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RESUMO 

 

Em razão de cada contexto histórico, os fundamentos da Educação subsidiam-se por 
tendências pedagógicas, cujo objetivo consiste em formar pessoas com base em diferentes 
concepções, sejam sociais, políticas, econômicas, entre outras. No Brasil, observa-se que uma 
das primeiras tendências pedagógicas, liberal tradicional, continua influenciando as práticas 
pedagógicas dos professores nos dias atuais. Nessa perspectiva, prioriza-se o ensino 
disciplinar, com a repetição e a reprodução de conteúdos para o desenvolvimento cognitivo e a 
alienação dos estudantes a uma visão minimizada do mundo. Ao constatar essa realidade, esta 
pesquisa contribui para que as estratégias adotadas nos processos de ensino e de 
aprendizagem sejam integradas, articuladas e promovam a participação ativa e proativa dos 
estudantes, valorizando a autonomia, além de, igualmente, estimular o protagonismo e o 
compromisso com ações que favorecem o bem viver consigo, com o outro e com o ambiente. 
Para isso, priorizou-se o Paradigma Ecossistêmico (MORAES, 2004) e a abordagem baseada 
em projetos, especificamente a metodologia de Projetos Criativos Ecoformadores - PCE 
(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). O estudo contempla a proposta de um Cenário Ecoformador 
em uma escola da Rede Municipal de Ensino de União da Vitória/PR e sua aplicação articulada 
aos conteúdos curriculares e às demandas da realidade, respaldando-se em conceitos como o 
pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a ecoformação. A pergunta norteadora se 
limita a conhecer quais são as contribuições da elaboração colaborativa de um Cenário 
Ecoformador no ensino e na aprendizagem de estudantes do 5º ano que frequentam a Escola 
Municipal Professor Didio Augusto de União da Vitória - Paraná.  Visando a responder a esse 
questionamento, a pesquisa objetivou evidenciar as contribuições de um Cenário Ecoformador, 
elaborado colaborativamente no ensino e na aprendizagem de estudantes do 5º ano que 
frequentam a Escola Municipal Professor Didio Augusto de União da Vitória – Paraná. Para o 
cumprimento desse objetivo, adotou-se a Pesquisa-ação, com abordagem qualitativa, sendo 
usados o questionário e a entrevista para a coleta de dados. Para subsidiar o estudo, recorreu-
se aos principais autores: Moraes (2003,2004); Morin (2000); Nicolescu (1999); Pineau (2005); 
Torre (2008,2009); Zwierewicz (2017,2019) e Torre e Zwierewicz (2009). Face ao exposto, o 
estudo se comprometeu em prover mudanças necessárias no cenário educacional, as quais 
surgem de demandas sociais e ambientais e de incertezas em relação ao futuro. A experiência 
vivenciada ocorreu em meio a uma das maiores crises sanitárias enfrentadas pelos habitantes 
deste planeta: a pandemia da COVID-19. As aulas estavam sendo ofertadas de forma remota, 
mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, contudo, considerando a 
vulnerabilidade econômica das famílias no acesso aos recursos digitais, a maioria dos 
estudantes recebeu materiais impressos para a continuidade dos estudos. Em razão da Covid -
19 e da falta de recursos financeiros, ainda não foi possível construir o espaço ecoformador, 
mas tem-se esse compromisso com os estudantes que se envolveram nesta pesquisa. 
Contudo, desenvolveu-se o PCE com atividades alternativas para o planejamento e a 
prospecção da construção do Cenário Ecoformador. Para a elaboração das atividades do PCE, 
algumas ações ocorreram de forma presencial, com autorização da Secretaria Municipal de 
Educação de União da Vitória/PR e das famílias, respeitando os protocolos de segurança em 
razão da COVID-19. Criaram-se oportunidades diante da crise e mostrou-se, ao longo deste 
documento, que as pesquisas em educação, mesmo com recursos escassos, são capazes de 
polinizar ações de cuidado com o planeta e, por consequência, dos seres que nele habitam. A 
pesquisa contribui com o campo da educação ao evidenciar as possibilidades de prover 
práticas pedagógicas contextualizadas com a realidade dos estudantes, práticas essas que se 
efetivam nos princípios da transdisciplinaridade, do pensamento complexo e da ecoformação. 
E, por fim, para a pesquisadora, a pesquisa possibilitou a apropriação de diferentes saberes 
essenciais à docência e às práticas transformadoras. 
 
Palavras-chave: Projetos Criativos Ecoformadores. Cenário Ecoformador. 
Transdisciplinaridade. Ecoformação.  



ABSTRACT 

 

Because of each historical context, the foundations of Education rely on pedagogical trends 
whose aim is to educate people based on different conceptions, whether social, political, 
economic or others. In Brazil, one of the first pedagogical trends, the traditional liberal one, 
keeps on influencing the pedagogical practices of teachers until today. From this perspective, 
disciplinary teaching is prioritized, with repetition and reproduction of subject matter for students' 
cognitive development and alienation, with a minimized view of the world. In view of this reality, 
this study contributes in a way that the strategies adopted in teaching and learning processes 
be integrated and articulated, and promote students’ active and proactive participation, valuing 
autonomy and stimulating their protagonism and commitment to actions that favor the good 
living with oneself, with others and with the environment. For this purpose, the study drew on 
the Ecosystem Paradigm (MORAES, 2004) and the project-based approach, specifically the 
methodology for Eco-pedagogical Creative Projects (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). The study 
contemplates the proposal of an Eco-pedagogical Scenario in a school in the municipality of 
União da Vitória, state of Paraná (PR), Brazil, and its articulated application to the syllabi and 
the demands of reality, supported by concepts such as complex thinking, transdisciplinarity and 
eco-pedagogy. The guiding question is centered on investigating the contributions of the 
collaborative devising of an Eco- pedagogical Scenario in the teaching and learning process of 
5th graders attending the Professor Didio Augusto Municipal School in União da Vitória, PR. To 
answer this question, the study focused on pinpointing the contributions of a collaboratively 
devised Eco-pedagogical Scenario in the abovementioned grade and school. To fulfill this 
objective, Action Research was adopted, with a qualitative approach, using a questionnaire and 
interviews for data collection. The study was substantiated mainly by these authors: Moraes 
(2003, 2004); Morin (2000); Nicolescu (1999); Pineau (2005); Tower (2008, 2009); Zwierewicz 
(2017, 2019), and Torre and Zwierewicz (2009). The school object of study is located in a 
neighborhood formed by an economically vulnerable population, extraneous to environmental 
conservation. Given the above, the study is committed to providing relevant changes in the 
educational scenario, which arise from social and environmental demands and uncertainties 
about the future. The experience in question took place in the middle of one of the biggest 
sanitary crises faced by the inhabitants of this planet – the COVID-19 pandemic. Classes then 
began being conducted remotely, mediated by Digital Information and Communication 
Technologies, however, considering the economic vulnerability of families in accessing digital 
resources, so most students were receiving printed materials to continue their studies. Due to 
the COVID-19 situation and lack of financial resources, the eco-pedagogical space has not yet 
been built. However, the Eco-pedagogical Creative Project was developed with alternative 
activities aimed at planning and prospecting the construction of the Eco-pedagogical Scenario. 
For the preparation of the activities of Project, some actions were held in person, with 
authorization from the Municipal Education Department of União da Vitória/PR and the families 
involved, respecting the COVID-19 safety protocols. We created opportunities in the face of the 
crisis and showed throughout this document that research in education, even with scarce 
resources, is capable of pollinating actions to care for the planet and consequently for the 
beings that inhabit it. The contributions of this study therefore comprise the evidence of 
possibilities of pedagogical practices that are contextualized with the students' reality, which are 
carried out on the principles of transdisciplinarity, complex thinking and eco-pedagogy, enabling 
the appropriation of different knowledge, essential for teaching and transformative practices. 
 
Palavras-chave: Eco-pedagogical Creative Projects. Eco-pedagogical Scenario. 
Transdisciplinarity. Eco-pedagogy 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A valorização do cientificismo e da tecnociência, que emergem do conhecimento 

especializado, tem acentuado os riscos sociais proliferando a pobreza, a miséria, a 

fome, a violência, a degradação ambiental e a alienação dos seres humanos. Movida 

por interesses políticos e econômicos, essa proposta de sociedade promove um 

convívio com a falta de solidariedade e de espiritualidade (MORAES, 2003). Contudo, 

“É preciso esperança para não nos entregarmos ao definitivo caos, para não 

desistirmos de procurar o sentido da existência, mesmo com a convicção da 

transitoriedade e da finitude da condição humana, da interveniência do aleatório” 

(PETRAGLIA, 2008, p.35). 

É evidente que essa postura pragmática de ser, estar e agir no mundo e sobre o 

mundo é proveniente de culturas herdadas e, principalmente, das concepções 

pedagógicas adotadas por algumas instituições de ensino. Observa-se que as 

propostas pedagógicas se apresentam cada vez mais especializadas, “[...] os saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, 

realidades ou problemas cada vez mais [...] transversais, multidimensionais e 

transnacionais, globais, planetários” (MORIN, 2009, p.13). 

Tais práticas são resultados da persistência do ensino fundamentado no 

pensamento reducionista, vinculado ao paradigma tradicional ou positivista. Traduzem-

se pela memorização e reprodução de conteúdos, conhecimentos acumulados e por 

iniciativas fragmentadas e descontextualizadas. Dessa forma, como destaca Morin 

(2009), fica evidente a urgência em se promover uma educação planetária, que resgate 

a conscientização e a valorização do meio em que habitamos. Nessa perspectiva, 

D’Ambrósio (1997, p. 89) enfatiza que “[...] Se pretendemos uma educação abrangente, 

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

que repensar nossa prática, nossos currículos”. 

Nóvoa (2017, p. 1111) enfatiza que “[...] estamos perante um momento crucial da 

história dos professores e da escola pública. Precisamos repensar, com coragem e 

ousadia, as nossas instituições e as nossas práticas”. A escola precisa, portanto, 

redimensionar sua ação diante das demandas do contexto social e ambiental, 

estimulando o docente a trabalhar conhecimentos que não são imutáveis (MIZUKAMI, 



13 
 

 

 
 

2003) e articulá-los à realidade (ZWIEREWICZ, 2017), já que “[...] todos os avanços do 

conhecimento aproximaram-nos de um desconhecido que desafia os nossos conceitos, 

a nossa lógica e a nossa inteligência” (MORIN, 2005, p. 22).  

Os insertos dos autores apresentados anteriormente evidenciam a emergência 

de transformar as práticas pedagógicas atuais com vista à religação dos saberes, 

culminando com a unidade do conhecimento proveniente da colaboração das 

diferentes áreas do conhecimento. Para isso, mostra-se necessária a reforma do 

pensamento, possibilitada com o estímulo do pensamento complexo proposto por 

Morin (2005). Dificilmente, “[...] haverá transformação sem a reforma do pensamento, 

ou seja, revolução nas estruturas do próprio pensamento. O pensamento deve tornar-

se complexo” (MORIN, 2000, p.10). 

A religação dos saberes não se limita à junção dos conhecimentos entre as 

disciplinas, pois o modo de pensar organizador (pensamento complexo) que provê uma 

espécie de unidade do conhecimento é almejado com uma visão transdisciplinar, pois 

abrange o que está entre, além e através delas (NICOLESCU, 2018). Na abordagem 

transdisciplinar, reconhecem-se as diferentes percepções dos sujeitos que levam aos 

diferentes níveis de realidade dos objetos de conhecimento, incluindo a ‘zona do 

sagrado’ intrínseca da natureza humana (MORAES, 2015). Nessa perspectiva, Suanno 

(2013, p.68) enfatiza que “[...] Só a inter-relação e religação dos saberes podem ajudar-

nos a reconstruir o conhecimento nesta teia complexa da realidade. Uma realidade que 

é tanto pessoal, como grupal, social, natural e espiritual, interligadas e inseparáveis”. 

Na pesquisa, aqui proposta, parte-se do princípio de que “[...] a educação deve 

contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, 

ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão” (MORIN, 2000, p.65), dando sentido 

ao conteúdo curricular na sua aproximação com a realidade e com as possibilidades de 

promover intervenções que a transformem. Portanto, pauta-se na complexidade e na 

transdisciplinaridade, mas se ampara, de modo semelhante, na ecoformação (PINEAU, 

2004). 

 
O termo ecoformação propõe uma teoria tripolar de Educação Ambiental e, 
desse modo, amplia a dimensão e o alcance dos processos educativos 
(ambiental e permanente) redimensionando-os nos termos da trindade humana 
e da teoria dos três mestres. A noção de trindade humana pressupõe que o 
homem se constrói sob um triplo pertencimento: à sua individualidade, à sua 
espécie, à sua sociedade (SILVA, 2008, p. 98). 
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A ecoformação constitui-se em um processo de formação continuada, no qual os 

habitantes da ‘sociedade-mundo’ valorizam, respeitam e atuam em defesa da 

educação ambiental e, por consequência, de seus recursos humanos, materiais e 

imateriais. A ecoformação se ampara na teoria dos três mestres de Jean-Jacques 

Rousseau (homem, outros, coisas) e na trindade humana (indivíduo, sociedade, 

espécie), explicada pelo pensamento complexo de Edgar Morin.  

 

É pela via de Morin que seguem os postulados da ecoformação. Ela constitui 
uma auto-hétero-ecoformação: o homem individualidade (auto) se constrói a si 
mesmo pela interdependência que estabelece com suas alteridades (hétero) e 
com o seu ambiente material (eco). Nesse sentido, ao formar-se a si mesmo, o 
homem também contribui para a formação dos outros e do seu ambiente 
(SILVA, 2008, p.100). 

 

Ao priorizar o pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a ecoformação na 

prática pedagógica, criam-se “[...] possibilidades para que os estudantes acessem, 

aprofundem, construam e difundam conhecimentos e soluções em conexão com a 

realidade” (ZWIEREWICZ et al., 2020, p. 694). Criam-se outras possibilidades: a 

valorização dos diferentes saberes e dos diferentes níveis de realidade; valorização 

dos seres que habitam o planeta Terra; valorização dos integrantes e dos 

conhecimentos provenientes das relações que se estabelecem entre os elementos da 

teoria tripolar, bem como a compreensão dos conflitos provenientes dos três polos da 

trindade humana (indivíduo, sociedade e a espécie). 

A pesquisa, aqui proposta, busca contribuir para que as estratégias adotadas 

nos processos de ensino e de aprendizagem sejam integradas, articuladas e que 

promovam a participação ativa e proativa dos estudantes, valorizando a autonomia e o 

protagonismo no processo de construção do conhecimento. Mas qual concepção 

pedagógica e estratégia buscar para prover práticas pedagógicas alinhadas aos 

princípios da complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação? Neste estudo, 

priorizou-se o Paradigma Ecossistêmico (MORAIS, 2004) e a abordagem baseada em 

projetos, especificamente a metodologia de Projetos Criativos Ecoformadores - PCE 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). 

O estudo limita-se ao ensino de estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental 

da Escola Municipal Professor Didio Augusto, União da Vitória, Paraná, tendo como 

objetivo inicial criar, colaborativamente, um Cenário Ecoformador, utilizando tanto a 

etapa de elaboração do projeto como a de construção na apropriação de conteúdos 
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curriculares, possibilitando, dessa forma, tornar os processos de ensino e de 

aprendizagem pertinentes à realidade educacional dos envolvidos na pesquisa.  Até o 

final da pesquisa, os recursos financeiros arrecadados não foram suficientes para que 

o espaço físico do Cenário Ecoformador fosse concretizado. Contudo, o projeto foi 

elaborado, com a simulação da construção do cenário ecoformador, sendo propostas 

atividades no âmbito do projeto, contextualizadas com a construção do cenário, com o 

engajamento dos estudantes e professores que participaram da pesquisa. 

Os Cenários Ecoformadores desenvolvidos de forma colaborativa são espaços 

acessíveis e que buscam promover “[...] a interação e o protagonismo na realização de 

vivências/experiências para valorização das relações consigo mesmo, com o outro e 

com o meio natural e social [...]” (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019, p.85). 

A elaboração do projeto e a sua articulação com os conteúdos curriculares 

implicam em uma pesquisa de campo nutrida pelo paradigma ecossistêmico. Destaca-

se que, para esse paradigma, “[...] não há separatividade, inércia ou passividade [...] 

Tudo está relacionado, conectado e em renovação contínua” (MORAES, 1996, p.61). É 

por meio de tal modelo que o pensamento complexo pode ser estimulado, pois este  

 
[...] é um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca as relações 
existentes entre os diversos aspectos da vida. Trata-se de um pensamento que 
integra os diferentes modos de pensar, opondo-se a qualquer mecanismo 
disjuntivo (PETRAGLIA, 2013, p.16). 
 

É nesse processo colaborativo que se pretende estimular possibilidades para 

que seja contemplada uma necessidade histórica latente da espécie humana: viver 

naturalmente em grupos. Considerada uma necessidade básica por pertencer, essa 

busca pelo grupo motiva as relações mais profundas e positivas e tem semelhança 

com a qualidade dos laços estabelecidos e do sentimento de aceitação (BAUMEISTER; 

LEARY, 1995). 

Essa necessidade de pertencimento é visível nas escolas, principalmente entre 

os estudantes do 5º ano, pois estão em fase de transição da infância para a pré-

adolescência. É nessa fase que fica mais evidente a reafirmação de ser aceito, de ser 

ouvido, de fazer parte daquele grupo social. São relações e aprendizagens que 

constituem a busca pela ressignificação do próprio ser.  

Partindo dessa concepção, a criação de um Cenário Ecoformador, produto desta 

pesquisa, dinamiza-se por oportunizar que os estudantes participem, façam uso da sua 

criatividade, sejam produtores de conhecimentos e interajam com seus pares tornando 
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o aprendizado significativo e prazeroso. Nesse intuito, buscou-se, por meio da 

participação dos estudantes, desenvolver atividades compartilhadas, promovendo o 

sentimento de pertencimento e o estímulo ao protagonismo, despertando, assim, o 

interesse dos mesmos em contribuir com sugestões para a restauração do espaço 

ecoformador. 

A experiência vivenciada neste estudo ocorreu em meio a uma das maiores 

crises sanitárias enfrentadas pelos habitantes deste planeta: a pandemia da COVID-19. 

Nesse contexto, as aulas estavam sendo ofertadas de forma remota, com a 

possibilidade de mediação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, 

contudo, considerando a vulnerabilidade econômica das famílias em relação ao acesso 

aos recursos digitais, a maioria dos estudantes recebeu materiais impressos para a 

continuidade dos estudos.  

Para a efetivação do PCE, algumas ações ocorreram de forma presencial, com 

autorização da Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória/PR e das 

famílias, respeitando os protocolos de segurança em razão da COVID-19: atividades 

internas e externas ao cenário ecoformador. Como exemplos de atividades internas, 

citam-se: construção de maquete com simulação do espaço interno do cenário 

ecoformador; pintura em cerâmica, entre outras. Como exemplos de atividades 

externas, inclui-se o plantio de mudas no entorno da escola, que envolveu conteúdos 

relacionados ao sistema de medidas, como medir os canteiros de flores, práticas de 

plantio, cuidado com as plantas (regar), além da confecção de placas para colocar nos 

canteiros visando à preservação e à conscientização ambiental, entre outras. 

Esta proposta consiste em uma iniciativa inovadora e que poderá ser um 

diferencial para o Ensino Fundamental ao se constituir em um referencial para que 

novas iniciativas possam ser concretizadas, em outras escolas, na busca pela 

superação do ensino linear e fragmentado. A proposta demonstra a importância de 

trabalhar conteúdos matemáticos enquanto se calcula o material para a construção do 

Cenário Ecoformador; de identificar as medidas para definir os móveis e os materiais 

que podem ser disponibilizados; elaborar textos enquanto se discute a importância da 

reutilização de materiais; realizar produções artísticas envolvendo o layout do Cenário 

Ecoformador; estudar conteúdos de ciências enquanto se analisa o aproveitamento de 

materiais reutilizáveis; enfim, de promover o ensino transdisciplinar, complexo e 

ecoformador que valorize as relações humanas, tanto no espaço escolar, quanto no 
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espaço social. Essa capacidade de articulação e de coletividade, de envolvimento e de 

interação que envolve toda a comunidade escolar é o diferencial desta pesquisa. 

Com base no exposto, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: quais são 

as contribuições da elaboração colaborativa de um Cenário Ecoformador na pertinência 

do ensino e da aprendizagem de estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental que 

frequentam a EM Professor Didio Augusto de União da Vitória-PR? E, para respondê-

la, o objetivo geral consistiu em evidenciar as contribuições de um Cenário 

Ecoformador, elaborado colaborativamente, na pertinência do ensino e na 

aprendizagem de estudantes que frequentam a EM Professor Didio Augusto de União 

da Vitória–PR. 

Considerando o objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

(i) identificar, junto aos estudantes e aos docentes do 5º ano da EM Professor Didio 

Augusto, sugestões para a elaboração do Cenário Ecoformador; (ii) definir, junto aos 

docentes do 5º ano da EM Professor Didio Augusto, conteúdos curriculares e 

atividades a serem desenvolvidas com os estudantes durante o processo de 

elaboração do Cenário Ecoformador; (iii) conhecer a percepção dos docentes e dos 

estudantes do 5º ano da EM Professor Didio Augusto quanto às contribuições da 

elaboração do Cenário Ecoformador no processo de ensino e aprendizagem; (iv) 

construir o produto educacional – PCE, contemplando todo o processo de constituição 

e cocriação com os sujeitos envolvidos.  

No percurso da pesquisa, evidenciou-se que, em razão do contexto histórico, os 

fundamentos da Educação são subsidiados por tendências pedagógicas, “[...] cujo 

propósito consiste na formação de sujeitos com base em concepções sociais, políticas, 

econômicas, antropológicas, históricas, entre outras” (STEIN et. al., 2020, p.3).  

Desde a época da educação dos jesuítas, a tendência tradicional, uma das 

tendências liberais, têm influenciado as práticas pedagógicas, resistindo ao tempo ao 

priorizar o desenvolvimento cognitivo, a repetição e a reprodução de conteúdo, 

transformando o estudante em um ser passivo diante de um ensino que não estimula o 

desenvolvimento de todas as dimensões que o constituem (OLIVEIRA, 2019).  

Dessa forma, ao constatar que o ensino continua atrelado ao pensamento 

reducionista proveniente da abordagem positivista, percebe-se a importância de se 

buscarem práticas pedagógicas inovadoras que contemplem a necessidade da atual 

demanda. Portanto, esta pesquisa acadêmica contribui com o campo da educação ao 
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evidenciar as possibilidades de prover práticas pedagógicas contextualizadas com a 

realidade dos estudantes, práticas essas que se efetivam nos princípios da 

transdisciplinaridade, do pensamento complexo e da ecoformação. Nessa perspectiva, 

idealizou-se o Cenário Ecoformador a partir do diálogo, da escuta sensível e da 

colaboração, tendo em vista a aprendizagem significativa dos estudantes. 

A EM Professor Didio Augusto está localizada no bairro Limeira, União da 

Vitória-PR, formada por uma população pouco favorecida economicamente, havendo 

falta de cuidado à preservação do meio ambiente. No bairro, é aparente o descarte 

irresponsável dos resíduos sólidos no solo. Essas evidências justificam a relevância 

social do estudo. 

Ao longo do desenvolvimento da elaboração de atividades do Cenário 

Ecoformador, evidenciou-se a contribuição social do mesmo para a comunidade 

escolar e do entorno da escola, especialmente, no que se refere aos cuidados com o 

meio ambiente e com as práticas de ações educativas oriundas da arborização e da 

elaboração de placas informativas sobre os cuidados com as plantas, sendo ambas as 

atividades desenvolvidas pelos estudantes e destinadas à comunidade do bairro. 

Pelo fato de a pesquisadora atuar na EM Professor Didio Augusto, tornou-se 

viável observar um distanciamento entre os conteúdos curriculares e a realidade dos 

estudantes. Essa condição converge com as preocupações sobre a existência de 

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

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

multidimensionais e transnacionais, globais, planetários” (MORIN, 2009, p.13). A 

observação da realidade local e a análise das demandas globais indicadas pelo autor 

são fatores que instigaram o tema de estudo.  

Com o intuito de promover mudanças na concepção de ensino dos docentes e 

dos estudantes da escola pesquisada, levando em consideração as demandas 

observadas cotidianamente no contexto escolar, esta pesquisa se propôs a provocar e 

a inspirar práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras que favorecessem o 

desenvolvimento integral dos estudantes, de forma que esses fossem capazes de 

intervir nos problemas advindos do contexto local e global, tornando-os perseverantes 

para enfrentar as incertezas atuais que fazem parte de seu convívio social. 

Uma das principais práticas pedagógicas desenvolvidas referiu-se à futura 

construção do Cenário Ecoformador com propósito de estimular os estudantes para 
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além do que se ensina/aprende em sala de aula, sendo oportunizada a ampliação da 

criatividade e do protagonismo dos mesmos. Ao articular a teoria à prática, as 

experiências tornam-se significativas e, por intermédio das intervenções, contribuem 

para as possíveis transformações da sociedade.  

Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19, a 

experiência vivenciada nesta pesquisa viabilizou aos docentes e aos estudantes 

envolvidos refletirem quanto à autoformação, à heteroformação e à ecoformação. Além 

disso, evidenciou as contribuições que favoreceram as práticas pedagógicas durante 

seu desenvolvimento, pensando na futura construção do Cenário Ecoformador pela via 

dos estudantes e dos professores.  

Com base nos autores anunciados, entende-se que as práticas educativas 

fragmentadas não são capazes de promover a articulação entre os processos de 

formação e de ação necessários ao enfrentamento das adversidades presentes na vida 

atual dos estudantes e em seu futuro. Sendo assim, este estudo comprometeu-se, 

englobando estudantes e professores, com as mudanças necessárias no espaço 

escolar e em seu entorno, as quais surgem de demandas sociais e ambientais e de 

incertezas em relação ao futuro.  

E, por fim, em relação ao PPGEB, a pesquisa colabora com a continuidade de 

estudos que vêm sendo desenvolvidos na Linha de Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e 

Formação Docente. Ao priorizar conceitos como pensamento complexo, 

transdisciplinaridade e ecoformação, a pesquisa, igualmente, converge para o escopo 

do PPGEB, inclusive com seus objetivos específicos que indicam, entre outras 

prioridades, promover a formação de gestores e de docentes que investiguem e 

transformem as próprias ações e as instituições de ensino, visando ao seu 

aperfeiçoamento e à melhoria das práticas pedagógicas na Educação Básica, bem 

como ao estímulo da pesquisa com intervenção na Educação Básica para identificação, 

valorização, ressignificação e difusão de iniciativas de gestão e de ensino 

transdisciplinares e ecoformadoras (UNIARP, 2019). 

Como forma de demonstrar o percurso da pesquisa, este documento organizou-

se em capítulos. No capítulo um, apresenta-se a fundamentação teórica, contendo os 

aportes teóricos e as pesquisas relacionadas ao tema. No capítulo dois, descreve-se a 

metodologia, contendo a abordagem, a natureza da pesquisa, as estratégias de coleta 

e de análise de dados, bem como a descrição do lócus, sujeitos participantes e 
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questões éticas da pesquisa. No capítulo três, apresentam-se todas as etapas da 

pesquisa realizadas na escola campo. E, por fim, no capítulo quatro, apresentam-se as 

considerações finais.  
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1 DO PARADIGMA TRADICIONAL AO PARADIGMA ECOSSISTÊMICO 

 

O conhecimento dos paradigmas de investigação possibilita situar e conhecer 

melhor os conceitos metodológicos a que se propôs enquadrar um estudo empírico. 

Desde a própria investigação, faz-se necessária a compreensão dos fenômenos que se 

vão desenvolvendo para desencadear propostas e melhora permanente dentro de um 

contexto de profissionais, de investigadores e de estudantes que compartem 

concepções fechadas sobre as abordagens escolhidas em uma investigação. Portanto, 

este capítulo apresenta o contexto histórico da educação desde o paradigma tradicional 

até o paradigma ecossistêmico. Na perspectiva do paradigma ecossistêmico, 

apresenta-se a metodologia de Projeto Criativos Ecoformadores, sendo essa essencial 

à concretização desta dissertação.  

 

1.1 TENDÊNCIA E PARADIGMA EDUCACIONAL 

 

Inicialmente, para uma melhor compreensão deste momento, é preciso 

estabelecer uma diferenciação prévia entre tendência e paradigma. De acordo com 

Ferreira (2003, p.2), entende-se por tendência pedagógica “[...] toda e qualquer 

orientação de cunho filosófico e pedagógico que determina padrões e ações educativas 

[...]”, ou seja, uma tendência pedagógica se caracteriza por uma gama de pensamentos 

e de comportamentos que provêm de determinadas regiões, comunidades e ações 

pedagógicas que, quando passam por uma análise partindo de um olhar filosófico e de 

pesquisa, consolida-se como teoria, o que acarreta em uma proposta educativa. 

