos saberes na base epistemológica do pensamento ecossistêmico, sob o 

olhar transdisciplinar. Para Moraes, Torre (2004, p 58) “[...] no ato de conhecer a 

realidade, ações e pensamentos estão entrelaçados, com as emoções com e os 

sentimentos, com os desejos e os afetos, gerando uma dinâmica processual que 

expressa à totalidade humana”. É reflexo da própria organização pedagógica da 

escola, quando se olha somente para a as partes e não para o todo.  

 Nos deparamos com um currículo organizado de forma fragmentada que se 

replica na organização do planejamento, nas disciplinas que não conversam entre si, 

nas relações interpessoais que focam numa mente desvinculada de um corpo e de 

um espírito. Autores como Moraes (2008), Zwierewicz e Torre (2009) e Torre e Pujol 

(2013) abordam a necessidade de superar a fragmentação das disciplinas, já que o 

ensino disciplinar desarticula os saberes resultantes da articulação de uma rede de 

conhecimentos. 

          Edgar Morin, sugere a reforma do pensamento, sendo que pensar, todos os 

seres humanos o fazem, contudo existe modos iguais e, ao mesmo tempo, diferente 

em todo pensar. Os modos de pensamento variam de acordo com a época e mudam 

de uma pessoa para a outra, estando atribuído a vários fatores. Muitas vezes 

existem divergências sobre como pensar e as formas de pensar. Dessa maneira o 

pensamento complexo possibilita uma visão ampliada, uma expectativa a formação 

continuada de professores, colocando o professor como mediador do conhecimento, 

podendo desenvolver no estudante a capacidade de localização no mundo 

estabelecendo todas as possíveis relações sendo parte deste mundo.  

Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer 
os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento. Entretanto, 
esta reforma é paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental 
da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o 
conhecimento. A esse problema universal confronta-se a educação do 
futuro, pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 
entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de 
outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 
transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. 
(MORIN, 2000, p.33). 

Em contrapartida, a transdisciplinaridade propõe atitudes que vão além e 

possibilitam aos professores o desenvolvimento do trabalho crítico, articulando 

diálogo entre saberes, investindo em práticas educativas a partir do contexto escolar 

em que vivem os estudantes. A transdisciplinaridade se situa entre as disciplinas, 
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através das disciplinas e além das disciplinas (NICOLESCU, 1999) e tem a finalidade 

de aproximar os campos do saber sem fragmentações.  

A palavra transdisciplinaridade enquanto expressão foi apresentada pelo seu 

criador, o psicólogo e epistemologia suíço Jean Piaget, em um encontro que reuniu 

diversos pesquisadores na Universidade de Nice, durante o I seminário Internacional 

sobre Pluri e Interdisciplinaridade em 1970, onde foi amplamente debatida, gerando 

uma série de dúvidas entre pesquisadores presentes no seminário sobre seu 

significado e implicações diante desta ideia proposta por Piaget. O conceito de 

transdisciplinaridade tem recebido contribuições oriundas de diversas áreas do 

conhecimento e é discutido através da Carta da Transdisciplinaridade (1994, p.2) 

que diz o seguinte, em seu artigo 3º: 

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

Na abordagem transdisciplinar podemos enxergar inúmeras possibilidades a 

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

forma harmônica, diluindo limites rígidos, onde nenhum saber é mais importante que 

o outro. Nicolescu (1999) entende a transdisciplinaridade como uma forma de ser, 

saber e abordar a estrutura de cada ciência, pelo diálogo dos saberes sem perder de 

vista a construção de um texto contextualizado. Tornando-se fundamental para que a 

educação possa ser vista com outros conceitos e novas ideias, pois essa prática é 

uma oportunidade que melhora o processo de ensino aprendizagem, tornando as 

aulas, mais atraentes e eficientes, pois conglomera todas as disciplinas do contexto 

escolar, através da articulação entre os diversos aspectos de compreensão do 

mundo.  

A necessidade de uma educação dialógica irá conduzir essa relação, pois a 

realidade complexa, dinâmica e relacional exige uma prática educacional que 

trabalhe o conhecimento diante da percepção da realidade, pois a abordagem 

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

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

A transdisciplinaridade, é uma metodologia que se propõem a uma mudança 

significativa no ensino atual, pois incide na concepção de ensino do educador e na 

sua prática, a qual exige um caráter em que todos os saberes são igualmente 



39 
 

 
 

importantes, na concepção de Morin, que acaba com os limites entre as disciplinas, 

pois excede a questão da hierarquização dos saberes já introduzidos no contexto 

escolar. Para D’Ambrósio (1997), se almejamos uma educação abrangente, 

envolvida com o estado do mundo, acendendo perspectivas para um futuro melhor, 

precisamos repensar nossa prática, nossos currículos. 

Portanto, cabe ao professor mediar à escola e às equipes de profissionais que 

nelas atuam planejar o ensino e organizar os ambientes fazendo com que os 

estudantes possam expressar suas potencialidades e serem acolhidos em suas 

especificidades. Dessa forma, estimula-se o desenvolvimento para que os 

estudantes consigam avançar em direção ao conhecimento, apresentando e 

desenvolvendo potenciais criativos, conscientes, éticos e, responsável pela própria 

mudança.  

Nesse sentido, o homem dinamiza seu mundo a partir da sua relação com 

realidade, e para (FREIRE, 1977, p.43). “[...] de estar com ela e de estar nela, pelos 

atos de criação, recriação e decisão. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. 

Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os 

espaços geográficos. Faz cultura.” Sendo assim a comunidade, teria então a 

possibilidade de criar uma realidade, fazendo uso de recursos não antes utilizados 

ou reutilizando-os de uma nova maneira, decidindo conjuntamente, ampliando e 

fortalecendo seu poder cidadão. 

Assim, buscamos na ecoformação possibilidade de estabelecer conexão com 

todos os elementos humanos. O conceito da ecoformação é amplo, entretanto, de 

forma sintetizada, busca desenvolver ações coletivas em prol do ambiente em que a 

criança está inserida. Torre et al (2008, p. 21) afirma que “Entendemos a 

ecoformação como uma maneira sintética, integradora e sustentável de conceber a 

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

assim, o bem coletivo.  

No ambiente educativo, a ecoformação permeia as diversas propostas da 

educação básica, pois, “[...] a ecoformação como expressão do olhar transdisciplinar 

nos oferece uma visão dinâmica, interativa e ecossistêmica da educação, 

contemplando o educando como parte de um todo social e natural [...]” (TORRE 

2008, p. 43), estabelecendo relação entre conceitos e vivencias. 

Neste âmbito, Pineau (2008) destaca junto ao conceito de ecoformação, a 

transdisciplinaridade, está composta por mais dois eixos: a autoformação que 
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caracteriza a necessidade de se conhecer, de manter uma relação consigo mesmo; 

a heteroformação que convêm da relação com o outro; e a ecoformação, cuja 

característica principal é a relação com o ambiente. Por meio desta relação, faz-se 

possível um desenvolvimento sustentável, articulado entre todas as esferas do ser. 

Promovendo em seu contexto, primeiramente a necessidade de conhecer o eu 

(autoformação) para então nos relacionarmos com o outro (heteroformação), 

havendo neste contato, uma troca de experiências, as quais refletem no meio 

(ecoformação) (PINEAU, 2008). 

Deste modo, a relação entre a instituição e a comunidade concebida pela 

ecoformação, busca abranger as problemáticas a nível de solução, educando os 

estudantes de forma crítica, sendo capazes de intervir de forma positiva nos 

contextos educacionais, locais e globais. Para isto, a ecoformação desenvolve entre 

seus princípios a criatividade, compreendida “[...] como o potencial humano para 

gerar ideias novas, buscando a melhora dentro de um marco de valores.” (TORRE, 

2011, p. 57). Dessa forma, faz-se necessário também que o indivíduo possua 

condições para prevalecer seu espírito criativo, pois “a criatividade de um povo 

depende da criatividade de seus indivíduos [...]” (TORRE, 2009, p. 56), ou seja, 

promover estratégias didáticas inovadoras com diferentes recursos, desafios e 

possibilidades, potencializa o desenvolvimento da criatividade.  

Desenvolver propostas que contemplem a ecoformação, não representa uma 

tarefa tão fácil, visto que, este conceito está agregado de características, estas que 

buscam viabilizar o trabalho desenvolvido, tornando-o real e significativo. Assim, 

Torre et.al (2008, p. 60-61) apresenta algumas especificidades da ecoformação 

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

Ao atender estas características, possibilita-se que o estudante se sinta 

parte daquele ambiente educacional e simultaneamente, zele por ele, buscando 

sempre por melhorias. Para tanto, é importante que as instituições possibilitem que o 

estudante participe de forma integral do processo educativo, opinando e se fazendo 
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presente nas mudanças, principalmente relacionadas a proposta pedagógica da 

escola, pois, desta forma, instiga a desenvolver competências para vida, 

despertando sua iniciativa e criatividade, trabalhando com os valores humanos e 

sociais, além das ações sustentáveis. (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 
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5 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS   

 

           A formação continuada de professores necessita ser concebida como 

reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e 

construção teórica e não como mera aprendizagem de novas técnicas, atualização 

em novas receitas pedagógicas.  

          Para o autor as mudanças essenciais para a formação inicial e continuada do 

professor dispõe de uma nova cultura profissional, onde o maior desafio está na 

mudança de pensamento, que necessita ocorrer tanto no professor como na 

sociedade e, principalmente no sistema de ensino. Sendo os conteúdos curriculares 

a única estratégia pedagógica muitas vezes não são significativo para os estudantes. 

Estes não veem utilidade nos conceitos abstratos. Para (TORRES, VIOLANTT, 2006, 

p. 45)  

 As explicações teóricas, em geral, cansam o auditório, que é mais 
predisposto a receber experiências, histórias, exemplos vivos. São mais 
atraentes a beleza da forma ou o sabor dos frutos do que o imbricado tecido 
das raízes. E, no entanto, sem elas, nem teríamos galhos, folhas nem frutos. 
É a parte oculta, invisível aos sentidos, porém é a que alimenta e sustenta a 
árvore. Seriam, com exceção das diferenças da analogia, como a intrincada 
e maravilhosa rede neuronal, que permite despontar em forma de emoções, 
pensamentos, ideias criativas ou respostas vitais.  

            Dessa maneira buscamos no ensino a superação da fragmentação disciplinar 

das matérias, por estratégias didáticas integradoras, em forma de projetos, oficinas, 

espaços ou cenários de trabalho e estratégias criativas.  

               Sendo que Morin propõe a “reforma do pensamento”, no sentido de 

compreendermos que a fragmentação das disciplinas escolares vem dificultando a 

aprendizagem, sendo tudo está interligado. Morin afirma que “o homem tem um 

espírito, mas este espírito está ligado ao cérebro: tudo está relacionado” (1999, p. 

33).  Necessitamos de um pensamento que une, mas também prepare para as 

incertezas que surgirão com o pensar complexo. Cada estudante percebe a 

realidade de uma maneira diferentemente, essa percepção vai acontecer através das 

interações com o meio. Sendo assim, para cada pessoa, dependendo do meio em 

que vive, das experiências, das interações e religações, é a maneira que irá 

compreender o mundo a sua volta. "É preciso substituir um pensamento que isola e 

separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento 
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disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo 

complexus: o que é tecido junto." (MORIN, 2015, p.89).  

            A transdisciplinaridade ressalta a contextualização de teorias, religação de 

saberes nas estratégias didáticas, dando um novo significado a educação, é 

necessário que o professor compreenda a teia das relações existente entre sujeito e 

objeto, consequentemente, no aprender a aprender o professor transforma seu 

pensamento em uma prática pedagógica que contribui para aprendizagem 

significativa do estudante. 

          Destacamos então a necessidade de oportunizar os professores e estudantes 

disciplinas e ações que proporcionem a ressignificação do ensinar e aprender 

religando as diferentes áreas de conhecimento, nas práticas pedagógicas. A partir 

desse contexto, inicia-se a estimulação do “desenvolvimento da aptidão para 

contextualizar e globalizar os saberes que se torna um imperativo da educação” 

(Morin, 2005, p. 24). 

            A construção de conhecimentos e de estratégias didáticas para lidar com os 

desafios advindos da sociedade do conhecimento é objetivo da ecoformação, que se 

utiliza de uma visão transdisciplinar, ou seja, dinâmica e interativa, para abranger o 

tema da sustentabilidade. Isto fica evidente, a partir do pensamento de Torre: 

 

[...] ecoformação como uma maneira sistêmica, integradora e sustentável de 
entender a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e à 
natureza. O caráter de sustentabilidade somente é possível quando se 
estabelecem relações entre todos os elementos humanos. A partir do 
enfoque transdisciplinar, nós a entendemos como sendo um olhar diferente 
da realidade e de seus diversos níveis. (TORRE, 2008, p. 21).  

 

 Para ilustrar algumas possibilidades, organizamos no Quadro 03 algumas 

ideias de estratégias didáticas inovadoras.    

 

Quadro 3: Estratégias pedagógicas inovadoras 

Sequência 
Didática 

De acordo com Dolz (2004) as Sequências Didáticas são mecanismos que podem 
auxiliar os professores, possibilitando intervenções sociais, ações recíprocas 
(professor/ aluno) e intervenções formalizadas nas instituições escolares, 
imprescindíveis para a organização da aprendizagem como um todo, e para o 
progresso de apropriação de dos conteúdos específicos dos diversos componentes 
curriculares. 

Pedagogia 
da Escuta  

Freire nos possibilita identificar a escuta como um caminho, uma atitude, saber da 
formação e como prática pedagógica docente. É com base nessa compreensão que 
Freire (1987, p. 35) ressalta a importância do “ouvir meninos e meninas, sociedade de 
bairro, pais, mães, diretoras, delegados de ensino, professoras, supervisoras, 
comunidade científica, zeladoras, merendeiras etc”. Desse modo acreditamos que a 
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escuta das pessoas que estão envolvidas em todos os níveis, portanto escutar 
significa, prestar atenção ao outro, à fala do outro, ao gesto do outro. 

Criatividade   Torre (2008) a criatividade representa um conjunto de habilidades que podem ser 
aprendidas ou desenvolvidas por meio do ensino e da prática, principalmente de 
estratégias e programas orientados a favorecer o pensamento criativo, os quais têm 
causado repercussão no ambiente escolar. 

PCE O PCE é uma estratégia pedagógica que nos proporciona educar a partir de situações 
reais, associando   o conhecimento curricular ao cotidiano de cada estudante, 
ofertando possibilidades para sua transformação. A metodologia do PCE propõe, uma 
transformação, com a vida e, em decorrência, com “[...] o bem-estar das pessoas, da 
sociedade e da natureza” (ZWIEREWICZ et al, 2015, p. 214). Com a finalidade de que 
os professores se apropriassem da prática como estratégia pedagógica para o ensino 
dos estudantes. 

Fonte: Pesquisadora (2021). 

 

5.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

            A SD - Sequência Didática, pode ser definida como “um conjunto de 

atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 97).  De 

acordo com Dolz (2004) as SD são mecanismos que podem auxiliar os professores, 

possibilitando intervenções sociais, ações recíprocas (professor/estudante) e 

intervenções formalizadas nas instituições escolares, imprescindíveis para a 

organização da aprendizagem como um todo, e para o progresso de apropriação de 

dos conteúdos específicos dos diversos componentes curriculares. 

 

Figura 3: Organização Sequência Didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.98). 

 
 

           Uma SD deve permitir a transição progressiva das capacidades iniciais dos 

estudantes para que estes dominem os conteúdos. Tendo em vista a complexidade 

de atividades, em relação os elementos que excedem as capacidades iniciais. Essas 
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necessidades são destacadas por Freire (2003), que assegura o conhecimento só é 

válido se for compartilhado. 

           Para Paulo Freire a SD na dialogicidade, refletindo o papel da escola em 

formar um cidadão crítico, participativo nos propondo elaborar estratégias 

diferenciadas, muitas vezes envolvendo espaços não formais. O projeto de uma SD 

preconiza a contextualização do ensino despertando no estudante interesse e 

motivação, visando a dar sentido àquilo que ele aprende, proporcionando ao 

estudante relacionar o que está aprendendo com sua experiência cotidiana. 

           Neste contexto Zabala situa o professor como um profissional que necessita 

“[...] diagnosticar o contexto de trabalho, tomar decisões, atuar e avaliar a pertinência 

das atuações, a fim de reconduzi-las no sentido adequado” (ZABALA, 1998, p.10).   

Sendo que a SD de acordo com o autor, trata-se de uma prática educativa e de 

instrumentos que facilitem a compreensão daquilo que acontece em sala de aula, 

que possa promover de forma mais eficiente à aprendizagem dos estudantes, vindo 

ao encontro dos nossos interesses. Representando o processo de ensino e de 

aprendizagem e suas variáveis: 

Uma unidade básica do processo de ensino/aprendizagem, cujas diversas 
variáveis apresentam estabilidade e diferenciação: determinadas relações 
interativas professor/alunos e alunos/alunos, uma organização grupal, 
determinados conteúdos de aprendizagem, certos recursos didáticos, uma 
distribuição do tempo e do espaço, um critério avaliador; tudo isso em torno 
de determinadas intenções educacionais, mais ou menos explícitas 
(ZABALA, 1998, p.17). 

          A necessidade de conhecer o que acontece em sala de aula para que se 

possa adotar medidas que retomem e propagem o que funciona, bem como rever o 

que não está dando certo para que seja modificado e, desse modo, oportunizar um 

ensino capaz de possibilitar a aprendizagem dos alunos (ZABALA, 1998). 

 Freire (1980) considera que a educação deve se desenvolver voltada na 

realidade do estudante, fazendo-o questionar e refletir sobre a realidade por meio do 

diálogo problematizador, que proporciona a identificação do contexto de vida do 

estudante, permitindo que a educação seja um processo de interação e construção 

do conhecimento a partir da aprendizagem e da reflexão sobre ela, levando a 

construção crítica da realidade. 

              BRASIL (2012, p. 23) destaca que  

Ao realizar as atividades planejadas em cada módulo da sequência, a 
criança mobiliza as capacidades já construídas integrando-as em um todo 
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maior. As produções resultantes dessa atividade possibilitam avaliar o 
processo de aprendizagem e orientar as intervenções dos professores. 

 O professor deverá primeiramente investigar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, destacando o contexto histórico ondes os estudantes, a escola, os 

professores e a comunidade escolar estão inseridos, e assim construir hipóteses no 

desenvolvimento das aprendizagens. Pois, os conhecimentos prévios dos 

estudantes, contribuem para que o trabalho seja significativo.  A execução da SD 

pode ainda ocorrer de modo formativo, construindo assim, melhorias para a 

mediação dos processos de aprendizagem. 

          Segundo Zabala (1998), para que as interações educativas em sala de aula 

aconteçam de maneira a favorecer a aprendizagem dos estudantes, o professor 

necessita colocar em prática uma série de funções: planejar sua atuação de forma 

flexível, adaptando-a às necessidades dos estudantes; contar com as contribuições 

e conhecimentos dos estudantes no início e ao longo da realização das atividades; 

auxiliar os estudantes a encontrarem sentido no que fazem; oferecer aos estudantes 

ajuda adequada durante seu processo de construção, em seus progressos e no 

enfrentamento de obstáculos; promover condições para que os estudantes  

estabeleçam relações entre conteúdos, atribuindo-lhes significado ao próprio 

processo de ensino/aprendizagem; potencializar a autonomia e possibilitar que os 

estudantes  aprendam a aprender; avaliar os alunos de acordo com sua capacidade 

e seu esforço. 

           O desenvolvimento da estratégia didática que se fez referência, que foque o 

papel ativo do estudante ao longo de seu processo de aprendizagem, contribuindo 

para o desenvolvimento da criatividade. Dessa forma, criar um ambiente de 

aprendizagem estimulador da participação individual e coletiva proporciona 

momentos privilegiados de interação entre os sujeitos, com trocas de experiências e 

de soluções de problemas, capazes de favorecer o desenvolvimento do potencial 

criador.  

           A SD será construída a partir do conhecimento, da sua própria experiência, 

além da experiência dos colegas de trabalho, que venham a contribuir para o 

ensino/aprendizagem dos estudantes. Freire faz referência da teoria a partir da 

própria prática, exercendo se como sujeito do conhecimento, em coerência à sua 

argumentação de que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou sua construção “(FREIRE, 1996, p.25). 



47 
 

 
 

5.2 PEDAGOGIA DA ESCUTA  

 

          Uma das estratégias para a formação de professores é incluir no plano de 

trabalho da escola a pedagogia da escuta. Por vezes as ações formativas têm 

predominado uma formação constituída de transmissão de conhecimentos, métodos, 

técnicas por meio de teorias, sendo repassadas de forma descontextualizadas não 

levando em consideração as reais necessidades e situações problemáticas dos 

professores impedindo-os de serem protagonistas ativos em seu processo formativo. 