Os paradigmas, portanto, podem ser vistos como coordenadores de práticas 

educativas, pois esses se apresentam como ideias. Diante disso, Ferreira (2003, p.2) 

salienta que os paradigmas “[...] Constituem-se em estruturas mais gerais e 

determinantes não só da forma de conceber a educação, mas da forma de agir 

educacionalmente [...]”.  

Este estudo busca contemplar a transdisciplinaridade e a ecoformação, 

baseando-se no paradigma ecossistêmico enraizado no pensamento complexo, que, 

segundo Zwierewicz et al. (2019, p.55) “[...] favorecem a aproximação do currículo com 

a realidade dos estudantes, ampliando a pertinência do ensino”. Sendo assim, baseado 

neste paradigma, este trabalho articula a necessidade de se estabelecer um ensino 
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mais abrangente às necessidades dos estudantes, relacionando os conteúdos com 

suas respectivas vivências e possibilitando que os docentes possuam o apoio do 

paradigma ecossistêmico para dinamizar as suas práticas educativas.  

 

1.2 CONCEITOS QUE PERMEIAM OS PARADIGMAS 

 

Ao longo da escrita dos paradigmas, percebe-se a evolução da aplicação dos 

termos disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e, finalmente, o 

transdisciplinar, que é abordado no Paradigma Ecossistêmico. Portanto, considera-se 

oportuna a distinção de tais conceitos antes de, efetivamente, escrever sobre os 

paradigmas. 

O conceito de disciplinaridade emergiu com a ciência ocidental, no século XVI, 

quando Galileu Galilei propôs a adesão de concepções que possibilitassem construir 

modelos para simplificar a compreensão da realidade em oposição ao estudo da 

compreensão da realidade em toda sua complexidade. Tais concepções se pautam em 

percepções e em princípios racionais dos aspectos materiais observados nos 

fenômenos. 

A simplificação parte do pressuposto de que a realidade pode ser segmentada 

em partes para uma análise especializada dos fenômenos, em que um número 

reduzido de variáveis é observado, analisado, testado, validado e/ou refutado. 

Posteriormente, se for o caso, as partes podem ser juntadas ao todo. Essa forma de 

conceber a realidade, baseada em uma visão mecanicista, deu origem às diferentes 

disciplinas, especializadas ou superespecializadas, que priorizam a fragmentação da 

realidade como estratégia para simplificar a sua compreensão. 

A disciplinaridade como organização da ciência em disciplinas, por um lado, “[...] 

delimita um domínio de competência sem o qual o conhecimento torna-se fluido e vago, 

de outro, ela desvenda, extrai ou constrói um ‘objeto’ digno de interesse para o estudo 

científico.” (JAPIASSÚ, 1976, p.40). Quando o objeto de estudo é fragmentado, pode-

se compreendê-lo a partir dos assuntos que o permeiam, pois sempre os fragmentos 

são correlacionados com a finalidade de compreender o objeto de estudo em si. 

Contudo, apesar de reconhecer e de valorizar a importância e as contribuições das 

disciplinas especializadas, a mesma é insuficiente para atender às demandas 

educacionais da atualidade. Dessa maneira, Moraes (2008, p.13) enfatiza que “[...] a 
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excessiva disciplinaridade coloca o conhecimento em uma camisa-de-força e não leva 

em consideração o fato de que aprendemos estabelecendo relações entre assuntos, 

situações vividas ou imaginadas [...]”. Além disso, no âmbito escolar, a 

superespecialização torna o conhecimento distante da realidade local e global, limitado 

apenas nas respectivas unidades curriculares. 

Em continuidade, observa-se a multidisciplinaridade que, para Japiassu (1976), 

apresenta várias disciplinas propostas simultaneamente, porém, a relação que pode 

existir entre elas não se torna visível, não havendo nenhuma cooperação entre as 

disciplinas de estudo. Esse conceito traz a ideia de conhecer os fragmentos 

primeiramente, ou seja, através das disciplinas que, reunidas, visam a chegar a um 

conhecimento ou a um objetivo final de estudo. Assim, a multidisciplinaridade pode ser 

tratada como uma espécie de agrupamento das disciplinas para o conhecimento de um 

determinado assunto e investigação do objeto de estudo em questão.  

A pluridisciplinaridade possui a sua perspectiva contrária à multidisciplinaridade, 

ou seja, “[...] a abordagem pluridisciplinar ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade 

continua inscrita na estrutura da pesquisa disciplinar” (NICOLESCU, 1999, p.52). Nela, 

existe a cooperação entre as disciplinas, isto é, dentro de várias matérias, acontece a 

abordagem do conteúdo justapondo as disciplinas a fim de que cooperem entre si. 

Mesmo dando-se indiretamente, ainda possui uma essência multidisciplinar.   

A pluridisciplinaridade atribui seu objeto de estudo a partir de várias disciplinas 

simultaneamente, agindo em conjunto. Para Nicolescu (1999), mesmo sendo 

característica a interação interdisciplinar, cada uma por si só possui uma finalidade, ou 

melhor, compreender o mundo e os conceitos que o permeiam a partir do 

conhecimento sistematizado. 

A interdisciplinaridade requer a integração de uma ou de mais disciplinas, “Ela 

diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra” (NICOLESCU, 

1999, p.52), fazendo ligações das ideias e dos conceitos, enquanto prevalece a 

comunicação entre saberes e disciplinas de maneira em que haja relação entre a 

ciência e o homem. A interdisciplinaridade é considerada uma evolução mediante o 

paradigma tradicional, proporcionando religações dos saberes (MORIN, 2015), 

consequentemente analisando os avanços técnicos e científicos num processo de 

conscientização dos docentes e dos estudantes para uma postura sensata diante das 

problemáticas contemporâneas. 
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Para Pires (1998, p.177), “A integração teoria e prática de que trata a 

interdisciplinaridade refere-se à formação integral na perspectiva da totalidade [...]”.  

Para a autora, a interdisciplinaridade vem para quebrar as barreiras que isolam as 

disciplinas dentro do currículo escolar, porém é necessário que a interdisciplinaridade 

não seja vista como uma superação de disciplinas, mas sim uma etapa que caminha 

lado a lado com o objetivo de concretizar e de consolidar o conhecimento, utilizando-se 

das diversas metodologias disponíveis. 

Dentro dessa perspectiva, cabe demonstrar a relevância dos conteúdos em 

ultrapassar o que está proposto no currículo escolar, bem como a importância de 

compreender que o ensinado e o tratado diante de uma ação intencional envolve 

aspectos culturais e sociais.  

A transdisciplinaridade vem ao encontro da interdisciplinaridade a fim de quebrar 

barreiras entre as disciplinas, tendo como objetivo um saber unificado no campo das 

ciências. Baseado no prefixo ‘trans’, considera que “[...] aquilo que está ao mesmo 

tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplina” (NICOLESCU 1999, p.53). O importante é perceber que existe uma ligação 

entre as disciplinas, transcendendo através de experiências e de vivências mais 

geradoras que se apresentam no entorno.  

A transdisciplinaridade pode ser compreendida, segundo Nicolescu (2005, apud 

ZWIEREWICZ, 2014, p.62), como “[...] uma postura, um espírito integralizador diante 

do saber, uma vocação articuladora para a compreensão da realidade [...]”, pois não 

desconsidera e continua respeitando as diversas áreas do conhecimento, pois é por 

meio da “[...] produção compartilhada que a interdisciplinaridade se manifesta. Em 

contrapartida, as possibilidades que ela oferece para superação do ensino linear são 

complementadas pelo apoio da transdisciplinaridade [...]” (p.63-64). 

A transdisciplinaridade, em vista disso, ocorre como uma prática que busca não 

somente um sentido ao conhecimento, mas sim algo diversificado que alcance o saber 

unificado, a unidade do conhecimento, pois há “[...] coordenação, cooperação e 

integração entre disciplinas, suas especificidades e seus domínios linguísticos [...]” 

(SUANNO M., 2015, p.109), imbricadas por meio de um pensamento organizador – o 

pensamento complexo.  

Para a melhor compreensão desses conceitos, é necessário enfatizar a 

necessidade da criação de novas ações pedagógicas que sejam embasadas no 



25 
 

 

 
 

contexto histórico social e local a fim de criar a união de diversas áreas do 

conhecimento, contextualizando os conteúdos científicos com a realidade obtendo 

assim “[...] um olhar mais amplo e abrangente sobre as situações que aflora no 

contexto [...]” (PEREIRA; PINHO, 2015, p.51).  

Para tanto, compreende-se que a abordagem transdisciplinar engloba o todo a 

fim de estabelecer a compreensão dos fatos, formando e estabelecendo “[...] pontes 

que religam as partes ao todo e unem as diferenças [...]” (MORAES, 2015, p.16). A 

transdisciplinaridade traz, à prática pedagógica, um olhar mais sensível acerca das 

diferenças que podem ocorrer no processo educativo, fazendo-se esse um 

procedimento de construção social caracterizado pela identidade de cada instituição, 

estando atrelado ao contexto social, cultural e histórico de cada lugar. 

 

1.3 PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

 

Para que se possam compreender as faces do contexto educacional conhecido 

atualmente, necessário se faz elaborar um resgate histórico acerca dos acontecimentos 

que permeiam o cenário educacional brasileiro. Para tal sistematização, apresentam-se 

as Tendências Pedagógicas presentes em cada etapa do processo da evolução da 

educação como prática histórica e social.  

 

1.3.1 Paradigma Positivista 

 

Neste paradigma, aparecem as tendências liberais: tradicional e tecnicista. A 

tendência tradicional existe, no Brasil, desde a chegada dos padres Jesuítas. O 

principal propósito dessa tendência era somente transmitir o conteúdo, fazendo do 

docente o transmissor do conhecimento e o estudante apenas ouvinte. 

Na tendência liberal tradicional, não se consideravam as diferenças de classe e 

o acesso à educação possuído por cada aluno. Esse não era visto como sujeito da 

aprendizagem, mas sim como receptor do conhecimento. Também, adotavam-se 

técnicas de memorização e de fixação do conteúdo tal como o professor transmitia em 

sala por meio de aulas expositivas.  

De acordo com Libâneo (1990), a escola tradicional faz parte da pedagogia 

liberal, a qual sugere que o conhecimento científico é, de certo modo, mais relevante 
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que a criticidade e a vivência do aluno, fazendo-se, assim, uma perspectiva de 

educação voltada ao trabalho, ou seja, formar o aluno para suprir as necessidades de 

mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. De modo semelhante, 

posteriormente, essa perspectiva capitalista possibilitou que os interesses da classe 

mais pobre fossem ignorados e os da classe dominante fossem praticados na 

sociedade. Esses fatos dão à educação um caráter mercantil, pois a trata como 

mercadoria de troca.  

Segundo Queiroz e Moita (2007, p.3) “As Tendências Pedagógicas Liberais 

surgiram no século XIX, sob forte influência das idéias (sic) da Revolução Francesa 

(1789), de [...] igualdade, liberdade, fraternidade”. Sendo assim, ainda segundo os 

autores, as tendências foram envolvidas pelos ideais liberalistas que faziam com que 

na educação o saber científico fosse mais importante e as experiências de vida dos 

estudantes não obtivessem tanta relevância no processo educativo. 

As salas de aula com carteiras enfileiradas, a organização da disposição dos 

materiais e a disciplina exigida dos estudantes é uma característica dessa tendência. 

Além disso, a mesma não permitia que houvesse segundas interpretações do conteúdo 

pelo estudante, não sendo aceitável o debate crítico acerca do tema explanado em sala 

de aula. Essa característica do Paradigma Positivista, segundo Moraes e Torre (2004), 

trata o objeto como única e verdade a ser investigada. 

Ainda no âmbito da perspectiva tradicional, vale ressaltar a maneira pela qual o 

educando era considerado pelo sistema tradicional,  

 

[...] como um papel em branco, no qual eram registradas as informações e o 
conhecimento [...]. Além disso, não se [...] priorizava a cultura, família e 
conhecimentos prévios, seu conhecimento processo escolar, momento que 
registrará e acumulará conhecimentos repassados” (SILVA, 2018, p.99).  

 

É preciso enfatizar o fato de que a pedagogia tradicional, apesar de ainda 

existente, não mais supre as demandas e as necessidades da educação nos dias 

atuais, tornando-se insuficiente e fragmentada para o momento em que se vive 

atualmente. 

O principal embate entre a tendência tradicional com a sociocrítica é que o 

tradicionalismo não vê o estudante como ser humano crítico e pensante. Como 

contraponto, esta pesquisa se embasa no paradigma ecossistêmico e na metodologia 

do PCE, que leva em consideração o estudante como um ser pensante, autor e 
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corresponsável pelas suas ações, capaz de transformar a sua realidade com base nos 

princípios da ecoformação.  

Essa contextualização do ensino é desconsiderada pela tendência tradicional, 

pois a mesma não se preocupa com a formação humana do estudante, não procura 

conhecer o meio em que ele vive, nem os problemas sociais que o rodeiam, apenas 

repassa o conteúdo, exigindo a memorização. Ao referenciar o ensino com pensamento 

reducionista, suas raízes se solidificam no paradigma tradicional ou positivista, sendo 

que “[...] ainda mantém a centralidade das práticas pedagógicas na transmissão de 

conhecimentos historicamente acumulados, no ensino descontextualizado e no 

individualismo”. (ZWIEREWICZ et al. 2019 p.2). 

Sendo perceptíveis os traços da tendência tradicional na organização do ensino 

atualmente, Saviani (1999) destaca que o método e a essência da escola tradicional 

foram disponibilizados para os educandos filhos dos operários, da classe trabalhadora, 

onde havia apenas o repasse de conteúdo em que se esperava o retorno do produto 

final, ou seja, alguém moldado de acordo com os interesses da classe dominante e “[...] 

em contrapartida, a Escola Nova aprimorou a qualidade do ensino às elites” (SAVIANI, 

1999, p.22). 

A escola, portanto, era idealizada a partir de uma ótica em que seria o lugar em 

que os conhecimentos eram sistematizados e onde os estudantes receberiam 

instruções. Para Saviani (1999, p.18), “[...] um antídoto à ignorância, logo, um 

instrumento para equacionar o problema da marginalidade.” Na pedagogia tradicional, 

acreditava-se e acredita-se até hoje que a escola é um instrumento de integração 

social, que fornece o conhecimento científico e tem a capacidade de amenizar a 

marginalidade. Sendo assim, na perspectiva tradicional, os educandos devem estar 

atentos ao educador e absorver, ao máximo, os seus ensinamentos. Nesse contexto, 

existe uma relação de hierarquia entre docente e estudante, a partir da qual o educador 

é detentor do conhecimento. Portanto, a escola está centrada “[...] no professor, o qual 

transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe 

assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos” (SAVIANI, 1999, p.18). 

Essa é uma concepção de ensino que, até os dias atuais, faz-se presente nas 

escolas brasileiras, tanto na estrutura física das instituições de ensino quanto na 

metodologia de vários profissionais docentes. Algumas características da tendência 

tradicional podem ser identificadas na organização do ambiente e em alguns traços 
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presentes na ideologia e na formação dos docentes. Isso ocorre devido a diversos 

fatores que contribuem com práticas estagnadas.  

Na tendência liberal, o tecnicismo pode ser visto como uma forma de progresso 

da escola tradicional (SILVA, 2018). A tendência liberal tecnicista pode ser considerada 

como a tendência mais voltada aos interesses do capital e do mercado de trabalho. Os 

educandos são formados com o intuito de atender à demanda de mão-de-obra 

qualificada para o trabalho nas indústrias. Na tendência tecnicista, evidencia-se que 

“[...] seu interesse principal é, portanto, produzir indivíduos competentes para o 

mercado de trabalho, não se preocupando com as mudanças sociais” (SILVA, 2018, p. 

3). Contudo, percebe-se que em nenhuma das tendências, ou seja, nem na tradicional 

nem na tecnicista, há compromisso social para com a prática educativa, pois em 

ambas, o educando é apenas receptor do conteúdo e não sujeito da aprendizagem. 

 

1.3.2 Paradigma interpretativo 

 

O paradigma interpretativo atua na compreensão das interpretações dos fatos 

históricos, humanísticos e culturais acerca da vivência de determinado grupo social. 

Assim, utiliza-se de análises qualitativas e descritivas, baseando-se para tal análise em 

estudos de caso na maioria das situações. Sendo esses os responsáveis pela sua atual 

condição, são considerados elementos sociais e, com base nisso, o paradigma traz 

consigo o caráter humanístico e analítico como a sua principal característica. Também, 

é marcante, nesse paradigma, a relação entre teoria e prática, valorizando o papel do 

investigador. 

Nessa metodologia, o estudante não descobre o conhecimento por si só, mas 

através de concepções e de práticas pedagógicas que façam sentido no aprendizado e 

despertam o conhecimento (SCHWANDT, 2000).  

Dentro do processo metodológico, distingue-se a responsabilidade quanto à 

relevância da realidade social, pois “[...] há de ser uma atividade sistemática e 

planificada [...]”, tem como propósito aproximar a “[...] informação para a tomada de 

decisões com vista a melhorar ou transformar a realidade, facilitando os meios para 

realiza-los” (PÉREZ SERRANO, 1994, p.15). Nesse sentido, a educação, quando 

trabalhada próxima à realidade do educando, favorece a interação entre o meio ao qual 

está inserido, possibilitando o aprendizado que faça sentido em sua vida.  
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O papel da escola é “[...] adequar necessidades individuais ao meio, propiciar 

experiências, cujo centro é o aluno” (QUEIROZ; MOITA, 2007, p.7), baseando-se em 

experiências cognitivas como aprender a aprender se dá ênfase na produtividade do 

aluno.  

O paradigma tem como objetivo o aperfeiçoamento da ordem social vigente (o 

sistema capitalista), articulando-se diretamente ao sistema produtivo (QUEIROZ e 

MOITA, 2007). O principal foco consiste em produzir indivíduos capazes de enfrentar o 

mercado de trabalho, deixando de lado as mudanças sociais.  

Considera-se, assim, então, que o educando precisa ser o sujeito da 

aprendizagem e não apenas receptor, pois investiga e cria os resultados através da sua 

própria curiosidade enquanto a escola torna-se o ambiente de investigação, onde ele 

faz as suas descobertas por meio da mediação do docente. Dessa forma, faz-se 

necessário o ambiente interativo, ou seja, para que a aprendizagem e o processo de 

reflexão ocorram, o docente precisa estimular e possibilitar a investigação.  

Também, está presente na concepção da construção do conhecimento, na 

aprendizagem e na maneira de elucidar a realidade. Dessa forma, construir, 

desconstruir e reconstruir conhecimentos com efeito dos processos interpretativos 

apresentam uma natureza complexa e intrínseca reconstrutiva, como ensina Demo 

(2002).  

A partir disso, as situações adaptam-se às diferentes interpretações 

estabelecidas pelo indivíduo, isto é, esse se baseia no que já conhece e no 

conhecimento adquirido previamente, construindo a sua interpretação com base na 

análise dos fatos. A aprendizagem por meio de descobertas construídas pelo sujeito 

auxilia na construção de novas descobertas e novos conceitos. Incorporado a esse 

paradigma,  

 

Os conteúdos escolares passam a ter significado pessoal no encontro entre o 
interesse e a motivação do aluno. Sua maior preocupação era desenvolver a 
personalidade, o autoconhecimento e a realização do ser humano (SILVA, 
2018, p.100). 

 
O principal ponto negativo desse paradigma é que, se o sujeito possuir algum 

envolvimento emocional com o objeto de investigação, a interpretação acerca do 

mesmo será afetada, pois dará vez ao emocional, deixando o racional em segundo 

plano. Conforme ressaltam os autores Piaget e Inhelder (1994. p.133), é necessário 
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compreender que “[...] os dois aspectos afetivo e cognitivo são, ao mesmo tempo, 

inseparáveis e irredutíveis”. É preciso, portanto, estabelecer o equilíbrio entre essas 

duas faces para haver a compreensão do objeto de estudo em sua totalidade. 

 

1.3.3 Paradigma Sociocrítico 

 

O paradigma sociocrítico visa à formação e à emancipação do ser humano. 

Pensado por grandes educadores brasileiros como Paulo Freire, faz-se um dos temas 

mais discutidos e presentes nos cursos de formação de docentes. Trata-se da tentativa 

de compreender a origem dos problemas e o rumo da educação com base nos 

acontecimentos da sociedade, busca compreender o contexto educacional bem como o 

papel da escola, sua função e sua contribuição no âmbito social. 

Para melhor compreensão desse paradigma, antes de tudo, é preciso 

compreender de onde surgiu a necessidade de revolucionar os paradigmas anteriores, 

uma vez que esses não mais estavam suprindo as necessidades educacionais e 

sociais da época, portanto, é urgente fazer um resgate histórico da origem dessas 

ideias renovadoras para suprir a nova demanda. 

Insatisfeitos com a atual educação brasileira, e diante de um ideal progressista, 

a Escola Nova e o Manifesto dos Pioneiros vieram para revolucionar a educação da 

época, uma vez que os educadores pioneiros da educação nova trouxeram esses 

ideais de fora do Brasil, baseando-se nos conceitos educacionais dos países de 

primeiro mundo. Para a época, esses princípios eram tidos como revolucionários. A 

Escola Nova foi trazida para o Brasil em 1930 através da corrente progressivista de 

John Dewey e Anísio Teixeira. 

Posteriormente, em 1932, propôs-se uma reforma na educação através de um 

documento denominado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse foi assinado 

por 26 educadores e intelectuais da época conforme ressalta: 

 
O movimento da Escola Nova era formado por educadores que, imbuídos de 
ideias liberais, defendiam uma escola pública para todos e empenhavam-se em 
dar novos rumos à educação, questionando o tradicionalismo pedagógico 
reinante até então (ANDREOTTI; LOMBARDI; MINTO, 2012, p.107).  

 

O Manifesto tratava de ideais de uma escola democrática para todos. A intenção 

era revolucionar a perspectiva tradicional, trazendo, assim, o conceito de democracia 
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para o ambiente escolar, pela primeira vez no país, através dos princípios da 

Pedagogia Progressista. 

A Pedagogia Progressista, segundo Libâneo (1994), pode ser dividida em três 

tendências: Pedagogia Progressista Libertadora, Pedagogia Progressista Libertária, 

Pedagogia Progressista Crítico-Social dos Conteúdos.  

A Tendência Progressista Libertadora é mais conhecida como a Pedagogia 

Freireana. Por ser a mais política das pedagogias, preocupa-se com o público e o 

social, dando aos movimentos sociais espaço e abertura para discussão. Também, 

essa pedagogia repudia qualquer tipo de autoritarismo, valorizando os conhecimentos 

prévios e a cultura do povo, buscando, na própria sociedade, os conteúdos para 

estudo, tendo, por um de seus objetivos, levar os educadores e os educandos a atingir 

um nível mais amplo de consciência da realidade. De igual modo, prioriza a busca pela 

transformação social a partir de temas geradores e de grupos de discussão.  

Para melhor compreensão do conceito do que são os temas geradores, destaca-

se como ponto de partida em seu processo de construção da descoberta bem como 

“[...] emergiram do saber popular, os temas geradores são extraídos da prática de vida 

dos educandos, substituem os conteúdos tradicionais e são buscados através da 

‘pesquisa do universo vocabular” (REIS, 2006, p.103). 

Portanto, os temas geradores estão diretamente atrelados à perspectiva da 

pedagogia libertária, pois implicam na criticidade do indivíduo, fazendo-o analisar o 

contexto social em que vive, identificar os problemas e estabelecer uma sequência de 

ações a fim de transformar o seu meio. Assim, a partir do tema gerador, o sujeito 

analisa o problema, fazendo uma reflexão direta e geral. Posteriormente, exerce ações 

pertinentes à conclusão da sua reflexão.  

Assim, o educando consegue estabelecer a sua conscientização sobre o 

conteúdo abordado, sendo visível a evolução do mesmo antes desse processo e 

posterior a ele. Dessa maneira, o sujeito está liberto dos antigos conceitos, ou seja, a 

educação funciona “[...] como prática de liberdade, é um ato de conhecimento, uma 

aproximação crítica da realidade” (FREIRE, 1980, p.25). 

A busca da aprendizagem inicia-se a partir de uma situação-problema 

identificada no meio social. A partir disso, ocorre a reflexão acerca do problema, e, 

posteriormente, a ação social se dá para a transformação do estudo. 
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A Pedagogia Libertária faz-se presente em quase todas as tendências 

antiautoritárias em educação, como a psicanalítica, a anarquista, a dos sociólogos e, 

também, a dos professores progressistas. O docente exerce seu papel como o de 

conselheiro e, igualmente, de instrutor-monitor, sendo denominado como professor 

mediador. Ele espera que a escola exerça a transformação na personalidade dos 

estudantes na perspectiva libertária e autogestionária a fim de transformar a sociedade 

a partir da educação dos educandos formados através dessa perspectiva crítica e 

libertadora (LIBÂNEO, 1990). 

A Tendência Progressista Libertária tem por objetivo a transformação da 

personalidade num sentido libertário e autogestionário. Segundo Silva (2018), a escola 

dá ênfase à participação de todos os membros que dela fazem parte de forma grupal 

como mecanismos institucionais para realizar a transformação do indivíduo e da 

sociedade em que vive. Ainda, a pedagogia libertária “é uma forma de resistência 

contra a burocracia enquanto instrumento de ação dominadora e de controle do 

Estado” (SILVA, 2018, p.102). 

A pedagogia libertária trata de realizar a mudança da personalidade do ser 

humano e a mudança da instituição escolar, diferentemente da pedagogia libertadora, 

pois, nessa, o professor, o educador, é o orientador dos educandos e eles são livres 

para explorar os conteúdos de acordo com seus interesses. Na perspectiva libertadora, 

professor e aluno estão no mesmo nível e a intenção é a construção dos 

conhecimentos em conjunto. As pedagogias libertadora e libertária têm objetivos 

semelhantes no quesito da valorização das experiências de vida e o meio em que o 

aluno vive 

A Pedagogia Progressista Crítico-Social dos Conteúdos (LIBÂNEO, 1989) 

descreve que o ser humano precisa ser formado para ser liberto, crítico e possuidor da 

habilidade de elaborar o conhecimento a partir da reflexão e da junção do senso 

comum com o conhecimento científico, assim, tendo a capacidade de modificar 

estruturas sociais, contribuindo para o sistema a partir de ideias bem elaboradas e 

consistentes baseadas em um pensamento crítico acerca do objeto de estudo em 

questão.  

 

A Tendência Progressista Crítico-Social dos Conteúdos visa à difusão dos 
conteúdos culturais universais incorporados pela humanidade frente à 
realidade social. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno 
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confrontada com o saber sistematizado. O papel do aluno é participador e o do 
professor é ser mediador, com base nas estruturas cognitivas estruturadas nos 
alunos (SILVA, 2018, p.103). 

 

O conceito de o docente atuar como mediador dos conteúdos e do processo 

educativo dá maior autonomia ao estudante e incentiva-o a se tornar mais pensante e a 

despertar seu senso e pensamento crítico, não somente acerca dos conteúdos, mas 

sim em todo o seu contexto de vida e no seu dia a dia enquanto cidadão. 

Para Libâneo (1989, p.21), essa tendência “[...] propõe uma síntese superadora 

da pedagogia tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida 

na prática social concreta”. Percebe-se, dessa forma, que a escola, portanto, trata-se 

de um ambiente de caráter mediador entre estudante e sociedade, onde o resultado do 

processo é o cidadão crítico e reflexivo. 

Uma das funções da escola é de socializar e de transmitir o saber sistematizado, 

ou seja, o conhecimento científico. Assim, a escola traz para si a característica de 

conceder o aprendizado do conteúdo (SAVIANI, 2011). Desse modo, o estudante atua 

como construtor do conhecimento e o docente como mediador desse processo de 

construção. 

A tendência crítico-social dos conteúdos prepara o educando para a vida em 

sociedade, sendo seu objetivo a transformação e a ação social, ou seja, a educação 

vista como oportunidade de mudança e de esperança, tendo, principalmente, caráter 

crítico e libertador. 

 

Na tendência crítico-social dos conteúdos prevalece o domínio dos conteúdos 
científicos, a prática de métodos de estudo, a construção de habilidades e o 
raciocínio científico, bem como a formação da consciência crítica acerca da 
realidade social (ZWIEREWICZ et al. 2019 p.8). 

 

Formar um cidadão crítico, pensante por si só e ativo na sociedade demanda 

conhecimento por parte do educador para que essa prática aconteça. Nesse processo, 

o professor possui o papel de mediador do conhecimento, isto é, não traz o conteúdo 

pronto através de apenas uma aula expositiva, mas sim traz o tema dentro de uma 

abordagem palpável para o educando com base no que ele já conhece e nas suas 

vivências cotidianas. Para isso, é necessário, além de pensar na sala de aula, analisar 

todo o contexto social em que a escola está inserida, sua história e a dos indivíduos 

que dela fazem parte, tornando, dessa maneira, a aprendizagem mais democrática e 
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abrangente na tendência progressista crítico-social ou histórico-crítica. Para Zwierewicz 

et al. (2019, p.7) [...] as funções social e política da escola devem assegurar a inserção 

das classes populares em instituições de qualidade, garantindo, assim, condições para 

uma efetiva participação nas lutas sociais. 

Para tanto, a tendência crítico-social é a que mais se aproxima da garantia dos 

direitos da sociedade, uma vez que o cidadão crítico e pensante é valorizado. Percebe-

se a mudança no meio social, por isso a escola exerce papel de transformação com 

caráter libertador. 

Nessa tendência, ressalta-se o papel de cada sujeito dentro do contexto escolar 

e as atitudes cabíveis a cada um, pois não se pode fazer a atribuição de papéis e de 

funções de forma errônea. Segundo Queiroz e Moita, (2007, p.15) o papel da escola é 

de responsabilidade social, isto é, de preparar o estudante para a vida em sociedade; o 

papel do aluno é o de sujeito ativo; na relação professor-aluno, o docente age como 

mediador; o conhecimento é construído pelas experiências; os métodos são 

contemplados pelo contexto social e cultural, também sendo os conteúdos culturais e 

universais; assim, portanto, a avaliação como parte desse processo é tratada como 

análise das experiências, sendo estabelecida por critérios internos ao organismo. 

Percebe-se, dentro dessa distribuição, o docente como mediador do ensino. 

Nessa tendência, ele é o orientador, pois direciona o processo para a aprendizagem, 

deixando o educando pensar por si só e formar a sua criticidade a partir dos debates, 

vivências e novas aprendizagens, sempre respeitando os conhecimentos prévios do 

estudante, o lugar onde ele vive, compreendendo-o como ser histórico, cultural e 

crítico.  

A escola tem como papel principal a formação de cidadãos críticos e pensantes 

que atribuam e agreguem saberes ao lugar em que vivem. A partir dessa perspectiva, a 

educação e o seu produto final, que é o ser educado, crítico e pensante por si mesmo, 

são o produto que a escola entrega à sociedade. Para isso acontecer, é necessário 

pensar na educação para o povo, pois, a partir do senso crítico estimulado em cada 

educando, haverá a formação de novos cidadãos cada vez menos manipuláveis pelos 

interesses dos governantes ou dos detentores do poder.  

Assim, a escola torna-se democrática, sendo a educação não apenas para as 

elites e a burguesia, mas também para o filho dos trabalhadores. Não havendo, 

portanto, distinção de classe social, pois todos os sujeitos devem ter acesso à 
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informação, à cultura, a uma vida digna, sem ser manipulável. Isso se deve ao contexto 

de que essa tendência pedagógica defende o pensante por si só de forma que o 

mesmo não aceite o pensamento pronto, sem passar por sua compreensão. Dentro 

dessa concepção, 

 

A expressão ‘educação popular’ assume, então, o sentido de uma educação do 
povo, pelo povo e para o povo, pretendendo-se superar o sentido anterior, 
criticado como sendo uma educação das elites, dos grupos dirigentes e 
dominantes, para o povo, visando a controlá-lo, manipulá-lo, ajustá-lo a ordem 
existente (SAVIANI, 2013, p.317). 

 

A partir dessa apreciação, percebe-se a educação como ato de esperança, 

libertação da opressão, libertação do pensamento pronto e do ser humano até então de 

fácil domínio, como “[...] todos colaboram no descobrimento das verdades e sua 

realidade refletindo sobre elas e atuando sobre as mesmas [...] a realidade não está no 

mundo, mas com o mundo” (FREIRE, 1980, p.7-8). 

Paulo Freire é o patriarca da Pedagogia Libertadora, pois, através do seu 

método de alfabetização, trata o educando como ser presente na sociedade que 

precisa ter vez e voz ativas, sendo a educação a esperança e a oportunidade para que 

se tenha os direitos adquiridos. 

Surgida na década de 1980, a Pedagogia histórico-crítica surge a partir da 

necessidade dos educadores em ter uma perspectiva crítica a fim de formar educandos 

questionadores e emancipados. Saviani (2011, p.15), “[...] salienta que essa pedagogia 

foi uma necessidade sentida entre os educadores brasileiros que visionaram a 

superação das pedagogias que não contemplavam a criticidade como a pedagogia 

tradicional, escolanova e tecnicista”. 

 A educação, então, passou a não mais ser vista como neutra, pois ela é 

principalmente um processo histórico, que envolve também a cultura e os costumes de 

determinado indivíduo ou lugar. Assim, portanto, é preciso respeitar os fatores 

históricos que permeiam a vivência do educando, mas sempre trazendo, ao ato de 

educar, o caráter transformador, ou seja, não se pode apresentar o conteúdo pronto 

para que apenas haja a sua reprodução, é preciso trazer o objeto de estudo e realizar 

indagações com o estudante. Nesse processo, “[...] cabe possibilitar que as novas 

gerações incorporem os elementos herdados de modo que se tornem agentes ativos 
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no processo de desenvolvimento e transformação das relações sociais” (SAVIANI, 

2011, p.15). 

Uma das principais características da Pedagogia histórico-crítica é a idealização 

da prática social final, denominada como práxis. Esse é o momento em que o 

educando une a teoria à prática, aplicando o que aprendeu na escola no seu cotidiano. 

Também, esse conceito se utiliza como instrumento avaliativo, pois é nesse momento 

que o educador identifica o sucesso ou o fracasso dos seus métodos durante o 

processo de ensino. 

 

1.3.4 Paradigma Ecossistêmico 

 

Iniciou-se o século XXI com muitas dúvidas e hesitações diante dos problemas 

manifestados nos últimos anos, causando inquietações em relação ao futuro. Espera-

se que a educação fomente, nos educandos, a percepção do conhecimento 

ecossistêmico, visto que o sistema educacional vem apresentando-se fragmentado e 

linear, não atendendo mais às necessidades globais contemporâneas.  

A ideia de que um sistema seria uma espécie de teia, na qual todas as partes 

estariam interligadas e relacionando-se entre si, formando propriedades, produtos 

dessas relações e compondo o todo através de suas partes distintas. Assim, é 

necessário que os fragmentos desse todo, ou seja, suas partes estejam se 

relacionando constantemente de forma organizada e com caráter cooperativo (CAPRA, 

2006).  

Capra (2006) traz como exemplo a árvore, pois essa traz, em seu interior, as 

diversas relações sistematizadas de forma não linear que a mantêm viva, por exemplo, 

as raízes e as folhas possuem funções diferentes, mas estão agindo de maneira 

organizada a fim de promover a vida da árvore. Isso pode ocorrer com o conhecimento, 

ou melhor, conhecer as partes, interligar os conteúdos para que se conheça o todo 

possibilita que ao aprendizado ser mais abrangente e democrático, conhecer o todo 

através de suas partes oportuniza as relações de cooperação e aproxima o 

conhecimento científico da vivência cotidiana. 

Portanto, essa concepção está direcionada a nutrir valores morais e éticos. A 

educação tem papel fundamental na formação do ser humano, e através de práticas 

solidárias deseja-se mudança de atitudes para um novo tipo de sociedade. Sabe-se da 
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importância de fundamentarem-se os princípios, “[...] os valores humanos, a 

consciência ecológica e a cidadania, a fim de que eles assumam atitudes de 

responsabilidade e busquem alternativas para a melhoria da qualidade de vida no 

planeta Terra” (VIEIRA; MORAES 2015, p.54). A prática desses valores tem 

demonstrado preocupação com a vida num todo, seja no âmbito pessoal, social e meio 

ambiente, isto é, aspectos abordados na Pedagogia Ecossistêmica. 

As mudanças estão presentes na “[...] reconstrução do conhecimento, no diálogo 

sujeito/objeto, nos processos auto-organizadores da vida que permite o 

desenvolvimento da autonomia e a emancipação do sujeito” (MORAES; TORRE, 2004, 

p.193). O pensamento complexo, junto do paradigma ecossistêmico, conduz o 

aprender a religar, a contextualizar e a problematizar essa reconstrução. 

A Pedagogia Ecossistêmica e a Transdisciplinaridade caracterizam uma nova 

forma de compreender a realidade considerando uma:  

 
[...] Teia Curricular é construída a partir de seu contexto, atenta as realidades 
locais e globais, buscando associar o corpo, emoções e pensamento; arte, 
ciência e tradições; indivíduo, sociedade e natureza; teoria, prática e sentido 
(LIMAVERDE, 2015, p.22).  

 

Esse novo paradigma estabelece um processo de construção através da 

Transdisciplinaridade. Assim, os conteúdos partem da “grade curricular”, interligando as 

diversas disciplinas com o mesmo tema, considerando o indivíduo, a sociedade e a 

natureza dentro do contexto educacional, sendo capaz de enxergar origens e 

consequências dos acontecimentos atuais que afligem o meio social e que afetam o 

contexto educacional.  

Através do pensamento reducionista, percebe-se a relação entre paradigma 

tradicional ou positivista, sendo mantidas algumas práticas pedagógicas historicamente 

acumuladas no ensino descontextualizado, refletindo o individualismo. É importante 

enfatizar que tais características assolam o paradigma educacional, demonstrando que 

Complexidade significa, para Edgar Morin (1990), uma junção inseparável, ou melhor, 

todos associados: o indivíduo e o meio, a ordem e a desordem, o sujeito e o objeto, o 

professor e o estudante e os demais envolvidos pelos os acontecimentos, as ações e 

as interações que tecem a trama da vida. Para o autor, “complexo significa aquilo que é 

tecido junto” (MORIN, 1990, p.20), ou seja, complexo é o que é construído junto. 
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Diante da perspectiva do paradigma ecossistêmico, “[...] não há separatividade 

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

(MORAES, 1996, p.61). Portanto, trata-se do desenvolvimento de práticas de ensino 

não lineares e que acontecem de forma mais dinâmica, permitindo, assim, através 

dessas novas práticas, a integração do estudante, proporcionando o ensino mais 

abrangente e significativo. 

A transdisciplinaridade vem rompendo barreiras disciplinares. Esse conceito se 

assimila à função de interligar, de acordo com Morin (2009), sendo extremamente 

fundamental associar a disciplina com todo o contexto que a envolve, pois ainda “[...] 

diz respeito ao que está entre as disciplinas, através das disciplinas e além de toda 

disciplina [...]” (NICOLESCU, 2014, p.51). Dentro dessa perspectiva, valoriza-se a ideia 

de que as disciplinas precisam relacionar-se ao meio, ao estudante, ao conteúdo e ao 

método, sendo que cada disciplina e cada conteúdo precisam ser trabalhados de uma 

forma diferente a fim de garantir a assimilação e o torná-la significativa. 

O paradigma ecossistêmico registra que é “[...] também um modo de pensar que 

nos leva a perceber que o processo de auto-organização implica em que a organização 

do nosso mundo exterior está também inscrita dentro de cada um de nós [...]” 

(MORAES, 2004, p.43). Para tanto, a prática necessita atrelar-se ao interior de cada 

um e ao exterior de modo que sejam valorizadas as experiências vividas de cada ser 

humano, e esse seja compreendido dentro das suas especificidades. Nesse sentido, 

Zwierewicz (2014) afirma que as escolas que buscam essa metodologia pedagógica 

como base, contribuindo para a formação de pessoas, difundem conhecimentos 

científicos, apropriando-se deles para análise da realidade, além de projetar e de 

implementar soluções para os problemas em seu entorno. 

Isso pode influenciar diretamente na percepção humana, direcionando uma nova 

construção e reconstrução não apenas da educação, mas, 

 

[...] sobretudo, a um melhor reposicionamento do aprendiz/aprendente diante 
do mundo e da vida, a partir de uma compreensão mais adequada do que seja 
a realidade e o significado de sua própria humanidade [...] (MORAES, 2004, 
p.241).  

 

Diante das problemáticas encontradas no século XXI, raízes do método de ensino 

tradicional ainda perduram nas práticas pedagógicas, porém, devido à necessidade de 

adequar-se à evolução da sociedade, as exigências atuais não atendem à demanda 
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educacional. Assim, tanto “[...] a educação como a cultura e a sociedade são sistemas 

complexos, cujo funcionamento envolve diferentes áreas do conhecimento humano [...]” 

(MORAES, 2004, p.242) e estabelecem um olhar mais amplo e abrangente de recursos 

transformadores da cultura e, principalmente, da conscientização do ser humano.  

O paradigma educacional do qual emergem novas metodologias apresenta as 

dimensões construtivista, interacionista, sociocultural, afetiva e transcendente 

(MORAES, 1997). Para tanto, esse novo paradigma aborda a ação do aprendiz sobre o 

mundo, atuando sobre a sua realidade, reconhecendo sua influência com o mundo na 

construção de conhecimento do estudante, como protagonista, e do docente inseridos 

no sistema ético que reconheça a ordem e o equilíbrio de cada ação. Dentro desses 

ideais, podem ser perceptíveis as ações do PCE enquanto metodologia contribuinte 

para a prática formativa a partir das construções do conhecimento coletivo, 

compreendendo, portanto, que “[...] o indivíduo como um ser indiviso, um aprendiz que 

constrói conhecimento usando as sensações, as emoções, a razão e a intuição” 

(MORAES, 2003, p.14). Portanto, reconhece a pessoa como parte integrante da 

sociedade, numa relação dialética entre o mundo e o meio em que está inserida.  

Desenvolver projetos na prática docente para construção da aprendizagem, da 

criatividade através de experiências significativas gerou melhores resultados no 

conhecimento associado ao desenvolvimento de habilidades para acessar diferentes 

fontes de informação no contexto social (ASSMANN, 1998).  

Nesse momento, deve-se melhorar a qualidade de ensino através das práticas 

pedagógicas, estar conectado ao mundo e à sociedade em rede, havendo necessidade 

de “[...] construir novas estruturas, revitalizar os ambientes escolares, trazer vida, 

alegria para dentro de nossas escolas [...]”, simplificar o que é complexo com intuito de 

“[...] cultivar novos valores e colaborar para a formação de crianças, jovens e adultos 

mais felizes e saudáveis, mais criativos e plenos em sua humanidade” (MORAES, 

2004, p.279). Dessa forma, percebe-se a necessidade de remodelarem-se as práticas 

pedagógicas, ou seja, cultivar a solidariedade, o respeito mútuo e a amorosidade 

consigo mesmo e com o próximo. 

Na prática docente, deve-se proporcionar, aos estudantes, uma compreensão 

racional do mundo que o cerca, de forma que a globalização e as tecnologias de 

comunicação e de informação proporcionem avanços significativos no modo de viver e 

de pensar das pessoas tanto no trabalho como na educação. Essa integração do 
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professor e do ambiente de aprendizagem faz com que o docente e o estudante 

evoluam juntos, com o saber e o sabor da experiência, em um processo de coevolução. 

“[...] Portanto, independentemente do nível em que ocorra, e das pessoas envolvidas, 

nossa evolução como profissional da educação nunca acontece de maneira individual, 

mas sim coletiva” (MORAES, 2010, p.200).  

A partir dos fundamentos da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, o 

ensino acontece através de “[...] estratégias baseadas na aprendizagem relevante, no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, numa atitude transformadora; na 

organização de atividades inovadoras, flexíveis, motivadoras [...]” (TORRE, 2002, 

p.103), sendo considerados os conhecimentos e o envolvimento dos estudantes. 

A intervenção do processo de ensino e de aprendizagem se solidifica ao ser 

construído coletivamente por meio de cooperação, de integração e de valorização das 

diversidades. Uma das formas de operacionalizar a pedagogia ecossistêmica é por 

meio de PCE, assunto da próxima seção. 

 
1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA BASEADA EM PROJETOS 

 

Os projetos permeiam a vida de todas as pessoas desde a antiguidade até os 

dias atuais. Alguns são mais simples, outros, contudo, requisitam uma organização 

mais densa. Imaginar o objetivo e o seu resultado a partir das intervenções executadas 

requer um projeto estruturado por ações, metas, trabalho, construções, enfim, um 

planejamento previamente estabelecido. No âmbito educacional, não é diferente, o 

processo de construção dos projetos educacionais, envolvendo todos os recursos e as 

diferentes formas de colaboração, precisa ser planejado previamente a fim de alcançar 

os resultados almejados, mas também precisa estar aberto às emergências que 

ocorrem em seu desenvolvimento.  

 

 

1.4.1 Origem dos Projetos Educacionais  

 

É preciso que, para além de compreender os projetos presentes nas escolas da 

atualidade, seja realizado um estudo do processo histórico que envolve essas práticas. 

A ideia da utilização dos projetos no contexto educacional, associado à realidade dos 
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estudantes, advém de John Dewey, sendo posteriormente desenvolvido com auxílio de 

William Heard Kilpatrick, que era um de seus seguidores. Dewey era adepto da 

psicologia funcional, tendo seus princípios como base na elaboração de uma "[...] teoria 

da experiência unindo interesse e esforço” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.153). 

     De acordo com Zwierewicz et al. (2016), com vista à formação mais 

humanizadora, para além do mundo do trabalho, algumas propostas metodológicas se 

destacaram, apoiando-se na abordagem do ensino baseado em projetos. No Brasil, a 

inserção de projetos no ambiente educacional iniciou-se a partir do Manifesto dos 

Pioneiros e, a partir disso, posteriormente, em 1960, a Pedagogia Libertadora de Paulo 

Freire introduziu os Temas Geradores, contribuindo para os debates sociopolíticos. 

Essa pedagogia abrange o sujeito dentro de seu ser cultural e histórico a partir de uma 

perspectiva mais politizada da educação pública, utilizando-se dos temas geradores 

para suas discussões e suas composições das temáticas a serem investigadas durante 

o processo educativo.  

No âmbito internacional, a Pedagogia de Projeto de Josette Jollibert e os 

Projetos de Trabalho de Fernando Hernandez são destaques de propostas 

pedagógicas inovadoras, as quais se constituem em perspectivas contemporâneas 

utilizadas desde o final do século XX até o início do século XXI (ZWIEREWICZ, 2014). 

 

1.4.2 Origem dos Projetos Criativos Ecoformadores 

 

Os Projetos Criativos Ecoformadores surgiram como forma de contribuir com 

metodologias educacionais inovadoras, tendo como objetivo transformar a educação e 

o processo de ensino em práticas que despertem o pensamento crítico, bem como 

estimular o protagonismo e o compromisso com ações que favorecem o bem viver 

consigo, com os outros e com o meio. Os autores idealizaram e publicaram a obra 

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

como lançamento a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE 

(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009), uma proposta determinante na dinamização da 

perspectiva das Escolas Criativas, que se deu a partir do sul catarinense.  

Nessa proposta, os autores demonstram preocupação tanto com a pertinência 

da ressignificação do pensamento docente na prática pedagógica quanto com os 

estudantes e seu entorno. Ao salientar a função do PCE, destacam que esse não 
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possui somente a função de trabalhar a criatividade, o diálogo ou a apropriação de 

novos conhecimentos, pois existem outros tipos de ações que já englobam esses 

aspectos. 

O que os PCE almejam é trabalhar a educação a partir da vivência, indo além 

das reproduções de conhecimento científico (ZWIEREWICZ et al., 2016), isto é, busca 

atrelar a escola à vida dos educandos, estimulando seu potencial para compreender e 

intervir na realidade.  

Ao compor os projetos, é necessário não apenas os conceber, previamente, de 

modo a contemplar a escola e os educandos em sua totalidade, mas também se abrir 

ao imprevisto que poderá ocorrer durante seu desenvolvimento. Para tal, é preciso 

trabalhar com as possibilidades, hipóteses, metas e desafios planejados previamente, 

contemplando os objetivos propostos, especialmente no diálogo com os próprios 

estudantes e se abrir ao incerto. Além disso, os autores destacam que, na educação, o 

conceito de meta “[...] tem a ver com aspirações em longo prazo, estimulantes e 

integradoras. Pensam-se em termos de formação mais que de aprendizagem ou 

instrução [...]” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.168).  

Portanto, para os autores, os projetos carecem do estabelecimento de metas 

relacionadas aos objetivos, pois colaboraram para que um projeto não tenha um fim em 

si mesmo, mas, com o passar do tempo, ainda influencie a vida das pessoas. Com 

isso, percebe-se a necessidade de que o PCE seja muito bem planejado, pois a sua 

influência é constante, cultural e historicamente, da mesma forma que é importante 

deixá-lo aberto para o que pode acontecer no decorrer do seu desenvolvimento.  

  

1.4.3 Metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores 

 

Projetar uma ação implica estabelecer um estudo acerca do que se deseja 

englobar. É necessário pensar com antecedência, analisar os fatos e as demandas da 

escola. Em vista disso, os Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) são utilizados para 

tornar o aprendizado dinâmico e o processo abrangente para os estudantes e a escola 

a fim de suprir suas demandas educacionais, sendo imprescindível pensar com 

antecedência as necessidades da escola para a formulação do PCE.  

Embora os PCE apresentem uma estrutura que possa ser desenvolvida em 

qualquer ambiente educacional, considerando as especificidades de cada local, cada 
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escola necessita de um projeto adequado à realidade, pois tanto as instituições quanto 

os estudantes são singulares nas suas necessidades. Assim, o projeto não pode ser 

apenas replicado de uma instituição para a outra, é preciso respeitar as características 

próprias do ambiente e a subjetivação dos recursos humanos. 

Observa-se, nas escolas, que algumas propostas de projetos surgem para 

atender às demandas mais urgentes, mas nem sempre se mostram no planejamento 

didático-pedagógico a fim de contemplar o ensino contextualizado, nem sempre 

havendo continuidade nas propostas. Nesse sentido, o PCE dispõe de uma estrutura 

que facilita o método de ensino de forma que a prática possa ser dinamizada e a 

aprendizagem torne-se significativa aos estudantes. Também, serve de apoio aos 

inúmeros assuntos tratados em sala de aula. Assim, com os PCE, é possível, 

igualmente, trabalhar o conteúdo, englobando as diversas disciplinas para o 

conhecimento do objeto de investigação. 

Segundo Torre e Zwierewicz (2009, p.155), “[...] O projeto é uma forma didática 

para veicular as aprendizagens de várias disciplinas de forma relacional e integrada 

[...]” à metodologia do PCE, portanto, inicia-se a partir do levantamento das 

necessidades e dos interesses de todos, tendo como objetivo gerar conhecimento para 

a vida, contemplando a aprendizagem significativa.  

Os projetos não são baseados apenas em um paradigma ou em uma tendência, 

ou melhor, são pensados e compostos com base em diversos fatores e autores, não 

sendo fiéis a apenas uma ideologia, as teorias e os autores que o sustentam, segundo 

Torre e Zwierewicz (2009, p.156), “[...] Maturana, Morin, Moraes, Motta, entre outros, 

são: a incerteza, a auto-eco-organização, a interatividade e a intersubjetividade, o 

caráter dialógico, a ecologia da ação, entre outros [...]”. 

Para além do conteúdo simplesmente sistematizado ou através de apostilas e de 

métodos expositivos, os PCEs surgem com a finalidade de trazer a união da teoria com 

a prática, aproximando o estudante e o conteúdo da sociedade na qual a escola se 

insere, dinamizando os conteúdos e possibilitando a assimilação através da prática, 

além de estimular o senso crítico dos educandos. Dentro dessa afirmação,  

 

[...] projeta-se a configuração de uma cultura institucional que, estando ligada 
ao meio social, promova a formação de sujeitos éticos, democráticos, 
autênticos, que sejam capazes de intervir de modo autônomo na consolidação 
de mudanças (SOUSA; PINHO, 2017, p.104). 
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Torna-se necessário, do mesmo modo, que os projetos sejam pensados como 

agentes formadores de cidadãos e que possuam um olhar voltado ao educando, 

vendo-o como um ser histórico, pois nem a educação, nem o processo educativo são 

neutros, uma vez que englobam fatos históricos e culturais acerca da realidade social 

em que se inserem. Entretanto, percebe-se que a educação contemporânea “[...] é 

permeada por suas raízes históricas, que podem complementar a construção de novos 

saberes com ações formativas mais fundamentadas, conectadas e fortalecidas” 

(SOUZA; ERTZOGUE; ZWIEREWICZ, 2019, p.24). 

Percebe-se, portanto, que, na educação, existe uma linha do tempo, na qual o 

passado e a história estão atrelados ao presente: este, através dos projetos, do pensar 

e do repensar a educação e também dos métodos educativos, pode garantir um futuro 

próspero para a instituição, formando cidadãos conscientes para a sociedade no futuro. 

Os projetos utilizam-se de uma metodologia diferenciada para a sua aplicação, 

haja vista destacarem a importância de que o conteúdo não deve ser expositivo 

apenas, ou seja, precisa ser prático e o docente age como mediador desse processo, 

necessitando, consequentemente, de uma metodologia de trabalho diferenciada a fim 

de suprir as necessidades, de contemplar a essência e de garantir o alcance dos 

objetivos. Sendo assim “[...] a metodologia dos projetos é uma alternativa para a 

aplicação de propostas educacionais atentas às necessidades, aos interesses e às 

problemáticas da realidade [...]” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 66). 

Usar a metodologia dos PCEs possibilita a colaboração e o envolvimento de 

diversas entidades (estudantes, professores, gestores, família e demais membros da 

comunidade), pois não mais são seres que se desenvolvem isoladamente, isto é, 

precisam aprender juntos e construir o conhecimento com união dos diferentes 

saberes. O PCE busca unir práticas, educandos e educadores a fim de realizar “[...] a 

supressão das dicotomias [...]”, visto que essa torna-se um aspecto fundamental, pois a 

lógica “[...] inter-transdisciplinar nas vivências educacionais rompe com as polaridades 

que concebem um caráter unidimensional e excludente aos processos educativos” 

(SOUSA; PINHO, 2017, p.104). 

Uma das principais características das práticas dos projetos ecoformadores é 

“[...] o cenário da aprendizagem sai da sala de aula e se estende a outros lugares, 

incluindo os viabilizados pelos avanços tecnológicos como os meios audiovisuais e a 

internet” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.156). Portanto, o aprendizado nos projetos 
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precisa ser externo ao ambiente escolar tradicional além de o docente não dever mais 

agir como instrutor, conforme trazia a pedagogia tradicional, porém, dessa vez, agir 

como mediador de um projeto bem estruturado, possibilitando a formação de novos 

cidadãos conscientes e críticos.  

Para haver a consolidação da aprendizagem nesse contexto, o docente e o 

educando são os principais sujeitos do processo educativo, uma vez que os ambos 

ensinam e aprendem de forma simultânea: o docente precisa, primeiramente, ouvir os 

educandos, valorizar o conhecimento prévio de cada um para que, assim, possa dar 

início ao processo educativo dessa vez como mediador, estimulando o senso crítico. 

Em se tratando de ações pedagógicas, tais características tornam-se relevantes 

na tomada de uma postura educacional. Sousa e Pinho (2017, p.97) pontuam a 

necessidade de “[...] mudança na relação hierárquica entre professor e estudante, 

pautando essa relação no diálogo e na escuta sensível; relativização na lógica de 

transferência do conhecimento [...]”, oportunizando ao estudante criar iniciativas de 

tomadas de decisão e ser agente da própria aprendizagem a partir de atitudes 

colaborativas que contemplem essa aprendizagem. Portanto, a valorização dos 

saberes e da vivência do estudante vão além do conhecimento acadêmico, sendo 

necessário, ao docente, munir-se de estratégias didáticas que amplificam o campo de 

abrangência social e cultural, favorecendo a participação dos estudantes nesse 

processo.  

Um dos pilares dos PCEs é a transdisciplinaridade, a qual traz consigo a função 

de estabelecer o diálogo entre os diversos campos do conhecimento, sendo 

responsável por incentivar o sujeito a não aceitar apenas uma verdade, mas sim 

interagir com os diversos conhecimentos, unindo as diversas disciplinas para, enfim, 

haver a unificação do saber, tornando-se, portanto, um “[...] campo fértil na articulação 

entre os diferentes níveis de organização do conhecimento (disciplinaridade, 

multidisciplinaridade, pluridiscilinaridade, interdisciplinaridade) [...]” (SOUSA; PINHO, 

2017, p.97), ampliando-se para além. 

A transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade vêm com o objetivo de fazer o 

desmonte da ação pedagógica tradicional. Essa abordagem, por sua vez, insuficiente 

para os dias atuais, possibilita a composição de novas ações baseadas em uma 

perspectiva inovadora por meio dos PCEs, os quais são formulados para suprir e 

abranger as necessidades de conhecimento dos educandos e da sociedade 
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contemporânea. Vale lembrar que sempre é necessária a atualização da escola e dos 

docentes a fim de gerir projetos criativos que exerçam papel formador aos educandos e 

tragam resultados à sociedade. 