 O Sentipensar é termo criado pelo professor Saturnino de La Torre (1997), em 

suas aulas de criatividade na Universidade de Barcelona (Torre, 2001), destacando 

“o processo mediante o qual colocamos para trabalhar conjuntamente o pensamento 

e o sentimento (...), é a fusão de duas formas de interpretar a realidade, a partir da 

reflexão e do impacto emocional, até convergir num mesmo ato de conhecimento a 

ação de sentir e pensar” (MORAES, TORRE, 2004, p. 54). 

 Para Moraes e Torre (2004) necessitamos compreender o ser humano em sua 

inteireza, no dia a dia, o ser humano atua como um todo, onde pensamento e 

sentimento encontram-se em holomovimento7, associando de maneira que fica difícil 

saber qual dos dois prevalece sobre o outro. No ato de conhecer a realidade Moraes, 

Torre (2004) destaca que ações e pensamentos estão entrelaçados com as emoções 

e os sentimentos, com os desejos e afetos, gerando uma dinâmica processual que 

expressa a totalidade humana. Para (MORAES, TORRE, 2004, p.56): 

As realizações humanas resultam, portanto, dessa dinâmica relacional 
provocada pelas mudanças estruturais geradas no fluir de uma emoção à 
outra. E isto não acontece por acaso, mas surge a partir da coerência do 
próprio viver do sujeito, da forma como ele se encontra inserido na biosfera 
cósmica. É por esta razão que, observando o emocionar de um indivíduo, 
em um determinado momento, podemos saber algo mais sobre como ele 
vive e, conhecendo o seu modo de viver, podemos deduzir algo sobre suas 
emoções e sentimentos. 

           Paulo Freire (1987) idealiza a formação do educador como permanente o que 

implica a compreensão do ser humano como inconcluso, finito e que está sempre em 

busca do “ser mais”. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à 

sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que 

podia saber mais. “A educação e a formação permanente se fundam aí” (FREIRE, 

1987, p.12). 

                                            
7 Holomovimento, segundo David Böhm, é o movimento global do universo, constituído de dois 
movimentos básicos: o dobrar e o desdobrar. É o fundamento daquilo que se manifesta no universo. 
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          Essa consciência do inacabamento do homem, nos proporcionam uma busca 

de infinitas possibilidades e projetos a serem realizados na busca constante do “ser 

mais” tornando possível a sua educação e formação ao longo da vida, possibilitando 

a construção de conhecimentos, de valores, atitudes e promover a escuta e o 

diálogo entre os professores e estudantes, para a troca de vivências e experiências.  

          Os professores podem por meio da escuta e do diálogo refletirem sobre as 

suas necessidades e problemas concretos e assim realizarem uma análise crítica do 

seu fazer pedagógico para criar e recriar as práticas. A escuta e o diálogo são 

essenciais, não há exercício do diálogo sem o exercício da escuta, nem sem o 

silêncio como uma atitude fundamental no espaço da comunicação, pois é 

escutando que se aprende a falar.  

         Torre (2005) destaca que entre o sentir e o pensar, existe um diálogo analógico 

criativo, onde fica evidente a existência de uma relação necessária entre 

sentimento/emoção e pensamento/razão, como base de todos os processos de 

construção do conhecimento. Enquanto o pensar assume a autoria da capacidade 

humana de progredir, o sentir o resgata ao encantamento, do empenho e do desejo 

de ir adiante. Torre, afirma que o sentir tem clareza de que uma ideia sem 

sentimento morre, como morre uma planta ao lhe recusarem a luz ou um ser vivo ao 

privar-lhe do oxigênio.  Dessa maneira o estímulo passa a buscar a realização de um 

desejo que de repente pode se deparar sonhado com outros para começar a se 

tornar realidade.  Sendo assim Torre, nos faz refletir que quando amor e criatividade 

se unem, “é mais fácil esperar um impacto essencial, uma marca indelével, a grande 

obra” (2005, p. 157).  

Destacando por essa razão, Freire nos possibilita identificar a escuta como 

um caminho, uma atitude, saber da formação e como prática pedagógica docente. É 

com base nessa compreensão que Freire (1987, p. 35) ressalta a importância do 

“ouvir meninos e meninas, sociedade de bairro, pais, mães, diretoras, delegados de 

ensino, professoras, supervisoras, comunidade científica, zeladoras, merendeiras 

etc”. Desse modo acreditamos que a escuta das pessoas que estão envolvidas em 

todos os níveis, portanto escutar significa, prestar atenção ao outro, à fala do outro, 

ao gesto do outro. Essa disponibilidade à escuta em Freire é, um conteúdo da 

formação humana e profissional como também prática pedagógica. A escuta é um 

componente importante e fundamental na formação de professores.  
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Evidenciamos também Loris Malaguzzi, que promove uma ideia 

transformadora a relacionada as crianças e da Pedagogia. Malaguzzi (1999, p. 71) 

“direcionou que, para construir uma Pedagogia voltada as crianças, deve-se estar 

consciente de “que as coisas relativas às crianças e para as crianças somente são 

aprendidas através das próprias crianças”. Desde então, a partir da pedagogia 

malaguzziana, escutar a criança é uma forma ética de estar e de relacionar-se com 

ela. Para Malaguzzi, esta escuta é uma possibilidade de os adultos perceberem e 

tornarem-se conscientes das tantas riquezas e potencialidades das crianças. A 

escuta é o pano de fundo das relações, pois diz respeito à forma como buscamos 

nos comunicar e nos relacionar com os outros. É, portanto, “a estratégia ética para 

dar voz às crianças e à infância” (HOYUELOS, 2006 p. 197). Essa é uma excelente 

oportunidade de promovermos a escuta atenta em todos os níveis da educação.  

           Saber escutar as necessidades, as dificuldades e os problemas enfrentados 

pelos/as educadores/as na prática pedagógica, contribui também para poder dialogar 

com alunos, professores, equipe gestora da escola e a família. Freire (1987, p. 43) 

diz que “é preciso que falem a nós, de como veem a escola, de como gostariam que 

ela fosse; que nos digam algo sobre o que se ensina ou não se ensina na escola, de 

como se ensina. Ninguém democratiza a escola sozinho, a partir do gabinete do 

secretário”. 

Neste contexto a escuta favorece uma atitude de respeito mútuo de entre 

professores e estudantes. Ao escutar o aluno em suas dúvidas, dificuldades e 

receios o educador aprende a falar com ele. Freire nos ensina que “é ouvindo o 

educando, tarefa inaceitável pela educadora autoritária, que a professora 

democrática se prepara cada vez mais para ser ouvida pelo educando” (2008, p. 88). 

 

5.3 CRIATIVIDADE  

     

                 Nossa sociedade está em transformação, cada vez mais desenvolvida 

com seus processos tecnológicos e de produção do conhecimento, considera-se 

fundamental que o sistema educacional também esteja neste processo de avanços e 

progressos na formação dos estudantes.  Sendo necessário formar estudantes 

autônomos, pensantes, questionadores, críticos e criativos, favorecendo o 

desenvolvimento intelectual, social e afetivo de cada um, a criatividade está presente 

naturalmente em todo ser humano, desta forma indiferente da faixa etária, da 
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atividade ou área de atuação, toda pessoa tem potencial para ser criativa. Para 

Torre: 

 A criatividade começa a ser entendida como uma qualidade não exclusiva 
dos indivíduos, mas também das organizações, comunidades, povos e 
culturas. A criatividade, desde um paradigma da complexidade e da 
interação sociocultural, é um potencial que aflora no lugar em que se dão as 
condições e climas apropriados, para que brotem ideias novas sem temor 
de serem rejeitadas. Antes, pelo contrário, valorizadas como germes de 
transformações. Isso porque cada vez mais é evidente que a pessoa e o 
ambiente, o contexto organizativo, não são realidades independentes, mas 
complementares. (TORRE at. al 2016, p..21) 
 

           Todo ser humano é criativo. De forma muito particular, as pessoas 

demonstram serem criativas nas mais diversas atividades do cotidiano, desde 

tarefas simples até outras que envolvem complexidade extrema. O fato é que as 

pessoas dedicam pouco tempo do seu atribulado dia a dia à reflexão sobre suas 

atividades, sobre como usar a criatividade e o quanto dela se perde no decorrer da 

existência.       

    Para Torre (2009, p. 57) “a essência do criativo exige três condições: a) 

potencial ou capacidade, b) geração de algo novo e diferente, pertinente com os 

valores, c) e comunicação ou expressão de uma ideia, realização ou proposta”. 

Nesta direção a maneira mais simples de sermos criativos, é primeiramente realizar 

o que se aprecia, para sentir-se motivado com o que se está fazendo, e não permitir 

as pressões dos ambientes interfiram negativamente para limitar o processo criativo.            

Além disso, é preciso também querer ser criativo, permitir a manifestação da 

criatividade e trabalhar para alcançar este objetivo. Outro aspecto importante no 

processo de criatividade é a socialização de ideias que surgem para que o coletivo 

possa integrar essas ideias e ampliá-las no processo de criação e aplicação delas 

em benefício do coletivo. Na manifestação da criatividade Torre (2008) defende que 

é preciso levar em consideração quatro eixos e um coração, para se caracterizar 

uma pessoa criativa. De acordo com Torre (2008): 

1º Ser: é o mundo emocional e interior a ser projetado, no qual o entusiasmo é 

caracterizado pela entrega de corpo e alma ao que se está fazendo. 

2 º Saber: trata-se do conhecimento, é preciso conhecer o campo em que se está 

criando. 

3º Fazer: quando se faz algo concreto, utilizando a criatividade em todos os 

momentos. 
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4º Querer: vontade, esforço, auto-organização, para transformar a primeira ideia em 

algo realmente criativo. 

Figura 4: Pessoa Criativa 

 
Fonte: organizado pela pesquisadora (2021) 

 

Coração da Pessoa Criativa: é o conceito da complexidade, conforme Torre 

(2011): 

As pessoas criativas são pessoas que nos desconsertam, nos transbordam 
e desafiam nossa capacidade de encaixá-las em algum lugar. A pessoa 
criativa tem tendência a manifestar-se de forma diferente em função de uma 
série de situações, além disso, sabe adaptar-se a inúmeras situações 
diferentes. (TORRE, 2011, p. 196).  

             O estudante criativo é aquele que busca novas pesquisas, ideias e soluções, 

de novos saberes, reconstruindo a realidade. Desta maneira, o desenvolvimento da 

criatividade depende da relação que o estudante possui com o meio social e cultural. 

Deste modo, a criatividade necessita de condições favoráveis para se desenvolver, o 

ambiente em que o estudante tem grande influência neste processo. Para o 

estudante ser criativo, não são necessárias apenas suas habilidades, é preciso 

também que a comunidade na qual se está inserido escute e valorize suas ideias e 

possíveis ações. 
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5.4 PCE  

 

           O Projeto Criativo Ecoformador - PCE utilizado como recurso   metodológico, 

estratégia didática, associando às perspectivas das Escolas Criativas citadas por 

Zwierewicz (2011, p..102) quando a autora registra que elas consideram a realidade 

de cada entorno educativo e transcendem-na, formando por meio de valores, 

competências e atitudes que transitam da vida para a vida. Dessa maneira, o PCE 

concretiza um processo inovador conectando   gestores, professores e estudantes 

ao meio em que estão inseridos.  

O PCE é uma estratégia pedagógica que nos proporciona educar a partir de 

situações reais, associando o conhecimento curricular ao cotidiano e cada 

estudante, ofertando possibilidades para sua transformação. A metodologia do PCE 

propõe, uma transformação, com a vida e, em decorrência, com “[...] o bem-estar 

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

a finalidade de que os professores se apropriassem da prática como estratégia 

pedagógica para o ensino dos estudantes.  

O PCE foi idealizado por Saturnino de la Torre, coordenador do Grupo de 

Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD), da Universidade de Barcelona (UB), 

Espanha, e por Marlene Zwierewicz, do Centro Universitário Barriga Verde 

(UNIBAVE) e da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Brasil, no ano de 

2009. Juntos, lançaram a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 

na obra “Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e resiliência na educação” 

(2009). De acordo com Torre e Zwierewicz (2009), o PCE representa um referencial 

de ensino e de aprendizagem baseado em autonomia, transformação, colaboração e 

busca pelo desenvolvimento integral da pessoa. 

Torre e Zwierewicz (2009) descrevem o PCE como um marco teórico baseado 

na complexidade, no olhar transdisciplinar e ecoformador, “que são a incerteza, a 

auto-eco-organização, a interatividade e a intersubjetividade, o caráter dialógico, a 

ecologia da ação, entre outros” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p. 156). Agregados a 

esses princípios, estão os conceitos didáticos e as matrizes do paradigma 

ecossistêmico (MORAES, 2004), além da ecologia dos saberes (MORAES, 2008). 

Os conceitos didáticos são, de acordo com Torre e Zwierewicz (2009, p.156-157), a 
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consciência; o caráter colaborativo dialogante; o sentipensar e vivenciar; valores 

humanos e sociais; autonomia e criatividade; currículo integrado; estratégias 

múltiplas e diversificadas e; avaliação polivalente. O PCE destaca-se, também, por 

seus organizadores conceituais, que, de acordo com Torre e Zwierewicz (2009, 

p.159-161), são: epítome; legitimação teórica e pragmática; perguntas geradoras; 

metas; itinerários; Coordenadas temporais; avaliação emergente, polinização. 

 Com a finalidade de melhor compreenderem-se os pressupostos teóricos e 

metodológicos que norteiam o PCE, embasar-se-á na tríade da complexidade, 

transdisciplinaridade e ecoformação a fim de aproximar-se conceito e práticas 

pedagógicas. Quando se menciona a complexidade na educação, refere-se, 

principalmente, à conscientização, organizando conhecimentos e reformando o 

pensamento. Segundo Morin (2000), 

Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer 
os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento. Entretanto, 
esta reforma é paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental 
da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o 
conhecimento. A esse problema universal confronta-se a educação do 
futuro, pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 
entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de 
outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 
transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. 
(MORIN, 2000, p.33). 

Como possibilidade transformadora da educação, destaca-se a 

transdisciplinaridade, pois o PCE consiste em evidenciar as práticas educativas 

ecoformadoras como ferramenta facilitadora da aprendizagem dos alunos dos anos 

iniciais, sendo essas objeto de reflexão, de análise e de transformação.  

É importante a escola contar com uma equipe ativa para efetivar uma 

educação de qualidade “[...] a ecoformação procura estimular reflexão no processo 

educativo e promover uma formação, tanto para os estudantes como de professores, 

mais criativa e preocupada com o desenvolvimento integral do ser humano [...].” 

(PUKALL; SILVA; SILVA, 2017. p. 30). Ao compreender que a escola é um espaço 

vivo, de construção de saberes e de fazer, de relações interpessoais, de troca de 

vivências e de experiências, também se entenderá que ela vai muito além de um 

espaço entijolado e concretado.   

 

Quadro 4:O PCE proposta metodológica desenvolvido em várias etapas: (TORRE; 
ZWIEREWICZ, 2009, p.156, 157) 

Epítome Para dar início um ao projeto a epitome é o impacto e para causar impacto, para 
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chamar a atenção a partir das necessidades da realidade encontrada na escola, 
sendo a epitome o ponto de partida. 

Legitimação 
teórica e 
pragmática 

Promove a união dos saberes múltiplos que uma realidade a ser estudada pode 
apresentar. Nessa perspectiva é possível relacionar teoria e prática, a partir das 
suas necessidades atuais e prospecções de estudos a serem realizados no projeto. 

Perguntas 
geradoras 

A cultura inovadora e criativa deve estimular a formação de perguntas, a observar, 
e relacionar para investigar. As perguntas geradoras estimulam a curiosidade 
respeitando o interesse dos estudantes. 

Metas As metas provém mais das pessoas do que de um sistema, as metas nos 
impulsionam e faz corrermos atrás dos objetivos, é aquilo que nos mobiliza. Ela nos 
impulsiona a partir do desejo de solucionar um problema, ou alcançar um objetivo. 
Da força para lutar por aquilo que nós queremos transformar. 

Eixos 
norteadores 

São os objetivos articulados com as metas. São formados pelos objetivos, 
conceitos e conteúdos e têm a tarefa de ajudar na sensibilização de tomada de 
consciência do papel de cada um, em sua individualidade e na sua coletividade. 

Itinerários São formados por atividades organizadas e elaboradas a partir de perguntas 
geradoras, das metas e dos outros aspectos que constituem um Projeto Criativo 
Ecoformador. Neste processo é importante registrar as atividades que vão exigir 
condições especiais, como refletir de onde partimos e aonde queremos chegar. 

Coordenadas 
temporais 

Constituem o tempo disponível para desenvolvimento do Projeto Criativo 
Ecoformador. É preciso estipular um tempo pré-determinado, porém esse tempo 
não pode ser rígido, deve ser flexível prevendo o período necessário para alcançar 
as metas do projeto e satisfazer as necessidades individuais e coletivas. 

Avaliação 
emergente 

Avalia as situações que vão além do objetivo do projeto, pois valoriza o potencial 
das pessoas. Neste tipo de avaliação, avaliar não é perceber as fragilidades, mas 
sim comparar os avanços, as potencialidades dos estudantes. 

Polinização É a fecundação do projeto em outros entornos, para isso é importante compartilhar 
os projetos e resultados. É deixar um registro da nossa capacidade de transformar, 
estimulando a vontade de transformação nas outras pessoas. 

Fonte: Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e resiliência na educação (2009). 

 

          A via metodológica dos PCE caracteriza-se como uma proposta de ação e 

implementação de projetos para as escolas na direção da criatividade e 

ecoformação, e permite desenvolver estratégias considerando a realidade e os 

interesses dos estudantes, dos seus entornos, conectando os conhecimentos a partir 

da vida e para a vida. 
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6 EPISÓDIOS 

 

Compartilhamos em forma de Episódios, estratégias didáticas desenvolvidas 

vivenciadas na Escola Municipal Professor Didio Augusto, quando professora dos 

Anos Iniciais de 2012 a 2017. Serão critérios de análises dos episódios a 

transdisciplinaridade e a ecoformação. O referencial ORA – Observar, Refletir, 

Aplicar servirá de norte para destacar aprendizagens significativas. 

 

Quadro 5:Instrumento de coleta de dados de estratégias didáticas desenvolvidas e 
documentadas pela pesquisadora 

Objetivo da proposta:  
 
Espaço: 
 

Recurso Material:  
 

Recurso Humano:  
 
Descrição da Proposta Pedagógica:  
 
Análise da Proposta Pedagógica:  
 

Fonte: Pesquisadora (2021). 

 

6.1 EPISÓDIO 1   

 

Sequência Didática realizada em julho de 2014, com a turma do 1º ano A, na 

escola Municipal Professor Didio Augusto, o livro” Os Sete Camundongos cegos” Ed 

Young, editora WMF Martins Fontes. As ilustrações do autor, feitas com colagem de 

papel, buscam captar o espírito desta história baseada na antiga fábula indiana - 'Os 

Cegos e o Elefante'. Os camundongos coloridos poderão levar o pequeno leitor a 

descobrir os nomes das cores e os dias da semana. Interagindo com os estudantes, 

realizamos a interpretação oral da história, e a confecção do livro, cada aluno criou a 

capa do seu livro. Enfatizando as vogais, sequência numérica, ciências 

(Leptospirose) sintomas, causas e consequências. O Jogo o “Caminho dos Sete 

camundongos” desenvolvido pela pesquisadora, participam sete estudantes, cada 

um escolhe uma cor do camundongo, em seguida lança o dado, e avança o número 

de casas que tirar, ganhando o mesmo número de canudinhos, quando chega ao 10 

faz o amarradinho (dezena). O vencedor será quem chegar primeiro ao queijo 



56 
 

 
 

(número 20), e tiver dois amarradinhos. 

 

Quadro 6:Sequência Didática “Os Sete camundongos cegos” 

Objetivo da proposta: Proporcionar aos estudantes atividades diferenciadas, através de gênero 
textual, que promova o interesse pela leitura, escrita, matemática, ciências de forma interdisciplinar. 
Espaço: sala de aula 

Recurso Material: Livro os sete camundongos cegos, sulfite lápis de cor, jogo dos Sete 
camundongos cegos, atividades impressas. 
Recurso Humano: Turma do 1 ano A (julho/2014) 

Descrição da Proposta Pedagógica: Trabalhar de forma transdisciplinar partindo da história dos 
“Sete Camundongos Cegos”; Desenvolvendo a leitura, interpretação, oralidade, produção escrita; 
Explorar os agrupamentos de números, sequências numéricas, Identificando algarismo e 
quantidade; Reconhecer os símbolos numéricos e relacioná-los com o cotidiano; Observa-se nas 
fotos o entusiasmo dos estudantes, em relação as atividades propostas. 
Análise da Proposta Pedagógica: A escola necessita estimular a comunicação entre as diferentes 
áreas do conhecimento, destacamos o pensamento de Moraes (2008), nossas reflexões ficam 
fortalecidas, a partir do pensamento/conhecimento transdisciplinar, direcionando os conhecimentos 
para a aprendizagem do amor construindo um mundo mais pacífico. Assim, concluímos que, 
elencado neste pensamento, estamos caminhando para uma construção social, política e humana, 
mais justa e possível.  