A estrutura do PCE, proposta por Torre e Zwierewicz (2009) é composta por dez 

organizadores conceituais. Os autores descrevem que “[...] ações vinculadas aos 

organizadores conceituais são elaboradas depois de diagnosticada a situação 

mobilizadora” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.159). Para representar esses 

organizadores, criou-se um ciclo com a denominação de cada um deles, conforme 

ilustra a Figura 1. 

A descrição dos organizadores conceituais se dá de acordo com o citado por 

Torre e Zwierewicz (2009, p.159-161). Os organizadores conceituais são a base, a 

estrutura de um PCE e funcionam como estruturadores da prática, sendo 

extremamente necessários à composição do projeto, haja vista regerem não apenas a 

justificativa, a temática, entre outros aspectos que orientam e direcionam a prática do 

docente, mas também as metas e a estruturação do caminho a ser percorrido durante o 

processo de ensino. Dessa maneira, não se pode, portanto, iniciar um PCE sem 

estruturá-lo com os organizadores conceituais, pois, sem esses, o projeto não fica 

consolidado, tomando apenas forma abstrata, dificilmente vindo a ser executado com 

precisão. 

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

 

Fonte: Adaptado de Zwierewicz (2013). 

 

Epítome ou campo formativo: é a estrutura conceitual que serve de âncora, de 



47 
 

 

 
 

referencial temático, de espaço de interação conceitual, ou seja, é o ponto de partida, o 

início de um PCE; o conceito surge para definir o campo no qual se vai mover, sempre 

abertos a possíveis mudanças. O epítome surge “[...] como primeira etapa de seu 

desenvolvimento, que busca o “encantamento” dos estudantes para o tema que será 

discutido” (AGUIAR; VIELLA; PEREIRA, 2017, p.135).  

Legitimação teórica e pragmática: consiste na justificativa, na exposição da 

relevância do projeto e as suas contribuições para a sociedade, o motivo de ser 

realizado e a sua relevância; esse ponto mostra os pilares teóricos da construção do 

PCE, portanto, a legitimação teórica e pragmática “[...] fundamenta teoricamente, 

justifica com base na necessidade, na atualidade, no impacto, na demanda e nas 

circunstâncias do entorno em que a problemática tem lugar” (TORRE; ZWIEREWICZ, 

2009, p.159).  

Questionamento, problemáticas e perguntas geradoras: esse descritor baseia-se 

nas perguntas e na problemática a ser resolvida ou estudada no projeto. Basicamente, 

são os porquês da prática do PCE, em que se aborda a maior necessidade a ser 

contemplada e o maior problema a ser resolvido em determinado espaço do contexto 

da instituição escolar, “[...] é o momento de perguntar para quê (finalidade), para quem 

(destinatários). É a fase da problematização que procede à formulação de objetivos e 

de metas. Qual é o problema? E como abordá-lo?” (AGUIAR; VIELLA; PEREIRA, 2017, 

p.135)  

Metas como eixos norteadores: consistem em “[...] compartilhar e formular as 

metas, aspirações e objetivos em suas distintas modalidades, como conhecimentos, 

competências, atitudes, hábitos” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.160). Fala-se em 

metas porque soa como aspirações de um sujeito que aprende, enquanto os objetivos 

são formulados partindo de fora, da administração, da instituição.  

Rotas, itinerários: são as rotas ou itinerários que compõem “[...] a metodologia, 

estratégias e atividades por considerá-los conceitos mais flexíveis, dinâmicos, 

interativos, abertos à incerteza, autopoiéticos e coerentes com o olhar transdisciplinar e 

ecoformador” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.160). Portanto, esses vão sendo 

descobertos ao longo do processo, no decorrer das ações estabelecidas, são condutas 

e/ou atividades em constante metamorfose, sempre se adaptando ao novo e levando o 

PCE a descobrir além do que já está estabelecido. Nesse ponto, podem-se explorar os 

conteúdos no decorrer da aplicação do projeto. 
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Coordenadas temporais ou plano: todas as etapas do projeto, metas e ações 

precisam de um cronograma para se dar a aplicação. As coordenadas temporais ou 

plano “[...] nos dão a panorâmica temporal do projeto. Estabelecem-se as coordenadas 

temporais, deixando claro que são flexíveis e adaptáveis às metas e ao 

desenvolvimento do projeto” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p.161). 

Avaliação emergente: o processo avaliativo de um projeto precisa, 

indispensavelmente, de flexibilização, pois esse ato vai para além de números ou 

dados. Em um PCE, mostram-se necessárias a observação do “passo a passo” e a 

valorização dos resultados conquistados. Sendo assim, compreende-se que “[...] são 

relevantes: o seguimento continuado do processo educativo, acompanhado de 

melhoria; valorização ou reconhecimento das conquistas, ainda que venham com 

impurezas ou deficiências [...]” (TORRE E ZWIEREWICZ, 2009, p.161), sendo de 

grande importância valorizar as conquistas a partir de uma ótica ecoformadora. 

Polinização: esse aspecto pode ser compreendido como a prática social, pois 

um PCE não se encerra com uma nota, ou um conceito de 0 a 10, ou melhor, é 

possuidor de um caráter transformador que exerce papel social. Assim sendo, “um 

processo ecoformador não termina com a avaliação, mas é capaz de retroalimentar o 

processo e projetar-se no meio social, ambiental e comunitário” (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009, p.161). 

 

1.4.4 A Ecoformação em Projetos Criativos Ecoformadores  

 

O primeiro estudo acerca da ecoformação ocorreu por meio de um grupo de 

pesquisa na Universidade François Rabelais de Tours, em Paris, na França, no ano de 

1992, momento a partir do qual se caracterizaram os primeiros aspectos da perspectiva 

ecoformadora. Gaston Pineau foi quem coordenou esse grupo de pesquisa, que, sendo 

pioneiro na temática, ainda hoje, compromete-se em definir, 

 

[...] as premissas teóricas das unidades ecológicas de base que religam o 
homem à natureza. As reflexões iniciais partiam do entendimento primário de 
que os seres humanos são biologicamente dependentes da natureza (SILVA, 
2008, p.94). 

 

O conceito de ecoformação está enraizado no pensamento complexo, sendo 

esse compreendido pelo ato de trabalhar as situações em conjunto, tratando-se, assim, 
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de um emaranhado de ações e de reações sistematizadas dentro de um contexto 

social e histórico que engloba as diversas faces do ensino nas mais variadas 

modalidades do conhecimento.  

O pensamento complexo possibilita o conhecimento do todo não mais apenas 

pelo estudo linear, mas sim pela teia de conteúdo a partir da desordem e das 

incertezas ocasionadas pelo pensamento acerca do objeto de estudo.  

A complexidade contrapõe-se ao conhecimento ordenado, linear e 

sistematizado, pois a sistematização e a linearidade do estudo podem deixar algumas 

extensões não tão claras como deveria, ou dar maior importância ao produto final e não 

ao processo de estudo. 

No contexto do aspecto social de integração, e com berço no pensamento 

complexo, surge a ecoformação. Essa, por natureza, focaliza-se na formação do 

humano, tratando do relacionamento entre o homem e o meio ambiente, resultando na 

sensibilização e na consolidação desse vínculo a fim de conscientizar o homem sobre o 

seu papel de respeito com o ambiente natural, trazendo as possibilidades de ações 

sustentáveis acerca de seus atos. 

Essa perspectiva, também, está presente em um documento elaborado em 

2005, quase uma década após o evento em Arrábida, quando se lançou a ‘Carta da 

Transdisciplinaridade’. Nesse documento, consta que a ação transdisciplinar “[...] 

propõe a articulação da formação do ser humano na sua relação com o mundo 

(ecoformação), com os outros (hetero e co-formação), consigo mesmo (autoformação), 

com o ser (ontoformação) [...]” bem como com o conhecimento formal e o não formal” 

(SOMMERMAN; MELLO; BARROS, 2005, p.1). 

Compreende-se, portanto, que a ecoformação estrutura-se a partir das relações 

concretas do ser humano com o meio ambiente no qual vive, estabelecendo-se através 

de um processo de mediação entre o meio e o indivíduo. Para estimular o sucesso das 

atividades ecoformadoras, os “[...] estudos têm se fortalecido para avançar na 

dinamização de uma educação transformadora, capaz de articular conhecimentos 

curriculares, demandas da realidade atual e incertezas em relação ao futuro” (AGUIAR; 

VILELLA; PEREIRA, 2017, p.126).  

Com o auxílio desses pensamentos sistematizados e a categorização das 

causas dos problemas sociais hoje enfrentados, ainda com as dificuldades no processo 

educativo, é imprescindível “[...] compreender as mudanças atuais implica não apenas 
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em refletir sobre suas causas e consequências, mas também em se posicionar diante 

delas sem ter como base um pensamento mutilador” (ZWIEREWICZ et al., 2019, p.12). 

Assim, compreende-se que a ideia de transformação concebida pela ecoformação 

pode ser efetivar com a aplicação da metodologia do PCE, uma vez que está 

alicerçada na tríade - pensamento completo, transdisciplinaridade e ecoformação, e, 

por consequência, tem adquirido o caráter de transformação, ampliando as 

possibilidades para a pertinência do ensino. 

Diante dessa perspectiva, percebe-se “A articulação entre as disciplinas e destas 

com a realidade que se amplia quando a transdisciplinaridade se vincula à 

ecoformação […]” assim, vale ressaltar, também, que “[…] os fundamentos da 

ecoformação são um convite para o reencontro e para diálogo entre o natural e o 

cultural […]” para que, ao reencontrarem a natureza, os sujeitos possam “[…] 

reencontrar a si mesmos e reencontrar os outros” (HOFFMANN, 2019, p.26). Portanto, 

por meio da ecoformação, propõe-se que “[…] o contato formador com as coisas, com 

os objetos e com a natureza […] possa ser formador de outras ligações, em especial 

das ligações humanas” (SILVA, 2008, p.102). 

De acordo com Silva (2008, p.98) “A teoria dos três mestres de Rousseau em 

‘Emílio’ a trindade humana – o homem (natureza), os outros (a sociedade) e as coisas 

(o ambiente) – correlacionando-a com a trindade humana indivíduo/espécie/sociedade”, 

proposta por Morin para que seja ampliada a compreensão dos processos de estudo 

acerca das relações de aprendizagem do ser humano. Dentro desse conceito, forma-se 

um tripé no sistema educativo responsável por ampliar a dimensão e o alcance do 

conhecimento. 

Para Silva (2008, p.98), “A noção de trindade humana pressupõe que o homem 

se constrói sob um triplo pertencimento: à sua individualidade, à sua espécie, à sua 

sociedade [...]”. O pensamento complexo possibilita compreender essa tríade usado 

como “[...] condição teórica e metodológica de compreensão dessa trindade, uma vez 

que é a noção de complexidade que [...] permite conceber junto, distintamente e 

inseparavelmente em anel, portanto, o indivíduo, a espécie, o ambiente” (SILVA, 2008, 

p.98). 

É necessário, dessa forma, que se crie uma educação abrangente e um ensino 

dinamizado, partindo de pressupostos teóricos condizentes às necessidades do 

público-alvo dos projetos. Portanto, conhecer as diferentes propostas, vertentes 
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pedagógicas e pensamentos filosóficos contemporâneos direcionam a escola e a 

equipe idealizadora do PCE a um caminho de sucesso, pois, além do embasamento 

teórico, faz-se necessário os educadores estarem cientes da responsabilidade contida 

nos PCEs, uma vez que 

 

Dinamizar um ensino com capacidade de transformação é um desafio que se 
torna motivador quando existe a disponibilidade de dimensionamentos teóricos 
que estimulam a reflexão, parcerias que contribuem para a criação de 
possibilidades metodológicas e instituições e profissionais que se 
comprometem no âmbito institucional (AGUIAR; VILELLA; PEREIRA, 2017, 
p.136). 

 

A formação que o educando recebe, hoje, implicará diretamente no cidadão 

adulto que o mesmo tornar-se-á, isto é, receberá a formação na escola e no meio em 

que vive, e, posteriormente, isso implicará nas ações que exercerá sobre o ambiente. 

Nessa direção, considera-se que a formação necessita de práticas inovadoras que 

busquem estimular e diversificar o processo e os métodos educacionais. Nesse 

aspecto, a ecoformação chega para auxiliar essa construção e a busca pelo 

desenvolvimento integral, visto que “[...] a ecoformação, no âmbito educacional, 

colabora para a superação de práticas reprodutivistas. No lugar desta, ela estimula 

processos de ensino e aprendizagem que possibilitam o acesso a conhecimentos [...]” 

(ZWIEREWICZ et al. 2019, p.15).  

Pode ser tratada a ecoformação como um processo que ajuda o homem a 

reestruturar sua relação com o seu meio ambiente. O ser humano pode construir ou 

desconstruir o meio em que vive, suas ações atrelam-se diretamente à sua formação 

inicial, ao seu histórico e à sua cultura. Portanto, é de extrema importância pensar e 

refletir as práticas ecoformadoras, pois exercem seus papéis de forma contínua ao 

longo dos anos, promovendo impactos diretamente na forma de pensar e de agir dos 

membros que da sociedade fazem parte. 

A natureza e o meio ambiente constituem-se como os elementos mais 

importantes do planeta. É necessário realizarem-se trabalhos de conscientização para 

a população aprender a respeitar a natureza, e cada um compreender seu papel no 

meio em que vive, sendo o principal papel e primeiro objetivo da ecoformação essa 

relação do sujeito com o meio. 

As ações que permeiam o âmbito da ecoformação contextualizam-se para além 

das ações, pois transformam o interior do indivíduo, promovendo o humano a partir das 
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ações e das reflexões acerca dos fatos decorrentes do convívio em sociedade e do 

respeito ao meio ambiente. Portanto, a ecoformação olha com nobreza para a 

interiorização das ações, buscando promover o humano, baseando-se nos princípios 

ecoformadores. A ecoformação preocupa-se com as relações do sujeito com o meio e 

“[...] leva em conta as relações de interdependência entre o organismo e o ambiente 

material que se desenvolvem no coração dos gestos cotidianos” (PINEAU, 2006, p.1, 

apud SILVA, 2008). 

Para melhor compreender a ecoformação, Pasquali (2015) apresentou o 

esquema do tripé que demonstra as relações entre a autoformação, a heteroformação 

e a ecoformação (Figura 2), cuja interligação dessas relações constitui o ser humano. 

A autoformação é uma forma de interiorizar o “eu”, pois o sujeito se conhece 

interiormente e se relaciona com o mundo ao seu redor, ou seja, no espaço físico e no 

social e com seus semelhantes, de modo a estabelecer caráter de transformação e de 

consolidação do conhecer a si próprio. A heteroformação constitui o “outro”, ou seja, 

aquilo que o sujeito recebe dos pais, da família, da sociedade e da cultura. A 

ecoformação refere-se “às coisas”, o envolvimento do sujeito com o meio e com os 

conteúdos, estando presente nos PCEs e possibilitando conhecer as coisas e os fatos 

através do meio. 

 

Figura 2: Autoformação, heteroformação e ecoformação 

 

Fonte: Adaptado de Pasquali (2015). 

 

Os PCEs agem, portanto, como meio de se estabelecer a relação entre a escola 

e a sociedade de forma direta. Sabendo disso, é preciso levar em consideração que os 

projetos precisam ser pensados como agentes formadores, baseando-se na conquista 
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das suas metas e suas contribuições ao meio e à formação para a vida. 

 

1.5 PESQUISA DE TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Esta seção apresenta os resultados da revisão da literatura dos trabalhos 

relacionados sobre Projetos Criativos Ecoformadores - PCE. A pesquisa limitou-se ao 

conhecimento das dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Educação Básica – PPGEB da Universidade do Alto Vale do Rio do 

Peixe – UNIARP.  

A síntese da pesquisa é apresentada no Quadro 1, e sua contextualização, 

realizada na sequência, tem como proposta ampliar conhecimentos quanto à 

elaboração do PCE comprometido com a construção e o desenvolvimento de um 

Cenário Ecoformador, bem como explorar seu potencial para aproximar currículo e 

contexto e ampliar a articulação entre teoria e prática, tornando condizente à realidade 

dos estudantes da EM Professor Didio Augusto. 

Quadro 1 - Síntese das dissertações do PPGEB 

Autores Temática Objetivo 
Nível de 
Ensino 

Sujeitos 
envolvidos 

Almeida 
(2018) 

Influência do programa 
de formação-ação em 
escolas criativas na 
transformação das 
práticas pedagógicas 
em uma escola do 
campo. 

Avaliar o potencial de um 
programa de formação, norteado 
pela perspectiva transdisciplinar e 
ecoformadora, para a 
transformação da prática 
pedagógica e o atendimento das 
necessidades formativas dos 
docentes da Escola Municipal de 
Educação Básica Rodolfo Nickel, 
situada na zona rural de Caçador, 
Santa Catarina, Brasil. 

Educação 
Básica 

Docente e 
estudantes 

Felipus 
(2019) 

Implicações dos PCE 
no desenvolvimento 
integral de crianças da 
educação infantil 

Avaliar as contribuições da 
metodologia dos PCE para o 
desenvolvimento integral de 
crianças que frequentam a 
Educação Infantil em uma 
instituição vinculada à Rede 
Municipal de Lebon Régis, em 
Santa Catarina. 

Educação 
Básica 

Docente e 
estudantes 

Hoffmann 
(2019) 

Pertinência do ensino 
no uso da metodologia 
dos PCE no ensino 
fundamental. 

Avaliar a utilização da 
metodologia dos PCE e seus 
possíveis impactos sobre a 
pertinência do ensino em uma 
turma de 5º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola 
pública de Timbó Grande, Santa 
Catarina. 

Educação 
Básica 

Docente e 
estudantes 
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Autores Temática Objetivo 
Nível de 
Ensino 

Sujeitos 
envolvidos 

Telegen 
(2019) 

Da decodificação ao 
potencial 
transformador da 
leitura: Indicadores 
para a aproximação de 
projetos de ensino à 
metodologia dos PCEs 

 Analisar a proximidade e/ou 
distanciamento do Projeto 
Incentivo à Leitura, desenvolvido 
na EMEF Professora Cândida 
Bertotto Zucatti, do município de 
Macieira – Santa Catarina, em 
relação aos Projetos Criativos 
Ecoformadores – PCE, uma 
metodologia comprometida com a 
aproximação do currículo à 
realidade dos estudantes e com a 
articulação teórico-prática. 

Educação 
Básica 

Docente e 
estudantes 

Zielinski 
(2019) 

Indicadores de 
práticas 
transdisciplinares de 
leitura, produção e 
interpretação textual 
detectados no 
programa de 
formação-ação em 
escolas criativas 

Sistematizar indicadores de 
práticas transdisciplinares de 
leitura, produção e interpretação 
textual trabalhando conteúdos 
significativos, que fazem parte da 
sua realidade para ajudar a sanar 
as dificuldades tendo relação 
entre texto e contexto. Formação 
docentes. 

Educação 
Básica  

Docentes e 
estudantes 

Oliveira 
(2020) 

Cenários 
ecoformadores e 
campos de 
experiência: 
Contribuições de um 
projeto criativo 
ecoformador para o 
Desenvolvimento 
integral de bebês e de 
crianças bem 
pequenas. 

Avaliar o potencial de um PCE 
articulado aos campos de 
experiência para o 
desenvolvimento integral de 
bebês e de crianças bem 
pequenas que frequentam o 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Elmar Pereira Rosa, de 
Caçador, Santa Catarina. 

Educação 
Básica 

Docente e 
estudantes 

Fonte: Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019), Zielinski (2019), Oliveira (2020).   

 

Hoffmann (2019) buscou avaliar as metodologias de ensino possibilitadas pelos 

PCE, acompanhando o dia a dia do espaço de uma escola na cidade de Timbó Grande 

– SC. Com essa percepção, avaliada no próprio ambiente escolar onde foi 

desenvolvida a pesquisa, reafirma-se a evidente contribuição dos PCE tanto na prática 

docente quanto na aprendizagem dos estudantes, valorizando o envolvimento de toda 

a comunidade escolar.  

Os resultados da pesquisa indicam o quão urgente e necessária se faz a 

valorização de práticas pedagógicas “[...] comprometidas com a pertinência do ensino e 

sua manifestação na participação dos estudantes e na interação com seus pares, 

docentes e familiares durante as atividades curriculares” (HOFFMANN, 2019, p.13), 

pois, além de os projetos vincularem a teoria com a prática, favorecem a participação 

da família nesse cenário, proporcionando uma experiência de trocas de conhecimento 
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e de saberes a partir das relações entre os indivíduos envolvidos. 

 Ainda, Hoffmann (2019), dialoga sobre a necessidade de um novo olhar em 

relação ao paradigma positivista e a fragmentação do conhecimento, sendo isso 

grande incentivo a mudanças no âmbito educacional, influenciadas por diferentes 

paradigmas da ciência. Nesse sentido, Hoffmann (2019) pontua uma reflexão sobre a 

importância que a transdisciplinaridade efetiva no século XXI no contexto educacional, 

enfatizando a possibilidade de o estudante estar em conexão com diversas áreas do 

conhecimento.  

Para elaboração de um PCE, prioriza-se o que Torre e Zwierewicz (2009) 

definem como uma educação a partir da vida e para a vida. Da mesma forma, é 

imprescindível envolver problemáticas da realidade e envolvê-las na realização das 

atividades vinculadas aos conteúdos dos diferentes componentes curriculares.   

Além de os projetos vincularem a teoria à prática, podem colaborar para a 

escola ampliar a participação da família nesse cenário por meio de estratégias que 

promovem seu envolvimento nas atividades, aproximando o conteúdo científico do 

vivido em sociedade.  

Felipus (2019, p.13) foca a pesquisa na Educação Infantil, enfatizando que em 

meio às suas percepções as crianças quando estimuladas “[...] socializam muitas 

ideias, criam possibilidades e são capazes de intervenções que comprovam sua 

autonomia e seu potencial a fim de solucionar problemas”. Sua pesquisa destaca 

aspectos ecoformadores do PCE estruturado, na ocasião da intervenção proposta no 

estudo, para a valorização das experiências valorizadoras das relações entre as 

crianças e o meio e a utilização de materiais recicláveis nas atividades relacionadas 

aos cinco campos de experiência (FELIPUS, 2019).  

Por intermédio do desenvolvimento de PCE, percebe-se o quão importante se 

torna a estimulação, além de que não se determina a uma faixa etária, mas se atribui 

ao desenvolvimento das especificidades de cada indivíduo. Torre e Zwierewicz (2009) 

estruturaram a proposta metodológica do PCE, destacando que se diferencia de outros 

projetos utilizados no decorrer de séculos passados. Entre os diferenciais, destaca-se a 

capacidade de relacionar três planos: a cognição, a emoção e a ação. Essa tríade é 

mobilizada em todas as etapas do desenvolvimento do PCE.  

Para Felipus (2019), o desenvolvimento do PCE atribui à capacidade de 

estimular a criatividade, o diálogo, a colaboração e a geração de novos conhecimentos, 
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considerando, também, que isso já o fazem os que propuseram outros tipos de 

projetos. Entretanto, o PCE diferencia-se na possibilidade de atuar em práticas 

pedagógicas a partir da vida, dinamizando-se com soluções projetadas no contexto de 

aplicação, que vão além da simples reprodução do conhecimento científico (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009). 

Prioriza, portanto, a interligação de conhecimentos e sua relação com o que está 

além deles. Por se tratar de PCE, a metodologia considera a importância de trabalhar 

coletivamente para resolver problemas advindos do entorno da escola, estimulando 

que docentes e estudantes encontrem soluções dinamizadas no decorrer do trabalho 

com os conteúdos curriculares abordados em sala de aula, propondo ações educativas 

e o trabalho colaborativo para o bem comum.  

Telegen (2019, p. 63), por sua vez, destaca a importância da leitura e o papel da 

escola para o desenvolvimento desse hábito. A autora descreve que trabalhar com 

projetos possibilita a superação do “[...] ensino tradicional, linear e descontextualizado. 

No caso da leitura, pode colaborar para eliminar a ênfase na decodificação e subsidiar 

o seu potencial como condição à transformação da realidade” (p. 63).  

Diante dessa perspectiva o PCE, proporciona o protagonismo favorecendo 

novas descobertas. No caso da leitura, favorece formas de explorar o universo 

desconhecido, a relação entre texto e contexto, o acesso e a discussão de conteúdos 

de livros de literatura infantil e o uso de recursos tecnológicos no ambiente escolar, 

valorizando diferente saberes, que estejam além do estudo cotidiano, mas são 

essenciais para potencializar o aprendizado e o desenvolvimento integral.  

Em consonância com essas ideias, Cagliari (2002, p.148) diz que “A leitura é a 

extensão da escola na vida das pessoas”. Tendo em vista que grande parte da 

dificuldade em interpretação textual originar-se da ausência de leitura, com o 

envolvimento dos estudantes na elaboração do PCE esse fator pode ter um solavanco 

inicial com buscas de solução para os problemas enfatizados em seu desenvolvimento 

por meio de diversas pesquisas.  

Pensando em prática prazerosa da leitura, Telegen (2019) defende que as 

escolas as quais disponibilizam tecnologias digitais com ênfase no uso da internet 

podem dar mais subsídio a diversos gêneros textuais. Sendo assim, a aprendizagem 

pode tornar mais significativa o desenvolvimento das habilidades de leitura, 

requisitando do docente uma atenção às mudanças tecnológicas e o acompanhamento 
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dos avanços, explorando-os no trabalho com os conteúdos escolares. 

Baseando-se numa perspectiva abrangente para os anos iniciais, Oliveira (2020) 

ressalta a necessidade de se contemplar todas as necessidades do estudante no 

sentido de promover sua formação integral. A autora enfatiza a possibilidade de criar 

um ambiente ecoformador para crianças a partir de materiais não estruturados, 

explorando-os por meio de uma perspectiva transdisciplinar e ecoformadora.   

Entre os resultados da pesquisa, observou-se que as crianças “[...] cooperavam 

entre si, produziam diálogos com colegas e docentes e faziam coisas diferentes, 

apesar de estarem participando da mesma brincadeira [...]” (OLIVEIRA, 2020, p.84). A 

pesquisa demonstra a criação de vínculo afetivo gerando respeito mútuo, o despertar 

da criatividade e do protagonismo nas crianças.  

Para Oliveira (2020), os Cenários Ecoformadores são ambientes de 

aprendizagem que devem ser pensados para as crianças e com as crianças. Nesse 

sentido, a colaboração das crianças na elaboração do PCE possibilita dinamizar formas 

alternativas de organização com seus materiais, respeito e compromisso com seus 

pares.  

Além disso, destaca-se a necessidade de atenção do docente na tomada de 

decisões, pois “Muitos sem perceber, organizam o espaço a seu favor, sem reconhecer 

que estão dificultando seu trabalho e limitando o desenvolvimento das crianças” 

(SILVA, 2010, p. 131). Portanto, há emergência de práticas pautadas na metodologia 

do PCE, pois contribuem para superar atitudes que limitem o aprendizado quando 

oportunizam à criança experimentar novas formas de aprender, vivenciando um ensino 

que promova sentido para a vida da criança.  

Uma das dissertações de extrema relevância para esta pesquisa consiste no 

trabalho desenvolvido por Almeida (2018), o qual enfatiza a importância de analisar, de 

diagnosticar os problemas, de articular os conteúdos científicos com a realidade vivida 

por cada educando e, principalmente, de unir a teoria à prática com intuito formativo e 

abrangente, haja vista que o PCE propicia uma intervenção que “[...] valoriza o 

protagonismo docente e discente, para que, em parceria com a gestão e os 

profissionais técnicos, bem como com a comunidade escolar [...]” possam buscar 

soluções pautadas em “[...] ações que promovam o bem-estar individual, social e 

ambiental, articulando, nesse processo, o acesso, a produção e a difusão do 

conhecimento científico e de outros tipos de conhecimento” (ALMEIDA, 2018, p. 56). 
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Acredita-se que o grande resultado no aprendizado do estudante se destaca por meio 

de reflexões e de ações, implicando a realidade local para então explorar novos 

universos, bem como aqueles que surgiram ao acaso e diante do caos e das 

incertezas.  

Ainda referente a esse aspecto, é preciso frisar o fato de que “O PCE se assenta 

em fatos/aspectos/condições relevantes para os estudantes, buscando relação das 

demandas locais/globais com o currículo [...]” (ALMEIDA, 2018, p. 57). As afirmações 

da autora reforçam a necessidade de atrelar a prática de ensino dos conteúdos 

escolares à vivência dos estudantes para além da escola, incluindo seu contexto 

familiar e social. 

Vale salientar que, no processo de construção e de aplicação do PCE, a atuação 

e as relações entre docente e estudantes fortalecem-se. O professor articula sua teoria 

com a prática em consonância com a realidade dos estudantes, favorecendo o 

conhecimento, inclusive, sobre os educandos e o entorno escolar. Por outro lado, os 

estudantes contribuem na elaboração das atividades ecoformadoras por meio de 

sugestões juntamente com família, comunidade e sociedade em meio à concretização 

do trabalho coletivo. Essa rede de interconexão contribui para que a metodologia do 

PCE seja “[...] potencializada na medida em que o docente se apropriar dos conceitos 

norteadores e ter a sensibilidade de adequar a proposta a cada realidade [...]” levando 

em conta as necessidades dos partícipes e do contexto em que se inserem (ALMEIDA, 

2018, p.57).  

A metodologia do PCE, por se realizar de forma dinâmica e colaborativa, 

desperta a relação de sentimentos entre os envolvidos, pois, ao se sentirem 

pertencentes e valorizados, sentir-se-ão mais animados e motivados em frequentar a 

escola, possibilitando o estabelecimento de vínculos com os colegas, com os docentes 

e com a comunidade escolar. Essa relação de proximidade e envolvimento auxiliará no 

desenvolvimento do projeto.  

De acordo com Almeida (2018), é evidente que o projeto desenvolvido em sua 

pesquisa foi mais significativo para a vivência dos estudantes, além disso, a prática da 

metodologia do PCE envolveu mais os estudantes no ambiente, ficando nítido que o 

“[...] desejo de permanecer na escola pesquisada demonstrou o quanto é importante 

proporcionar aprendizagens transdisciplinares e ecoformadoras” (p.107). Vale ressaltar 

que esse tipo de motivação engloba todo o contexto escolar, desde a gestão, os 
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docentes, os estudantes, os pais e a comunidade, aproximando sociedade e escola. 

Dessa forma, a escola executa seu papel de transformadora e de formadora do 

humano e do cidadão consciente. 

Quanto às dificuldades de aprendizagem, Almeida (2018) descreve que os PCE 

podem atuar também como metodologias que auxiliam o educando com dificuldade de 

aprendizagem a compreender o conteúdo, pois, no âmbito do PCE, estrutura-se de 

forma dinâmica e prática com o intuito de haver maior interação até mesmo entre os 

estudantes. Muitas vezes, eles encontram dificuldades em estabelecer relações com os 

colegas, expressar seus sentimentos e expor o que pensam, bem como fazer 

perguntas, questionar, interagir e produzir conhecimento em conjunto.  

Em vista disso, o papel de mediador do docente se torna extremamente 

necessário, pois, em muitas situações, além da dificuldade de aprendizagem, o 

educando possui dificuldade em se relacionar com o outro. É nesse sentido que o 

trabalho coletivo e colaborativo, fundamentado na transdisciplinaridade, na 

complexidade e na ecoformação, avança ao estabelecer relações que se preocupam 

muito mais que com a transformação do ensino, porém com a transformação do próprio 

ser e das afetividades que se estabelecem na dinâmica dos ambientes criativos e 

ecoformadores.  

Diante desse quadro, é indispensável pensar a formação integral do educando 

de forma que as aprendizagens não fiquem restritas apenas ao espaço escolar e aos 

conteúdos disciplinares, mas na sua formação enquanto cidadão, incentivando a 

construção de valores e de atitudes e conscientizando-os em sua atuação na 

sociedade. Parte-se do princípio de que “[...] a educação deve contribuir para a 

autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e 

ensinar como se tornar cidadão” (MORIN, 2000, p. 65), dando sentido ao conteúdo 

curricular na sua aproximação com a realidade e com as possibilidades de promover 

intervenções que a transformem. 

Na sua pesquisa, Zielinski (2019) busca evidenciar que a didática e a 

metodologia de ensino dos docentes podem ter mais qualidade e ser aperfeiçoadas 

com o auxílio da metodologia do PCE. O PCE possibilita o trabalho com a 

transdisciplinaridade e traz à prática “[...] uma compreensão mais global do mundo, 

considerando, nesse processo, o universo interior do ser humano, o universo exterior e 

a interação que existe entre esses dois universos” (NICOLESCU, 2005, apud 
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ZIELINSKI, 2008, p. 35). A autora, também, traz a ideia de que o paradigma emergente 

ou ecossistêmico possibilita ao ser humano conhecer o todo através de suas partes, 

conhecer o universo em suas diversas faces, sendo visíveis as mudanças que ocorrem 

quando acontece a interação entre os sujeitos, objetos e o meio, possibilitando, assim, 

a formação do caráter de transformação que o paradigma promove.  

 Para Zielinski (2019), cabe promover tecnologias que desenvolvam 

aprendizagem significativa, reflexiva e ética, explorando-as para a comunicação. Isso 

remete ao docente uma nova relação em suas práticas pedagógicas, com atenção ao 

local e ao global e abertura de espaços para a resolução de problemas na vida pessoal 

e coletiva. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa, descritiva e para o desenvolvimento da 

mesma fez-se uso da pesquisa de campo do tipo pesquisa-ação.  

Por estar voltado à prática e à ação, Baldissera (2001) retrata a pesquisa-ação 

como algo indispensável para o pesquisar, isto é, enfatiza a necessidade de se ter uma 

reflexão, uma investigação e, posteriormente, a ação social para a transformação pela 

pesquisa, ou melhor, identificar o problema, diagnosticá-lo e exercer alguma ação para 

solucionar e melhorar o problema encontrado inicialmente. A pesquisa-ação exige 

muito mais que um levantamento de dados, pois se constitui na “[...] relação entre os 

pesquisadores e pessoas envolvidas no estudo da realidade do tipo 

participativo/coletivo” (BALDISSERA, 2001, p.6).  

A pesquisa, desenvolvida junto de uma turma do 5º ano da EM Professor Didio, 

organizou-se em diferentes etapas. A primeira consistiu em identificar, junto aos 

estudantes e aos docentes, sugestões para a elaboração do Cenário Ecoformador. A 

segunda etapa dedicou-se à definição dos conteúdos curriculares e às atividades a 

serem desenvolvidas com os estudantes durante o processo de elaboração do Cenário 

Ecoformador. A terceira foi o momento de conhecer a percepção dos docentes e dos 

estudantes quanto às contribuições da elaboração do Cenário Ecoformador nos 

processos de ensino e de aprendizagem. A última etapa destinou-se à construção do 

produto educacional – PCE por meio da Tecnologia de Informação e Comunicação, 

contemplando todo o processo de constituição e co-criação com os sujeitos envolvidos. 

 

2.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

A pesquisa realizou-se com 13 estudantes e três docentes do 5º ano do Ensino 

Fundamental da EM Professor Didio Augusto, tendo início apenas após o parecer de 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP (Anexo A). Para definição dos 

participantes, utilizaram-se, como critérios de inclusão: estudantes do 5º ano da EM 

Professor Didio Augusto que apresentaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE assinado pelos pais ou pelos responsáveis (apêndice E) e o TCLE 

assinado pelo respectivo estudante (apêndice F); docentes atuantes na turma no ano 

de 2020 que manifestaram interesse em participar da pesquisa via assinatura do TCLE. 
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Quanto aos critérios de exclusão: estudantes que não apresentaram o TCLE assinado 

pelos pais ou responsáveis e que não assinaram o TCLE para menores de idade; 

docentes que não estavam atuando em qualquer disciplina oferecida ao 5º ano da EM 

Professor Didio Augusto e que não assinaram o TCLE. 

 

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para a coleta de dados, utilizou-se como técnica a entrevista e como instrumento 

dois questionários. Os questionários foram utilizados no início da pesquisa. No 

apêndice A, consta o questionário elaborado e aplicado aos estudantes. Com a 

aplicação do mesmo, levantaram-se dados sobre quem pode colaborar na construção 

do Cenário Ecoformador, que materiais podem ser utilizados e o que pode conter no 

espaço. No apêndice B, consta o questionário elaborado e aplicado aos docentes 

participantes, visando a conhecer concepções pedagógicas e evidências das práxis 

orientadas ou não à ecoformação. 

Ao término da pesquisa na escola-campo, realizaram-se as entrevistas com os 

estudantes e os docentes por meio de roteiros semiestruturados (apêndices C e D), 

possibilitando a escuta sobre a aprendizagem e as contribuições obtidas na prática 

pedagógica. A coleta de dados proveniente das entrevistas foi possibilitada com o uso 

de um gravador a partir do consentimento dos envolvidos. 

 

 2.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados de acordo com a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2011, p.15), “[...] um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados”.  

Os dados dos questionários e das entrevistas foram analisados a partir das 

respostas e das percepções emitidas pelos participantes desta pesquisa. Para 

apresentar as falas e a escrita dos estudantes, foi utilizada a letra E com adição de um 

número para representar o respectivo estudante; para os professores, utilizou-se a letra 

P com adição de um número para referenciar o respectivo professor. 
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2.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 

Em consideração às questões éticas, o projeto de pesquisa foi submetido ao 

CEP da UNIARP, sendo aprovado em 2020 sob o número do processo 3.858.476 

(Anexo A). O projeto contempla os seguintes documentos: (a) termo de consentimento 

livre e esclarecido para adultos; (b) termo de consentimento livre e esclarecido para 

crianças; (c) termo de uso de imagem; (d) declaração entre instituições.  

Na pesquisa, igualmente, previa-se a participação voluntária, deixando livre para 

que, a qualquer momento, fosse possível a desistência dos participantes. Além disso, 

tomaram-se todas as medidas para que a abordagem com os sujeitos participantes 

ocorresse de forma respeitosa, obedecendo-se a suas especificidades.  

 

2.5 RISCOS 

 

Como outras pesquisas, este estudo também poderia implicar riscos aos 

participantes. Para reduzi-los, adotaram-se os seguintes procedimentos: a) não houve 

o manuseio de nenhum tipo de material tóxico durante a realização da pesquisa; b) não 

foram utilizados materiais pontiagudos durante a elaboração da proposta e de sua 

avaliação; c) para as atividades, utilizou-se o espaço da própria escola implicada na 

pesquisa, a qual passa por avaliações permanentes do Corpo de Bombeiros, 

assegurando-se a liberação para uso.  

 Em relação ao desconforto, os participantes tiveram liberdade de fornecer os 

dados a serem coletados por meio dos questionários e das entrevistas. Também foi 

assegurado o tratamento digno e respeitoso.  

 Apesar de todos os cuidados, se porventura algo ocorresse, os participantes 

poderiam recorrer à pesquisadora responsável pelo estudo, que tomaria as devidas 

providências, encaminhando, caso necessário, aos órgãos de competência para o 

atendimento da especificidade apresentada. Portanto, em relação aos riscos 

psicológicos ou de outra ordem, se houvesse, a pesquisadora faria o encaminhamento 

necessário. 
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2.6 BENEFÍCIOS 

 

A pesquisa tem como um de seus principais benefícios contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes, uma vez que propõe a elaboração do PCE por meio de 

uma proposta pedagógica que estimula o ensino e a aprendizagem. Como produto 

educacional, é elaborado um catálogo educativo apresentando todo o processo de 

desenvolvimento do PCE (apêndice I). Portanto, poderá beneficiar, de forma inicial e 

diretamente, os estudantes participantes da pesquisa. Mas, após a concretização do 

espaço que se transformará no Cenário Ecoformador, todos os estudantes da escola 

poderão beneficiar-se do referido ambiente. De modo semelhante, poderá contribuir 

para os docentes, pois terão a oportunidade de refletirem sobre a prática docente, 

colaborarem com a pesquisa, elaborarem o PCE e dinamizá-lo durante a construção 

colaborativa da proposta do Cenário Ecoformador.  

Destaca-se, ainda, que a difusão do produto educacional decorrente da 

pesquisa, ou seja, a elaboração do PCE, contendo o processo de construção do 

Cenário Ecoformador, poderá beneficiar outros docentes e estudantes que poderão 

implantar, em sua realidade, a referida proposta desde que seja adaptada ao contexto 

local.  

 

2.7 RECURSOS 

 

Para viabilizar a realização desta pesquisa, destinaram-se recursos financeiros, 

conforme indicado na Tabela 1. É importante salientar e estender agradecimentos à 

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e à Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

- UNIARP por firmarem acordo de cooperação para custear parte das mensalidades do 

mestrado. Sem esse apoio, seria muito difícil a realização desse curso. Além do 

exposto, destaca-se que o projeto contou com a colaboração dos participantes na 

arrecadação de materiais pedagógicos e recicláveis utilizados nas atividades 

desenvolvidas na idealização do Cenário Ecoformador, sendo necessários, ainda, 

outros recursos. 
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Tabela 1: Recursos para realização da pesquisa 

Recursos Valor  

Livros 540,00  

Deslocamento 300,00  

Fotocópias 220,00  

Serviços de revisão  800,00  

Tradução 500,00  

Mensalidades (parcial) 28.290,24  

Total 30.650,24  
Fonte: A pesquisadora.  
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3 PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR NA ESCOLA DIDIO AUGUSTO 

 

Neste capítulo, descreve-se todo o processo de construção do Projeto Criativo 

Ecoformador na Escola de Educação Básica Didio Augusto. Inicialmente, idealizou-se 

tal projeto com o objetivo de construir, colaborativamente, um Cenário Ecoformação: 

uma sala da unidade escolar, que até então estava sendo utilizada como depósito de 

materiais. Apesar de esse cenário não se ter concretizado, a pesquisa foi além da ideia 

inicial com sugestões e ações para o cuidado da área externa da sala e da escola.  

O projeto, descrito sem a preocupação com a ordem temporal, segue a 

metodologia do PCE, cuja estrutura compõe-se de dez organizadores conceituais 

(epítome, legitimação teórica, legitimação pragmática, perguntas geradoras, metas, 

eixos norteadores, itinerários, coordenadas temporais, avaliação emergente e 

polinização) ancorados em um pensamento organizador (pensamento complexo) “[...] 

que mobiliza docentes e estudantes a transitarem entre conteúdos curriculares e a 

realidade local e global” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2019, p. 55). 

 

3.1 EPÍTOME: O MOMENTO DE IMPACTAR 

 

O epítome é um dos momentos marcantes do PCE e representa o ponto de 

partida para o sucesso do projeto. Ao conectar a proposta à realidade dos implicados, o 

epítome estimula a idealizar, a imaginar e a desejar um futuro melhor; trata-se de 

promover o encantamento acerca da idealização do PCE, a vontade e a motivação de 

pensá-lo e realizá-lo. 

Para iniciar o PCE e envolver os sujeitos participantes (docentes e estudantes, 

além de outras pessoas que compartilharam a experiência), desenvolveram-se 

atividades motivadoras propostas a fim de mobilizá-los individual e coletivamente para 

que pudessem sonhar, imaginar e buscar alternativas para tornar o projeto exequível 

dentro das possibilidades de recursos humanos e de recursos materiais existentes; 

respeitando as normas de segurança e as restrições impostas em razão da COVID-19. 

Inicialmente, a fim de impactar os envolvidos (estudantes e docentes), procedeu-

se ao conhecimento ou ao reconhecimento do lugar para transformar em um cenário 

ecoformador (sala de depósito). Com a intenção de impactar os estudantes com o 

projeto, marcou-se a epítome com a aparição da mascote ‘Augusta’ e a ‘Carta de 
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Gravatal’, um documento elaborado por crianças da Educação Infantil na polinização 

de um PCE desenvolvido em 2009 no sul catarinense. 

Para envolver os estudantes, a pesquisadora, a gestora e os docentes de uma 

das turmas do quinto ano da escola lócus da pesquisa, confeccionou-se o fantoche de 

uma abelha, ou seja, uma mascote para contribuir no desenvolvimento do PCE, 

denominada ‘Augusta’ (Figura 3). Em vários momentos, essa interage com o grupo do 

aplicativo WhatsApp, motivando as crianças na realização de suas tarefas, colaborando 

com explicações e explicando os objetivos do Cenário Ecoformador. 

 

Figura 3: Mascote Augusta (esquerda), Guto (Direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora. 

 

A mascote Augusta é conduzida pela pesquisadora deste trabalho, contando 

com a colaboração de uma das docentes, que iniciam a apresentação no grupo do 

aplicativo WhatsApp para os estudantes e os familiares. Nas aparições, a Augusta 

interage com o ‘Guto’. O Guto é a mascote que faz parte do PCE: ‘espaço do criar e do 

brincar’ desenvolvido pela gestora da escola (mestranda do PPGEB da UNIARP da 

turma de 2020). Augusta e Guto interagem contando sobre o ambiente que se 

transformará em Cenário Ecoformador e como se dará o desenvolvimento das 

atividades.  

A mascote Augusta interage no grupo do aplicativo WhatsApp, tornando-se parte 

do processo de criação, transformando o Cenário Ecoformador em um local que 

possibilita descobertas, criações, invenções e estimula o protagonismo dos estudantes. 

De acordo com Torre e Zwierewicz (2009), a ecoformação e a educação ecoformadoras 
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baseiam-se na formação da pessoa como um todo, valorizando a autonomia para além 

dos conteúdos científicos, sendo isso estimulado desde a chegada das mascotes. 

A escola campo, Didio Augusto, localiza-se em um bairro, no qual existe 

considerável índice de vulnerabilidade social, bem como descuido com o meio 

ambiente e, em decorrência, com o planeta. Não há cuidado com a segregação e a 

separação dos resíduos, sendo que os mesmos são descartados em qualquer espaço 

e em qualquer local. Há coleta seletiva na comunidade, mas ainda há falta de hábito 

para essa prática ocorrer de forma adequada e consciente.  

Em 2020, com o consentimento dos pais e dos estudantes, via assinatura do 

TCLE (apêndices E, F) e do Termo de autorização e uso de imagem (apêndice G), 

iniciaram-se os trabalhos com os estudantes sobre a conscientização planetária. Assim, 

todos tiveram a oportunidade de conhecer o espaço, ou melhor, sala em desuso 

utilizada como depósito de resíduos sólidos (Figura 4), idealizado para a criação do 

Cenário Ecoformador. 

Figura 4: Diferentes momentos da limpeza da sala  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora. 

 

O momento de conhecimento do espaço aflorou diferentes sentimentos nos 

envolvidos; alguns não tinham conhecimento das condições físicas e estruturais da 

sala; outros não acreditavam que a mesma pudesse ser restaurada. Cientes da 

proposta e motivados a recuperar o espaço, através de uma ação conjunta, houve o 

momento do cuidado e da limpeza do ambiente (Figuras 5 e 6). 
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Para a limpeza do espaço interno da sala, estudantes e docentes auxiliaram, 

tirando todo o material e separando-o para posterior comercialização por um morador 

do próprio bairro. O recurso financeiro arrecadado até o término desta pesquisa, ainda, 

não é suficiente para construção do Cenário Ecoformador, contudo, o mesmo será 

investido em benefício da construção em um momento posterior. 

 
Figura 5: Separação e embalagem do lixo  

 

   
Fonte: Arquivos da pesquisadora. 

 

Figura 6: Parte interna e externa da sala que será usada para o Cenário Ecoformador 

   
Fonte: Arquivos da pesquisadora. 
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No início de fevereiro de 2020, por meio de discussões com os estudantes e 

com os docentes, houve o primeiro debate com as turmas do 5º ano para a restauração 

do espaço disponível na escola. Na ocasião, explanou-se sobre a conscientização e a 

agregação de valor a esses materiais recicláveis e a importância de cuidar do meio 

ambiente.  

Pensar na construção do PCE em conjunto com os docentes e os estudantes é 

de suma importância, pois retrata a essência da prática ecoformadora que se preocupa 

não somente com o eu, mas também traz relevância e participação do outro para 

construir o coletivo. Diante dessa reflexão, podem-se estabelecer vínculos entre a 

escola e a comunidade, levando os benefícios da ecoformação às famílias dos 

estudantes e, também, dos docentes, agregando, assim, caráter de transformação 

social para o projeto. Justamente porque o PCE “[...] tem seu ponto de partida 

ancorado na vida e, por isso, envolve a própria realidade dos docentes e estudantes 

para ir […] ‘além da reprodução’ de conhecimentos e ‘além da análise crítica da 

realidade” (ZWIEREWICZ et al., 2020, p. 696).  

Embasada na proposta da Carta de Gravatal, considerando-se a realidade do 

bairro onde a escola campo desta pesquisa se localiza (vulnerabilidade social, 

descuido com o meio ambiente), julgou-se pertinente realizar a leitura desse 

documento para que os estudantes pudessem idealizar um futuro próspero, com 

esperança e com motivações para atingir seus objetivos com aporte em uma formação 

que cuida do eu, do outro e do meio. O desenvolvimento do PCE direcionou-se à 

conscientização ambiental, à valorização do espaço escolar e do seu entorno e à 

reflexão sobre os valores humanos. Desenvolveram-se atividades com os estudantes a 

fim de mostrar as possibilidades e os desafios para o alcance dos objetivos individuais, 

coletivos e as consequências das ações humanas à mãe Terra.  

A Carta de Gravatal é um documento proveniente de um PCE desenvolvido na 

cidade de Gravatal SC com crianças do Pré-escolar II. O documento resulta da escrita 

coletiva que contextualiza a cidade de Gravatal, Santa Catarina, e expressa os sonhos 

das crianças para 2019, contemplando tudo que havia e podia conter no entorno do 

CIE Zilda Luck Silveira e no próprio município (lojas; igreja; prefeitura; árvores; 

pássaros; espaços para lazer e brincar; respeito uns com os outros, com os animais e 

com a natureza; resgate de histórias contadas por pessoas antigas da comunidade; de 

árvores exterminadas, entre outros). 
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Na conclusão do PCE, a equipe pedagógica, os docentes e as crianças 

entregaram a carta ao prefeito. Apesar dos sonhos, à época, serem futuros, pois a 

projeção em 2009 era para 2019, a carta mobilizou outros contextos, entre eles, a Rede 

Municipal de Paulo Lopes e a de Massaranduba, que disponibilizou um quadro no pátio 

de uma de suas instituições de Educação Infantil, como haviam sonhado, para a sua 

instituição, as crianças autoras da carta.  

A releitura da Carta de Gravatal promoveu-se pela pesquisadora e uma docente 

da escola, sendo disponibilizada em formato de vídeo aos grupos no aplicativo 

WhatsApp à turma. A Carta, igualmente, disponibilizou-se, de forma impressa, para 

contemplar todos os estudantes visto que muitas famílias não têm acesso à internet e 

aos recursos digitais. Após a visualização do vídeo ou da releitura da Carta de 

Gravatal, solicitou-se que os estudantes produzissem um texto com base em duas 

perguntas: Qual é a escola do seu sonho? O que gostaria que tivesse no espaço 

escolar? 

A partir da análise da leitura da atividade realizada pelos estudantes, observou-

se a necessidade de transformações significativas no ambiente escolar. Os estudantes, 

mesmo vivendo momentos incertos na atualidade, relataram que gostariam de 

aprender ‘mais’, que os docentes fossem perseverantes e criativos na elaboração de 

suas práticas educativas; os estudantes foram além, tecendo falas da necessidade da 

transformação dos agentes humanos, promovendo o diálogo comentado por Torre 

(2013, p.30) quando afirma que “[...] temos que ter em mente que não são as reformas 

educativas que mudam a escola, mas sim o pensamento do professor que pensa 

reformas para avançar”. 

O E1 descreve: “A escola dos meus sonhos seria com muitas flores, brinquedos, 

tudo bem limpo, com bastante segurança e bem aconchegante”. Quanto a esse desejo, 

Morin (2009) afirma que para a transformação da realidade também é necessário 

transformar-se.  

Os estudantes E1 e E9 descrevem a necessidade de respeito em relação aos 

professores(as) e às pessoas que trabalham na limpeza, assim como o desejo de que 

os banheiros fossem mais limpos. Cabe ressaltar que o ambiente escolar é um lugar de 

convívio entre os pares. Dessa forma, trata-se de investir mais em convivência humana 

com ensinamentos pautados para a vida de cada um. Os valores apresentados nas 

narrativas dos estudantes reforçam o quão importante se faz o relacionamento entre os 
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membros da instituição, pois a humanização começa a partir de iniciativas que 

modificam o seu espaço. 

Além disso, o estudante E2 atribui a necessidade de “[...] novas matérias tipo 

(robótica, informática e inglês) [...]” e também “[...] que tivesse mais computadores. 

Gosto muito de robótica, eu já fiz um robô de lego que liga luz [...]”. Em adição, 

observou-se o interesse do estudante em ampliar conhecimentos em diversos aspectos 

como ter “[...] aula de culinária para aprender a fazer a própria comida, gostaria muito 

de plantar legumes na horta da escola”.  

Quanto às sugestões do estudante, concorda-se que a viabilização de propostas 

e de intervenções metodológicas deve estar “[...] ancorada na vida, estimulando que os 

docentes e estudantes possam ‘ir além da reprodução de conhecimentos’ e ‘além da 

análise crítica da realidade’ [...]” (ZWIEREWCZ, 2013, p.166, grifos da autora).  

A ausência de um parquinho no espaço escolar foi mencionada pela grande 

maioria dos estudantes, mas a fala de E2 diferencia-se quando diz “eu gosto muito de 

brincar, mas também quero que as crianças tenham coisas para fazer na hora do 

recreio [...] e computador para todos mexerem e se divertirem com os jogos”. O 

estudante também demonstra perseverança diante de suas idealizações. “Quero muito 

que tudo isso aconteça, mas, caso eu seja aprovado, eu não estarei na escola para 

aproveitar a nova escola”. O relato evidencia que ele tem uma visão abrangente, 

criativa e um olhar afetuoso com o próximo, sempre destacando o desejo do bem 

comum, do viver e do conviver, aproveitando cada momento, inclusive, o horário do 

recreio. Observa-se, ainda, o sentimento de pertencimento e de sonho de uma nova 

escola. 

O estudante E4 idealiza a escola onde “[...] cada aluno tenha aula em realidade 

virtual”. Tal desejo pode relacionar-se ao início das aulas de forma remota, pois 

considera produtivo, relatando que gosta de pesquisar, de dialogar com seus pares e 

de contribuir com seu ponto de vista.  

Ao relacionar estratégias abordadas pelo estudante, evidenciou-se a 

necessidade de ir além da sala de aula, relacionando a teoria e a prática a fim de 

proporcionar um olhar ampliado à criatividade. Deve-se ter claro, no entanto, que a 

visão social da criatividade envolve a percepção complexa e transdisciplinar 

contemporânea com o objetivo de valorizar diferentes saberes, buscando metodologias 

inovadoras, capazes de evidenciar o ensino e a aprendizagem por meio de práticas 
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sociais que favoreçam um bem para si, para o outro e para o meio (ZWIEREWCZ, 

2011).  

O estudante E5 descreve que a escola dos seus sonhos “[...] seria com 

brinquedos infláveis e algodão doce, que tivesse bolo e sachezinho de mel todo dia no 

lanche, que a diretora deixasse usar celular na hora do recreio”. Esses desejos 

englobam três dimensões: o brincar, o alimentar-se e o comunicar-se por meio das 

tecnologias digitais da informação e da comunicação. Os estudantes E2, E6 E7 e E10, 

semelhantemente, sinalizam a importância do brincar e o desejo de que na escola 

tivesse um parquinho, oportunizando momentos de socialização e de interação com os 

colegas. Observa-se, nesse ponto, que as políticas públicas não estão sendo atendidas 

na sua integralidade, pois, assim como no ECA (BRASIL, 1990) é garantido o direito do 

brincar, os documentos orientadores da educação básica, Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2010) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 

também, preconizam o brincar, pois, dessa forma, as crianças se desenvolvem, além 

de estabelecerem vínculos afetivos com seus pares. 

A estudante E6 descreve que gostaria de ter “[...] aula de inglês, várias amigas e 

novos professores, uma salinha com fogãozinho, loucinha, panelinha para fazer 

comidinha de mentirinha, uma geladeira; quero muitas rosas em volta da escola, mexer 

na horta e aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD)”. A idealização dessa estudante suscita o desejo de práticas criativas, 

inovadoras e de cuidado.  

Para Pujol (2007), a criatividade se intensifica com o surgimento de algo novo e 

se torna significativo para o sujeito e seu entorno. Evidencia-se a convergência de 

exploração no espaço escolar com o desejo de seu direito de ser criança e, apresentar-

se “[...] como protagonista do processo educativo, como um sujeito de direitos e de 

desejos, que se apropria e constrói cultura” (BARROS; RAIZER; SINGULANI, 2017, 

p.1). 

O PCE vem ao encontro do desejo dos estudantes, pois os relatos demonstram 

a pretensão de relacionar a teoria à prática. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que 

almejam brincar de cozinhar, associam os alimentos que podem consumir e que 

gostariam de plantar. Dessa forma, é preciso assegurar essa relação entre teoria e 

prática, tornando-a contextualizada e globalizada de acordo com os conteúdos 

curriculares. Quanto a isso, Morin (2010) afirma ser primordial situar um conhecimento 
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num conjunto organizado. Nessa perspectiva, o docente pode contemplar diversas 

disciplinas de forma contextualizada, como, por exemplo, trabalhar na horta escolar 

com uma prática que ultrapasse os muros desse ambiente, buscando parcerias com 

profissionais de outras áreas, tais como nutricionista, agrônomos, entre outros.  