Fonte: Pesquisadora (2021). 

 

Figura 5:“Os sete camundongos cegos” 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 

Relação ao ORA – Na comunidade há um problema muito sério de 

leptospirose e entendendo o papel social da escola (Observar) então destacamos 

Torre (1997, p.19) " me dê um problema e eu lhe darei um motivo para se 

conscientizar, refletir e inovar”8, o pensamento do autor nos faz refletir, sobre os 

problemas existentes na comunidade e como resolvê-los, tempo - meio - mudança 

são alguns dos conceitos que constituem uma nova forma de compreender o ensino.  

Através da leitura do livro, propor uma atividade relacionando conteúdos curriculares 

                                            
8 Dadme un problema y os daré un motivo para tomar conciencia, reflexionar e innovar. 
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e a realidade dos estudantes, de acordo com Torre (1997) estabelecem referências 

fundamentais para compreender a formação como um processo de interação com 

um ambiente socialmente organizado e culturalmente enriquecido, através do jogo  

“Os sete camundongos cegos” ( Aplicar), relacionar conhecimentos curriculares, com 

o tema proposto, desenvolvendo a criatividade através dos desenhos. 

 

6.2 EPISÓDIO 2  

 

A sequência didática “E o dente ainda doía” foi realizada na turma do 1º ano 

A, pela professora Glaucia Nogara, na Escola Municipal Prof. Dídio Augusto, no de 

mês de novembro de 2014. Em um primeiro momento foi contada a história do livro 

“E o dente ainda doía” Ana Terra editora DCL, os estudantes se sentaram no chão e 

a história foi mostrada em data show, em seguida lida novamente, cada estudante 

elaborou um final diferente para a história, a aluna Eduarda sugeriu que o jacaré 

fosse ao dentista, para não sentir tanta dor, outros finais foram sugeridos pelos 

alunos como colocar remédio no dente do jacaré.  Então conversamos sobre a 

higiene bucal, a importância de cuidar dos nossos dentes, para não ficar igual ao 

jacaré. Em seguida foram distribuídos os animais impressos que fizeram parte da 

história, que foram pintados pelos estudantes, seguindo os comandos da professora, 

posicionaram e fixaram (esquerda, direita, frente, atrás) os animais na maquete, 

todos os animais fixados na maquete foram contados, fizemos também atividades do 

Material de Apoio Pedagógico, sobre os animais, do que são cobertos, como se 

alimentam e como nascem. No dia seguinte iniciando as atividades, cantamos a 

música “EU CONHEÇO UM JACARÉ” cantamos e fizemos gestos, em seguida foi 

entregue aos estudantes a letra impressa da música, onde circularam a palavra 

JACARÉ, depois contaram quantas vezes a palavra JACARÉ aparece na música. Na 

disciplina de matemática foi realizado o jogo CORRIDA DOS BICHOS, cada 

estudante escolheu um animal (que apareceu na história) para colocar sobre o 

tabuleiro, no espaço denominado largada. O primeiro estudante lançou o dado, o 

número que apareceu no dado foi avançado no tabuleiro, com o animal escolhido. 

Em seguida o dado foi passado para o próximo estudante jogar. Na turma do 1º ano 

A, o jogo corrida dos bichos foi realizado com dois tabuleiros, venceu o jogo quem 

chegou primeiro ao número 10, enfatizando a quantidade DEZENA, foi muito 

divertido eles adoraram. Encerrando as atividades deste dia resolveram duas 
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situações problemas, envolvendo a história trabalhada. No dia seguinte foi 

confeccionado o JACARÉ com caixa de ovo foi colocado no centro da sala, os 

estudantes fizeram um círculo ao redor dele para observar o tamanho, foram 

questionados como poderiam medir o JACARÉ. O JACARÉ foi medido com o metro, 

com a trena, com os pés, e com os palmos, também fizemos a comparação o jacaré 

com o menor aluno da sala o Erick, e com a maior aluna da sala a Sabrina, os 

alunos fizeram muitos questionamentos. Quem era maior o Erick ou o jacaré, a 

Sabrina ou o jacaré. Dando Sequência os estudantes pintaram recortaram e 

montaram um quebra cabeça de jacaré que foi colado no caderno, sendo que ao 

final da colagem construíram um pequeno texto, onde foi circulado a palavra 

JACARÉ.  Na disciplina de matemática os estudantes receberam uma atividade em 

que realizaram a pintura dos animais de acordo com a quantidade que aparece na 

história, sendo realizada novamente a leitura do livro “E O DENTE AINDA DOÍA”, os 

alunos utilizaram o raciocínio lógico, relacionando a ordem dos animais que 

apareceram na história a quantidade ser pintada. Para finalizar as atividades do 3º 

dia, os estudantes preencheram a tabela que dá continuidade a atividade anterior, 

onde foi especificado através da escrita o nome dos animais e o numeral que 

corresponde à quantidade que é apresentada na história. Iniciando a aula foi feita a 

leitura coletiva de um texto informativo sobre os jacarés, onde foi exposto aos 

estudantes quais as características dos jacarés, como eles se alimentam, como 

vivem e onde vivem, cada um comentou o que sabia sobre os jacarés, muitos tem 

receio, por ser um animal grande e diferente. Dando Sequência realizamos a 

construção de um cartaz com os animais presentes na história e outros que os 

alunos recortaram de revistas, destacando seu habitat. Os estudantes gostaram 

muito recortaram vários animais e depois colaram no cartaz, todos os estudantes 

participavam da atividade para colocar os animais no seu habitat.  Para finalizar 

pintaram o jacaré sanfonado, recortaram a fizeram dobradura e colagem das partes 

do jacaré sanfonado com este jacaré   brincaram e levaram para casa como 

lembrancinha de todo o trabalho realizado durante esta semana. 

 

Quadro 7:Sequência Didática “E o dente ainda doía” 

Objetivo da proposta: promover a integração dos conteúdos de diferentes disciplinas tornando o 
conhecimento mais significativo, mais amplo e mais útil ao aluno. 
Espaço: sala de aula 

Recurso Material: Livro E o dente ainda doía (Ana Terra), sulfite lápis de cor, atividades impressas, 
caixa de ovo, palito de churrasco, papel craft, isopor, régua, trena, metro. 
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Recurso Humano: Turma do 1 ano A (novembro /2015) 

Descrição da Proposta Pedagógica: Trabalhar de forma interdisciplinar partindo da história dos “E 
o dente ainda doía”  

 Conscientizar sobre a importância da higiene bucal; 

 Desenvolver a expressão oral, espontaneidade, criatividade, atenção e concentração; 

 Perceber que a estrutura de um texto é composta por começo, meio e fim; 

 Aperfeiçoar o raciocínio espacial através da construção de maquete; 

 Desenvolver noções de tamanho, lateralidade, localização e direcionamento; 

 Desenvolver a coordenação motora e visomotora; 

 Realizar a contagem numérica; 

 Estabelecer relações entre números e quantidades; 

 Realizar a classificação e o agrupamento dos animais de acordo com suas características; 

 Interpretar e resolver situações problemas envolvendo adição e subtração; 

 Construir estratégias de cálculo mental e estimativas; 

 Compreender a unidade de medida – centímetro e metro; 

 Elaborar frases e textos; 

 Identificar o habitat dos jacarés no mapa brasileiro; 

 Compreender diferenças de curto e comprido. 
Análise da Proposta Pedagógica: A transdisciplinaridade maximiza a aprendizagem ao trabalhar 
com imagens e conceitos que mobilizam, conjuntamente, as dimensões mentais, emocionais e 
corporais, tecendo relações tanto horizontais como verticais do conhecimento (SANTOS, 2008, p.76) 
observa-se a partir dos registros e fotos da pesquisadora, a transdisciplinaridade presente em todos 
os momentos. 

Fonte: Pesquisadora (2021).  

 

Figura 6: “E o dente ainda doía” 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 

 
 

Relação ao ORA - Durantes as aulas muitos estudantes reclamavam de dor 

de dente, a partir desta realidade (Observar), o livro “E o dente ainda doía “autora 

Ana Terra, nos proporcionou trabalhar diversos conteúdos curriculares, de acordo 

com Torre (1997, p. 47, tradução nossa) “Teoria e prática são necessárias e se 

complementam. A incorporação de créditos teóricos e práticos nos novos planos de 
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estudos responde a essa necessidade de integrar ambos os aspectos na formação.” 

9Através das atividades desenvolvidas com os estudantes os conteúdos curriculares, 

tornam-se significativos (Refletir) utilizando sistema de medida, palmo, pés, régua, 

fita métrica, realizando estimativas (Aplicar), relacionadas ao maior e menor 

estudante da turma, compreendendo sistema de medida, centímetro, metro. Também 

desenvolver noções de tamanho, lateralidade, localização e direcionamento; 

 

6.3 EPISÓDIO 3   

 

Sequência Didática “Pontos turísticos de União da Vitória". Foi desenvolvida 

com a turma do 2º ano A, sendo vinte e quatro estudantes, um deles laudados com 

deficiência auditiva, a prática mobilizou além do 2 º ano A, o 1 º ano A com 

dezessete alunos e o 1 º ano B com dezesseis alunos, totalizando cinquenta e sete 

alunos, sendo que na escola o número de alunos totaliza 195 alunos. A prática 

pedagógica foi batizada “Pontos Turísticos de União da Vitória”. A Escola Municipal 

Professor Didio Augusto, está localizada, na periferia de União da Vitória, a maioria 

destes alunos vivem em vulnerabilidade social, ainda não haviam tido a oportunidade 

de conhecer os pontos turísticos, existentes na cidade. Realizamos uma prática 

pedagógica motivada na construção de saberes e não apenas em adquirir 

informação e acesso ao conhecimento. Sendo assim, faz-se indispensável à 

interdisciplinaridade para consolidar os conhecimentos e transformá-los em saberes, 

utilizando procedimentos metodológicos diferenciados, entre eles a mídia televisa, 

proporcionando aos alunos uma vivência real aliando à teoria à prática, buscando 

novas explicações para as transformações existentes. A televisão se torna uma 

ferramenta de essencial importância, por unir diversas tecnologias e possibilitando 

várias opções ao educador, tornando o trabalho com a turma mais dinâmico e 

criativo em todas as disciplinas. Na margem ribeirinha do rio Iguaçu, fica o Parque 

Ambiental, um local muito bonito cercado pela natureza. Contei um pouco sobre a 

história de União da Vitória, e relatei a Lenda da Serpente, estavam encantados, 

podendo vivenciar um pouco da nossa história, muitas vezes olhavam para o rio 

Iguaçu, a procura da Serpente. Lenda da Serpente - João Maria profeta foi 

                                            
9 Teoría y práctica se exigen y complementan. La incorporación de créditos teóricos y prácticos en los 

nuevos planes de estudio responde a esa necesidad de integrar ambas vertientes en la formación. 
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consagrado pelos antigos habitantes de União da Vitória, por cuja localidade passou 

ele várias vezes; mesmo entre pessoas cultas tem o profeta grande veneração. 

Lendas se fizeram em torno da personalidade do ‘seu’ João Maria, as mais 

interessantes e todas cheias de misticismo religioso. Segundo populares, habita uma 

serpente a cabeça está localizada, no Morro do Cristo (União da Vitória), segue pelo 

Rio Iguaçu, e o rabo estaria no Morro da Cruz (Porto União), diz à lenda que quando 

o último descendente da família Amazonas Marcondes morrer, a serpente irá se 

mexer, fazendo com que os “Morros”, caiam dentro do rio Iguaçu, inundando “as 

Gêmeas do Iguaçu” União da Vitória e Porto União.” Assistimos aos episódios do 

Televisando, “Nossa terra, Nossa Gente”, dando sequência, pintaram um cartaz com 

os pontos turísticos de União da Vitória, confeccionaram as câmeras para gravar um 

telejornal “Jornal Didio Augusto”, os estudantes adoraram a ideia, mas diante das 

câmeras, ficaram tímidos, outros não conseguiam nem falar. A experiência foi 

maravilhosa, nunca haviam ficado a frente das câmeras. O telejornal foi transmitido 

para os outros alunos de outras turmas, foi um sucesso. 

 

Quadro 8:Sequência Didática “Pontos Turísticos de União da Vitória” 

Objetivo da proposta: Utilizar os meios tecnológicos, em especial a mídia televisiva, para motivar 
os alunos transformar o conhecimento, apresentando em informações. 
Espaço: sala de aula, Pontos Turísticos do Município de União da Vitória 

Recurso Material: Ônibus, Lendas do Município, Vídeos, câmera, filmadora 

Recurso Humano: Turma do 2 ano A (abril /2016) 

Descrição da Proposta Pedagógica: Os alunos fizeram um passeio, para conhecer e identificar os 
pontos turísticos de União da Vitória; muitos deles não conheciam os pontos turísticos, ficaram 
muitos curiosos, questionaram sobre cada um deles. Conhecer e identificar os pontos turísticos de 
União da Vitória; Reconhecer a importância das mídias televisivas para o aprendizado; Promover a 
interdisciplinaridade; 
 Análise da Proposta Pedagógica: Sendo assim, faz-se indispensável à transdisciplinaridade 
para consolidar os conhecimentos e transformá-los em saberes, utilizando procedimentos 
metodológicos diferenciados, entre eles a mídia televisa, proporcionando aos alunos uma vivencia 
real aliando à teoria à prática, buscando novas explicações para as transformações existente  De 
acordo  com Torre (2008),  a ecoformação pode ser definida como um ecossistema integrador  e 
sustentável com o intuito de atender à ação formativa, fundamentalmente em relação com os 
sujeitos, a sociedade e a natureza de maneira holística. Para Moraes (2004) a ecoformação não é 
uma simples educação ambiental, mas uma interação que concebe o entorno, o desenvolvimento 
econômico e as conquistas sociais. 

Fonte: Pesquisadora (2021). 
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Figura 7: “Pontos Turísticos de União da Vitória” 

Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 

Relação com o ORA – Através do passeio os estudantes tiveram a 

oportunidade de observar os Pontos Turísticos do município de União da Vitória 

(Observar), no qual tiveram a oportunidade de conhecer as lendas, na margem rio 

Iguaçu, está localizado o Parque Ambiental, um local muito bonito cercado pela 

natureza. Contei um pouco sobre a história de União da Vitória, e relatei a Lenda da 

Serpente, estavam encantados, podendo vivenciar um pouco da nossa história, 

muitas vezes olhavam para o rio Iguaçu, a procura da Serpente (Refletir), para 

muitos estudantes foi uma oportunidade única. Em conversa com os estudantes 

relataram que gostariam de fazer um telejornal “Jornal Didio Augusto” para noticiar a 

Lenda da Serpente, (Aplicar), transformando o conhecimento adquirido em 

informação, através de desenhos os estudantes reproduziram o que viram.  Para 

Torre (1997, p.48 traduções nossa) “Uma das novas funções do professor no 

modelo Ora é ajudar a transcender os estímulos ou realidades concretas à luz das 

diferentes visões teóricas”10, o professor precisa proporcionar um aprendizado a 

partir da vida para a vida. 

  

                                            
10 Una de las nuevas funciones del profesor en modelo Ora es ayudar a transcender los estímulos o 

realidades concretas a la luz de las diferentes visiones teóricas. 
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6.5 EPISÓDIO 4  

 

Iniciamos nosso projeto “Erva Mate: do campo a cidade”, com a leitura do 

Livro Agrinho “As invenções e a agricultura”, primeiramente durante a leitura, 

identificaram as palavras que ainda não conheciam e procuraram no dicionário, 

também fizeram várias perguntas sobre a domesticação das plantas e como fizeram 

para aumentar a produção, além de estarem sempre atentos procurando o Agrinho 

em todas as páginas. Através do Livro Agrinho fizemos uma viagem ao tempo, como 

era difícil para a agricultura naquela época, como foram feitos as primeiras 

ferramentas e implementos agrícolas que facilitaram um pouco a vida deles. 

Conforme o tempo foi passando foram utilizando a tecnologia para aperfeiçoar as 

ferramentas e os implementos, precisavam também se preocupar com as condições 

climáticas para ter sucesso na produção, também houve um melhoramento genético, 

técnicas de cultivos e composto químicos. Além de plantar, colher, também precisa 

conservar os alimentos, que muitas vezes eram descascados moídos até serem 

armazenados. Para que os alunos do 5 º ano pudessem compreendem sobre a 

Agricultura as invenções, “As coisas que ligam o campo e a cidade e nosso papel 

para melhorar o mundo”, resolvi levá-los para conhecer uma chácara no interior do 

município de União da Vitória, com o propósito de conhecer uma plantação de “Erva 

Mate”, que é produzida em nossa região.  O passeio aconteceu no dia vinte e oito de 

junho, o principal objetivo era conhecer a plantação de erva mate nativa e de cultivo, 

muitos deles não conheciam uma chácara, nem mesmo nunca haviam saído da 

cidade. No caminho ficaram encantados com o que viam, os animais, as plantações, 

tudo era novidade. Chegando lá primeiramente conhecemos a plantação de erva-

mate, onde o proprietário explicou como é feito o cultivo, de quanto tem quanto 

tempo é feita a poda, qual a diferença da erva-mate nativa, e de cultivo.   Sendo que 

a erva mate nativa não exige a derrubada de mata fechada, a mais saborosa e 

suave é aquela  erva mate cultivada à sombra de árvores nativas.   Já a erva mate 

de cultivo não é tão suave encontrando-se em grandes plantações, que a distância 

entra uma árvore de erva mate e uma, é aproximadamente um metro. A técnica de 

extração  da erva mate causa baixo impacto ambiental. Também fizeram a 

caminhada pelas trilhas descendo até a cachoeira do Campo Alto uma das maiores 

da região,para muitos uma oportunidade única. Os alunos viram vários animais vaca, 

cavalo, porco que não conheciam somente pela TV, ou em livros, colheram laranja, 
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“mimosa”, voltaram encantados com tudo que viram , esta é a integração ligar o 

campo a cidade, valorizando o que tem de melhor, do campo,  daí sai o nosso 

sustento. Também sobre o plantio de erva mate, a importância, das máquinas e 

implementos na produção dela, qual o impacto desta plantação ou da poda para o 

solo? Então foi falado sobre “Desenvolvimento Sustentável” capacidade de utilizar 

os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses 

elementos para as gerações futuras. Adotando um exemplo de consumo e de 

aproveitamento das matérias-primas retiradas da natureza de maneira que não 

venham afetar o futuro da humanidade, aliando desenvolvimento econômico com 

responsabilidade ambiental. Então escreveram um texto relatando o que mais 

gostaram do passeio. No quarto momento dando Sequência ao projeto Erva Mate: 

do campo a cidade no dia três de agosto realizamos uma visita à ervateira Capimar, 

os alunos tiveram a oportunidade de ver o que acontece com a erva mate depois que 

sai do campo, e chega até a indústria, então o responsável explicou todo o processo 

até chegar a nossa casa. Na ervateira, eles também cultivam a erva mate, e 

compram de vários fornecedores, a erva mate passa pela balança de pesagem.  A 

ervateira comercializa vários produtos, erva mate, erva para tererê, chá mate, cuias, 

entre outros. Os alunos do 5 º ano B foram presenteados com erva mate e chá mate 

da Capimar, eles adoraram! Após o passeio chegando à escola, fizemos uma roda 

de chimarrão, conversamos sobre a importância do agricultor, da agricultura, todo 

processo que acontece desde que o produto sai do campo até chegar à cidade, 

quantas pessoas estão envolvidas, como as máquinas agrícolas facilitaram a vida do 

agricultor, e o que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Então conversamos 

sobre nas pequenas coisas que fazem parte do cotidiano, como plantar uma árvore, 

separar o lixo, reciclar, reutilizar, reduzir o consumo os 3Rs. No dia seguinte fizemos 

uma história em quadrinhos, relatado tudo o que aconteceu durante a realização do 

projeto, no caderno de arte. Envolvendo a comunidade do Bairro Limeira, 

conseguimos doações de mudas de erva mate, fizemos o sorteio da casa de um dos 

alunos onde primeiramente conversamos sobre como devemos cuidar do meio 

ambiente, plantamos uma muda de erva mate a aluna Fernanda ficou encarregada 

de cuidar do crescimento da muda, que foi plantada em sua casa.     Fomos com 

alguns alunos do 5 ano B até a casa da professora Débora que mora na comunidade 

do bairro Limeira, novamente fazendo o trabalho de conscientização. Realizamos o 

sorteio das mudas restantes, os alunos sorteados plantaram suas mudas, cada um 
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em sua casa. O chá mate faz parte do cardápio da Rede Municipal de Ensino de 

União da Vitória, é servido como acompanhamento no lanche dos alunos, uma vez 

por semana. A erva mate é um produto que não utiliza agrotóxicos, pois é um 

produto orgânico que traz benefícios a saúde, o seu cultivo é feito com ferramentas 

próprias para a plantação como foices e roçadeiras, causando baixo impacto 

ambiental, preservando a natureza para as gerações futuras. O projeto Erva Mate: 

do campo a cidade, envolveu inicialmente os dezoito alunos do 5º ano B, além de 

todos os alunos  professores e funcionários   da Escola Municipal Professor Didio 

Augusto, também receberam as mudas de erva mate e com carinho prepararam um 

cantinho para plantarem a sua mudinha, também proprietário da Ervateira Capimar, 

que explicou o processo de produção e industrialização da erva, o proprietário da 

Chácara do Campo Alto em São Domingos que faz parte da Rota das Cachoeiras 

em União da Vitória PR,  que levou os alunos até sua plantação de erva mate, onde 

também conheceram a Cachoeira do Alto e os animais, a SEMED – União da Vitória 

que disponibilizou o ônibus. Inicialmente havia planejado trabalhar a produção de 

erva mate e a ligação entre o campo e a cidade, como um não sobrevive sem o 

outro, então pensei nas ações, o que nós podemos fazer para melhorar o mundo? 