Para que se efetivem práticas educacionais contextualizadas, Morin (2010, p.21) 

caracteriza que “[...] a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 

pensamento do contexto e do complexo”. Para tanto, o pensamento do contexto se dá 

a partir da inter-relação entre o fato e seu contexto, enquanto o pensamento complexo 

necessita respeitar a multidiversidade em sua dimensão. 

Será que se permite aos educandos opinarem sobre o que gostariam de 

aprender? Em caso de resposta negativa, será que isso justifica a falta de interesse e a 

desmotivação dos estudantes pelos estudos? Será que a forma pela qual se abordam 

os conteúdos faz sentido e reflete a realidade dos estudantes?  

A estudante E7 diz: - “Eu queria um parquinho para todos brincarem, mais 

respeito uns com os outros e uma escola com as árvores. Quero aula de informática, 

fazer atividades com tinta guache, com folhas secas que já caíram das árvores”. Ao 

considerar o respeito com o outro e com o meio ambiente, a estudante destaca a 

importância da ecoformação, uma vez que “[...] pode ser definida como a formação 

recebida e construída na origem das relações diretas com o ambiente material [...]”, da 

mesma maneira com tudo aquilo que está relacionado aos não humanos, “[...] os 

elementos, a matéria, as coisas, a paisagem [...]” (PINEAU, 2006, p.1 apud SILVA, 

2008, p.97). Nesse sentido, a estudante demonstra atitude ecoformadora diante da 

perspectiva do cuidado com o outro, com o espaço para brincar, além da preservação 

do meio ambiente. Isso faz com que a imaginação e a criatividade contribuam para 

uma aprendizagem significativa e prazerosa.  

A educação tem papel determinante na vida das crianças e, portanto, deve 

prover uma formação que permita, inclusive, a concretização de sonhos. A estudante 

E8 diz que a escola dos sonhos é aquela “[...] com bastante detalhe, a entrada seria 

bem chique [...]”, nesse sentido se vê a amplitude de suas potencialidades, tanto na 

organização espacial quanto acadêmica, pois dentro da escola “[...] teria uma sala com 

atividades diferentes, (biblioteca, sala de teatro, sala de dança K-POP) que tivesse 

todos os finais de semana apresentações de K-POP”. Através de práticas 

transdisciplinares, é possível contemplar novas configurações do espaço escolar, 
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ampliando o ‘círculo da cultura' proposto por Paulo Freire, uma vez que a 

aprendizagem não ocorre somente em uma sala de aula, mas em diferentes espaços 

escolares e não escolares que promovam acolhimento, criticidade, ludicidade e talentos 

artísticos.  

O estudante E10 relata que o ambiente escolar deve lhe proporcionar bem-estar 

e gostaria de que “[...] fosse reformada, as salas e a cozinha [...], quero mais segurança 

na escola, fazer mais lição e fazer mais educação física”. Esse estudante, além das 

questões relacionadas com a estrutura física, deseja um espaço seguro que possa se 

sentir protegido, bem como está solicitando mais atividades. Infere-se que o estudante 

está buscando “[...] uma experiência de inteireza, de plenitude, algo em que o sujeito 

está envolvido por inteiro em sua multidimensionalidade [...]” (MORAES; NAVAS, 2015, 

p.171-172), sendo assim um ensino transdisciplinar para viver em um mundo seguro e 

em transformação. 

Com base nas sugestões trazidas pelos estudantes, considera-se que os 

conteúdos curriculares podem vincular-se, inclusive, à reforma estrutural da escola e à 

construção de novos ambientes, contextualizando-se com os diversos componentes 

necessários e tornando possível criar espaços inovadores. Entretanto, sabe-se que a 

situação econômica e os recursos financeiros disponíveis às escolas são fatores 

restritivos, mas quando o trabalho acontece em equipe, há um fortalecimento e existem 

condições de se buscarem recursos, conseguirem-se doações e até mesmo se obter 

apoio da comunidade para esse feito. 

Diante dos relatos dos estudantes, observa-se a convergência por meio das 

sugestões, pois eles conhecem toda estrutura escolar e sentem a necessidade da 

oferta de um ambiente aconchegante para aprender, viver e conviver. A ecoformação 

proporciona momentos para “[...] estimular essa reflexão no processo educativo e 

promover uma formação, tanto de estudantes como de professores, mais criativa e 

preocupada com o desenvolvimento integral do ser humano” (PUKALL; SILVA, SILVA, 

2017, p.30). Não se trata, somente, da reforma do ambiente, mas que, a partir da 

construção desse cenário, os sujeitos sejam envolvidos, participando e 

compreendendo, uma vez que o PCE foi construído, alinhando-se a aproximação dos 

conteúdos curriculares com a realidade dos estudantes e com a oportunidade de 

reflexões sobre o cuidado consigo, com o outro e com o meio. 

Ao expressar seu sentimento, o estudante E12 descreve: “[...] eu quero que a 
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aula volte ao normal para voltar para escola”. Com base nessa manifestação, infere-se 

que se faz necessário um olhar além das atividades que lhe são oferecidas, pois a 

ausência do contato entre colegas/docentes suscita emoções de afetividade, de desejo 

de interação e de socialização. No contexto educativo, a ecoformação se dinamiza em 

aspecto social, cultural, natural e global, portanto por meio de um “[...] 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), integrando o ser humano entre conceitos e vivências. A 

educação ecoformadora visa a ser mediadora e transformadora de atitudes e de 

valores através de um processo de valorização da cidadania e do respeito com o outro 

e com a natureza.  

Ainda o estudante E13 diz que deseja “[...] aula de informática, um banheiro e 

um pátio bem grande, poder levar doces e celular, e que houvesse mais tempo para 

aulas de educação física”. A escola que esse estudante idealiza vem ao encontro da 

proposta do PCE, ou seja, expandir outros universos através de práticas pedagógicas 

transdisciplinares que se dinamizam com a dança, a informática, a música, os 

desenhos e as pinturas.  

Após analisar as devolutivas dos estudantes referentes à escola que desejam, 

pensou-se no ambiente que será transformado através do desenvolvimento e 

elaboração do PCE.  

Na elaboração do planejamento, as disciplinas são articuladas aos conteúdos 

curriculares embasados no Projeto Político Pedagógico (PPP) e no Referencial 

Curricular do Paraná, favorecendo possibilidades de criar e  

 
[...] construir novas estruturas, revitalizar os ambientes escolares, trazer vida, 
alegria para dentro de nossas escolas, cultivar novos valores e colaborar para 
a formação de crianças, jovens e adultos [...] (MORAES, 2004, p.279).  

 

A transdisciplinaridade e a ecoformação proporcionam instituições com 

ambientes mais felizes e saudáveis, dão suporte e embasamento para entender e 

desenvolver atividades práticas relacionando a demanda atual, não se limitando 

apenas no espaço escolar, mas explorando todo seu entorno, visando a atender o 

contexto como um todo, o humano, o social e o ambiental. 
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3.2 LEGITIMAÇÃO TEÓRICA E PRAGMÁTICA 

 

Para a legitimação teórica e pragmática, aprofundaram-se os conceitos que 

fundamentaram o desenvolvimento do Cenário Ecoformador, especialmente a 

transdisciplinaridade e a ecoformação que trazem bases teóricas e práticas 

consistentes, oportunizando a superação da fragmentação do conhecimento; 

ambientes à aprendizagem significativa; o despertar consciente do cuidado com o meio 

ambiente, com o eu e com o outro. 

A legitimação teórica também teve o aporte da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), o Referencial Curricular do Paraná (PARANÁ, 2018) e o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola campo. De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), nos 

primeiros anos do ensino fundamental, as crianças vivenciam mudanças importantes 

em seu processo de desenvolvimento. Essas refletem em suas relações com elas 

mesmas, com os outros e com o mundo. Nessa etapa de formação, desenvolve-se a 

autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, 

possibilitando interagir com questões que “[...] dizem respeito às relações dos sujeitos 

entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o 

ambiente” (BRASIL, 2017, p.59).  

Referente a práxis pedagógica, considerando o tempo de atuação da 

pesquisadora na escola campo, evidenciou-se que uma das fragilidades pedagógicas 

da escola consiste na elaboração/uso de atividades curriculares impressas (fotocópias); 

na maioria das vezes, o material é entregue pronto e sintetizado ao estudante. Tal 

prática vem ocorrendo há alguns anos, impossibilitando o estudante de produzir, de 

criar e, portanto, de desenvolver-se integralmente. Além disso, observou-se a 

necessidade de práticas articuladas ao contexto local, ao conhecimento que se constrói 

nas relações sociais, cujas ações visam às transformações sociais e ao bem comum. 

Com base em tais constatações, em consenso com os docentes do 5º ano, 

estendeu-se o convite para o Programa de Formação-ação em Escolas Criativas. 

Ministrou-se a formação pela mestranda Marli Horn acompanhada pela professora 

Marlene Zwierewicz, ambas do PPGEB da UNIARP. Na formação, participaram 

docentes de outras escolas, bem como aqueles envolvidos no PCE da Escola 
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Municipal Professor Didio Augusto. A formação forneceu aportes para a compreensão, 

a elaboração e a socialização do PCE da escola campo aos demais participantes.  

O número de docentes participantes da escola Didio Augusto não foi expressivo: 

na primeira etapa houve a participação de apenas uma docente (regente) do 5º ano A; 

na segunda etapa, a docente (regente) do 5º ano B e a docente que atuam com as 

disciplinas de Geografia, História e Ciências também participaram da formação. Ainda 

assim, a formação contribuiu para que esta pesquisa fosse realizada. 

Os encontros da Formação-Ação em Escolas Criativas constituem uma proposta 

formativa transdisciplinar ecoformadora articulada à tendência pedagógica 

ecossistêmica, que aconteceram em duas etapas apresentadas no Quadro 2: a 

primeira, no ano de 2019, para discutir aspectos de embasamento teórico e 

metodológico; a segunda, no ano de 2020, com objetivo de elaborar e de socializar 

planejamento colaborativo de projetos no formato do PCE, totalizando seis encontros. 

Em decorrência da Pandemia Mundial causada pelo Covid-19 coronavírus, os 

encontros para o desenvolvimento da segunda etapa aconteceram de forma remota.  

Quadro 2 – Etapas do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas com respectivos objetivos 
realizados com docentes do 5º ano 

Etapa Objetivo 

Conexão 

Esta etapa constitui-se no início do Programa de Formação e objetiva 
impactar os participantes, valorizando práticas pedagógicas desenvolvidas e 
buscando coletivamente possibilidades para desenvolver experiências 
transdisciplinares e ecoformadoras. Neste encontro, apresentam-se e 
discutem-se as bases teóricas que norteiam o programa.  

Projeção 

A etapa da projeção contemplou três encontros formativos, os quais 
consistem na retomada de conceitos norteadores da base teórica; destina-se 
também momentos para que os participantes possam discutir possíveis 
temáticas para os Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), observando 
sempre as demandas locais; elaboração e socialização das atividades macro 
que nortearão cada PCE.  

Interação 

Este encontro tem como objetivo socializar e valorizar as atividades já 
desenvolvidas, conectando-as aos conceitos teóricos norteadores 
(transdisciplinaridade, ecoformação e pensamento complexo). Essa etapa é 
fundamental dentro da proposta de formação, pois ela contempla a troca de 
ideias e de experiências desenvolvidas, oportunizando a avaliação dos 
avanços e dos desafios de cada escola no desenvolvimento do seu PCE.  

Polinização  

Corresponde à última etapa do PCE, a qual é destinada à socialização e à 
divulgação de todo o trabalho desenvolvido durante a aplicação do PCE. É 
uma etapa para valorizar as escolas, os profissionais, os estudantes, as 
comunidades e suas iniciativas, contribuindo também para que outros 
contextos possam ressignificar suas práticas a partir daquilo que foi 
compartilhado.  

Fonte: elaborado com base em Zwierewicz et al. (2017). 
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A formação foi essencial para que o Cenário Ecoformador fosse planejado com 

intervenções vinculadas ao conteúdo e à vivência dos estudantes, cujas ações 

permitiram a criação, o desenvolvimento, a aprendizagem significativa e o respeito 

mútuo. 

Para organizar as práticas ecoformadoras, fez-se necessário o entendimento 

dos envolvidos em todo o processo, não bastando apenas pensar na criação do 

cenário, mas sim, na autoformação do ser humano. Foi necessário um trabalho 

gradual, pausado, para isso, iniciou-se com pequenos gestos visando à coletividade e à 

colaboração da equipe; construções afetivas de vínculos entre gestores e docentes da 

instituição para a elaboração de planejamentos pedagógicos articulados aos conteúdos 

curriculares e vinculados ao contexto dos estudantes, contemplando todas as 

disciplinas. 

Torre et al. (2008) reforçam a necessidade de se ter um olhar transdisciplinar 

entre as pessoas e o meio no qual se desenvolvem, pois se complementam e 

necessitam uns dos outros. A postura transdisciplinar e ecoformadora colabora para 

gestores e docentes construírem uma escola com práticas sustentáveis com a intenção 

de que essas façam parte da mudança de atitudes de todos os seus integrantes “[...] 

por um trabalho que se preocupa com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas” 

(PUKALL, 2017, p.116), bem como, com tudo que está relacionado aos recursos 

materiais e imateriais. 

Durante o desenvolvimento do PCE, percebeu-se que a proposta, além de 

aproximar os estudantes e as suas famílias, aproximou os docentes. Sem essa 

aproximação, a idealização do produto final não seria possível, por isso a contribuição 

de todos foi primordial, uma vez que a “[...] troca de experiências e a partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado 

a desempenhar o papel de formador e de formando”. Dessa maneira, os estudantes e 

os professores não possuem níveis hierárquicos e todos aprendem e ensinam em um 

processo acíclico, flexível e com retroalimentação (NÓVOA, 1992, p.26). 

A ecoformação, portanto, possui caráter de integração, ou seja, os agentes 

humanos exercitam a escuta sensível, respeitam a coletividade, priorizam a 

cooperação, buscam a vivência harmoniosa com os seres vivos, com os recursos 

materiais e com o transcendental. Torre et al. (2008, p. 21) salientam que “[...] a 



80 
 

 

 
 

ecoformação é uma maneira sintética, integradora e sustentável de entender a ação 

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

Assim, tal momento do projeto tomou grande proporção em relação ao pensar, 

projetar, embasar-se e realizar as atividades, pois segundo Torre e Zwierewicz (2009, 

p. 157) “[...] não basta conhecer para saber, é preciso dar vida [...]”. Portanto, além de 

todo o embasamento científico e referencial teórico abordado neste estudo, também, 

mostraram-se necessárias as práticas coletivas e as tomadas de atitude para a 

realização das atividades. 

 

3.3 PERGUNTAS GERADORAS 

 

As perguntas geradoras são elementos fundamentais e primordiais para o 

desenvolvimento do PCE, pois trata-se de artifícios necessários que ajudam a 

organizar o projeto, pois se questiona para que e para quem se quer formular os 

objetivos e as metas. São essas que direcionam a busca daquilo que se almeja 

alcançar. 

No Quadro 3, apresentam-se as principais questões geradoras que ajudaram no 

estabelecimento e delineamento das metas.  

Quadro 3 - Questões geradoras – indagações sobre o Cenário Ecoformador – 2020 

Nº Perguntas geradoras 

1 Qual é a escola do seu sonho? 

2 O que é um Cenário Ecoformador? 

3 O que é um Projeto Criativo Ecoformador (PCE)? 

4 Quais as contribuições do Cenário Ecoformador na aprendizagem dos estudantes do 5º ano? 

5 Quais atividades podem ser propostas para que o desenvolvimento do Cenário Ecoformador 
contribua à aprendizagem dos estudantes do 5º ano? 

6 Quais os fatores restritivos para a construção do Cenário Ecoformador? 

7 No que a escola precisa avançar para envolver os estudantes e docentes em práticas criativas, 
ecoformadoras e transdisciplinares? 

8 De que forma podemos conscientizar a comunidade a preservar o meio ambiente? 

 

Essa etapa do PCE remete à necessidade de estimular os estudantes a 

perguntarem, sendo que a partir dos seus questionamentos é possível ter a visão do 

que querem aprender, sendo suas sugestões muito importantes, pois, ao perceberem 

que estão sendo estimulados, criam maior interesse e comprometimento em buscar e 

em entender as informações que enriquecem o trabalho. Dessa forma, o ensino e a 

aprendizagem se tornam mais significativos em suas vidas.  
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Nessa perspectiva, elaborou-se, validou-se e aplicou-se um questionário 

(Apêndice A) aos estudantes com o objetivo de obter sugestões para elaboração do 

Cenário Ecoformador e, por consequência, definição das metas, estratégias, 

temporizadores e polinização. De acordo com as respostas, possibilitou-se evidenciar o 

que os estudantes desejam realizar após a construção do Cenário Ecoformador, bem 

como durante o seu processo de construção.  

Respondeu-se ao questionário, de forma remota, por treze estudantes do 5º ano 

do ensino fundamental. Com base nas respostas, extraíram-se seis categorias de 

análise apresentadas no Quadro 4. As contribuições dos estudantes ajudaram na 

definição das metas do Cenário Ecoformação (seção 4.4 – Metas como Eixos 

Norteadores). 

Na categoria ‘conceitual’, apresentam-se os termos que os estudantes utilizaram 

para descrever a compreensão sobre o que é um Cenário Ecoformador. Na categoria 

‘construção do cenário’, relacionaram diversificados recursos necessários para a 

criação do Cenário Ecoformação, incluindo os recursos materiais, humanos, de criação 

e pedagógicos. Idealizando o cenário pronto, na categoria ‘recursos materiais’ (interior 

da sala), apresentam-se os itens idealizados pelos estudantes desde o mobiliário até 

as sugestões dos espaços e objetos que podem conter em seu interior. Olhando para o 

entorno da sala, eles dão sugestões de plantar e de acompanhar o crescimento das 

plantas conforme descrito na categoria ‘recursos materiais’ (exterior da sala). Na 

categoria ‘ensino e aprendizagem’, há uma explosão de ideias que podem ser 

trabalhadas no Cenário Ecoformador com a presença da aprendizagem baseada em 

solução de problema sugerida na categoria ‘metodologia de ensino’. 

Quadro 4 – Categorias de análise extraída das respostas do questionário aplicado aos estudantes 

Categorias Descrição 

Conceitual 

Cenário Ecoformador (espaço de aprendizagem, dedicação, brincadeiras, 
prático, prazeroso, fantástico, descobrir coisas novas para fazer pesquisas, 
fazer experimentos em diferentes unidades curriculares, aprender a cozinhar, 
desenhar, pintar, grafitar, ter ideias, aprender a escrever melhor, construir um 
mapa para aprender com mais facilidade, aprender a construir para ser um 
pedreiro). 

Construção do 
cenário 

Recursos materiais (planta, madeira, tijolo, cimento, areia, pregos, lápis, metro, 
eternit, materiais recicláveis, cal, tinta, pincel, pinturas coloridas, chão, paredes, 
tetos, porta, janela, prateleiras cheias de livros, prateleiras com sementes de 
flores, enfeites, placa com o nome do projeto). 
 
Recursos humanos (docentes, diretora, supervisora, funcionários, comunidade, 
estudantes, pais, pedreiros, construtores); sentimento (alegria, diversão). 
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Categorias Descrição 

Recursos para criação (tinta para pintar e grafitar, materiais recicláveis). 
 
Recursos pedagógicos (giz de cera, pincel, portfólio, lápis de cor, lápis de 
escrever, borracha, caneta tinta, tinta para grafitar, moldura de quadro, livros, 
vídeos). 

Recursos 
materiais 
(interior da sala) 

Mobiliário (TV, Internet, impressora, cinema, brinquedos, armário, mesa grande, 
mesinha, fogão, pia, quadro para desenhar, almofada para sentar). 
 
Espaços (para realizar atividades de ciências, de arte; fazer experiências, 
simulações e criação). 
 
Objetos e/ou recursos pedagógicos (objetos para criar, pintar, produzir, 
cozinhar, costurar, diversão e brincadeiras, montar com sucatas, livros). 

Recursos 
materiais 
(exterior da sala) 

Criar horta (plantas, sementes, ver o crescimento das plantas). 

Ensino e 
aprendizagem 

Produção de atividades (prazerosas, escrita, históricas, pintar, costurar); 
pesquisas; experimentos e experiências de matemática, língua portuguesa 
(melhorar a escrita), educação física, inglês, ciência (explorar), arte (aprender a 
desenhar, pintar, grafitar, cantar, ter mais ideias); culinária (aprender a cozinhar, 
produzir receitas); novos conhecimentos; criatividade (novas ideias, criar robôs, 
criar brinquedos e maquetes com materiais recicláveis; bordados, costurar, 
construir pipa...); cooperação/ambiente (ajudar, organizar); educação ambiental 
(horta, plantio, limpeza, separação do lixo, cuidar da natureza; aprender sobre a 
natureza, produzir plantas com EVA e maquete da natureza). 

Metodologia de 
Ensino 

Aprendizagem baseada em solução de problemas. 

 

Além dos estudantes, os docentes também contribuíram com o desenvolvimento 

do PCE. Nessa etapa da pesquisa, aplicou-se um questionário (apêndice B) a fim de 

levantar demandas formativas para a elaboração de atividades. O questionário foi 

respondido de forma remota por três professores que atuam no 5º ano do ensino 

fundamental. Os resultados, apresentados a seguir, serviram de reflexão das práticas 

pedagógicas e para o planejamento das atividades durante o desenvolvimento do 

Cenário Ecoformador.  

 

1. Descreva o contexto educacional atual a partir da realidade da sua escola? 

 

Com a vinda da pandemia Covid-19, os educadores, em nível mundial, tiveram 

que adaptar suas metodologias, seu planejamento didático pedagógico e aprender a 

usar novas ferramentas digitais. Todos os professores relataram que o período 

pandêmico está sendo exaustivo, pois, além dos desafios impostos no ensino remoto, 

há outros que devem ser considerados. Para P1, é necessário “[...] maior interação dos 

familiares frente ao compromisso com o educando e a escola [...]”, bem como “[...] 
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melhorar o engajamento dos professores e o trabalho coletivo entre os mesmos”. Para 

P2, é preciso “[...] o domínio no uso dos aparelhos digitais [...]”, e como esses estão 

sendo usados como a principal ferramenta “[...] tem causado certas limitações durante 

o desenvolvimento das atividades sugeridas.” Além disso, para P3, o “Ensino remoto a 

distância tem apresentado muita dificuldade, pois não houve tempo para a formação”. 

Com a implantação do ensino remoto nas escolas, proveniente da COVID-19, os 

docentes tiveram que criar estratégias para a entrega do material de forma impressa e 

digital. Para Silva (2020, online), neste momento pandêmico, “[...] os professores que 

não utilizavam as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação como recursos 

pedagógicos e midiáticos, possivelmente foram e estão sendo os mais afetados". A 

autora complementa, ainda, que os professores “[...] por meio de um estudo autônomo 

e com celeridade tiveram que conhecer as funcionalidades desses produtos 

provenientes da cultura digital [...] para ministrarem as aulas de forma remota”. 

Contudo, deve-se considerar que os elementos da Cultura Digital não substituem o 

professor e devem ser tratados como ferramentas pedagógicas que podem auxiliar no 

desenvolvimento da teoria e da prática em sala de aula (NÓVOA, 2020). Para o mesmo 

autor, “[...] os professores salvaram a escola!”. 

 

2. Explique a forma como você organiza o planejamento das suas aulas, isto é, 

individualmente ou em grupo?  

 

Para os professores, o planejamento é organizado de forma coletiva e também 

individual. Para P1, o planejamento em grupo é essencial, “[...] pois as ideias vão 

surgindo e as aulas ficam mais fáceis”. É importante considerar que o trabalho em 

equipe se torna mais significativo, as sugestões emergem, as trocas de experiência 

acontecem e as ideias se fortalecem. Contudo, para o professor P2, há momentos em 

que o professor precisa tomar decisões de forma individualizada, pois cada turma e 

aluno têm as suas especificidades.  

É importante que os professores considerem essas especificidades e aproximem 

os conteúdos ao contexto. O professor P3 descreve a importância do trabalho coletivo, 

pois a formação de “grupos por temas pré-estabelecidos”, especialmente quando se 

trata de desenvolver projetos, oportuniza novas propostas de estudos. Diante dessas 

respostas, percebe-se que os docentes se preocupam com a organização e isso é de 
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extrema importância, pois a “[...] organização criativa nutre-se de pessoas criativas, de 

pessoas que são capazes de expressar suas ideias” (TORRE, 2009, p.65). 

 

3. Quais as principais possibilidades encontradas no planejamento do ensino?  

 

Para P1, as sugestões provenientes do coletivo ampliam o conhecimento e 

comprometem os sujeitos com a educação. Nesse viés, o trabalho em equipe favorece 

o compartilhamento de conhecimento e de saberes, fortalecendo a relação entre 

estudantes e professores. Para P2, por meio da comunicação, “Exploram-se novas 

ideias e analisam-se as atividades” propostas, sendo as necessidades percebidas 

ajustadas com o intuito de aproximar os conteúdos curriculares às problemáticas 

observadas. Para P3, os “Temas pré-estabelecidos, explanação de ideias e trocas de 

experiências” proporcionam uma educação articulada com os anseios e com a 

realidade dos estudantes, “[...] que mobiliza docentes e estudantes a transitarem entre 

conteúdos curriculares e a realidade local e global” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2019, 

p.55). 

 

4. Que recursos e materiais didáticos você utiliza para elaboração do planejamento? 

 

Todos os professores relacionaram as tecnologias digitais e sociais que utilizam 

na elaboração do planejamento: computador, celular, caneta, lápis, caderno, 

impressora, papel e tinta; apenas o P3 elencou os materiais recicláveis. Para P2, os 

recursos e os materiais didáticos são alternados de acordo com as ações realizadas, 

visto que o objetivo está em superar as premissas do pensamento reducionista.  A 

religação dos saberes requer uma postura flexível dos educadores; abertura ao novo, 

ao desconhecido; a experimentação de novos recursos e de materiais que podem 

contribuir para a aprendizagem significativa dos estudantes. Por meio da superação de 

práticas pedagógicas fragmentadas, a transdisciplinaridade se constitui em esquemas 

cognitivos que podem atravessar as disciplinas (MORIN, 2009), rompendo com as 

barreiras disciplinares, pois seu conceito sinaliza essa função, portanto “[...] diz respeito 

ao que está entre as disciplinas, através das disciplinas e além de toda disciplina [...]” 

(NICOLESCU, 2014, p.51). 
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5. Você já trabalhou ou trabalha com projetos? (alternativa objetiva)  

 

A esse questionamento, todos os professores responderam afirmativamente. 

Isso evidencia que a aprendizagem baseada em projetos é consenso entre os docentes 

participantes, o que favorece o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

6. A metodologia utilizada no planejamento das aulas é definida de que forma? Como 

escolher as temáticas dos projetos?  

 

Para todos os professores, a metodologia é flexível e ajustada conforme as 

temáticas abordadas, as quais seguem o estabelecido no planejamento escolar e se 

enquadram às necessidades da escola. Com base nas respostas, infere-se que os 

projetos são pensados de acordo com o contexto escolar e que os objetivos são 

alcançados tomando por base o trabalho coletivo, uma vez que os temas são definidos 

no planejamento escolar.  

 

7. Qual o tempo médio de duração dos projetos que você trabalha? 

 

Todos os professores afirmaram que o tempo despendido para execução das 

atividades dos projetos é semanal. Para P3, esse tempo “[...] pode variar de acordo 

com a necessidade da escola e relevância do tema”. A metodologia do PCE é flexível, 

uma vez que os organizadores temporais das metas e dos objetivos podem ser 

definidos de acordo com as necessidades escolares, considerando que um PCE exige, 

geralmente, um tempo mais amplo para atender todas as demandas de cada 

organizador conceitual. 

 

8. Os estudantes participam da elaboração do projeto? (alternativa objetiva)  

 

As opções mostraram-se por meio de alternativas objetivas (sempre; 

geralmente; dificilmente), e todos os docentes selecionaram a opção “dificilmente”. 

Mesmo não estando ciente, previamente, desta realidade, planejou-se o PCE proposto 

de forma colaborativa com os estudantes. Contudo, fez-se necessário o entendimento 

sobre a metodologia dos PCE tanto pelos professores quanto pelos estudantes. Aos 
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professores, oportunizou-se a formação continuada via Programa de Formação-ação 

em escolas criativas. E, aos estudantes, houve um esforço coletivo (da pesquisadora e 

dos docentes envolvidos nesta pesquisa) por aproximá-los da temática. 