São pequenas ações de conscientização, transformação, uma palavrinha mágica 

“sustentabilidade”, que pode começar na escola, pois precisamos fazer com que os 

alunos desenvolvam hábitos de preservação de recursos naturais desde pequenos, 

para que os problemas ambientais diminuam nas futuras gerações. Os estudos 

tiveram a oportunidade de vivenciar os conteúdos ministrados em sala de aula, 

contribuindo assim para o processo de ensino – aprendizagem, uma iniciativa 

individual para depois se tornar coletiva. 

 

Quadro 9:Sequência didática “Erva- mate do campo a cidade” 

Objetivo da proposta: Estimular os alunos pela busca de conhecimentos oferecendo subsídios 
para que desenvolvam a capacidade de identificar e avaliar as ações sobre “Desenvolvimento 
Sustentável” capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a 
disponibilidade desses elementos para as gerações futuras. 
Espaço: sala de aula, escola, chácara, Ervateira, casa de aluno, casa de professora 

Recurso Material: Material de Apoio Agrinho 5, caderno, cuia, erva mate, chá mate 

Recurso Humano: Turma do 5 ano B (abril - junho/2017) 

Descrição da Proposta Pedagógica:  

 Análise da Proposta Pedagógica:  
Na perspectiva de Pineau (2006), é necessário que compreendamos que o desenvolvimento da 
educação para o ambiente (educação ambiental) tem grande influência e apoia ao máximo a 
construção de uma educação para e junto com ambiente (Ecoformação), pois passa pela 
conscientização de uma leitura interpretativa sobre o que liga os seres humanos e seu ambiente 
(natural e social). Os estudos pautados na Ecoformação exigem a aprendizagem com certa 
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sensibilidade à natureza e aos seres não humanos, de modo que possamos nos sentir parte da 
natureza, e pertencentes a ela.  

Fonte: Pesquisadora (2021). 
 

Quadro 10:Erva Mate do Campo a Cidade 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 
 

Relação ao ORA - A  erva mate é um produto típico da nossa região, partindo 

desta realidade, indaguei os estudantes se em suas famílias tomavam chimarrão, a 

reação foi imediata, todos queriam contam , então decidimos fazer um passeio para 

conhecer uma plantação de erva mate, os estudantes tiveram oportunidade de 

conhecer uma chácara, durante o passeio presenciaram situações que nunca tinham 

vivido,  (Observar) conheceram o plantio de erva mate nativa e de cultivo, desceram 

pelas trilhas  até a cachoeira do “Campo Alto”, observaram os animais e as árvores 

frutíferas. Na semana seguinte fomos a até a Ervateira Capimar, onde os estudantes 

tiveram a oportunidade de conhecer como é feito o processamento da erva mate, até 

chegar a nossa casa. (Refletir) Novamente na escola questionei os estudantes sobre 

a importância do agricultor, de cuidar do solo, tomamos chimarrão, e iniciamos as 

atividades, dessa maneira compreenderam mais facilmente os conteúdos 

curriculares, Torre (1997, p. 21 tradução nossa) “Um exemplo palpável de como 

decidimos ir a uma fazenda para um grupo de crianças em idade escolar. Eles 

passam o dia conhecendo animais domésticos, olhando ferramentas da fazenda, 
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brincando no campo, observando coisas que não têm na cidade.”11Os estudantes 

escolheram a residência de um aluno e de uma professora que moram na 

comunidade, para plantar uma mude de erva mate, esse com envolvimento com a 

comunidade escolar, foi muito gratificante.  

 

6.6 EPISÓDIO 05    

 

         Sequência didática “Festas Juninas” inicialmente foi perguntado aos 

estudantes o que eles sabiam sobre as festas juninas, quais as brincadeiras 

preferidas, músicas, danças, comidas, vestimentas. Dando Sequência aos 

conteúdos fizemos a leitura do texto do Livro de Português, onde conheceram a 

lenda e realizaram as atividades. O sentido de "festa" se amplia, sobretudo com a 

musicalidade e com as danças. As quadrilhas juninas na escola são ótimas para 

desenvolver o relacionamento interpessoal e autoestima, então os estudantes 

escolheram a música que seria o tema da nossa turma para a Festa Junina “O 

sanfoneiro só tocava isso (SURICATO)”. Partindo da música escolhida iniciamos 

nossas atividades intercalando, brincadeiras, música e o conteúdo curricular, 

tornando a aprendizagem significativa. Jogo do Sanfoneiro - 1. Cada aluno recebe, 

uma palavra da música escrita numa folha sulfite e fixada com uma fita adesiva, nas 

costas; 2. O professor deverá ficar atento para que tenha as letras que serão 

pedidas nas palavras, por isso as letras podem ser repetidas; 3.  Música de festa 

junina, o sanfoneiro só trocava isso; 4. Forma-se se uma grande roda, o professor 

vai fazendo o comando da quadrilha, mas antes de falar a palavra, pedirá que 

formem a grande roda, vai ser o sinal para turma se preparar porque será formada 

uma palavra; 5. A palavra pedida será colocada no quadro, deverá fazer parte da 

música e neste momento a música para; 6. Após a leitura da palavra, quem tiver a 

palavra irá para o centro da grande roda batendo palmas será feita a separação de 

sílabas a música volta e reinicia a quadrilha; 7. Veja as palavras que podem ser 

pedidas: 

O BAILE lá na ROÇA foi até o SOL RAIAR  

A CASA estava CHEIA mal se podia ANDAR  

Estava tão gostoso aquele REBOLIÇO  

Mas é que o SANFONEIRO só tocava isso.  

                                            
11 Un ejemplo palpable de cuanto decidimos excursión e a una granja de un grupo de escolares en 
edad infantil. Pasan el día familiarizándose con los animales domésticos, viendo útiles de labranza, 
jugando en el campo, observando cosas que no tienen en la ciudad. 
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De vez em quando ALGUÉM vinha pedindo pra mudar  

O SANFONEIRO RIA querendo AGRADAR,  

Diabo que a SANFONA tinha qualquer ENGUIÇO  

Mas é que o SANFONEIRO só TOCAVA isso. (Autor Suricato) 

 

         Conhecendo e identificando as palavras, fizemos a interpretação da letra da 

música “O sanfoneiro só tocava isso”, no caderno de português. Dando  continuidade 

as atividades, realizamos a brincadeira “Bolinha na colher”:  a) A turma foi dividida 

em 5 grupos com 4 integrantes cada; b) Cada equipe escolheu uma cor: Preta, 

Branca, Amarela, Vermelha e Azul; c) Dentro da caixa havia bolinha de papel com 

diversos números, cada aluno escolhia uma, colocava na colher e a colher na boca, 

chegando no final do percurso, colocavam a bolinha dentro de uma caixa sem 

derrubar, se derrubasse subtraia o número do valor total de pontos; d) Cada equipe 

fazia a contagem dos pontos  registrando no quadro negro, através de adições e 

quando necessárias subtrações; e) Ganhou a equipe que conseguiu fazer mais 

pontos. Neste dia assistimos um DVD da Festa Junina Turma da Mônica, fizemos 

pipoca e quentão (suco de uva), bolo de fubá enfatizando as comidas que eles 

gostavam nas festas Juninas.  5º Momento: Neste dia confeccionamos o painel, 

cada aluno fez o seu boneco enfatizando as vestimentas dos caipiras, ele foi 

utilizado para colocar no painel, que ficou exposto durante a festa junina da escola, 

confeccionamos as barraquinhas e a gaita. Cantamos a música “Cai, cai balão”, e 

fizemos a dobradura do balão, em seguida desenharam a festa junina no caderno de 

arte. Depois de vários ensaios a música “O sanfoneiro só tocava isso”, que foi 

apresentada durante a festa junina, pelos alunos do 2º ano A. Durante a festa os 

pais apreciaram o painel confeccionado pelos estudantes. 

 

Quadro 11:Sequência didática “Festa Junina” 

Objetivo da proposta: Estabelecer relação entre a Festa Junina e os conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre o assunto, trabalhando conteúdos curriculares. 
Espaço: sala de aula, escola 

Recurso Material: Música “O sanfoneiro só tocava isso”, cd, som, caixa de papelão, quadro negro, 
giz, revistas, lápis de cor. 
Recurso Humano: Turma do 2 ano A (junho/2017) 

Descrição da Proposta Pedagógica: Definir o que faz parte do contexto das festas juninas, 
Identificando costumes e tradições; Ampliar o repertório linguístico; Realizar operações básicas de 
adição e subtração, Separação em sílabas. 
Análise da Proposta Pedagógica: Para Santos(2008) a transdisciplinaridade na educação tem 
por desafio imediato promover a ressignificação do pensamento e favorecer a metamorfose da 
sociedade, buscando transformações nas relações existentes entre ser humano, conhecimento, 
cultura e natureza. Projeta uma via de transformação e de autotransformação orientada para o 
conhecimento e para a criação de nova arte de viver e um novo sentido para a vida, conclui o 
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autor. 

Fonte: Pesquisadora (2021). 

 

Figura 8:Festa Junina” 

 
Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 
 

Relação com o ORA - Iniciando com os conhecimentos prévios dos 

estudantes relacionados à Festa Junina, tiveram autonomia para escolher a música 

trabalhada durante essa sequência didática, “O sanfoneiro só tocava isso” fazia parte 

da trilha sonora de uma novela (Êta Mundo Bom) e todos conheciam, através do 

Jogo realizado com a música, os estudantes precisavam (Observar) as palavras 

coladas nas costas dos colegas, para então realizar as atividades propostas. 

Realizamos na disciplina de matemática a brincadeira do Ovo na Colher da adição e 

subtração (que realizamos na festa junina), cada estudante criou o seu personagem 

e depois foram expostos no painel da escola (Aplicar), durante essa sequência 

didática ensaiamos a música “O sanfoneiro só tocava isso” que foi apresentada 

durante a Festa Junina da nossa escola, foi um sucesso.  Destacamos Torre (1997, 

p.40, tradução nossa). “O meio educa, nós escrevemos. Mas para que isso 

aconteça, é necessária a intenção e a organização adequada daquele meio ou 

realidade.”12 

                                            
12 El medio educa, hemos escrito. Pero para que esto ocurra es preciso la intención y la organización 
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7 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

            A realização do estudo se caracterizou por uma pesquisa participante que 

busca o envolvimento da comunidade na análise de sua própria realidade. A 

importância da pesquisa participante está no fato de os objetos estudados serem 

sujeitos e não "sujeitos de pesquisa", no sentido passivo de fornecedores de dados, 

mas sujeitos de conhecimento. 

          A pesquisa participante busca o envolvimento da comunidade na análise de 

sua própria realidade, relatando a interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas, segundo Gil (1991), "a pesquisa participante, assim como a 

pesquisa ação, caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas". A importância da pesquisa participante está no fato de os 

objetos estudados serem sujeitos e não "sujeitos de pesquisa", no sentido passivo 

de fornecedores de dados, mas sujeitos de conhecimento. 

            D'Ambrosio (1997) ressalta que entre teoria e prática persiste uma relação 

dialética que leva o indivíduo a partir para a prática equipado com uma teoria e 

praticar de acordo com essa teoria até atingir os resultados desejados.  

A pesquisa documental, por sua vez, “[...] caracteriza-se pela coleta de dados em 

documentos [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 106), que no caso desta pesquisa, 

constituem-se na análise de estratégias didáticas desenvolvidas pela pesquisadora 

em forma de episódios.  

A abordagem qualitativa, segundo Bauer e Gaskell (2002), compreender 

detalhadamente crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao 

comportamento das pessoas em específicos contextos sociais. As dinâmicas de 

desenvolvimento e a forma como as configuram as relações dentro do fenômeno são 

mais perceptíveis na análise de dados qualitativos. O ponto aqui é que a própria 

natureza da investigação qualitativa torna possível entrar em campo rapidamente 

para estudar os fenômenos emergentes e avaliar rapidamente situações em 

desenvolvimento em um mundo de rápidas mudanças (PATTON, 2002, p. 194). A 

abordagem qualitativa norteará o processo de análise das práticas atuais e suas 

necessidades, bem como a eficácia do programa formativo sobre a transformação 

delas.  

Para a coleta de dados foram  utilizados análise documental; questionário e 

                                                                                                                                         
adecuada de ese medio o realidad. 
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grupo focal. Na pesquisa, realizaram-se entrevistas qualitativas, que se assemelham, 

segundo Yin (2016, p. 121) “[...] ao conversar que é parte natural das comunicações 

faladas rotineiras de todas as pessoas”.  

 Foram realizadas perguntas aos entrevistados,  nove perguntas que foram  

relacionadas pelo instrumento de avaliação de Torre (2012) VADECRIE – Rede 

Internacional de Escolas Criativas RIEC (APÊNDICE A) e (APÊNDICE B). No IV 

Fórum Internacional sobre Inovação e Criatividade: Adversidade e Escolas Criativas, 

que foi elaborado e apresentado o documento VADECRIE, sendo que este 

Instrumento será utilizado por se aproximar aos objetivos desta pesquisa. O 

questionário VADECRIE utilizado para a entrevista foi desenvolvido pela REDE 

RIEC, este instrumento, além de já estar validado, apresenta um sentido em orientar 

e apoiar aquelas escolas que desejam conhecer o seu grau de desenvolvimento 

criativo. E serve como guia para investigadores da educação, para contraste e 

melhora dos processos de mudanças institucionais. O VADECRIE apresenta dez 

indicadores, sendo os mesmos organizados em torno de parâmetros ou categorias 

constitutivas de uma instituição educacional, abaixo apresentamos os mesmos e sua 

definição: 

 

Figura 9:Parâmetros 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2021). 

 

Para a coleta de dados, procurou-se priorizar a aplicação individualizada, uma 
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vez que, dessa maneira, é possível que o pesquisador converse com os sujeitos da 

pesquisa, de forma com que eles se sintam à vontade em expressar sua opinião 

(BAUER; GASKELL, 2002).  

O grupo focal representa o acesso às informações referente aos estudantes 

egressos, possibilitando a análise de problematização de um tema com mais 

profundidade. O grupo focal consiste justamente na interação entre os estudantes e 

a pesquisadora, que objetivando colher dados referente a prática pedagógica 

desenvolvida pela pesquisadora, entre os anos de 2012 a 2017. Para Kitzinger 

(2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na 

comunicação e na interação. Buscando colher informações que possam proporcionar 

a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema. 

Adotou-se como técnica para análise de conteúdo, a análise por categoria, a 

qual “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 1977, p. 153). 

A população participante da pesquisa constituiu-se de 17 professores da EMP 

Didio Augusto, de diversas turmas e disciplinas, sendo que as professores que 

atuam na Educação Infantil, também participaram , visto que em outros anos atuam 

também no Ensino Fundamental I. 

 

Quadro 12:Professores, turmas 

TURMA ALUNOS PERIODO PROFESSOR 

Infantil 5 A 22 Matutino P1 

5º ano A 18 Matutino P2 

4º ano A 22 Matutino P3 

4º ano B 20 Matutino P4 

3º ano A 21 Vespertino P5 

3º ano B 22 Vespertino P6 

2º ano A 23 Vespertino P7 

1º ano A 25 Vespertino P8 

Infantil 5 B 23 Vespertino P9 

HA  Vespertino P10 

HA  Vespertino P11 

HA  Matutino P12 

HA  Matutino P13 

HA  Vespertino P14 

Sala de 
Recursos/ 
Multifuncional 

 Vespertino P15 

Pedagoga   P16 

Diretora   P17 

 Fonte: da pesquisadora (2021) 
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Também participaram da pesquisa 6 estudantes egressos da EMP Didio 

Augusto. Os critérios de seleção  dos estudantes foram:  

a) estudantes egressos da EMP Didio Augusto entre os anos de 2012 e 2017; 

b) ter apresentado transformação de atitude em direção a autoconfiança e 

social; 

c) continuidade nos estudos;  

d) destaque profissional, valores humanos e éticos que serão levados por toda 

a vida. 

O critério de seleção dos professores se deu da seguinte forma: 

a) Professores do Ensino Fundamental I que atuam na EMP Didio Augusto, 

durante o ano letivo 2021; 

b) Professores que desejam contribuir com suas práticas pedagógicas, 

tornando o ensino/aprendizagem mais significativo. 

  

7.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Na primeira etapa, levantamento a partir de pesquisas precedentes sobre 

contribuições e estudos de estratégias didáticas inovadoras para o planejamento 

pedagógico; 

Na segunda etapa, coleta de dados a partir de questionário, a fim de conhecer 

as estratégias didáticas utilizadas pelos professores que atuam no Ensino 

Fundamental I. Utilizaremos nove questões o instrumento de avaliação VADECRIE - 

REDE RIEC (APÊNDICE A) – análise de conteúdo; 

Na terceira etapa, realização de grupo focal junto aos estudantes egressos da 

escola investigada, a fim de identificar estratégias didáticas utilizadas que 

contribuíram para a vida e a partir da vida. Utilizaremos o instrumento de avaliação 

VADECRIE - REDE RIEC (APÊNDICE B) – análise de conteúdo; 

Na quarta etapa, análise de episódios das estratégias didáticas desenvolvidas 

e documentadas pela pesquisadora; 

            Na quinta etapa, elaboração de uma proposta formativa a partir do ORA que 

considere as demandas dos professores do Ensino Fundamental I e as estratégias 

didáticas que contribuíram para a vida e a partir da vida de ex-estudantes da EMP 
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Didio Augusto de União da Vitória, norteada pelos pressupostos teóricos e 

metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação  

 Na sexta etapa, como Produto Educacional desta pesquisa, produção de um 

caderno digital a ser utilizado em formação continuada de professores do Ensino 

Fundamental I, contendo um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir 

do ORA, norteado pelos pressupostos teóricos e metodológicos da 

transdisciplinaridade e ecoformação.   

    

7.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Este estudo será realizado respeitando os preceitos éticos. Os sujeitos serão 

convidados a participar da pesquisa, destacando o caráter não obrigatório desta e os 

procedimentos utilizados. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

maiores de idade legitimará a participação voluntária dos indivíduos (ANEXO 1) e 

(ANEXO 2). O anonimato dos participantes da pesquisa será respeitado, podendo 

recusar ou interromper sua participação a qualquer momento.  

A pesquisa foi encaminhada para aprovação ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Alto Vale Do Rio do Peixe – UNIARP. Somente após a 

aprovação no CEP, a coleta de dados será iniciada. 

 

7.3 RISCOS 

 

Como toda a pesquisa, esta implica também alguns riscos, entre eles: 

deslocamento dos estudantes da sala de aula para as áreas externas da escola, ou 

espaços internos da escola. Caso ocorra algum incidente, os sujeitos pesquisados 

contarão com o apoio direto da coordenação da escola e seu encaminhamento 

imediato para órgãos de assistência à saúde física e psicológica, atendendo, dessa 

forma, as prerrogativas legais.  

Como forma preventiva, serão tomadas alguns cuidados considerados 

fundamentais na pesquisa, tais como: a) além da autorização dos pais para a 

participação dos estudantes nas aulas de campo e do acompanhamento do docente 

responsável pela turma, serão enviados convites para que os familiares com 

disponibilidade possam acompanhar as atividades, ampliando, dessa forma, a 
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presença de adultos para minimizar os riscos que porventura os estudantes possam 

estar sujeitos; b) para evitar possíveis constrangimentos dos docentes e dos 

estudantes ao responderem as questões do questionário ou participarem do grupo 

focal, serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem 

como os hábitos e costumes dos participantes, garantido também um local reservado 

e a liberdade para não responder questões que julguem constrangedoras. 

 

7.4 BENEFÍCIOS  

 

As contribuições do ORA como referencial inovador para formação continuada 

de professores do Ensino Fundamental I. Pretende-se ter entre os benefícios da 

pesquisa, a transformação das práticas pedagógicas para que, entre outras 

condições, favoreçam a aproximação da escola com a comunidade. Destaca-se 

também a possibilidade de os professores poderem dinamizar, a partir do referencial 

inovador, comprometido com a articulação do currículo com a realidade e a 

aproximação teórico-prática, além de beneficiar os estudantes que participarão de 

atividades inovadoras, cuja ênfase reside na educação a partir da vida e para a vida. 

 

7.5 RECURSOS 

 

Os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto serão divididos 

em recursos humanos, materiais, permanentes e físicos e financeiros. Os recursos 

humanos constituem-se de estudantes, escola e professores da Escola Municipal 

Professor Didio Augusto. Os recursos materiais produção de material pedagógico 

para professores, utilizando recursos sustentáveis. Será feito bazar na escola, 

bingos e rifas para arrecadar verbas para a compra de produtos necessários.  
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8 PROPOSTA FORMATIVA 

 

           Destacamos uma proposta de formação continuada a partir do referencial 

inovador de ensino aprendizagem ORA, que considere as demandas de professores 

e estudantes dos Anos Iniciais da EMP Didio Augusto de União da Vitória. 

         Observamos que a maioria dos professores considera habitual desenvolver a 

consciência de valores ambientais, como o uso sustentável de recursos naturais em 

sua vida pessoal, visto que a maioria dos pais e responsáveis pelos nossos 

estudantes retiram seu sustento da venda de materiais recicláveis, sendo muito 

importante essa conscientização. 

           Através do Referencial Inovador ORA (Observar, Refletir, Aplicar) Torre (1987, 

p. 40, tradução nossa) “A realidade é a principal fonte de aprendizagem em questões 

educacionais. São uma fonte inesgotável de observação, reflexão e aplicação”13. 

Destacamos que os professores da EMP Didio Augusto tem preocupação, um 

cuidado, e respeito para com a natureza, ensinando aos seus estudantes através do 

PPP, projetos desenvolvidos que abordam a sustentabilidade, sendo estes valores 

importantes a serem construídos e imbuídos em cada ser humano. 

          Partindo do meio em que o estudante está inserido, o tema escolhido para a 

Formação Continuada, foi a Reciclagem, utilizando estratégias pedagógicas 

diferencias, que venham contribuir, partindo da realidade mais próxima, Torre (2008) 

esclarece que através da sustentabilidade, da conexão entre o ser humano, os 

outros seres vivos e da natureza, podemos estabelecer cuidado e respeito com o 

meio ambiente, assim como sua conservação, dependemos dessa relação. 

             A transdisciplinaridade torna-se fundamental para que a educação possa ser 

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

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

eficientes, a proposta formativa, contempla a Transdiciplinariedade pois engloba 

todas as disciplinas do contexto escolar, através da articulação entre os diversos 

aspectos de compreensão do mundo.  

          As atitudes transdisciplinares vão promover o envolvimento entre as pessoas 

com o meio externo, na busca de melhorias, que pode ser concretizada através de 

ações sociais, que ajudam a minimizar os efeitos prejudiciais futuros para a 

                                            
13 La realidad es la principal fuente de aprendizaje en cuestiones educativas. Es una fuente inagotable 
de observacion, reflexion e aplicacion. 
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humanidade, destacamos então ações da formação continuada que visem a 

ecoformação, partindo da realidade próxima, transformando a comunidade escolar. 

         O conceito da ecoformação é enorme, contudo, de forma resumida, busca 

desenvolver ações coletivas em prol do ambiente em que a criança está inserida. 

Torre et al (2008, p. 21) afirma que “Entendemos a ecoformação como uma maneira 

sintética, integradora e sustentável de conceber a ação formativa, sempre em 

relação ao sujeito, à sociedade e à natureza”, buscando assim, o bem coletivo.  

          Por vezes, de uma, proposta formativa  que vise a ecologia dos saberes na 

base epistemológica do pensamento ecossistêmico, sob o olhar transdisciplinar. 

Para Moraes, Torre (2004, p 58) “[...] no ato de conhecer a realidade, ações e 

pensamentos estão entrelaçados, com as emoções com e os sentimentos, com os 

desejos e os afetos, gerando uma dinâmica processual que expressa à totalidade 

humana”. É reflexo da própria organização pedagógica da escola, quando se olha 

somente para a as partes e não para o todo. 

          Enfatizamos então as Estratégias didáticas, que possam vir contribuir para a 

proposta formativa, iniciando com a Sequencia Didática, o professor deverá 

primeiramente investigara os conhecimentos prévios dos estudantes, destacando o 

contexto histórico ondes os estudantes, a escola, os professores e a comunidade 

escolar estão inseridos, e assim construir hipóteses no desenvolvimento das 

aprendizagens, dando continuidade aos conteúdos trabalhados. 

           A proposta formativa também contempla a Pedagogia da Escuta, muitas 

vezes essa capacidade de cuidar, vem do desafio de manter uma relação de diálogo 

e respeito, na qual mantendo os vínculos para que os estudantes, possam ser 

autênticos e criativos, tornando o ensino mais humanizado. para Moraes e Torre 

(2004) necessitamos compreender o ser humano em sua inteireza, no dia a dia, o 

ser humano atua como um todo, onde pensamento e sentimento encontram-se em 

holomovimento14, associando de maneira que fica difícil saber qual dos dois 

prevalece sobre o outro.      

             A Criatividade torna-se necessário formar estudantes autônomos, pensantes, 

questionadores, críticos e criativos, favorecendo o desenvolvimento intelectual, 

social e afetivo de cada um, a criatividade está presente naturalmente em todo ser 

                                            
14 Holomovimento, segundo David Böhm, é o movimento global do universo, constituído de dois 
movimentos básicos: o dobrar e o desdobrar. É o fundamento daquilo que se manifesta no universo. 
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humano, toda pessoa tem potencial para ser criativa. Dessa maneira o professor 

precisa ofertar estratégias didáticas que favoreçam a religação dos saberes, 

valorizando os conhecimentos prévios dos estudantes apreciando as ideias, a 

criatividade . Para Torre (2008), a criatividade é um conceito emocional e vivencial. 

Sendo assim, a criatividade está presente em todos os saberes. 

        O PCE Projeto Criativo Ecoformador é uma estratégia pedagógica que nos 

proporciona educar a partir de situações reais, associando o conhecimento curricular 

ao cotidiano e cada estudante, ofertando possibilidades para sua transformação, A 

metodologia do PCE propõe, uma transformação, para a vida e, em decorrência, 

com “[...] o bem-estar das pessoas, da sociedade e da natureza” (ZWIEREWICZ et 

al, 2015, p. 214). Com a finalidade de que os professores se apropriassem da prática 

como estratégia pedagógica para o ensino dos estudantes.  

      Destacamos então uma formação, que abrange as estratégicas didáticas 

inovadoras, a partir do ORA, nesse sentido, o homem dinamiza seu mundo a partir 

da sua relação com realidade, e para (FREIRE, 1977, p.43). “[...] de estar com ela e 

de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão. Vai dominando a realidade. 

Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai 

temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura.” Sendo assim a comunidade, 

teria então a possibilidade de criar uma realidade, fazendo uso de recursos não 

antes utilizados ou reutilizando-os de uma nova maneira, decidindo conjuntamente, 

ampliando e fortalecendo seu poder cidadão. 
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9 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, foram analisadas as informações coletadas durante a 

pesquisa a partir do questionário aplicado aos professores, a fim de conhecer as 

práticas pedagógicas utilizadas pelos pela pesquisadora. Com base nestes 

elementos, apresenta-se uma reflexão professores que atuam Ensino Fundamental I. 

Grupo Focal para conhecer a percepção dos estudantes, a fim de identificar 

estratégias didáticas utilizadas pelos professores que contribuíram para a vida e a 

partir da vida. Análise em forma de Episódios, estratégias didáticas desenvolvidas e 

documentadas sobre a temática, apresentando os resultados e discussões deste 

estudo. 

 

9.1 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES  

 

          Foram   observadas as informações coletadas durante a pesquisa, a coleta de 

dados foi estruturada a partir de questionário, enviado no e-mail dos professores a 

fim de conhecer as estratégias didáticas utilizadas pelos professores que atuam no 

Ensino Fundamental I, da EMP Didio Augusto. Como instrumento de avaliação nove 

perguntas que constam no VADECRIE. Com base nas evidências, fez-se uma 

reflexão sobre a temática, apresentando os resultados e discussões deste estudo. 

Buscou-se por meio desta análise, responder as inquietações iniciais apresentadas 

como objetivo específico de conhecer as estratégias didáticas utilizadas pelos 

professores que atuam Ensino Fundamental I. 

 O questionário aplicado por meio do google forms, intitulado “Estratégias 

Pedagógicas utilizadas pelos professores da EM Professsor Didio Augusto” foi 

aplicado com 15 professores, uma pedagoga e a diretora. Todos responderam ao 

questionário, denotando total interesse dos professores e gestão em querer 

colaborar com o processo. O interessante é que cada um teve a oportunidade de 

analisar suas próprias estratégias pedagógicas. 

         Na sequência, os resultados dos questionários serão respeitados pela ordem 

das questões utilizadas como instrumento de pesquisa. Em nenhum momento foi 

citado os nomes dos professores, evitando, assim, constrangimentos e 

resguardando seu sigilo profissional e pessoal. O critério utilizado para participar da 
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pesquisa foi ser professor na referida escola. Seguem os gráficos com os dados 

obtidos.  

 

Gráfico 1:Tempo de serviço no magistério 

 
 Fonte: da pesquisa (2021) 

 
O tempo de serviço se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, 

modifica também, sempre com o passar do tempo, o seu “saber trabalhar”. De fato, 

em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante para compreender os 

saberes dos trabalhadores, na medida em que trabalhar remete a aprender a 

trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à realização 

do trabalho: 

 

Gráfico 2:Formação 

 
Fonte: da pesquisa (2021) 
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Gráfico 3:Turma que leciona 

 
Fonte: da pesquisa (2021) 

 
O presente questionário pretende facilitar a tomada de consciência e a 

autoavaliação da criatividade dos professores.  

É habitual (7-10); Frequentemente (5-7); Ocasionalmente (3-5); Nunca ou quase nunca (1-3) 

 

Gráfico 4:Questão 01 

 
Fonte: da pesquisa (2021) 

 

         Analisando as respostas dos professores, observou-se 76.5% (É habitual) 

buscam saber o que os estudantes pensam, sentem, gostos, preocupações, 

aspirações, valores. Para Freire (1987) ao perceberem-se como inconclusos, esses 

sujeitos se abrem à curiosidade epistemológica, à inquietação, à criação, ao 

desvelamento crítico da realidade, preocupados em apreender a razão de ser do 
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objeto que os(as) mediatiza, e, por isso, fazem perguntas, sabendo por que o fazem.  

No entanto 17.6% professores, (Frequentemente) abordam esses temas, e 5,9% dos 

professores responderam que (ocasionalmente) procuram saber o que os alunos 

sentem.  Torre (2008) sugere que a aprendizagem e o crescimento sejam mediados 

pela criatividade, proporcionando uma perspectiva transdisciplinar, compreendendo o 

que acontece no seu entorno. Para desenvolver o potencial criativo depende da 

relação que o estudante possui com o meio social e cultural; portanto, a criatividade 

necessita de condições favoráveis para se desenvolver.  Relação ao ORA, segundo 

Torre (1997, p.56) “através da reflexão enriquecemos nosso campo de significados e 

nos abrimos para novos “[...] É por isso que adotamos a reflexão como a fase central 

do modelo ORA. Porque sem reflexão não há mudança e o que acontece é 

mecânico ou superficial”15, para que a mudança aconteça precisamos refletir, como 

este conhecimento será repassado, para que os estudantes compreendam, os 

conteúdos relacionando com fatos do cotidiano, ou mesmo vivenciado por eles.  

 
 Gráfico 5:Questão 2 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 
 
 

Considerando a resposta dos professores em relação “o ensino com a vida, 

com os problemas e realidade, percebemos que 82,4% (É habitual), responderam 

que conectam sua prática pedagógica, contemplando o ensino com a vida, enquanto 

para 17,6% (Frequentemente) dos professores trabalham dessa maneira . 

                                            
15 Mediante la reflexión enriquecemos nuestro campo de significado y nos abrimos a otros nuevos. 

Por eso hemos adoptado la reflexión como fase central del modelo ORA. Porque sen reflexión non 
hay cambio y se ocurre es mecánico o superficial. 
 



83 
 

 
 

Torre (2008) nos apresenta algumas possibilidades, o espaço onde o 

estudante está inserido, precisa ser preparado e planejado, não significando que ali 

não possam acontecer interações que facilitem o ensino/aprendizagem, de forma 

integral e não fragmentada; a educação deve se dar a partir de uma abordagem 

global; considerar sempre as abordagens de experiências realizadas por cada 

estudante, uma educação que parte da vida e para a vida. Sendo que algumas 

situações são fundamentais para aconteça uma educação criativa. Para Torre (2008, 

p. 349) “O ambiente que devemos criar deve garantir que as crianças sejam capazes 

de aproveitar toda e cada uma das possibilidades que o entorno escolar oferece, 

tudo deve ser minuciosamente pensado”. Desta maneira o referencial inovador ORA, 

nos faz refletir sobre as situações que ocorrem do cotidiano do estudante. Torre 

(1997, p.16, tradução nossa)” As situações vivenciadas pelo nosso aluno em 

atividades de simulação são úteis para internalizar a informação teórica ao mesmo 

tempo que servem também para desenvolver competências profissionais com uma 

dimensão criativa e para promover a interação e reflexão a partir da sua própria 

ação.16 

 
Gráfico 6: Questão 03 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 

 
 
           Levando em conta, a resposta dos professores, observamos que a maioria 

70,6% (É habitual), considera habitual desenvolver a consciência de valores 

                                            
16 Las situaciones vividas por nuestro alunado en actividades de simulación son útiles para interiorizar 
la información teórica a la vez que sirven también para desarrollar competencias profesionales con 
dimensión creativa y para favorecer la interacción y la reflexión a partir de la propria acción. 



84 
 

 
 

ambientais, como o uso sustentável de recursos naturais em sua vida pessoal, visto 

que a maioria dos pais e responsáveis pelos nossos estudantes, tiram seu sustento 

da venda de materiais recicláveis, sendo muito importante essa conscientização, e 

29,4%(Frequentemente), trabalham sobre isto. Torre (2008) esclarece que através 

da sustentabilidade, da conexão entre o ser humano, os outros seres vivos e da 

natureza, podemos estabelecer cuidado e respeito com o meio ambiente, assim 

como sua conservação, dependemos dessa relação Através do ORA, Torre (1987, p. 

40, tradução nossa) “A realidade é a principal fonte de aprendizagem em questões 

educacionais. É uma fonte inesgotável de observação, reflexão e aplicação”17. 

Destacamos que a EMP Didio Augusto tem uma preocupação, um cuidado, e 

respeito para com a natureza, ensinando aos seus estudantes através do PPP, 

projetos desenvolvidos que abordam a sustentabilidade, sendo estes valores 

importantes a serem construídos e imbuídos em cada ser humano. 

 
 

Gráfico 7:Questão 04 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 

 
           A partir da análise das respostas dos professores, percebe-se que para 58,8 

% (É habitual) consideram ser habitual entusiasmar os alunos e envolver nas 

atividades, enquanto 41,2% (frequentemente), respondeu que frequentemente 

envolve os alunos nas atividades propostas. Compete, à comunidade escolar 

organizar estratégias didáticas diferenciadas religando saberes, reorganizando a 

realidade, para Torre (2008), a criatividade é um conceito emocional e vivencial. 

                                            
17 La realidad es la principal fuente de aprendizaje en cuestiones educativas. Es una fuente inagotable 
de observacion, reflexion e aplicacion. 
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Torre (1987, p.46, tradução nossa) “as estratégias de simulação e mais 

especificamente o modelo ORA procura alargar o campo de interesse e significados 

da realidade a todos os níveis referidos: factual, estratégico e teórico”18. 

 

Gráfico 8:Questão 05 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 

            
              Destaca-se as respostas dos professores ao considerar os problemas como 

fonte de aprendizagem, 47,1% consideram habitual, no entanto 47,1% dos 

professores abordam frequentemente o assunto e o restante 5,8% Ocasionalmente, 

abordam os problemas como fonte de aprendizagem.  Torre (2007, p.15) afirma que 

da mesma forma que o erro serve como um procedimento de mudança na ciência, 

ele também pode ser usado como um processo construtivo para a aprendizagem. 

Dessa maneira o autor menciona que, no processo ensino/aprendizagem, o 

professor pode usar o problema de várias formas, propondo situações em que o 

aluno descubra as suas falhas, utilizando um processo diferente de aprendizagem. 

Sendo que para a mudança acontecer: 

 

O primeiro passo para mudar algo na educação é tomar consciência de que 
existe um problema. Pelo menos é uma das estratégias mais frequentes em 
inovação. Por isso afirmamos que o problema é motivo de mudança; ainda 
mais sobre o motivo da mudança. Também aqueles do processo criativo. 
Dê-me um problema e eu lhe darei um motivo para se conscientizar, refletir 
e inovar19. (TORRE, 1987, p.25).  

                                            
18 Las estrategias de simulación y más concretamente el modelo ORA busca ampliar el campo de 
interese y significados de la realidad en todos los niveles aludidos: factual, estrategico e teórico. 
19 El primer paso para cambiar algo en educacion es tomar conciencia que de que hay um problema. 
Al menos es una de las estrategias más frecuentes em inovacion. Por eso afirmabanos que el 
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            Da mesma forma, as dificuldades também não são percebidas facilmente pelo 

estudante, muitas vezes ele acha que entendeu o conteúdo ministrado pelo 

professor no primeiro momento, e só vai perceber as dificuldades depois de colocar 

em prática aquilo que foi ensinado.  

 

Gráfico 9:Questão 06 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 
 
 

  Em análise desta questão todos os professores 100% (É habitual) acreditam 

que a educação pode transformar a sociedade, Torre (2005, p. 15) acredita que a 

“criatividade é como um raio laser que penetra no mais profundo da pessoa, projeta 

sua luz sobre as instituições nas quais atua, e termina por transformar a sociedade”. 

A criatividade está à disposição de um mundo novo, apresentando as soluções 

possíveis, para os problemas mais simples. Dessa maneira Torre (1987, p.63, 

tradução nossa) “O modelo ORA é um procedimento usado para proporcionar o 

estímulo. É uma ferramenta intelectual para se apropriar do ambiente e transformá-lo 

em um instrumento de formação”20. Ao realizar as atividades propostas no 

referencial, observa-se que a aprendizagem é um processo contínuo, pois os 

estudantes estão a todo momento assimilando novos conhecimentos e informações, 

dessa maneira a educação se torna a alavanca para transformar a sociedade. 

                                                                                                                                         
problema es motivo de cambio; más aún del motor del cambio. Tambien los el del processo criativo. 
Dadme un problema y os dare  un motivo para tomar conciencia, reflexiona e innovar. 
20 El modelo ORA es un procedimiento para utilizar con provecho cualquier estimulo. Es una 
herramienta intelectual para apropiarnos del medio y convertirlo en instrumento de formación. 
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Gráfico 10:Questão 07 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 

 
 
  Ao observar as respostas dos professores, para 70,6%( é habitual)  

reconhecer o potencial  dos estudantes, e 29,4 % ( Frequentemente) , conforme 

Freire (1996), não é possível pensar a educação e a linguagem a ser abordada com 

os estudantes sem considerar o mundo em que estão inseridos, sem pensar o poder, 

a ideologia, sem considerar que as constituições desse mundo se dão a partir de 

construções históricas e sociais Na criatividade não basta saber ou saber fazer; é 

necessário sentir, emocionar-se, entusiasmar-se. É transformar-se e modificar o 

meio, é deixar sua marca nos outros. É por isso que a criatividade autêntica é 

convidada a ser social. (Torre, 2005, p. 12). Nosso comportamento muda de acordo 

com o meio sociocultural que convivemos e do tipo de relação que temos com ele. 

Em algumas situações somos mais retraídos, outras mais agressivos, formais ou 

informais. Isso não significa que possuímos várias personalidades e sim que nosso 

comportamento varia mediante o contexto. 
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Gráfico 11:Questão 08 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 

 
      
         Destaca-se que 88,2% (É habitual) demostra estar consciente que o papel do 

professor vai além de ensinar o conteúdo, e 11,8 % (frequentemente) pensam dessa 

maneira. Para que o processo educacional seja desenvolvido de forma humanista, 

crítica e transformadora, compreendemos que o aprender deve ser vivenciado a 

partir do cotidiano, dos estudantes. Na visão de Moraes e Torre, educar é não 

“somente para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade, mas, 

sobretudo, para ‘escuta dos sentimentos’ e ‘abertura do coração’” (MORAES; 

TORRE, 2004, p. 69).  Portanto, a sala de aula passa a ser um ambiente de 

vivências onde as emoções e os sentimentos ganham lugar junto à razão.  Segundo 

Torre (2005) a escola pode influenciar o desenvolvimento da capacidade inovadora e 

criativa dos alunos, sendo fundamental observar as necessidades dos estudantes 

conscientizando o professor sobre a importância do seu planejamento, com objetivos 

que visem potencializar a criatividade de seus alunos.  
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Gráfico 12:Questão 09 

 
Fonte: da pesquisa (2021). 
 