 

9. Como você caracteriza seus projetos quanto à articulação com outras disciplinas 

e/ou com a realidade? (alternativa objetiva) 

 

As opções apresentaram-se como alternativas objetivas (disciplinar; 

pluridisciplinar; interdisciplinar; transdisciplinar) e todos os professores selecionaram a 

opção “Interdisciplinar”. A interdisciplinaridade provê a integração de uma ou de mais 

disciplinas, “[...] diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra” 

(NICOLESCU, 1999, p.52), fazendo ligações das ideias e dos conceitos enquanto 

prevalece a comunicação entre saberes e disciplinas de maneira em que haja relação 

entre a ciência e o homem. Para Morin (2015), a interdisciplinaridade é considerada 

uma evolução mediante o paradigma tradicional, pois proporciona a religação dos 

saberes. 

 

10. Qual relação você vê, no trabalho com projetos, em relação à pertinência do 

ensino?  

 

Sempre que se é instigado a buscar novos conhecimentos, isso causa uma 

diferença ao elaborar planejamentos embasados com a necessidade da escola e 

condizente com a atualidade local, global e planetária.  

Para P1, P2 e P3, essa abordagem provê melhor absorção dos conteúdos, 

oportuniza conhecimentos e, por consequência, uma aprendizagem significativa. Na 

resposta dos professores, observou-se uma abordagem conteudista, mas é preciso ir 

além, ou seja, adotar uma postura transdisciplinar e integralizadora diante do saber, 

objetivando a compreensão da realidade, considerando necessárias todas as áreas do 

conhecimento (NICOLESCU, 2005) a fim de promover vínculos com essa realidade, 

obtendo uma visão crítica e interativa entre os sujeitos.  
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11. Que melhorias no contexto das práticas pedagógicas você considera necessárias 

para que a educação se desenvolva com mais qualidade nesta instituição escolar? 

  

Ao sinalizar ausência de atitudes colaborativas, a professora P1 explana ser 

necessário “Maior comprometimento com a educação, falta trabalho coletivo entre os 

professores, melhoria na qualidade de internet e disponibilidade de computadores para 

pesquisas”. Um aspecto descrito por P1 é recorrente na fala de P2 e P3. Para P2, é 

preciso “Melhor engajamento entre professores e trabalho coletivo”. Para P3, “[...] são 

necessárias as ações coletivas com propostas colaborativas, ponderação, levando em 

consideração os aspectos humanos e materiais”.  

As narrativas dos professores indicam a pertinência do aprofundamento sobre 

os conceitos transdisciplinaridade e ecoformação. Em adição, observa-se a premência 

de adaptações no ambiente educativo para dar suporte à demanda atual, contudo “[...] 

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

podem reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições” (MORIN, 2003, 

p.99).  

Com base nas falas dos professores, observa-se fragilidade em diversos 

quesitos considerados essenciais a uma educação planetária, portanto, precisa-se 

avançar em alguns aspectos para o fortalecimento da coletividade. Para Morin (2011), 

a ética humana destaca-se por meio de três termos: “indivíduos, sociedade e espécie”, 

portanto, os indivíduos dão continuidade à espécie humana, e a relação deles forma a 

sociedade. Sendo assim, adotar a condição humana na complexidade do nosso ser é 

repensar na humanização da humanidade (MORIN, 2011). Assim, quando há trabalho 

em equipe, muitas situações podem ser superadas através de posturas voltadas à 

condição humana, pois, de acordo com Batallosso Navas in Moraes (2018, p.96-97), 

“[...] não somos exclusivamente nutridos por conteúdos disciplinares, mas também por 

nossas relações sociais, afetivas, emocionais que refletem as condições sócio-

históricas e culturais em que estamos envolvidos”. 

 

12. Qual característica apresenta o espaço utilizado por você para o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas?  

 

Os professores caracterizaram os espaços da seguinte forma: para P1, é aquele 
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que “[...] proporcione mudanças de acordo com o tema que estamos trabalhando”. P2 

diz que é o “Ambiente propício aos temas a serem desenvolvidos”. P3 elucida que é o 

“Ambiente adequado a mudanças de acordo com as necessidades”. Ao associar o 

tema com o espaço, pode-se pensar em ambientes que transcendam a sala de aula; 

ambientes dinâmicos, que instiguem o diálogo, a curiosidade e a criatividade; um lugar 

que todos ensinam e aprendem sem hierarquização de papéis; um ambiente ‘vivo’ que 

favorece as práticas transdisciplinares, propiciando diferentes formas “[...] de abordar a 

construção do conhecimento, o reencontro com o sujeito epistêmico, de perceber a 

existência humana e, sobretudo, a educação” (BATALLOSSO NAVAS in MORAES, 

2018, p.96-97)  . 

 

13. Qual sua compreensão sobre Cenário Ecoformador?  

 

A professora P1 compreende “Um cenário em que há possibilidades de 

desenvolvimento prático de ensino e de vivências”. Para P2, “É um ambiente que pode 

ocorrer vivência, no qual a criança pode explorar não apenas a sala, mas o seu redor”. 

Para P3, “São espaços que oportunizam as vivências no decorrer do ensino”. Diante 

das falas das professoras, percebeu-se haver a compreensão do que é um Cenário 

Ecoformador, porém, para além dessa interpretação, é preciso aos educadores 

compreenderem as possibilidades dos cenários ecoformadores para superar a 

concepção tradicional de educação, ainda, vivenciada na escola campo. 

Face ao exposto, faz-se necessário buscar novas metodologias que promovam o 

desenvolvimento integral dos estudantes. Para Torre e Zwierewicz (2009), o Cenário 

Ecoformador pode ser um diferencial no ensino e na aprendizagem por estar atrelado 

ao PCE, permitir trabalhar os conteúdos curriculares, reconhecer o ambiente como 

lugar de criar oportunidades e de valorizar o estudante como protagonista de sua 

produção.  

Nessa perspectiva, orientar a ação pedagógica com a metodologia dos PCEs 

aproxima e estabelece relações concretas entre o sujeito da aprendizagem e o 

conteúdo abordado e trabalhado no Cenário Ecoformador. É justamente a interação e a 

relação do estudante com o meio pelo qual contempla a essência da ecoformação, 

sendo essa possuidora do caráter de transformação social. Para contemplar a 

transformação social e a formação humana, mostra-se importante a ecoformação ou 
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qualquer outra prática educativa de caráter humanista  a fim de “[...] propiciar a reflexão 

e a ação de resgatar a nossa essência e humanidade, acenando com novas 

perspectivas de resistência, emancipação e felicidade” (PETRAGLIA, 2013, p.37). 

Portanto, a educação e as práticas educativas precisam ser facilitadoras da 

reflexão, do pensar acerca dos fatos que estão no entorno de cada um e buscar 

compreender a essência humana. Para Petraglia (2013, p.37), isso é “[...] uma sofrida e 

necessária aprendizagem que podemos enfrentar com coragem, perseverança e 

ousadia”. Ainda, para a autora, isso se torna válido uma vez que auxilia no processo de 

renovação da esperança e da construção da criatividade humana. 

 

14. O Cenário Ecoformador pode apresentar relevância ou não apresentar relevância 

quanto ao desenvolvimento do ensino e da aprendizagem? Descreva seus aspectos: 

 

Todos os professores consideram que o Cenário Ecoformador apresenta 

relevância ao desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Para P1, 

é “[...] através de vivências e de experiências que a criança adquire o conhecimento”. 

Para P2, é “[...] através dessas atividades que o aprendizado acontece. O aluno pode 

relacionar teoria e prática”. Para P3, “[...] é através das vivências que ocorre o 

aprendizado significativo”.  

Nos Cenários Ecoformadores, há a preocupação com o meio ambiente, e esse 

olhar para as questões ambientais ajuda unir a sociedade e a escola na formação do 

estudante enquanto cidadão crítico e atuante. Dessa forma, aliar a educação com as 

demandas sociais faz com que se estabeleça foco “[...] no aprendizado significativo dos 

estudantes a partir dos eixos de autoformação, heteroformação e ecoformação” 

(RIEGEL, et al. 2019, p.64 in ZWIEREWICZ; SIMÃO e SILVA, 2019). 

O Cenário Ecoformador é uma proposta educativa que se constrói através de 

trabalho colaborativo, apresenta práticas pedagógicas que valorizem o protagonismo e 

o fortalecimento da resiliência. Para Pujol (2008, p.339), “Os cenários de aprendizagem 

devem ser suficientemente ricos e criativos para poder garantir uma forma de fazer que 

potencialize um crescimento dinâmico, amplo e aberto [...]”. Sendo assim, possibilita-se 

que estudantes sejam protagonistas das suas descobertas e a aprendizagem mais 

significativa contemplada. 

No cenário ecoformador, tratando-se de vincular a vivência cotidiana aos 
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conteúdos científicos a serem estudados, o pensamento complexo faz-se presente 

diante dessa concepção de integração, pois possibilita a união entre esses dois 

contextos portando-se como “[...] um pensamento que integra os diferentes modos de 

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

Por meio de contribuições trazidas pelos estudantes, pretende-se construir, 

disponibilizar mobílias e desenvolver atividades diferenciadas dentro da sala. Os 

professores podem propor atividades contextualizadas que façam sentido na vida dos 

estudantes, pois, assim, podem vivenciar e experienciar, de forma prazerosa, o ensino 

e aprendizagem. Para Torre (2009, p. 61), o líder de caráter transformador é aquele 

que “estimula, promove, reconhece e valoriza as contribuições”. 

A escola deve atrelar a aprendizagem ao mundo real, indo além dos muros da 

instituição, abrangendo os diferentes espaços sociais e culturais, relacionando o 

conteúdo com a realidade, não abordando o conteúdo de forma mecânica, mas sim, 

atrelando-o ao todo, trazendo um sentido e uma aplicação para o mesmo fora da 

escola. A educação, portanto, precisa “[...] referir-se ao complexo, ao contexto, de 

modo multidimensional e dentro da concepção global” (MORIN, 2000, p.39). 

Ao estabelecer uma reflexão acerca da ecoformação, Silva (2008) enfatiza que o 

ato de estimular e de realizar a ligação dos estudantes com o meio ambiente precisa 

acontecer o mais cedo possível em suas vidas, pois isso possibilitará que o mesmo 

estabeleça relações e ligações humanas, contemplando o objetivo de conhecer o outro 

e a humanidade, aprendendo os valores e o respeito com a natureza, estabelecendo a 

concretização do cidadão. 

Ainda, dentro desse cenário, Torre e Pujol (2013) enfatizam que a prática 

educativa e a aprendizagem extrapolam a sala de aula e os conteúdos não são apenas 

de cunho acadêmico, pois transcorrem ideias que brotam do andamento das 

discussões, “[...] transbordam as aprendizagens emergentes, expandem os objetivos e 

as metas [...], a escola se torna um espaço de saber [...]” (p.27), possibilitando a 

criação de situações em que o estudante é o protagonista e descobridor do 

conhecimento a partir da sua criticidade e poder de criatividade. 

 

3.4 METAS COMO EIXOS NORTEADORES 
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O PCE traz consigo, em um de seus organizadores conceituais, a meta. Essa se 

mostra como algo que se deseja alcançar. As metas serviram como eixos norteadores 

do PCE e têm contribuído durante todo o processo de elaboração das atividades para 

solucionar problemas abordados pelos participantes.  

As metas e a formulação atuam no sentido de criar certo nível de 

comprometimento com os objetivos idealizados no início do PCE, atuam como marcos 

importantes de identificação do sucesso das práticas elaboradas. Nesta pesquisa, as 

metas foram definidas com base nas questões geradoras e nos questionários aplicados 

com os estudantes e os docentes. Por questões didáticas, adotaram-se as perguntas 

sugeridas por Torre e Zwierewicz (2009), sendo elas, “O que queremos alcançar?”, “O 

que pretendemos?”. Para evidenciar as metas, extraíram-se ideias expostas a partir 

das cinco perguntas geradoras e das falas dos estudantes e professores, conforme 

ilustradas no Quadro 5. 

Quadro 5 - Metas definidas colaborativamente com os estudantes e docentes envolvidos no projeto 

Pergunta geradora 
Evidências na percepção dos 

estudantes, docentes e 
pesquisadora 

Meta 

Quais as contribuições do 
Cenário Ecoformador na 
aprendizagem dos 
estudantes do 5º ano? 

Falta socialização dos resultados 
das ações que estão sendo 
realizadas na perspectiva dos 
Projetos Criativos Ecoformadores. 
 

Obter a percepção dos 
estudantes e dos docentes 
participantes após a finalização 
do Cenário Ecoformador e 
socializar os resultados. 

Quais atividades podem ser 
propostas para que o 
desenvolvimento do Cenário 
Ecoformador contribua à 
aprendizagem dos 
estudantes do 5º ano? 

Trabalho colaborativo entre 
docentes, estudantes, gestão e 
apoio pedagógico. 
 
Ação conjunta da escola com 
membros da comunidade e outras 
instituições. 
 
Apoio da Gestão escolar, das 
famílias e instâncias públicas e 
privadas. 

Produzir atividades prazerosas 
de  
(i) escrita e leitura (recitais, 
saraus);  
(ii) culturais (histórica, pintura, 
grafitaria, culinária, musical, 
costura, artesanato); 
(iii) científicas e tecnológicas 
(experimentos, experimentação, 
inserção das tecnologias da 
informação e comunicação);  
(iv) criativas (criar robôs, 
brinquedos, maquetes com 
materiais recicláveis);  
(v) cooperação/ambiente 
(ajudar, organizar);  
(vi) cuidado e educação 
ambiental  
(vii) prática esportiva; 
(viii) outros idiomas. 
 
Firmar parcerias com 
profissionais liberais e entidades 
de apoio ao desenvolvimento 
das crianças e adolescentes. 
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Pergunta geradora 
Evidências na percepção dos 

estudantes, docentes e 
pesquisadora 

Meta 

Quais os fatores restritivos 
para a construção do 
Cenário Ecoformador? 

É necessária formação 
continuada quanto ao tema.  
 
Número reduzido de docentes e 
de estudantes envolvidos no 
projeto. 
 
 
 
 
 
Carência de recursos financeiros 
e apoio das instâncias públicas. 
 
 
 
A sala não atende aos requisitos 
de segurança, de iluminação e de 
ventilação. 
 
 
A pandemia pode limitar o 
planejamento e o 
desenvolvimento de atividades 
previstas no PCE 

Buscar formas para a oferta de 
formação continuada na escola. 
 
Demonstrar os resultados das 
ações para que se sintam 
(estudantes, docentes e 
comunidade em geral) 
motivados e se mobilizem para a 
continuidade do PCE. 
 
Entregar os registros (fotos, 
sonhos e expectativas) dos 
estudantes às instâncias 
competentes. 
 
Solicitar o apoio da gestão, da 
Prefeitura e/ou entidades 
responsáveis quanto aos 
requisitos legais e normativos do 
espaço. 
 
Utilizar diferentes mídias de 
informação e de comunicação 
para minimizar a distância entre 
os envolvidos. 

No que a escola precisa 
avançar para envolver os 
estudantes e docentes em 
práticas criativas, 
ecoformadoras e 
transdisciplinares?  

Necessidade de formação 
docente. 
 
 
Necessidade de melhorias na 
infraestrutura física e tecnológica. 
 
 
Poucas ações artísticas e 
culturais. 
 
 
 
Proposta Pedagógica ainda 
desconexa quanto ao local e ao 
entorno.  
 
É preciso planejamento 
pedagógico coletivo. 
 
 
 
 
 
 
É urgente a necessidade de 
firmar parcerias 

Promover ecoformações. 
 
Cobrar ações das instâncias 
públicas em atenção à 
legislação vigente e políticas 
públicas quanto às 
necessidades institucionais. 
 
Promover ações planejadas com 
os talentos e os recursos 
existentes, bem como buscar 
novos parceiros na comunidade. 
 
Promover planejamento coletivo 
na perspectiva das escolas 
criativas, ecoformadoras e 
transdisplinares. 
 
Revisitar o PPP não apenas 
para atender à BNCC, mas para 
formar os sujeitos para o viver, 
conviver e bem viver consigo, 
com o outro e com o meio. 
 
Firmar parcerias com 
profissionais liberais e entidades 
de apoio ao desenvolvimento 
das crianças e adolescentes. 

De que forma se pode 
conscientizar a comunidade 
a preservar o meio 

Proposta Pedagógica pode ser 
aprimorada para trabalhar a 
educação ambiental na escola, no 

Promover ações com os talentos 
e recursos existentes, bem 
como buscar parceiros na 
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Pergunta geradora 
Evidências na percepção dos 

estudantes, docentes e 
pesquisadora 

Meta 

ambiente? entorno e na cidade.  comunidade para sensibilizar a 
comunidade quanto à 
importância de preservar a mãe 
Terra. 
 
Criar projetos ecoformadores 
com a participação da família e 
comunidade em geral. 

 

3.5 ITINERÁRIO 

 

Nesse organizador conceitual, definem-se as atividades e as estratégias 

adotadas no desenvolvimento do Cenário Ecoformador. O PCE exerce, como função 

primordial, a transformação de cidadãos e de contextos sociais por meio da educação e 

da ecoformação. Dentro disso, percebem-se os desafios enfrentados pelos docentes 

no momento de inovar e de reinventar a prática, contudo ela é necessária, 

especialmente a partir da autocrítica e das reflexões acerca da própria prática, uma 

“[...] ousadia que pressupõe reflexão e autocrítica, contínuas e duradouras, na busca 

de sentido” (PETRAGLIA, 2013, p.37). 

O planejamento foi construído em consonância à BNCC, o Referencial Curricular 

do Paraná e o Projeto Político Pedagógico da instituição. O caráter transdisciplinar do 

itinerário permitiu que o mesmo fosse composto por atividades definidas previamente, 

evidenciadas na fala e na escuta sensível dos sujeitos participantes, bem como 

aquelas que emergiram durante o desenvolvimento do PCE. 

O itinerário formativo compreende todas as atividades desenvolvidas com os 

estudantes, portanto, destaca-se que as estratégias desenvolvidas no epítome, na 

legitimação teórica e pragmática, bem como na polinização, são partes integrantes 

desse itinerário. 

O planejamento das atividades realizou-se com três docentes das turmas dos 5º 

anos A e B. Contudo, o encaminhamento e o desenvolvimento das atividades foram 

realizados coletivamente até o mês de agosto de 2020. A partir do mês de setembro, 

somente a pesquisadora conduziu as atividades. Com objetivo de aproximar os 

estudantes aos conteúdos, promover discussões, enviar materiais e atividades, tirar 

dúvidas e socializar as produções, criou-se um Grupo do aplicativo WhatsApp para as 

duas turmas interagirem. Houve momentos de conversa entre os integrantes sobre as 
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atividades e conduziu-se o processo na perspectiva da colaboração, do respeito e da 

valorização dos conhecimentos e saberes. Esse grupo, em consenso com a escola, 

docentes envolvidos e família, foi usado pedagogicamente duas vezes na semana. 

A fim de contemplar todos os estudantes, todo o material elaborado para o 

desenvolvimento das atividades foi encaminhado através de aplicativo de WhatsApp e 

de forma impressa. 

Nas conversas iniciais com os docentes, uma das grandes preocupações referia-

se à segurança da sala. Considerando-se de extrema importância a segurança do 

ambiente que se transformará em Cenário Ecoformador, solicitou-se uma vistoria na 

Prefeitura de União da Vitória para analisar o estado de conservação no qual se 

encontra a sala. A vistoria foi realizada por um engenheiro civil, o qual declarou que a 

mesma é estruturalmente segura e que as atividades podiam ter continuidade. A 

estrutura da sala possui construção mista composta por madeira e alvenaria.  

Na mesma ocasião, realizou-se um levantamento de materiais necessários para 

a sua restauração: seis sacos de cimento, 500 tijolos, 20 metros de manta térmica, três 

metros de areia e brita, prego, tinta e 14 metros de treliça (ferro). Assim que a obra for 

iniciada, contará com a inspeção do mesmo Engenheiro Civil que acompanhará o 

trabalho.  

Até o presente momento da escrita deste documento, a sala ainda não foi 

restaurada, pois depende de recursos financeiros não disponíveis na escola. Contudo, 

a pesquisadora e a gestora da escola têm solicitado doações em lojas de materiais de 

construção da cidade, bem como a colaboração da comunidade escolar. Almeja-se a 

obtenção de todos os materiais de construção através de doações, de forma que a mão 

de obra possa ser subsidiada por um funcionário da Prefeitura de União da Vitória 

(ainda em negociação). 

Dando sequência ao projeto, para que fossem obtidos mais subsídios para 

elaboração do planejamento das atividades contextualizadas com os anseios dos 

estudantes, pensou-se em chamá-los para explorarem o espaço físico da sala 

diretamente na escola. Mas, devido ao distanciamento social, fez-se necessário 

direcionar a atividade por meio de questionamentos. Nessa atividade, os estudantes 

foram indagados quanto às seguintes questões: 

1. Você considera o espaço interno da escola relevante para sua aprendizagem?  

2. Quais são os ambientes mais interessantes da sua escola?  
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3. Que ambientes você gostaria que fossem criados em sua escola?  

4. Quais materiais alternativos você gostaria de utilizar em suas atividades? 

 

1. Você considera o espaço interno da escola relevante para sua aprendizagem? 

  

Para a maioria dos estudantes, a escola possui um espaço interno “bom” e 

quando existem ambientes atrativos, o ensino se torna prazeroso. Para E8, E11 e E13, 

no espaço da escola, eles podem “correr, brincar e, o mais importante, podem estudar 

para aprender e ser alguém”. Observa-se, na fala desses estudantes, o papel social da 

escola, que, além de ser uma instituição acolhedora, contribuiu para os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Eles projetam nela a esperança de um futuro 

melhor, sobretudo numa comunidade vulnerável econômica e socialmente. O estudante 

E10 diz “É muito bom ter a escola aqui, ela é muito legal e traz respeito”. O respeito 

demonstra um sentimento positivo e de estima do estudante pela escola. E7 e E12 

consideram que as dimensões físicas da escola são boas, “mas teria que ter uma sala 

de informática para desenvolver coisas novas”, pois sentem falta de espaços que 

dinamizam a Cultura Digital e da inovação. O estudante E14 associa a escola com 

alimentação: - “Gosto do refeitório da escola é onde lanchamos”. Por se tratar de uma 

comunidade com um índice considerável de vulnerabilidade social, muitas vezes, o 

estudante faz sua alimentação somente na escola. Isso mostra quanto esse momento é 

esperado por muitos deles. 

São vários os fatores sociais que levam a rever novas metodologias de ensino 

para atender a todas as necessidades locais, visto que o cenário educacional deverá 

sofrer mudanças para atender as especificidades que emergem na escola.  

Diante das falas dos estudantes, é possível perceber que o espaço escolar toma 

grande importância na vida deles, pois, além de proporcionar o conhecimento científico, 

de ser o ambiente em que eles passam a maior parte do tempo, é o espaço 

responsável pelas interações sociais e culturais. “A organização do tempo e dos 

espaços escolares é dependente da construção humana que foi elaborada no decorrer 

da história [...]”, por intermédio das relações sociais que se estabelecem. Dessa forma 

“[...] podemos pensar a possibilidade de mudanças na estrutura do espaço das escolas 

de modo a se tornarem espaços que favoreçam o processo de desenvolvimento e 

formação das crianças [...]” (SOUZA; SOUZA, 2014, p.3). 
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2. Quais são os ambientes mais interessantes da sua escola? 

  

Há que se considerar que todos os ambientes são de aprendizagem, entretanto 

se faz necessário colaborar para a conscientização da necessidade de diminuir a 

distância entre os saberes, pois tudo está ligado, relacionado. Para os estudantes E2 e 

E10, o lugar mais interessante é “Atrás da escola porque tem amarelinha e sombra”. 

Para E5, E6 e E12, “É a quadra de esportes porque dá para brincar e jogar bola”. Os 

estudantes E3 e E7 demonstram interesse pela leitura considerando “A biblioteca, 

porque tem livros para ler”. Os relatos dos estudantes E1 e E8 são convergentes, eles 

apontam que os lugares mais interessantes da escola são “A diretoria; o refeitório 

porque as cozinheiras fazem comida muito boa e a sala de Educação Física, pois tem 

muitos jogos para aprender”. Levando em consideração todos os fatores descritos, é 

fundamental direcionar planejamentos didáticos que contemplem esses momentos. 

Para o E9, o lugar mais interessante é “A sala da supervisora. Ela está fazendo um 

trabalho conosco, garanto que muito em breve estaremos lá dentro brincando”. A partir 

dessa fala, fica evidente o interesse do estudante em participar e em colaborar na 

construção do Cenário Ecoformador, pois se trata de um ambiente de aprendizado que 

proporciona ouvir o estudante e deixá-lo falar. 

A época escolar marca a vida das pessoas, pois é nesse ambiente no qual as 

crianças, adolescentes e jovens passam vários anos de suas vidas, fazem novos 

amigos, aprendem ‘coisas’ novas, estimula-se o contato com diferentes culturas e 

vivências. Para Souza e Souza (2014), a escola não é uma estrutura neutra, mas sim 

um lugar de construção social, de interações e de criações do coletivo, portanto é 

necessário que a escola seja vista como espaço de formação humana. “Um lugar cheio 

de sentido, que desperte o gosto pelo saber e que permita às crianças vivenciarem sua 

infância […]” (p.5).  

Percebe-se que a influência da escola não é algo neutro, mas sim marca 

presença na vida dos sujeitos, tomando grandes proporções e interferindo diretamente 

na formação, portanto a escola exerce o papel de construir o humano e de proporcionar 

a participação do coletivo nesse processo. Daí a importância de a escola assegurar 

boas lembranças e os aprendizados na infância. Essa concepção faz com que sejam 

repensados fatores como construção, organização e ocupação dos espaços a fim de 
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tornar as vivências mais significativas, e as crianças sintam vontade de aprender e de 

enraizar sua infância nas boas lembranças vivenciadas através das práticas e dos 

espaços físicos a elas oferecidos. 

 

3. Quais ambientes você gostaria de que fossem criados em sua escola?  

 

Os estudantes idealizam ambientes para além do brincar, incluindo o cuidado 

com o meio ambiente, espaços criativos e ecoformadores. Para os estudantes E1, E2, 

E6, E7 e E9, é desejável “Um parquinho dentro da escola para os alunos brincarem e 

que tivesse algumas plantas. Nós ficaríamos muito contentes”. Os estudantes E5 e E12 

idealizam “Uma sala de robótica”. Já E8 e E13 sugerem “Um lugar só de pintura (arte) 

e um lugar para comprar as coisas (mercadinho)”. Para os estudantes E10 e E11, é 

preferível “Um lugar silencioso para desenvolvermos as ideias e fazermos leituras”. 

Essa é a escola que esses estudantes idealizam. Não querem nada além de 

desenvolver-se integralmente, portanto “[...] descortinar novos cenários para a 

criatividade implica certo nível de abertura e determinação interpessoal, não só com 

esse objetivo do conhecimento, mas também com a realidade em seu entorno” 

(RIBEIRO; MORAES, 2014, p.42).  

Na escola, vale oportunizar novos ambientes aos estudantes como forma de 

explorar sua criatividade, imaginação, criticidade e conhecimento. Portanto, é salutar 

contribuir para uma escola “[...] que desenvolva o compromisso de ir além [...]” (JOSÉ, 

2013, p.98-99), que ultrapasse os limites da sala de aula, que suas concepções 

epistemológicas, ontológicas e metodológicas estejam pautadas na 

transdisciplinaridade, na complexidade e na ecoformação. 

Para Souza e Souza (2014, p.5), é de extrema importância que as crianças 

estejam presentes nas discussões, definições e organização dos espaços escolares, 

“[...] é necessário que a ela seja permitido deixar suas marcas, seja através de uma 

pintura na parede, um desenho no chão [...] enfim, dando-lhe oportunidades de opinar 

e discutir suas ideias e desejos”. Em meio a essas participações, a escola torna-se 

lugar de infância, possui marcas dos estudantes, nas paredes, nas pinturas, no chão e 

entre outros ambientes que caracterizam a evolução do aprendizado e das interações 

humanas. 
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4. Quais materiais alternativos você gostaria de utilizar em suas atividades?  

 

Os estudantes E1, E2, E8 e E10 desejam usar “Materiais recicláveis, os 

materiais que ninguém mais usa, tais como: pneus para fazer bancos, papelão para 

fazer quadros, ferro, corda, plástico, litros, latinhas e tecido”. O aproveitamento de 

materiais recicláveis favorece o desenvolvimento da criatividade. Os estudantes E2, 

E3, E6 e E7 gostariam de “fazer brinquedos com recicláveis, fazer enfeites, um robô de 

papelão”. Os estudantes E2, E5, E7 e E9 querem montar “Bonecas de madeira, 

bicicleta de ferro, um carrinho de rolimã, fazer um robô de ferro e um caminhão de 

ferro, um robô de lata”. Os estudantes E2 e E8 têm expectativas em “Fazer algumas 

coisas de culinária”. 