Para a maioria dos professores 94,1% (É habitual) que o estudando aprenda a 

aprender, desenvolvendo sua autonomia, 5,9% (Frequentemente). Neste sentido, a 

criatividade caracteriza-se   a possibilidade do estudante em pensar livremente, 

buscando a sua autonomia intelectual. Assim, compreende-se que a criatividade 

estimula o indivíduo a pensar melhor e por si mesmo, levando-o a exprimir suas 

ideias, vontades e desejos, pois “a liberdade está no pensamento e na vontade mais 

do que na ação. A criatividade, na livre concepção e expressão”. (TORRE, 2008, 

p.36). Desta forma o conteúdo curricular deve estar relacionado 

ao ensino/aprendizagem compostos pelas vivências, histórias e individualidade de 

cada estudante. Para Torre (1997, p.46, tradução nossa) “À medida que assimilamos 

novos conceitos, nosso campo de significados se expande, sendo a ampliação de 

significados é uma forma clara de adquirir conhecimento”21.   

 

9.2 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS UTILIZADAS COM OS ESTUDANTES EGRESSOS 

QUE CONTRIBUÍRAM PARA A VIDA E A PARTIR DA VIDA  

 

       Para que realiza-se a pesquisa, após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, ocorreu a coleta de dados selecionando, como instrumento, o 

                                            
21 Conforme asimilamos nuevos conceptos se amplía nuestro campo de significados, y con ellos, a 

veces de intereses. La ampliación de significados es una manera clara de adquirir conocimientos. 
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Grupo Focal.  Martins (2004, p. 87) destaca que o grupo focal: “utiliza os sentidos na 

obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. Os 

estudantes egressos encontraram no Grupo Focal liberdade de expressão, levando 

em conta a participação efetiva. No dizer de Gatti (2005, p. 9), ao se fazer uso da 

técnica do Grupo Focal, “há interesse não somente no que as pessoas pensam e 

expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”. Daí, a 

importância de utilizar essa técnica na pesquisa.  

      Análise do Grupo focal desenvolvido com  6  estudantes egressos, que foram 

alunos da pesquisadora durante os anos de 2012 a 2017, a fim de identificar 

estratégias didáticas utilizadas que contribuíram para a vida e a partir da vida. 

 

9.3 QUESTIONÁRIO DE PERCEPCÃO DO ESTUDANTE SOBRE PROFESSOR 

(2B) (VADECRIE) Autor: Dr. Saturnino de la Torre adaptado de Dra. Vera Lúcia 

Simão, foram relacionadas três questões do questionário. 

 

O presente questionário pretende facilitar a tomada de consciência e a 

autoavaliação através das estratégias didáticas que contribuíram para a vida a partir 

da vida.  

 

Quadro 13:Estudantes 

ESTUDANTES IDADE TURMAS 

E1 15 ANOS 9 º ano 

E2 15 ANOS 1 º EM 

E3 15 ANOS  1º EM 

E4 16 ANOS 1º EM 

E5 13 ANOS  8º ano 

E6 13 ANOS 8º ano 

Fonte: da pesquisa (2021). 
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Quadro 14:Aluno questão 1 

E1 Às vezes eu demorava em fazer a lição a professora perguntava, se estava tudo bem, se 
tinha acontecido alguma coisa em casa, às vezes ela ficava depois da aula conversando 
com a gente. 

E2 A professora sempre perguntava como a gente estava, se estava tudo bem, se não 
estava ela inventava uma brincadeira para a gente se sentir melhor, bem criativa. 

E3 Sim na sala de aula, perguntava para a gente se estava tudo bem, se estava com alguma 
dor, sempre que a gente estava triste vinha conversar com ela, sempre ajudava. 

E4 Quando um aluno fazia alguma coisa que não era boa, a professora conversava mostrava 
o que era certo, ela não gritava, mas sim conversa com o aluno 

E5 Quando a professora não conseguia resolver com os alunos, ela conversava com os pais, 
sempre conversava nunca brigava. 

E6 Não respondeu 

  Fonte: da pesquisa (2021). 

 

       Ao analisar o grupo focal com os estudantes egressos, verifica-se entre as 

estratégias didáticas utilizadas está a pedagogia da escuta, muitas vezes essa 

capacidade de cuidar, vem do desafio de manter uma relação de diálogo e respeito, 

na qual mantendo os vínculos para que os estudantes, possam ser autênticos e 

criativos, tornando o ensino mais humanizado. Muitas vezes as pessoas que fazem 

parte desse contexto ainda não sabem pensar e sentir de maneira unificada. Moraes 

e Torre (2004) nos propõem uma nova visão de educação em que o sentir e o pensar 

estão integrados, contribuindo para um bem-estar psicológico. Destacamos que: 

Se traduzirmos a vida como consequência exclusiva de uma dinâmica linear 
fica difícil entender a emergência da consciência, a intuição, a sinergia, a 
criatividade, o papel das emoções e dos sentimentos na produção do 
conhecimento e no desenvolvimento da aprendizagem. Todos esses 
aspectos fenomenológicos envolvem uma dinâmica não linear, uma 
causalidade circular recursiva que pode ser mais bem representada por um 
espiral (MORAES; TORRE, 2004, p. 29).  

          É importante ressaltar que essa afetividade não acontece apenas no contato 

físico, mas também quando o professor se interessa pelo desenvolvimento do 

estudante, elogia o que ele faz e reconhece os seus esforços, o estudante também 

precisa cuidar dessa relação.  

 

Pergunta 2 - De que forma a professora os incentivava e os entusiasmava a partir 

dos projetos desenvolvidos?  

 
 Quadro 15:Aluno questão 2 

E1 A professora falava para a gente fazer os “bagulhos” e nós fazia felizão, nos joguinhos a 
gente voltava gritando com o ônibus, para mostrar para a professora que a gente ganhou, 
chegava batendo na porta, tem também os passeios, mas depois do passeio tinha que 
fazer as lições  
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E2 Os joguinhos por exemplo, a gente sempre ia, a professora sempre estava lá na torcida, 
torcendo mesmo que a gente estivesse perdendo, sempre estava lá incentivado, a banda 
também só entrei na banda por causa dela,  eu era do pelotão das porta bandeira, ela 
sempre dizia que eu iria ser a MOR, eu consegui, ganhei muitas medalhas, os passeios que 
a gente fazia, quase morremos para subir o morro, e depois a professora contou a lenda da 
serpente, era muito legal, fizemos a TV de sucata. 

E3  Ela sempre fazia algo diferente em sala de aula, as leituras, as histórias em quadrinhos, 
não precisava ganhar sempre em primeiro lugar, sendo feliz ali, dando o nosso melhor, ela 
sempre incentiva apoiava para não desanimar, nos eventos da escola ela sempre pedia a 
nossa ajuda para fazer gincana, os livros, ela sempre motivava a gente a fazer e expor os 
nossos trabalhos, tinha também os passeios turísticos, a gente aprendia muito. 

E4 Sempre que tinha banda, ela pedia para um outro professor, para a tia tomar conta dos 
alunos, ou pedia para os alunos ficarem em silencio, ela sempre ia lá incentivar, quando 
tinha viagem ela não precisava ir junto, mas ela ia para incentivar e quando a gente 
ganhava comemorava com a gente, mesmo não ganhando a professora sempre dizia que a 
gente era os melhores. 

E5 Não respondeu 

E6 Os agrados, os presentinhos, os doces (risos) 

Fonte: da pesquisa (2021). 

 

Na EMP Didio Augusto, sempre trabalhamos com a metodologia de projetos 

entre elas a Sequência Didática, a identificação das fases, atividades e relações 

estabelecidas em uma SD devem servir para a compreensão de seu valor 

educacional, bem como as mudanças para atividades mais significativas. Para 

Zabala (1998, p.18) sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos”. 

Observa-se que a SD se tornou significativa para os alunos. A atitude transdisciplinar 

no ensino/ aprendizagem destaca a contextualização de teorias, reflexões e ações 

nas práticas pedagógicas.  Partindo dessa compreensão, precisamos oportunizar 

aos professores e estudantes, em ações que proporcionem a religação de saberes 

em várias áreas do conhecimento. A partir desse cenário de ensino, inicia-se a 

estimulação do “desenvolvimento da aptidão para contextualizar e globalizar os 

saberes que se torna um imperativo da educação” (Morin, 2005, p. 24). 

 

Pergunta 3 - A professora reconhecia os talentos de seus estudantes, investindo 

tempo, dedicação e incentivando-os a desenvolvê-los? 

 
Quadro 16:Aluno questão 3 

E 1 Eu era o mais preguiçoso da sala, daí a professora vinha, sentava-se do meu lado e falava 
faz, isso e isso, sempre estava ali, não deixava desistir, e assim eu aprendia. 

E 2 A professora sempre acreditou que a gente ia se tornar alguém, estamos se tornando ainda 
(risos), sempre lembro do que ela me falava para não desistir que não era porque a gente 
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era do Bairro Limeira que a gente não irá conseguir, daí sim que a gente tinha que ir em 
frente, e mostrar para todos que era capaz. 

E3 A banda foi à professora que incentivou a gente entrar, nos dedicava o nosso tempo ali e a 
professora dedicava o tempo dela com a gente ensinando, dando força. 

E4 Sim eu lembro quando a professora ensinou a gente fazer torta de banana com farofa na 
sala de aula, ficou uma delicia e aprendemos as quantidades, aprendemos muitas coisas. 

E5 Sim, tanto que professora inventava muitas coisas, tinha show talento, show de calouros, 
os joguinhos. A gente também fazia teatro, fazia eventos feira de ciências, que a gente 
mostrava, o que conseguia fazer. 

E6 A gente fazia teatro, aprendia libras, porque tinha um aluno surdo na nossa sala, e nas 
apresentações a gente fazia em libras, para ele entendesse o que a gente fazia. 

Fonte: da pesquisa (2021). 

 

          Ao realizar a análise do grupo focal observamos que o professor precisa ser 

compreensivo e acreditar na capacidade do estudante; incentivar a mostrarem seus 

talentos, a importância de partilhar o ambiente com o estudante, mencionando os 

diversos caminhos a serem seguidos, a escola é um lugar favorável de transmissão 

e construção do conhecimento. Dessa maneira o professor precisa ofertar 

estratégias didáticas que favoreçam a religação dos saberes, valorizando os 

conhecimentos prévios dos estudantes apreciando as ideias, a criatividade. Para 

Torre (2008), a criatividade é um conceito emocional e vivencial. Sendo assim, a 

criatividade está presente em todos os saberes. De acordo com Navarra (2012, p. 

84) temos que ensinar o conhecimento científico que está em toda parte, ensinar o 

desejo de aprender, mas “além disso, temos que transmitir valores como 

responsabilidade, compromisso, solidariedade em uma cidadania global, a prática 

cotidiana no esforço do estudo e do trabalho”.  

 

Pergunta 4 - Destaque os pontos fortes e os pontos frágeis  

 

Quadro 17:Aluno questão 4 

ESTUDANTES PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

E1 Para não ficar um tédio a sala de aula 
a professora sempre fazia coisas 
legais, diferentes, toda segunda feira 
tinha um tempo para a gente 
conversar, contar o que tinha 
acontecido no final de semana, lá na 
outra escola, não fazem nada disso, 
ninguém se importa comigo se eu sei 
a lição ou não. 

 

E2 A professora fazia muitas atividades 
de leitura, muitos projetos que 
incentivava a gente a ler, escrever, 
sempre fazia muitas brincadeiras e 
jogos, agora na outra escola não tem 
nada disso só estuda, estuda não tem 

Não tinha pontos fracos a professora 
sempre dava um jeito, para que tudo 
desse certo. 
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nada de bom, nada de diferente agora 
já estou no 1º ano do Ensino Médio e 
tudo mudou, lembro muito quando a 
professora cobrava de nós, ela dizia 
que cobrava, mas era porque gostava 
da gente, queria o melhor. 

E3  A professora sempre buscava 
reconhecer os nossos talentos 

Não sei, quando a professora não 
estava lá a gente se sentia sozinho, a 
gente sente falta da professora até 
agora que estamos em outra escola 

E4 A professora dava alegria, força 
coragem para a gente. Desde o 1º ano 
até o 5º ano a gente pode não ter 
pego a professora Glaucia, mas ela 
sempre estava lá.  

 Quando a professora não estava lá para 
motivar, incentivar. 
Nas outras escolas não tem isso 

E5 Ela era nossa professora de confiança, 
tudo que a gente pedia para ela 
(passeios, exposições) ela sempre 
fazia.  

 

E6 Os outros professores não têm a 
simpatia que a professora tem, 
carinho, confiança, dava para contar 
as coisas, confiar nela. 

 

Fonte: da pesquisa (2021). 

           

A partir das respostas dos estudantes, relacionando aos pontos fortes, 

evidenciam que a professora realizava atividades diferentes, que despertaram o 

gosto pela leitura, escrita, também citaram que a professora era alguém de 

confiança, que poderiam contar as coisas, desabafar, destacando o estudante E4 

“A professora dava alegria, força coragem para a gente. Desde o 1º ano até o 5º 

ano a gente pode não ter pegado a professora Glaucia, mas ela sempre estava 

lá”.  Reporto-me ao diálogo entre o Sentir e Pensar, fica claro a existência de uma 

relação necessária entre sentimento/emoção e pensamento/razão, ao passo que o 

Pensar menciona a capacidade humana de progredir, o Sentir remete a paixão 

enquanto incita o encanto, do desejo de ir mais adiante (TORRE, 2004). 

Destacando os pontos fracos os estudantes fizeram uma comparação relatando 

quando eram alunos da pesquisadora, e atualmente em outras escolas, que 

muitas vezes se sentem sozinhos e não tem com quem conversar. A escola, o 

professor tem papel para desenvolver habilidades criativas dos estudantes, sendo 

que o ambiente em que o estudante está inserido tem grande influência neste 

processo, pode instigar ou desenvolvimento da criatividade. “O ambiente que 

devemos criar deve garantir que as crianças sejam capazes de aproveitar toda e 

cada uma das possibilidades que o entorno escolar oferece, tudo deve ser 

minuciosamente pensado” (Torre, 2008, p. 349). 
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10 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

            O Produto Educacional teve como eixo principal as informações coletadas 

durante a pesquisa a partir do questionário aplicado aos professores, a fim de 

conhecer as estratégias didáticas utilizadas pelos professores que atuam Ensino 

Fundamental I. Para que o processo educacional seja desenvolvido de forma 

humanista, crítica e transformadora, compreendemos que o aprender deve ser 

vivenciado a partir do cotidiano, dos estudantes. Na visão de Moraes e Torre, educar 

é não “somente para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade, mas, 

sobretudo, para ‘escuta dos sentimentos’ e ‘abertura do coração’” (MORAES; 

TORRE, 2004, p. 69).   

              O Grupo focal foi realizado para conhecer a percepção dos estudantes, a 

fim de identificar estratégias didáticas utilizadas pela pesquisadora, que contribuíram 

para a vida e a partir da vida.  Ao realizar a análise do grupo focal observamos que o 

professor precisa ser compreensivo e acreditar na capacidade do estudante; 

incentivar a mostrarem seus talentos, a importância de partilhar o ambiente com o 

estudante, mencionando os diversos caminhos a serem seguidos, a escola é um 

lugar favorável de transmissão e construção do conhecimento. Dessa maneira o 

professor precisa ofertar estratégias didáticas que favoreçam a religação dos 

saberes, valorizando os conhecimentos prévios dos estudantes apreciando as ideias, 

a criatividade. Para Torre (2008), a criatividade é um conceito emocional e vivencial. 

Sendo assim, a criatividade está presente em todos os saberes. De acordo com 

Navarra (2012, p. 84) temos que ensinar o conhecimento científico que está em toda 

parte, ensinar o desejo de aprender, mas “além disso, temos que transmitir valores 

como responsabilidade, compromisso, solidariedade em uma cidadania global, a 

prática cotidiana no esforço do estudo e do trabalho”.  

           Análise em forma de Episódios, estratégias didáticas desenvolvidas e 

documentadas pela pesquisadora., relacionando o ORA em todos os episódios, Um 

dos episódios, relata  há um problema muito sério de leptospirose na comunidade,  

entendendo o papel social da escola (Observar) então destacamos Torre (1997, 

p.19) " me dê um problema e eu lhe darei um motivo para se conscientizar, refletir e 
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inovar”22, o pensamento do autor nos faz refletir, sobre os problemas existentes na 

comunidade e como resolvê-los, tempo - meio - mudança são alguns dos conceitos 

que constituem uma nova forma de compreender o ensino. Buscando  propor 

atividades relacionando conteúdos curriculares e a realidade dos estudantes, de 

acordo com Torre (1997) estabelecem referências fundamentais para compreender a 

formação como um processo de interação com um ambiente socialmente organizado 

e culturalmente enriquecido, ( Aplicar), relacionar conhecimentos curriculares, com o 

tema proposto, desenvolvendo a criatividade através dos desenhos. 

         Com base nestes elementos, apresenta-se uma reflexão sobre a temática, 

dando origem ao Produto Educacional. 

        Como Produto Educacional desta pesquisa, organizou-se um caderno digital a 

ser utilizado em formação continuada de professores do Ensino Fundamental I, 

contendo um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, 

norteado pelos pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e 

ecoformação.   

          Trata-se de uma proposta de Formação Continuada a partir do referencial 

inovador de ensino aprendizagem ORA, que considere as demandas de professores 

e estudantes dos Anos Iniciais da EMP Didio Augusto de União da Vitória. 

            A presente proposta formativa norteou-se em módulos de Grupo de Estudos, 

que podem ser realizados de forma presencial ou Plataforma Google Classroom. 

Destaca-se, também, que os módulos foram sistematizados na sequência, de acordo 

com a pesquisa desenvolvida e analisada pela mestranda, com estratégias didáticas 

inovadoras a partir do ORA, norteado pelos pressupostos teóricos e metodológicos 

da transdisciplinaridade e ecoformação. 

Área: Educação  

Nível: Aperfeiçoamento  

Modalidade: Presencial ou plataforma do Google Classroom 

Carga horária: 32 horas 

Módulos: 4 Módulos, com duas etapas cada 

Tempo de duração: 4 meses  

                                            
22 Dadme un problema y os daré un motivo para tomar conciencia, reflexionar e innovar. 
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Figura 10:Modalidade do Grupo de estudos 

 

 Conteúdos:  

 Pressupostos da Transdisciplinaridade e da Ecoformação; 

 Estratégias Didáticas inovadoras; 

 ORA 
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Figura 11:Descritores 

 

Cada etapa da formação terá os descritores do ORA- Observar, Refletir e aplicar, 

facilitando a interação. 

 

1ºMódulo: TRANSDISCIPLINARIDADE E ECOFORMAÇÃO  

Cada modulo será dividido em duas etapas: 

 Transdiciplinaridade e Ecoformação  

 Carta da Transdiciplinariedade (1994) 

No primeiro modulo, destacamos os conceitos da Transdiciplinaridade e 

Ecoformação, que comtemple a Formação Continuada de Professores, numa 

perspectiva de educação dialógica irá conduzir essa relação, pois a realidade 

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

conhecimento diante da percepção da realidade, pois a abordagem transdisciplinar 

reconhece o que “está entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

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

  Sendo que no ambiente educativo, a ecoformação permeia as diversas propostas 

da educação básica, pois, “[...] a ecoformação como expressão do olhar 

transdisciplinar nos oferece uma visão dinâmica, interativa e ecossistêmica da 

educação, contemplando o educando como parte de um todo social e natural [...]” 

(TORRE 2008, p. 43), estabelecendo relação entre conceitos e vivencias. 
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Figura 12:1ª Etapa 

 

 

1ª Etapa: terá duração de 4 horas, serão abordados os pressupostos teóricos da 

Transdiciplinaridade e da Ecoformação, será apresentada a Carta da 

Transdiciplinariedade (1994),  

Sugestão: de vídeos que explicam a Carta da Transdiciplinariedade, serão utilizados 

os descritores para identificar o ORA 
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Figura 13:2ª Etapa 

 

   

 2ª Etapa: Terá duração de 4 horas, durante essa etapa o professor irá apresentar 

aos estudantes a Carta da Transdiciplinaridade(1994),  

Sugestões de atividades: caminhar pela escola junto com os estudantes e sugerir 

que observem todos os espaços da escola, sua organização, estrutura, espaços de 

convivência, murais, a natureza na escola, entre outros. Fotografar o que acharem 

mais interessante. Podem desenhar ou escrever um texto sobre o que observaram. 

Conscientizar os estudantes que a mudança precisa começar a partir do eu 

(autoformação).  Conversar sobre os lixos jogados no chão, trabalhar o tempo de 

decomposição do lixo, juntamente com os estudantes, buscar ideias do que pode ser 

feito com esse lixo. Questionar os estudantes sobre o que é feito com o lixo 

produzido nas suas casas. O Ora está presente nesta etapa, observamos os 

descritores Obserrvar, Refletir. 

 

2ºMódulo: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS INOVADORAS 

Este módulo será dividido em duas etapas;  

 Sequência Didática 
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 Pedagogia da Escuta 

           A formação continuada de professores necessita ser concebida como 

reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e 

construção teórica e não como mera aprendizagem de novas técnicas, atualização 

em novas receitas pedagógicas. Dessa maneira buscamos no ensino a superação 

da fragmentação disciplinar das matérias, por estratégias didáticas integradoras, em 

forma de projetos, oficinas, espaços ou cenários de trabalho e estratégias criativas. 

 

Figura 14:3ª Etapa 

 

3ª Etapa: Terá duração de 4 horas, nesta etapa será abordada a estratégia 

pedagógica Sequência Didática, tendo como principal objeto a religação de saberes, 

como atividade realizar um Grupo Focal com os estudantes, a fim de que possam 

conversar entre eles, sobre o que é feito com o lixo na casa deles. A partir das 

respostas dos estudantes, explicar como o lixo pode se transformar, que podemos 

selecionar o lixo, na nossa casa, em nossa escola, no bairro. Propor aos estudantes 

uma confeccionar uma lixeira para coleta seletiva. Realizar situações problema com 

o tempo de decomposição dos alimentos e objetos. 
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Figura 15:4ª Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Etapa: Terá duração de 4 horas, nesta etapa abordaremos a Pedagogia da 

Escuta, tendo como objetivo conscientizar os estudantes, sobre a importância da 

reciclagem no dia a dia. 

 Sugestões de atividade: os estudantes serão separados em grupos, e tomando os 

devidos cuidados, farão a coleta do lixo existente na escola, cada grupo irá separar 

um tipo de lixo, que em seguida irá para a lixeira da coleta seletiva.  Os estudantes 

serão questionados sobre os lixos, existentes no pátio da escola, como foram parar 

ali?  Nesta etapa iremos trabalhar o símbolo da reciclagem, perguntar aos 

estudantes quem conhece, para que servem, se já viram em algum lugar. Explicar 

aos estudantes, porque esse símbolo foi criado, o que podemos reciclar. Criar um 

texto coletivo sobre a reciclagem.  

Nestas etapas observamos os descritos do ORA - Observar, Refletir e Aplicar 

 

3ºMódulo: ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS INOVADORAS 

Este módulo será dividido em duas etapas: 
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 Criatividade 

 PCE Projeto Criativo Ecoformador 

          Destacamos então a necessidade de oportunizar os professores e estudantes 

disciplinas e ações que proporcionem a ressignificação do ensinar e aprender 

religando as diferentes áreas de conhecimento, nas práticas pedagógicas. A partir 

desse contexto, inicia-se a estimulação do “desenvolvimento da aptidão para 

contextualizar e globalizar os saberes que se torna um imperativo da educação” 

(Morin, 2005, p. 24). 

 

5ª Etapa: Terá duração de 4 horas, dando continuidade as estratégias didáticas 

inovadoras, destacamos a Criatividade, tendo como objetivo desta etapa,estimular a 

mudança de hábitos de uso e descarte de material reciclável; Criar o hábito de 

reflexão sobre o tema.  

Sugestões de atividades: Propor aos estudantes, que pesquisem em casa, receitas 

que as familias fazem reaproveitando alimentos. Criar um e-book livro de receitas 

ilustrados com as receitas trazidas pelos estudantes, selecionar uma para fazer com 

Figura 16: 5ºetapa 
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os estudantes na escola. Convidar alguém da comunidade que trabalhe com a 

reciclagem  para contar como é o seu trabalho, a impôrtancia de separar o lixo; 

Criar um decálogo, sobre a Natureza, Estudante, Reciclagem; Produzir um panfleto, 

que será entregue, aos estudantes da outras turmas; 

 

Figura 17:6ª Etapa 

 

6ª Etapa: Terá duração de 4 horas, estratégias didáticas inovadoras  evidenciamos o 

PCE Projeto Criativo Ecoformador  Torre e Zwierewicz (2009), tendo como objetivo  

Conhecer os conceitos e as etapas do PCE , para a implementação e o 

desenvolvimento do PCE, deverão partir das ideias dos estudantes;  

 Sugestões de atividades: Construir com a participação das crianças e das famílias 

no espaço  escolar,  uma horta, utilizando  materiais  recicláveis para a construção, 

possibilitando a estimulação da criatividade, protagonismo. Medir o espaço que será 

construida a horta, utilizando vários sistemas de medida,Fazer juntamente com os 

estudantes e familiares uma composteira caseira; Explicar como funciona, para que 

serve. Conseguir através de parcerias mudas (familiares, professores) que possam 
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ser plantadas na horta, Calcular quantas mudas irão ser plantadas em cada metro 

quadrado, Pesquisar juntamente com a família o tempo de crescimento das mudas; 

 

4º MODULO: Vamos Compartilhar 

Este módulo está dividido em duas etapas: 

 Compartilhando Saberes; 

 Polinização 

        A Formação continuada de professores deve fomentar a busca de novos 

conhecimentos, do desenvolvimento científico e tecnológico, a inter-relação de 

saberes; tornar possível diferentes olhares e deve avaliar os resultados, tanto no que 

se refere à investigação, como na transferência de conhecimentos, contribuindo, 

desta forma, A etapa da polinização consolida a formação. Tendo a perspectiva  que 

no decorrer deste Grupo de estudos , venha a proporcionar momentos  para 

compartilhar saberes, valorizar as vivências, compreender as religação, propor 

iniciativas criativas que valorizem o contexto local , baseado nos pressupostos da 

Trandiciplinaridade e Ecoformação a partir do ORA. 

 

Figura 18:7ª Etapa 
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7ªetapa: Terá duração de 4 horas, enfatizamos o tema Compartilhando Saberes tão 

importante, quanto a Formação Continuada de Professores é a partilha do 

conhecimento, tendo como objetivo compartilhar conhecimentos e estratégias 

didáticas inovadoras, por meio de relatos de experiência inéditos, tanto de 

professores e como dos estudantes  quanto a formação continuada. Através do 

grupo focal, compartilhar experiências realizadas, durante o grupo de Estudos, 

trocando ideias, saberes. Sugestão de atividade: Novamente caminhar pela escola 

junto com os estudantes e sugerir  que observem se aconteceu alguma mudança  

nos espaços  escolar, fotografar o que observarem que está diferente . 

 

Figura 19:8ª Etapa 

 

8ª Etapa: Terá duração de 4 horas, enfatizamos a Polinização, tendo como objetivo 

“Polinizar” ações exitosas  que ocorreram  na escola, para  que possam servir  de  

referência , destacando o protagonismo e a da criatividade dos estudantes. 
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Sugestões de atividades: Fazer uma exposição na escola; Convidar  familiares, 

prefeito, secretaria da educação , e imprensa local para fazer a divulgação. 

Exposição fotos tiradas na 2ª e na 7ª Etapa, pedir para os estudantes observarem 

quais mudanças ocorreram; Feira gastronômica, serão apresentadas as receitas 

trazidas pelos alunos, será compartilhado nas redes sociais o e-book, criado pelos 

estudantes; Distribuir mudas (alface, escarola, salsinha cebolinha, chás) que possam 

ser cultivados pelas famílias em casa; Apresentação do Decálogo realizado pelos 

estudantes em forma de Jogral. 

          O Produto Educacional terá além da formação continuada “Grupo de Estudos”, 

dicas e sugestões de links, livros e artigos que possam contribuir com a formação 

continuada  do professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            A sociedade como todo, está passando por modificações cada vez mais 

rápidas em um mundo cada vez mais globalizado, tecnológico em que as relações 

interpessoais, humanas de solidariedade e bem comum parecem se tornar algo 

distante da vida humana, principalmente depois do impacto de uma pandemia, 

gerando muitas incertezas com relação ao futuro, nesta a perspectiva do que é 

ensinar, o que é aprender e como aprender, a formação continuada de professores 

apresenta-se como possibilidade de transformação de realidades sociais, desde que 

compreendamos que a escola é um lugar de possibilidades. 

         É oportuno, que a formação continuada de professores articule os saberes 

com o conhecimento, e a prática do cotidiano escolar, considerando, que o ensino e 

a aprendizagem são processos interligados, que os saberes e conhecimento estão 

naturalmente ligado à vida e fazem parte da existência humana.  Observa-se, no 

entanto, a necessidade de que o professor seja constituído para além de prática 

reflexiva e crítica, também da escuta atenta e sensível com consciência humanizada. 

          A motivação para esta pesquisa partiu do relato de alguns professores da 

EMP Didio Augusto, União da Vitória - Paraná que manifestaram dificuldades em 

trabalhar com os estudantes devido à falta de interesse deles e em alguns casos, 

pela indisciplina e falta de motivação destes em relação às aulas. A pesquisa 

realizada teve como protagonista o processo de investigação, os professores e 

estudantes, por meio dos quais foi possível averiguar as contribuições de 

estratégias didáticas inovadoras para a formação de professores. Dessa maneira, 

partimos das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras da referida 

escola, valorizando seus conhecimentos e experiências, priorizando olhar o todo, 

neste sentido o ORA, nos faz refletir sobre a nossa pratica pedagógica que venha 

contribuir com o ensino/aprendizagem dos estudantes. Os dados coletados com os 

professores da EMP Didio Augusto foram analisados a partir perguntas feitas aos 

entrevistados, que já haviam sido determinadas pelo instrumento de avaliação de 

Torre (2012) VADECRIE – Rede Internacional de Escolas Criativas RIEC 

(APÊNDICE A) e (APÊNDICE B). No IV Fórum Internacional sobre Inovação e 

Criatividade: Adversidade e Escolas Criativas, que foi elaborado e apresentado o 

documento VADECRIE, sendo que este Instrumento utilizado por se aproximar aos 

objetivos desta pesquisa e aplicado aos professores, a fim de conhecer as práticas 
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pedagógicas utilizadas pelos mesmos . 

            E entre as especificidades, observa- se que a maioria dos professores, 

conectam sua prática pedagógica, contemplando o ensino com a vida, com os 

problemas com a realidade valorizando o meio em que o estudante está inserido, 

Destacando que o espaço onde o estudante está inserido, precisa ser organizado e 

planejado, onde possam acontecer interações que facilitem o ensino/aprendizagem, 

de forma integral e não fragmentada; considerando  sempre as abordagens de 

experiências realizadas por cada estudante, uma educação que parte da vida e para 

a vida.            

           Neste contexto, contamos com o Referencial Inovador ORA Observar, Refletir 

e Aplicar Torre (1997), por meio do ORA percebe-se que o conhecimento se torna 

mais significativo, quando os conteúdos curriculares estão inseridos no contexto 

escolar, possibilitando aos estudantes significar o mundo ao seu redor. Estar incluso 

ao lugar, se sentir parte importante do processo de ensino/aprendizagem, sendo 

protagonista na construção de seus conhecimentos.  

            Evidenciamos também a análise do Grupo focal desenvolvido com seis 

estudantes egressos, que foram alunos da pesquisadora durante os anos de 2012 a 

2017, a fim de identificar estratégias didáticas utilizadas que contribuíram para a vida 

e a partir da vida, entre as estratégias didáticas utilizadas pela pesquisadora  está a 

pedagogia da escuta, muitas vezes essa capacidade de cuidar, vem do desafio de 

manter uma relação de diálogo e respeito, na qual mantendo os vínculos para que os 

estudantes, possam ser autênticos e criativos, tornando o ensino mais humanizado. 

Muitas vezes as pessoas que fazem parte desse contexto ainda não sabem pensar e 

sentir de maneira unificada 

 Destacamos também as análises dos episódios desenvolvidos pela 

pesquisadora, durante os anos de 2012 a 2017, destacando os pressupostos 

metodológicos e teórico da transdisciplinaridade e da ecoformação. Partindo da 

realidade mais próxima, foram abordados temas de grande relevância para os 

estudantes, através das atividades desenvolvidas com os conteúdos curriculares, 

tornam- se significativos. 

            Elaboramos uma proposta de Formação Continuada desenvolvida a partir de 

um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos 

pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação.  
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  A proposta formativa adequa – se aos dados do contexto escolar analisando, 

compreendendo e refletindo ações fundamentais para uma escola engajada numa 

transformação educacional e social, mas tais ações envolvem comprometimento e 

disposição de toda a comunidade escolar. Vale ressaltar que a maioria das 

inovações começam ou surgem de experiências inovadorasda sala de aula, é por 

meio desses ensaios inovadores queas mudanças mais profundas ocorrem nas 

atitudes de dos participantes desse processo, em especial os professores quem 

podem promover essa mudança,  referencial  inovador ORA – Observar, Refletir, 

Aplicar servirá de norte para destacar aprendizagens significativas. 

O produto educacional, intitulado Estratégias Didáticas inovadoras a partir do 

ORA, a proposta formativa modalidade Grupo de Estudos, composta por quatro 

módulos , cada um com duas etapas, norteado pelos pressupostos metodológicos e 

teóricos,  procurou acentuar estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA 

Observando a relevância da transdisciplinaridade e da ecoformação para as 

estratégias pedagógicas diferenciadas, A transdisciplinaridade, é uma metodologia 

que se propõem a uma mudança significativa no ensino atual, pois incide na 

concepção de ensino do educador e na sua prática, a Deste modo, a relação entre a 

instituição e a comunidade concebida pela ecoformação, busca abranger as 

problemáticas, a nível de solução, educando os estudantes de forma crítica, sendo 

capazes de intervir de forma positiva nos contextos educacionais, locais e globais. 

No geral, observa-se que a proposta se adéqua às demandas locais.  

portanto, cabe ao professor mediar à escola e às equipes de profissionais que nelas 

atuam planejar o ensino e organizar os ambientes fazendo com que os estudantes 

possam expressar suas potencialidades e serem acolhidos em suas especificidades. 

Dessa forma, estimula-se o desenvolvimento para que os estudantes consigam 

avançar em direção ao conhecimento, apresentando e desenvolvendo potenciais 

criativos, conscientes, éticos e, responsável pela própria mudança. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

UTILIZADAS PELOS DOCENTE 

 

QUESTIONÁRIO DE AUTOPERCEPÇÃO COMO DOCENTE CRIATIVO 
(VADECRIE) Autor: Dr. Saturnino de la Torre adaptado de Dr. João Henrique Suanno 

 
Instituição __________________________________________Cidade _________________  
Cargo_________________________________  Série/Ano _____________ Sexo M/F_____  
Ano de Formatura___________________________________________________________ 
Área de Formação __________________________________________________________ 
Nome (opcional)  ____________Tempo de serviço magistério________________________ 
E-mail ____________________________________________________________________ 
Data_____/_____/_____ 

 
O presente questionário pretende facilitar a tomada de consciência e a autoavaliação da 
criatividade docente. Para tanto, solicita-se que você registre a percepção sobre sua própria 
atuação e suas crenças por meio da seguinte escala: 

 
É habitual (7-10); Frequentemente (5-7); Ocasionalmente (3-5); Nunca ou quase nunca (1-3) 

 
Procure não ser levado pelo desejável. Seja realista e sincero, possibilitando oportunidades 
para melhorar.   
 

 

 

Valora com sinceridade tuas atividades, atuações e autopercepções no ensino Escala 

1. Procuro saber o que os estudantes pensam, sentem, suas preocupações, gostos, 
aspirações e valores. 
 

 

2. Conecto o ensino com a vida, com os problemas e com a realidade. 
 

 

3. Ajudo os estudantes a desenvolver a consciência de valores ambientais como o uso 
sustentável dos recursos naturais em sua vida pessoal. 
 

 

4. Tenho a facilidade de dialogar e entusiasmar os alunos, envolvendo-os nas atividades 
propostas. 
 

 

5. Considero os problemas como uma fonte de aprendizagem. 
 

 

6. Tenho a convicção de que a educação é a alavanca para transformar a sociedade.  
 

 

7. Reconheço o potencial de cada estudante, acreditando neles e estimulando-os. 
 

 

8. Demonstro ser consciente de que meu papel como educador vai além de ensinar 
conteúdo. 
 

 

9. Promovo que o estudante aprenda a aprender, por descoberta, desenvolvendo sua 
autonomia. 
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APÊNDICE B: GRUPO FOCAL PARA CONHECER A PERCEPÇÃO DOS EX-

ESTUDANTES COM RELAÇÃO À PRÁTICA DOCENTE DA PESQUISADORA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPCÃO DO ESTUDANTE SOBRE PROESSOR (2B)  

 (VADECRIE) Autor: Dr. Saturnino de la Torre adaptado de Dra. Vera Lúcia Simão 

 

O presente questionário pretende facilitar a tomada de consciência e a autoavaliação da 

criatividade docente. Para tanto, solicita-se que você registre a percepção sobre sua própria 

atuação e suas crenças por meio da seguinte escala: 

 

É habitual (7-10); Frequentemente (5-7); Ocasionalmente (3-5); Nunca ou quase nunca (1-3) 

 

Procure não ser levado pelo desejável. Seja realista e sincero, possibilitando oportunidades 

para melhorar.   

 
Avalie com sinceridade suas atuações referentes ao  professor(a)  Escala 

1.  O professor procurava saber o que os estudantes pensam, sentem, suas 
preocupações, gostos, aspirações e valores. 
 

 

2. Consegue entusiasmá-los com projetos que vão além da sala de aula e da disciplina.  
 

 

3. Ele reconhece os talentos de seus alunos, acredita neles e os incentiva a 
desenvolvê-los. 
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ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE - 

Professores 

 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa vinculada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, 

intitulada “O ORA como referencial inovador de ensino aprendizagem aplicado nos anos iniciais”, no 

qual o objetivo é investigar as contribuições do ORA como estratégia didática inovadora aplicada no 

Ensino Fundamental I.      

 

As pessoas que acompanharão os procedimentos serão as pesquisadoras Glaucia Nogara 

(mestranda) e a Dra. Vera Lúcia Simão (orientadora). 

 

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados fornecidos por meio de questionário, visando 

sua utilização para elaboração de um Produto Educacional em formato de livro digital, contendo um 

itinerário a partir do ORA com estratégias didáticas inovadoras para a vida e a partir da vida. 

 

Sua privacidade será mantida por meio da utilização de nome fictício. 

 

Acrescentamos que, mesmo aceitando participar do estudo, o senhor(a) poderá desistir a qualquer 

momento, bastando, para isso, informar sua decisão aos responsáveis. Fica esclarecido ainda que, 

por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro, o(a) senhor(a) não terá direito à 

remuneração. 

 

...................., ...... de ....... de ......... 

 

                                     ........................................................................... 

Responsável pelo fornecimento dos dados 

 

 
Dra. Marlene Zwierewicz 

Coordenadora do Mestrado 
Profa. Dra. Vera Lúcia Simão 

Orientadora 

 

 
Glaucia Nogara 

Mestranda 
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ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – Ex-

estudantes 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa vinculada ao Programa de Mestrado 

Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, intitulada “O 

ORA como referencial inovador de ensino aprendizagem aplicado nos anos iniciais”, no qual o 

objetivo é investigar as contribuições do ORA como estratégia didática inovadora aplicada no Ensino 

Fundamental I.      

 

As pessoas que acompanharão os procedimentos serão as pesquisadoras Glaucia Nogara 

(mestranda) e a Dra. Vera Lúcia Simão (orientadora). 

 

Solicitamos a sua autorização para o uso dos dados fornecidos por meio de grupo focal, visando sua 

utilização para elaboração de um Produto Educacional em formato de livro digital, contendo um 

itinerário a partir do ORA com estratégias didáticas inovadoras para a vida e a partir da vida. 

 

Sua privacidade será mantida por meio da utilização de nome fictício. 

 

Acrescentamos que, mesmo aceitando participar do estudo, você poderá desistir a qualquer 

momento, bastando, para isso, informar sua decisão aos responsáveis. Fica esclarecido ainda que, 

por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro, o(a) senhor(a) não terá direito à 

remuneração. 

 

...................., ...... de ....... de ......... 

 

                                     ........................................................................... 

Responsável pelo fornecimento dos dados 

 

 
Dra. Marlene Zwierewicz 

Coordenadora do Mestrado 
Profa. Dra. Vera Lúcia Simão 

Orientadora 

 

 
Glaucia Nogara 

Mestranda 
 

 

 


	Através desta pesquisa destacamos a possibilidade de uma formação continuada de professores, a partir do referencial inovador ORA, comprometido com a articulação do currículo com a realidade e a aproximação teórico-prática, além de beneficiar os estud...
	Palavras-chave: Formação de professores. Estratégia didática. ORA. Transdisciplinaridade. Ecoformação
	1 INTRODUÇÃO
	O Ser humano é responsável muitas vezes pelas mudanças ocorridas entre uma época a outra. Ele cria, recria e frequentemente influência nos processos históricos desde um olhar complexo. Para Freire, a mudança viria através da educação, por esse motivo,...
	Seguindo os fundamentos destacados por Freire, a troca de experiências entre as pessoas permite a elaboração e apropriação crítica da realidade por parte dos estudantes, bem como, dos professores. Sendo que ao professor cabe compreender “...
	Para Morin as instituições educativas destacam saberes sem apontar “a natureza do conhecimento, que contém em si o risco de erro e de ilusão” (MORIN, 2000, p.16), dessa maneira o conhecimento não representa perfeitamente a realidade, a fragm...
	De acordo com Torre, Pujol e Moraes (2008,p.26), “ o olhar transdisciplinar se projeta na religação de saberes” integrando diferentes e múltiplos campos do conhecimento e consiste em uma visão da realidade, com repercussões no modo de conc...
	Para Morin 2011:
	[...] na lógica recursiva, sabe-se muito bem que o adquirido no conhecimento das partes volta-se sobre o todo. O que se aprende sobre as qualidades emergentes do todo, tudo que não existe sem organização, volta-se sobre as partes. Então pode-se enriqu...
	Na perspectiva do que é ensinar, o que é aprender e como aprender ressalta-se a discussão sobre os quatro pilares da educação UNESCO (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos), o conceito de educação ...
	Os processos que constituem o currículo, planejamento, avaliação, relações interpessoais, o cuidado consigo, com o outro, com o meio são alguns dos vários elementos que permeiam a vida escolar, sendo um diferencial abordá-los na formação continuada d...
	Saravia (2005) em suas reflexões, evidencia que, em se desejando melhorar a qualidade da educação escolar, seria importante, além de promover a construção do conhecimento, incentivar e diversificar o uso de diferentes estratégias metodológic...
	1.1 PROBLEMA
	1.1.1 Objetivo geral
	Elaborar um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação.
	1.1.2 Objetivos específicos
	 Conhecer as estratégias didáticas utilizadas pelos professores que atuam Ensino Fundamental I;
	 Identificar junto aos estudantes egressos da escola investigada, estratégias didáticas utilizadas que contribuíram para a vida e a partir da vida;
	 Analisar em forma de episódios estratégias didáticas desenvolvidas e documentadas pela pesquisadora;
	O Produto Educacional desta pesquisa será um caderno digital a ser utilizado em formação continuada de professores do Ensino Fundamental I, contendo um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos pressupostos teóric...

	1.2 JUSTIFICATIVA

	2 CAMINHOS TEÓRICOS
	2.1 CONTRIBUIÇÕES E ESTUDOS SOBRE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS INOVADORAS PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO SOB A PERSPECTIVA DE PESQUISAS PRECEDENTES
	A coleta de dados deu-se por meio do levantamento bibliográfico em diferentes instrumentos de busca. Para coleta de dados, dos trabalhos científicos extraídos do Portal de Periódicos da Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Super...
	Para elaborar o estado da questão foi realizada a pesquisa sobre a formação de docente optou-se por utilizar as seguintes palavras-chave: “Ecoformação AND Formação de professores”, “Estratégias didáticas AND Criatividade”, “Criatividade AND ...
	Estabeleceu-se como limite temporal os anos entre 2015 e 2021, visto que este era o limite de tempo disponível no sistema para abranger o maior número de pesquisas possíveis, e a busca de dados deu-se entre os dias 10 de abril a 06 de maio de 2021, al...
	3 OBSERVAR, REFLETIR, APLICAR - O ORA COMO REFERENCIAL INOVADOR DE ENSINO
	O referencial inovador ORA - Observar, Refletir e Aplicar (TORRE,1997) trata-se de um referencial inovador, para tornar a aprendizagem significativa, de acordo com (TORRE, 1997, p.9, tradução nossa)  “O objetivo é estudar o comportamento...
	Sendo que o sistema está dividido em quatro caracteristicas, a partir de (TORRE, 1997, p.9, tradução nossa):
	 A observação do mundo para reproduzi-lo: através de passeios, atividades extracurriculares, conhecimento de mundo;
	 A representação fisica e simbolica; a representação corporal do imaginário,  a atividade psicomotora  a partir da realidade, atravé de brincadeira jogos, teatro, trabalhando  as habilidades dos estudante;
	 A ação sobre a representação com grande participação interdisciplinar: atra vés das sequências didáticas, são trabalhados conteudos curriculares, abordados nas diferentes disciplinas, aproveitando o conhecimento prévio dos estudantes;
	 Os efeitos que essa ação produz sobre a aprendizagem humana, aprendizagem através do pedagogia da escuta, partindo  de um ensino comprometido e de uma aprendizagem construtiva para  obter a formação integral do estudante, sendo que o  pensamento e s...
	Dessa maneira, partimos das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras da EMP Didio Augusto, valorizando seus conhecimentos e experiências, priorizando olhar o todo, neste sentido o ORA, nos faz refletir sobre a nossa prática pedag...
	Para Torre (1997, p.14 tradução nossa):
	A simulação nos convida a planejar ações para o futuro, ateando fogo de uma forma específica no uso da imaginação e da criatividade, nos convida a usar estratégias de enfrentamento a realidade; a resolver problemas;tomar decisões, colocar-se em contex...
	De acordo com Torre (1997) é preciso repensar toda a formação que envolve a educação, desde a formação de professores até a ofertada aos estudantes,  sendo assim, precisamos refletir sobre as mudanças, inovações e transformações que ult...
	Desse modo, analisar, compreender e refletir são ações fundamentais para uma escola engajada numa transformação educacional e social, mas tais ações envolvem comprometimento e disposição de toda a comunidade escolar. Vale ressaltar que a maio...
	Para Torre(1997,p.46) as experiencias inovadoras são: “mudanças menos complexas e duradouras, mais esporádicos e específicos em seus objetivos ... eles podem se tornar a primeira fase de grandes inovações alcance… são iniciativas educaciona...
	Quando pensamos  sobre essa  inovação, devemos também discorrer sobre  as melhorias,mudança de ideias e práticas, e para que isso aconteça é essencial estar totalmente aberto ao novo, às possíveis mudanças e flexível ao novas propostas.
	Partimos então para os  procedimentos  do referencial inovador ORA,   para Torre (1997) a estrutura inicial do mesmo está focado em uma serie de diretrizes, coleta de informaçãoes e reflexão do aluno ao entrar em contato com uma experiência o...
	 1ª fase Experiência previa: a mesma informação poderá ter resultados  diferentes  na aprendizaem dos estudantes, dependendo das informações anteriores sendo associada a realidade vivida ou simulada
	 2ª fase  Observação e compreensão: Tomar consciencia do que podemos aprender, por que aprender, quem pode aprender,o Referencial inovador ORA nos ajuda a fazer isso;
	 3ªfase: Reflexão  é o ato que nos faz elevar  o nível de consciência, com o que nos rodeia ou nos preocupa, através da reflexão enriquecemos os significados  dos saberes  nos deparamos com os novos;
	 4ª fase Aplicação : Aplicar é fazer um novo uso da informação, ou levar em conta, uma nova atuação.
	Fonte: organizado pela pesquisadora (2021).
	4  FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
	Para debater o ensino/aprendizagem, imediatamente pensamos na formação continuada do professor relacionando sua prática pedagógica, Perrenoud (1999), considera como características relevantes da prática pedagógica e profissão docente, o...
	Organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da admini...
	A formação de professores é um tema bastante discutido no dia a dia das escolas, por abordar temáticas que vem ao encontro das necessidades específicas de cada professor, além de, demandas emergentes que são parte do contexto escolar. O conh...
	Para Gatti (2010) a formação continuada é feita de modo fragmentado, em cursos isolados, muitos como apêndice de um bacharelado, sem um perfil profissional que traduza claramente que se trata de formação para a docência na educação básica.
	Para Imbernón (2010) a solução está em potencializar uma nova cultura formadora que gere novos processos na teoria e na prática da formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias. A ideia deve se potencializar em uma formação que seja...
	Entretanto a formação continuada de professores, continua focando em disciplinas afastadas entre si, fazendo com que as práticas pedagógicas reflitam um ensino fragmentado e descontextualizado, onde prioriza-se os conteúdos e ignora-se as...
	É oportuno, que a formação continuada de professores articule os saberes com o conhecimento, e a prática do cotidiano escolar, considerando, que o ensino e a aprendizagem são processos interligados, que os saberes e conhecimento estão natural...
	Dessa maneira, observa-se a necessidade em enfatizar estratégias didáticas inovadoras, neste contexto a transdisciplinaridade nos faz ultrapassar a visão fragmentada na produção de saberes, associando as inúmeras partes que compõem. Os con...
	Gatti (2009), ressalta a apreensão com a formação continuada de professores deve ser inserida na pauta mundial das discussões sobre educação, as políticas públicas  movimentam-se,  na direção de reformas curriculares e de mudanças na formaç...
	Freire (1987, p.72) já advertia   modelos de formação continuada que “em lugar de apostar na formação dos educadores o autoritarismo aposta nas suas ‘propostas’ e na avaliação posterior para ver se o ‘pacote’ foi realmente assumido e seguido”.
	Mas é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma -se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não...
	É importante que nós professores possamos  compreender e reconhecer as individualidades de cada estudante, sabendo que são capazes de aprender e expressar o aprendido de diferentes maneiras. Quando se tem um olhar para o todo, seja para o estudante c...
	Na perspectiva do aprender a ensinar e a ser professor, pode-se dizer que esse é um processo de construção de saberes contínuos, Tancredi, Reali e Mizukami (2003, p.3) destacam que:
	[...] a competência profissional para a docência não decorre apenas da formação inicial, mas relaciona-se com o entendimento do outro, dos estudantes, da matéria, da pedagogia, do desenvolvimento do currículo, das estratégias e técnicas associadas com...
	Por vezes, precisamos de uma formação continuada de professores, que vise a ecologia dos saberes na base epistemológica do pensamento ecossistêmico, sob o olhar transdisciplinar. Para Moraes, Torre (2004, p 58) “[...] no ato de conhecer a realidade, a...
	Nos deparamos com um currículo organizado de forma fragmentada que se replica na organização do planejamento, nas disciplinas que não conversam entre si, nas relações interpessoais que focam numa mente desvinculada de um corpo e de um espírito. Autor...
	Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental da educação, já que se refere ...
	5 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
	A formação continuada de professores necessita ser concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão e construção teórica e não como mera aprendizagem de novas técnicas, atualização em novas receitas p...
	As explicações teóricas, em geral, cansam o auditório, que é mais predisposto a receber experiências, histórias, exemplos vivos. São mais atraentes a beleza da forma ou o sabor dos frutos do que o imbricado tecido das raízes. E, no entanto, sem elas,...
	Dessa maneira buscamos no ensino a superação da fragmentação disciplinar das matérias, por estratégias didáticas integradoras, em forma de projetos, oficinas, espaços ou cenários de trabalho e estratégias criativas.
	Sendo que Morin propõe a “reforma do pensamento”, no sentido de compreendermos que a fragmentação das disciplinas escolares vem dificultando a aprendizagem, sendo tudo está interligado. Morin afirma que “o homem tem um espírito, mas est...
	A transdisciplinaridade ressalta a contextualização de teorias, religação de saberes nas estratégias didáticas, dando um novo significado a educação, é necessário que o professor compreenda a teia das relações existente entre sujeito e obj...
	Destacamos então a necessidade de oportunizar os professores e estudantes disciplinas e ações que proporcionem a ressignificação do ensinar e aprender religando as diferentes áreas de conhecimento, nas práticas pedagógicas. A partir desse co...
	A construção de conhecimentos e de estratégias didáticas para lidar com os desafios advindos da sociedade do conhecimento é objetivo da ecoformação, que se utiliza de uma visão transdisciplinar, ou seja, dinâmica e interativa, para abrange...
	[...] ecoformação como uma maneira sistêmica, integradora e sustentável de entender a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e à natureza. O caráter de sustentabilidade somente é possível quando se estabelecem relações entre todos o...
	Para ilustrar algumas possibilidades, organizamos no Quadro 03 algumas ideias de estratégias didáticas inovadoras.
	Fonte: Pesquisadora (2021).
	5.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA
	A SD - Sequência Didática, pode ser definida como “um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 97).  De acordo com Dolz (2004)...
	Uma SD deve permitir a transição progressiva das capacidades iniciais dos estudantes para que estes dominem os conteúdos. Tendo em vista a complexidade de atividades, em relação os elementos que excedem as capacidades iniciais. Essas necess...
	Para Paulo Freire a SD na dialogicidade, refletindo o papel da escola em formar um cidadão crítico, participativo nos propondo elaborar estratégias diferenciadas, muitas vezes envolvendo espaços não formais. O projeto de uma SD preconiza a ...
	Neste contexto Zabala situa o professor como um profissional que necessita “[...] diagnosticar o contexto de trabalho, tomar decisões, atuar e avaliar a pertinência das atuações, a fim de reconduzi-las no sentido adequado” (ZABALA, 1998, p....
	Uma unidade básica do processo de ensino/aprendizagem, cujas diversas variáveis apresentam estabilidade e diferenciação: determinadas relações interativas professor/alunos e alunos/alunos, uma organização grupal, determinados conteúdos de aprendizagem...
	A necessidade de conhecer o que acontece em sala de aula para que se possa adotar medidas que retomem e propagem o que funciona, bem como rever o que não está dando certo para que seja modificado e, desse modo, oportunizar um ensino capaz de...
	Freire (1980) considera que a educação deve se desenvolver voltada na realidade do estudante, fazendo-o questionar e refletir sobre a realidade por meio do diálogo problematizador, que proporciona a identificação do contexto de vida do estudante, per...
	BRASIL (2012, p. 23) destaca que
	Ao realizar as atividades planejadas em cada módulo da sequência, a criança mobiliza as capacidades já construídas integrando-as em um todo maior. As produções resultantes dessa atividade possibilitam avaliar o processo de aprendizagem e orientar as i...
	O professor deverá primeiramente investigar os conhecimentos prévios dos estudantes, destacando o contexto histórico ondes os estudantes, a escola, os professores e a comunidade escolar estão inseridos, e assim construir hipóteses no desenvolvimento ...
	Segundo Zabala (1998), para que as interações educativas em sala de aula aconteçam de maneira a favorecer a aprendizagem dos estudantes, o professor necessita colocar em prática uma série de funções: planejar sua atuação de forma flexível, a...
	O desenvolvimento da estratégia didática que se fez referência, que foque o papel ativo do estudante ao longo de seu processo de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento da criatividade. Dessa forma, criar um ambiente de aprendizag...
	A SD será construída a partir do conhecimento, da sua própria experiência, além da experiência dos colegas de trabalho, que venham a contribuir para o ensino/aprendizagem dos estudantes. Freire faz referência da teoria a partir da própria p...
	5.2 PEDAGOGIA DA ESCUTA
	Uma das estratégias para a formação de professores é incluir no plano de trabalho da escola a pedagogia da escuta. Por vezes as ações formativas têm predominado uma formação constituída de transmissão de conhecimentos, métodos, técnicas por ...
	O Sentipensar é termo criado pelo professor Saturnino de La Torre (1997), em suas aulas de criatividade na Universidade de Barcelona (Torre, 2001), destacando “o processo mediante o qual colocamos para trabalhar conjuntamente o pensamento e o sentime...
	Para Moraes e Torre (2004) necessitamos compreender o ser humano em sua inteireza, no dia a dia, o ser humano atua como um todo, onde pensamento e sentimento encontram-se em holomovimento , associando de maneira que fica difícil saber qual dos dois p...
	As realizações humanas resultam, portanto, dessa dinâmica relacional provocada pelas mudanças estruturais geradas no fluir de uma emoção à outra. E isto não acontece por acaso, mas surge a partir da coerência do próprio viver do sujeito, da forma como...
	Paulo Freire (1987) idealiza a formação do educador como permanente o que implica a compreensão do ser humano como inconcluso, finito e que está sempre em busca do “ser mais”. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado ...
	Essa consciência do inacabamento do homem, nos proporcionam uma busca de infinitas possibilidades e projetos a serem realizados na busca constante do “ser mais” tornando possível a sua educação e formação ao longo da vida, possibilitando a c...
	Os professores podem por meio da escuta e do diálogo refletirem sobre as suas necessidades e problemas concretos e assim realizarem uma análise crítica do seu fazer pedagógico para criar e recriar as práticas. A escuta e o diálogo são essenc...
	Torre (2005) destaca que entre o sentir e o pensar, existe um diálogo analógico criativo, onde fica evidente a existência de uma relação necessária entre sentimento/emoção e pensamento/razão, como base de todos os processos de construção do c...
	Destacando por essa razão, Freire nos possibilita identificar a escuta como um caminho, uma atitude, saber da formação e como prática pedagógica docente. É com base nessa compreensão que Freire (1987, p. 35) ressalta a importância do “ouvir meninos e ...
	Evidenciamos também Loris Malaguzzi, que promove uma ideia transformadora a relacionada as crianças e da Pedagogia. Malaguzzi (1999, p. 71) “direcionou que, para construir uma Pedagogia voltada as crianças, deve-se estar consciente de “que as coisas r...
	Saber escutar as necessidades, as dificuldades e os problemas enfrentados pelos/as educadores/as na prática pedagógica, contribui também para poder dialogar com alunos, professores, equipe gestora da escola e a família. Freire (1987, p. 43)...
	Neste contexto a escuta favorece uma atitude de respeito mútuo de entre professores e estudantes. Ao escutar o aluno em suas dúvidas, dificuldades e receios o educador aprende a falar com ele. Freire nos ensina que “é ouvindo o educando, tarefa inacei...
	5.3 CRIATIVIDADE
	Nossa sociedade está em transformação, cada vez mais desenvolvida com seus processos tecnológicos e de produção do conhecimento, considera-se fundamental que o sistema educacional também esteja neste processo de avanços e progressos n...
	A criatividade começa a ser entendida como uma qualidade não exclusiva dos indivíduos, mas também das organizações, comunidades, povos e culturas. A criatividade, desde um paradigma da complexidade e da interação sociocultural, é um potencial que afl...
	Todo ser humano é criativo. De forma muito particular, as pessoas demonstram serem criativas nas mais diversas atividades do cotidiano, desde tarefas simples até outras que envolvem complexidade extrema. O fato é que as pessoas dedicam pouc...
	Para Torre (2009, p. 57) “a essência do criativo exige três condições: a) potencial ou capacidade, b) geração de algo novo e diferente, pertinente com os valores, c) e comunicação ou expressão de uma ideia, realização ou proposta”. Nesta direção a...
	1º Ser: é o mundo emocional e interior a ser projetado, no qual o entusiasmo é caracterizado pela entrega de corpo e alma ao que se está fazendo.
	2 º Saber: trata-se do conhecimento, é preciso conhecer o campo em que se está criando.
	3º Fazer: quando se faz algo concreto, utilizando a criatividade em todos os momentos.
	4º Querer: vontade, esforço, auto-organização, para transformar a primeira ideia em algo realmente criativo.
	Coração da Pessoa Criativa: é o conceito da complexidade, conforme Torre (2011):
	As pessoas criativas são pessoas que nos desconsertam, nos transbordam e desafiam nossa capacidade de encaixá-las em algum lugar. A pessoa criativa tem tendência a manifestar-se de forma diferente em função de uma série de situações, além disso, sabe ...
	O estudante criativo é aquele que busca novas pesquisas, ideias e soluções, de novos saberes, reconstruindo a realidade. Desta maneira, o desenvolvimento da criatividade depende da relação que o estudante possui com o meio social e cultur...
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	7 METODOLOGIA DA PESQUISA
	Na sexta etapa, como Produto Educacional desta pesquisa, produção de um caderno digital a ser utilizado em formação continuada de professores do Ensino Fundamental I, contendo um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, nortea...
	7.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA

	7.5 RECURSOS
	Os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto serão divididos em recursos humanos, materiais, permanentes e físicos e financeiros. Os recursos humanos constituem-se de estudantes, escola e professores da Escola Municipal Professor Didio Au...
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	A sociedade como todo, está passando por modificações cada vez mais rápidas em um mundo cada vez mais globalizado, tecnológico em que as relações interpessoais, humanas de solidariedade e bem comum parecem se tornar algo distante da vida h...
	Elaboramos uma proposta de Formação Continuada desenvolvida a partir de um itinerário com estratégias didáticas inovadoras a partir do ORA, norteado pelos pressupostos teóricos e metodológicos da transdisciplinaridade e ecoformação.
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