Diante de sérios problemas vivenciados no planeta, a ecoformação contribui 

para que se possam criar possibilidades que favoreçam a diminuição do elevado 

padrão de consumo da sociedade visto que a maioria tem relação direta com a 

natureza. Em consonância com a ecoformação, os estudantes propõem o 

reaproveitamento de materiais. Todas as sugestões são passíveis de realização e 

carecem de práticas transcomplexas e ecoformadoras, portanto exigem mudança de 

atitude diante da vida e da reforma de pensamento para que ocorra a religação dos 

saberes proposta por Edgar Morin. Nicolescu (1999) considera que é preciso quebrar 

barreiras entre as disciplinas para que se ampliem novos universos e se possa ir além 

do que se faz. 

Ouvir os estudantes é de extrema importância, pois são eles os sujeitos da 

aprendizagem, o foco do sucesso da prática educativa. Assim, faz-se necessário que 

os docentes conheçam suas necessidades e orientem sua prática pedagógica 

pensando nas expectativas que os estudantes projetam em relação à escola.  É preciso 

permitir aos estudantes e oportunizar a criação e a concretização das atividades para 

que possam “[...] expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes 

linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e 

criar” (KISHIMOTO, 2010, p.1). 

As contribuições dos estudantes na definição dos itinerários foram valorosas, 

pois, com isso, foi possível realizar o planejamento das demais atividades com os 

docentes. Nesse momento, ciente da impossibilidade de restaurar a sala que se 

tornaria o Cenário Ecoformador, a pesquisadora, juntamente com a docente regente, 
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planejou as atividades vislumbrando as projeções futuras do que poderia ser construído 

na sala, bem como atividades para a sua construção (mesmo que no imaginário). 

Idealizaram-se muitas atividades para a construção do cenário educacional, 

mas, nas discussões durante o planejamento, optou-se por iniciar com questões de 

Matemática, com unidade de medidas de comprimento. Para que as famílias e os 

estudantes pudessem se envolver no desenvolvimento do PCE, a mascote Augusta fez 

a apresentação da área a ser construída e do espaço interno da sala através de um 

vídeo, no qual se utilizaram diversos instrumentos (régua, fita métrica e trena) com 

demonstração das respectivas finalidades, bem como a articulação do conteúdo da 

Matemática com o saber científico e com a vivência dos estudantes.  

Diante da possibilidade de trazer o conteúdo científico para o cotidiano, Pukall 

(2017 p.106) afirma que “[...] é importante conhecermos nossa história (autoformação), 

para respeitarmos a história do outro (heteroformação) e desenvolvermos uma atitude 

que se preocupa com o meio em que vivemos (ecoformação)”. Torna-se, portanto, 

imprescindível realizar demonstrações e tornar a idealização do projeto o mais concreto 

possível. Para Torre e Zwierewicz (2009, p.157), essas demonstrações são “[...] como 

uma luz que torna visível algo que não era”.  

Primeiramente, a docente realizou as medidas (comprimento, largura, altura) e 

explicou como transformar a área (medida que representa a superfície da sala) em 

metro quadrado (a soma dessas superfícies), sendo representado pela Figura 7.  

Em forma de questionamentos, no vídeo, a mascote Augusta instiga a 

curiosidade dos estudantes, questionando-os quanto à quantidade de materiais 

necessários para a restauração da sala. Os estudantes são desafiados a realizarem o 

cálculo da área e do perímetro. Para finalizar, o vídeo lembra aos estudantes e à 

famílias a importância do trabalho coletivo. 

Além da participação da mascote Augusta, solicitou-se a realização de pesquisa 

de vídeos explicativos da área e do perímetro de figuras planas para melhor 

compreensão de como representar a planta baixa e o metro quadrado.  

 

 

Figura 7 – Docente explicando sobre medidas 
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Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Em continuidade, projetou-se a elaboração de situações-problemas relacionada 

com toda a construção do Cenário Ecoformador, propondo aos estudantes a 

resolução/estimativa de: quantos tijolos o pedreiro utilizará por metro quadrado? Qual o 

valor do milheiro de tijolos? Quanto de cimento é necessário para assentar os tijolos? 

Quais materiais e quais suas medidas formam a massa homogênea? Qual a 

quantidade de tinta para pintar a sala do Cenário Ecoformador? Como forma de apoio, 

a Tabela 2 apresenta os materiais e seus respectivos valores para que os estudantes 

possam produzir a atividade proposta. 

 

 

Tabela 2 – Levantamento dos materiais. 

MATERIAIS QUANTIDADE VALOR (unitário) 

TIJOLO 500 UNIDADES R$ 0,56 

CIMENTO 6 SACOS R$ 25,00 

AREIA 3 METROS R$ 57,00 

BRITA 3 METROS R$ 57,00 

TRELIÇA 14 METROS R$ 28,50 

MANTA TÉRMICA  20 METROS  R$ 4,00 

FRETE R$ 100,00 
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Contando com a participação da mascote Augusta, produziu-se outro vídeo com 

a intenção de representar o metro quadrado e a planta baixa. Os frames do vídeo 

(Figura 8) ilustram a pesquisadora desenhando no chão da sala com giz de quadro e 

uma régua de um metro. Como atividade, os estudantes usaram a criatividade e 

produziram fotos ou vídeos, utilizando o espaço de suas casas, na terra, na areia ou 

em qualquer outro local, utilizando algum objeto para riscar. Nessa atividade, os 

estudantes foram desafiados a encontrar formas de projetar o Cenário Ecoformador, 

considerando sua organização espacial para idealizarem onde gostariam que a porta e 

as janelas fossem inseridas.  

 

Figura 8 – Demonstração do espaço e planta da sala desenhada 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Pensando em atividades que contemplassem a Matemática articulada com a 

Educação Física, por estarem sendo utilizadas medidas padrão, propôs-se explorar o 

corpo para representar medidas não padronizadas. Para melhor entendimento no 

desenvolvimento das atividades, as propostas foram direcionadas ao convívio social, 

pois, dessa forma, o estudante vivencia o que está sendo estudado. Nesse sentido, 

elaborou-se a atividade com sugestões do uso da fita métrica e dos membros do corpo 

(pés, mãos) para explorar as unidades de medidas nos cômodos da casa, no terreno, 

bem como na medição da própria altura e das pessoas da família (Figura 9).  

Considerando-se que, para a restauração da sala do Cenário Ecoformador, 

utilizaram-se vários materiais de construção civil, e os profissionais terão que realizar 

esforço físico, propôs-se outra atividade. A atividade consistiu em pesquisar e em 
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compreender os cuidados com o corpo para o levantamento de peso. Como material de 

apoio foi indicado um vídeo disponível na seguinte URL 

https://www.youtube.com/watch?v=OQm0AAZjmiQ.  

 

Figura 9 – Confecção de fita métrica 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Para trabalhar a Língua Portuguesa alinhada com a Arte adotou-se o livro: 

‘Quero casa com janela’, de autoria de Elza César Sallouti, apresentado em forma de 

vídeo. A escolha do texto está relacionada ao desejo da personagem Galinha Ovolina 

em ser dona de uma casa. Entretanto, essa leitura contempla procedimentos para a 

construção, com sugestão de gêneros textuais a serem explorados.  

Após assistir ao vídeo, solicitou-se a produção de um texto relatando o 

entendimento da história. Para contemplar a parte artística, sugeriu-se a ilustração de 

uma janela (Figura 10) e, através dessa, era necessário representar por meio das 

seguintes indagações: o que eu vejo? Qual expectativa de mundo tem diante da 

pandemia? 

 

Figura 10 – Representação artística contextualizada 

https://www.youtube.com/watch?v=OQm0AAZjmiQ
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Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Outra atividade planejada consistiu em evidenciar questões que aproximem os 

conteúdos da História da sala com a comunidade e a escola. Os estudantes realizaram 

uma pesquisa com a intenção de explorar o histórico da sala com respostas aos 

seguintes questionamentos: quem construiu a sala? Em que período? Qual era a 

finalidade? Caso a família não tenha conhecimento, a quem podemos perguntar?   

Com o apoio das famílias, descobriu-se o contato de duas ex-alunas que 

gostariam de relatar o histórico da sala (aqui identificadas com os pseudônimos V1 e 

V2). Em consenso com ambas, as mesmas produziram um vídeo autorizando a sua 

propagação no grupo do WhatsApp dos estudantes envolvidos no projeto.  

 
V1 relatou “[...] que participou de um projeto de artesanato e pintura em tecido, 
desenvolvido na escola no ano de 1997. Na época estava com 10 anos de 
idade. Quando chovia, as aulas de Educação Física aconteciam por meio de 
brincadeiras e de jogos e eram realizadas na referida sala. Em alguns dias da 
semana, a sala era usada para o projeto e para as aulas do contraturno 
oferecidas às crianças que precisavam de reforço”. 
V2 relatou que “[...] era bem pequena e que lembrava do projeto e das aulas do 
contraturno. As aulas eram ‘legais e divertidas’, e apesar de não precisar de 
reforço, gostava de participar, porque a professora me deixava ajudar os 
amigos. Nas aulas do projeto eram realizadas pinturas e jogávamos bingo. Na 
época, eu estudava no segundo ano, gostava muito da professora, lembro que 
tinha tabuadas na parede e desenhos que nós fazíamos”.  

 

Dando sequência ao trabalho, chegou o momento de conhecer em detalhes os 

materiais usados na construção do cenário, fazendo articulações com os conteúdos de 

Ciências. O tijolo e a cerâmica, entre outros, são materiais necessários à restauração 

do Cenário Ecoformador, portanto, faz-se importante conhecer o processo de 

fabricação e de distribuição dos mesmos. Assim, os estudantes ficaram incumbidos de 
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pesquisar sobre a origem e a matéria-prima desses materiais, bem como evidenciar se 

há fábricas de produção de tijolos e de cerâmica na cidade.  

Os experimentos promovidos na disciplina de ciências são diversificados. Dessa 

maneira, a equipe propôs atividades relacionadas às substâncias e às misturas. Os 

estudantes tiveram a oportunidade de compreender que muitas ‘coisas’ são formadas 

por mistura e/ou articulação de diferentes elementos. A estrutura física da sala em 

estudo, por exemplo, é composta por madeira, tijolos, pregos e outros; para ter firmeza 

e resistência, as paredes foram construídas com cimento, pedra, areia, cal e água, 

todos em suas medidas certas para dar consistência, garantindo a segurança da obra. 

Para evidenciar um processo equivalente, os estudantes receberam um desafio: 

produção de um bolo para ver os ingredientes se tornarem massa (parte esquerda da 

Figura 9). Com o apoio de materiais pedagógicos relacionados aos materiais que serão 

utilizados para construção do Cenário Ecoformador, eles tiveram a oportunidade de 

realizar experimentos com misturas homogêneas e heterogêneas; técnicas de 

separação de materiais.  

Outro experimento deu-se com a mistura da água com óleo de cozinha e ainda 

orégano, água e detergente. Por meio desse, os estudantes puderam observar que 

esses elementos não se misturam. Isso remete à abordagem em relação à prática, 

demonstrando a junção de materiais e de transformações químicas, matéria e energia, 

bem como apresentar quantidades necessárias de cada material para formar sua 

composição (parte direita da Figura 11). 

É de extrema importância aproximar experiências que priorizem o aprender de 

forma integral, de natureza complexa e transdisciplinar, capaz de promover um 

pensamento que não mais fragmente conteúdos, mas que transite por diferentes áreas 

do conhecimento (MORAES, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Experiência com mistura para bolo (imagem da esquerda) e detergente água e orégano 

(imagem da direita) 



105 
 

 

 
 

   

Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Por fim, nas atividades planejadas no mês de agosto de 2020, enviou-se uma 

atividade de educação ambiental. Para que os estudantes tivessem contato com a 

argila, encaminhou-se, a cada um deles, um pedaço desse mineral com sementes de 

girassol. Com o vídeo de apoio, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=lJOXvC-Osus&ab_channel=Registradores, os 

estudantes formaram uma bomba de sementes. Dentro de uma bola de argila, 

colocaram as sementes, na sequência lançaram a mesma no solo (pátio, terreno 

baldio...). Essa é uma prática sustentável, pois ao cair no solo, a argila se desmancha e 

as sementes germinam, o que mais tarde vai resultar em um ambiente florido.   

Dando continuidade ao planejamento e ao envio de atividades, no mês de 

setembro de 2020, solicitou-se que os estudantes revisitassem a atividade 

desenvolvida “Quero casa com janela”. A proposta consistiu no resgate da atividade, 

olhar novamente à janela (anteriormente desenhada) e relatar um acontecimento triste 

ou alegre vivenciado durante o período de isolamento social (Figura 12).  

Diante das transformações vivenciadas nesse momento, haja vista essas nunca 

terem sido vistas e vividas anteriormente, é possível realizar uma reflexão acerca das 

ações. Por meio dos relatos dos estudantes, conheceu-se um pouco sobre seus 

sentimentos e emoções, bem como se soube mais sobre a atual realidade enfrentada 

pelas famílias.  

 

Figura 12- Relato de um acontecimento durante a pandemia  
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Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Na atividade acima descrita, assim como nas demais, houve um alinhamento da 

proposta com a inteligência artística dos estudantes, estimulando a criatividade e a 

produção do conhecimento. Nesse sentido, Torre (2005, p.17) enfatiza que a “[...] 

criatividade é fruto da interação sociocultural e somente será pleno quando 

engendradas melhorias sociais ou culturais, [...]”, portanto, é de extrema importância 

que a escola seja um ambiente que proporcione as interações a fim de possibilitar a 

aprendizagem e a criatividade. 

Outra demanda observada durante as devolutivas das atividades foi o desejo da 

pintura nas paredes do Cenário Ecoformador. Como até o término da escrita deste 

texto a sala não havia sido restaurada, visando a incentivar a criatividade e a atender 

os anseios deles, forneceu-se uma cerâmica com algumas cores de giz de cera para 

cada estudante ilustrar algo que gostaria de expressar. Os resultados são profícuos, 

belos e particulares. Sem qualquer seleção para representar o grafite, as cerâmicas 

serão coladas nas paredes do Cenário Ecoformador após a restauração da sala (Figura 

13).  
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Figura 13 – Desenhos em Cerâmicas produzidos pelos estudantes 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Contudo, os estudantes tinham que considerar as limitações de espaço da sala 

e era necessário otimizar e calcular se todas as cerâmicas pintadas por eles (0,50 cm) 

caberiam nas paredes. Para essa atividade, além de pesquisas e de ilustrações, 

também se utilizou da análise de situações-problemas, envolvendo a matemática no 

projeto do Cenário Ecoformador (medidas das paredes, quantidade de obras de arte 

produzidas) e respostas ao seguinte questionamento: quais outros espaços podem ser 

utilizados para estampar as obras de arte produzidas? Obteve-se como respostas: 

“pintar no pátio e com predominância”; “pintar nos muros da escola”.  

Durante o período de isolamento social, em que as atividades estavam sendo 

realizadas remotamente, apesar da possibilidade de as crianças irem à escola para 

realizarem atividades práticas, desde que respeitadas às regras de segurança e 

sanitárias previstas em lei, havia (e ainda há) um fator restritivo para a arte grafite nos 

muros da escola, pois é áspero, está com chapisco, sendo necessário solicitar o auxílio 

da prefeitura para fazer o reboco. Contudo, a equipe observou que algumas crianças 

tinham o desejo de realizar atividades práticas na escola, associadas ao Cenário 

Ecoformador. Assim, era necessário buscar alternativas para mantê-los motivados. 

Ao longo do envio das atividades, especialmente no questionário aplicado aos 

estudantes sobre o Cenário Ecoformador e nos momentos de escuta, alguns 

estudantes relataram que a sala do Cenário Ecoformador não era ventilada, e tanto o 
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seu interior quanto o exterior não eram bonitos. Alguns sugeriram arborizar o ambiente 

escolar e demonstram-se comprometidos com o bem-estar individual, social e com o 

meio ambiente. É preciso priorizar, nos processos de ensino e de aprendizagem, a 

religação dos saberes como uma abordagem pedagógica que colabora na “[...] 

formação integral e a consciência planetária” (ZWIEREWICZ et al., 2017, p.1848).  

 

Figura 14 – Semeando girassóis no entorno da escola 

   

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

A partir de então, pensou-se em valorizar os ambientes da escola por meio de 

arborização e de jardinagem e, principalmente, vinculados às práticas pedagógicas. As 

sementes de girassóis vêm sendo adotadas em atividades propostas. Em outros 

momentos, os estudantes tiveram a oportunidade de semear em casa e de arremessar 

a ‘bomba de sementes de girassóis no solo’. Além de embelezar a residência, essa flor 

oferece benefícios ao meio ambiente. 

Assim, chegou o momento de os estudantes realizarem o plantio de girassóis no 

entorno da escola (Figura 14). Mas, antes, era necessário trabalhar o conteúdo 

contextualizado com a educação ambiental e com a realidade dos estudantes, bem 

como despertar o desejo dessa prática nos demais estudantes.  

Enviou-se, através do grupo do aplicativo WhatsApp, o link do vídeo “A Árvore 

Generosa” de ShelSilverstein, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=wkkfeimgssq. O conteúdo do vídeo volta-se à 

educação ambiental numa relação interativa e harmoniosa que ocorre entre o 

personagem (menino) e a natureza. O menino é sempre atendido durante toda sua vida 
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com pedidos solicitados à árvore. O conteúdo e a atividade proposta (produção textual) 

foram trabalhados não apenas com foco nos benefícios, mas sim na valorização dos 

ambientes arborizados. Após assistir ao vídeo, o estudante elaborou uma produção 

textual (Figura 15), contextualizada com o conteúdo e com a realidade do entorno, 

tendo como indagações as seguintes questões:  

● Você tem árvores em volta de sua casa? Descreva como elas são?  

● Se não há árvores no entorno, gostaria de plantar?  

● Por que as árvores são importantes em nossas vidas?  

● Que benefícios elas nos proporcionam? 

● O que aconteceria com o planeta se não existissem árvores?  

● Qual título você atribui para sua produção textual?  

 

     Figura 15 – Produção textual realizada pelos estudantes 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

Ao analisar as produções textuais referentes à arborização (um exemplo na 

Figura 15), os estudantes relataram que há pouco cultivo no entorno de suas 

residências. Os PCEs trazem metodologias inovadoras capazes de superar lacunas 

entre a realidade local e os conteúdos curriculares, e os planejamentos se moldam a 

fim de atribuir o desejo daquilo que quer aprender. Nesse caso, aproxima-se a prática 

ao compromisso ambiental. A partir desses resultados, a pesquisadora lançou os 

seguintes questionamentos: quais árvores devem ser plantadas? Como podemos 

conseguir mudas? Onde plantar? Quem pode nos ajudar? 
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E, nesse diálogo, houve a interação de várias famílias. Uma delas doou algumas 

mudas de árvores frutíferas. Deu-se a participação de cinco estudantes na realização 

do plantio.  

No grupo do aplicativo WhatsApp, surgiram algumas preocupações referentes à 

falta de cuidado com o meio ambiente presenciado na comunidade local, incluindo a 

falta de cuidado com os canteiros nos quais eles haviam plantado. Em consenso com 

os estudantes, combinou-se a elaboração de frases incentivadoras para respeitar-se o 

espaço escolar e o meio ambiente. Os estudantes, então, elaboraram comunicados de 

alerta à população para colocar nos canteiros, pedindo respeito e cuidado, pois o bairro 

é de todos. A produção dos estudantes, em formato de placas educativas, foi 

transposta em pedaços de chapa de compensado (madeira) doados por madeireiras da 

cidade (Figura 16).  

 

Figura 16 – Placas de conscientização ambiental criadas pelos estudantes 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Para realização das atividades práticas na escola, fez-se necessário encaminhar 

um pedido de autorização à Secretaria de Educação, solicitando a liberação de seis 

crianças para realização dessa atividade, cujos pais deram o consentimento. Após a 

autorização, esclareceram-se os cuidados exigidos pela Secretaria da Saúde de União 

da Vitória na presença destes estudantes e dos responsáveis.  

Considerando-se a participação e a análise das produções, infere-se que, para 

esses estudantes, a participação na construção do Cenário Ecoformador tem sido bem 

significativa, pois puderam vivenciar a teoria e a prática contextualizada com a 
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realidade e demonstraram muitas curiosidades. Aconteceu um fato interessante: em 

uma data de entrega das atividades impressas, um dos estudantes, ao retornar à sua 

casa, encaminhou um áudio à pesquisadora com certa preocupação, questionando: - 

“O que aconteceu que a sala ainda não está pronta”?  

Considerando a decepção da criança e para que não desistissem do projeto, 

esclareceu-se, através do grupo do aplicativo WhatsApp, o porquê de o PCE estar 

apenas em projeto de estudos. Muitos estudantes imaginaram que o Cenário 

Ecoformador estava pronto e/ou em andamento, pois colaboraram com sugestões 

(questionário aplicado aos estudantes) e porque eram encaminhadas atividades 

associadas com a construção do espaço.  

Apesar de não ser possível a restauração da sala até o momento (março de 

2021), houve um movimento aparente na escola e os resultados são profícuos, pois o 

PCE foi elaborado visando ao desenvolvimento integral dos estudantes e a parceria 

com outras entidades, incluindo a família.  

Além disso, as atividades práticas na escola oportunizaram aos estudantes 

vivenciarem a educação ambiental (colaboração na limpeza e na organização da sala; 

segregação dos materiais recicláveis; preparação da terra, plantio e cuidado com as 

plantas). Em suas residências, criaram obras de arte (pintura na cerâmica); plantaram e 

lançaram sementes de girassóis no espaço; produziram experimentos com substâncias 

e misturas químicas, entre outras atividades já descritas no decorrer do texto. Essas 

são atividades que ultrapassaram a sala de aula.  

Além da participação da família em vários momentos, atendendo a um pedido 

feito pela gestora, a prefeitura da cidade colaborou com a pavimentação da calçada na 

parte externa da escola. E, com isso, criaram-se os canteiros sobre os quais os 

estudantes plantaram as sementes de girassóis, além de árvores para jardinagem 

doadas pela prefeitura e mudas frutíferas doadas por uma família local. Essa prática 

está contemplando as sugestões trazidas pelos estudantes em deixar o ambiente 

escolar mais bonito e mais ‘fresco’, incluindo a sala do Cenário Ecoformador, pois num 

futuro bem próximo haverá sombra nas salas e as ações coletivas se pautarão em 

práticas de conscientização e de sustentabilidade para a escola, vislumbrando uma 

escola sustentável. 

Dentro do programa do Ministério da Educação intitulado “Programa Nacional 

Escolas Sustentáveis”, almeja-se que as escolas sejam transformadas em espaços 
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sustentáveis (BRASIL, 2012). Nesse ambiente, desenvolvem-se procedimentos 

educativos que buscam conscientizar o estudante e a sociedade a criar um mundo que 

respeite o meio ambiente e estimule o comportamento sustentável dos cidadãos, “[...] 

capazes de sensibilizar o indivíduo e a coletividade para a construção de 

conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

construção de uma sociedade de direitos, ambientalmente justa e sustentável [...]” 

(BRASIL, 2012, p.10).  

A escola sustentável é pensada como um ambiente inclusivo, que respeita os 

direitos humanos, a qualidade de vida e a diversidade. Nessa perspectiva, pode-se 

perceber a necessidade de se repensarem os espaços escolares e agregarem-se ao 

currículo e às novas práticas a responsabilidade ambiental e social.  

Sabe-se que todo o conteúdo abordado só faz sentido quando contextualizado. 

Antes do plantio, o espaço foi explorado, lançando questões para a curiosidade e ao 

interesse de novas descobertas. Com o uso da trena para medir todos os canteiros, os 

estudantes fizeram o cálculo da distância entre as mudas. Por serem vários canteiros, 

também foram semeadas sementes de girassóis. Enquanto a pesquisadora fazia as 

covas (buracos) para colocar as plantas, ao mesmo tempo repassava as informações 

sobre o plantio, fazendo um resgate histórico de culturas passadas, relatando que há 

muitos agricultores que seguem os períodos lunares para o plantio, cada período 

destina-se a uma etapa do desenvolvimento das plantas, bem como para: semear, 

plantar e replantar (Figura 17). 

Na mesma ocasião, observou-se o solo, comparando o seu tipo, pois esse 

também tem papel fundamental para o desenvolvimento da planta. Assim que foi 

projetado o distanciamento de cada muda de flor e foram calculadas quantas sementes 

de girassol seriam lançadas na terra, efetivou-se o plantio de todas as mudas. 

Na percepção da pesquisadora, houve aprendizagem significativa, pois era 

nítida a satisfação dos estudantes ao envolverem-se nas práticas e pelo interesse em 

saber mais sobre o plantio, o cultivo e o solo. Com base nessa percepção, reporta-se a 

concepção do conceito Sentipensar de Moraes e Torre (2004) quando dizem que “Não 

basta conhecer para saber, é preciso dar vida, experimentar, sentir [...]” é preciso 

interação, deixar o estudante experienciar contribuindo para o desenvolvimento da “[...] 

dimensão emocional à cognitiva (Sentipensar) nas aprendizagens” (p.157). 
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Figura 17 – Medindo canteiros e definindo o espaçamento entre mudas e/ou sementes 

     

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

As práticas pedagógicas contextualizadas valorizam o conhecimento dos 

estudantes, constituindo-se em uma forma de prover autonomia, criação e imaginação, 

pois, quando experienciam, sentem, percebem, aprendem e se desenvolvem. Eles 

devem perceber que são valorizados e que, na escola, assim como no círculo da 

cultura, é possível aprender e ensinar de forma prazerosa. Diante dessa perspectiva, 

Torre e Pujol (2013) descrevem que a educação precisa basear-se no humano. O 

estudante é o centro do processo, pensar nas necessidades e no desenvolvimento total 

dele, contemplando a expansão dos seus objetivos, saindo do conceito apenas do 

conhecimento acadêmico, passando a basear-se, assim, em práticas educativas 

socialmente responsáveis. 

Dando continuidade ao PCE, como forma de representar o Cenário 

Ecoformador, projetou-se a construção de uma maquete. Os estudantes receberam as 

medidas dessa (comprimento 7,70 cm, largura 2,88 cm) e a informação de que deveria 

ser construída com uma porta e duas janelas, conforme as sugestões levantadas a 

partir das respostas do questionário a eles aplicado e das sugestões oriundas das 

atividades propostas. Também, enviou-se uma lista de objetos, que, a critério do autor, 

poderia selecionar itens e projetar no interior da sala. A Figura 18 apresenta algumas 

imagens das maquetes produzidas pelos estudantes. 

Para que a construção do Cenário Ecoformador se efetive, é necessário apoio, 

seja das instâncias públicas, seja da privada. Então, em consenso com a gestão, 
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elaborou-se uma carta explicando a proposta      (Apêndice VIII) e partiu-se em busca 

de apoio. 

 

Figura 18 – Resultado de algumas maquetes projetadas pelos estudantes 

   

Fonte: Acervo da pesquisadora.  

 

Foram várias tentativas para conseguir os materiais. No entanto, até o mês de 

fevereiro de 2021, conseguiu-se apenas uma lata de tinta, três metros de areia, uma 

porta e uma janela. Ainda se fazem necessários 20 metros de manta térmica, uma 

janela, pregos, cinco sacos de cimento, três metros de pedra e 500 tijolos. Também, 

receberam-se doações de roupas de amigas, cujas peças estão sendo vendidas para 

arrecadação de recursos financeiros que serão revertidos em materiais de construção. 

A busca por apoio e parceria continua, pois as crianças precisam ver, sentir, 

experienciar e se orgulhar de um espaço pedagógico que ajudaram a construir.  

  

 

 

3.6 COORDENADAS TEMPORAIS 

 

O projeto teve início em novembro de 2019, mas, como na sequência chegaram 

as férias, pouco se pôde realizar naquele ano. Em 2020, o mundo todo ficou 

transtornado com a pandemia e as escolas ficaram fechadas no aguardo de 

determinações sanitárias. Em abril de 2020, a Secretaria Municipal de Educação de 

União da Vitória (SEMED) autorizou o retorno das aulas de forma remota (aulas não 

presenciais). Para a compreensão desse novo método de ensino, exigiu-se um tempo 
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considerável à adaptação dos docentes, estudantes e familiares. E, por conta desse 

cenário, suspendeu-se a pesquisa com os estudantes por um período de tempo.  

Em maio de 2020, encaminhou-se, através do aplicativo WhatsApp, novas 

orientações aos pais/responsáveis quanto ao processo de construção do PCE e à 

importância da realização das atividades propostas.  

Na escola campo, houve fatores restritivos em relação à continuidade do PCE, 

pois algumas famílias não possuem Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) ou mesmo aparelhos celulares com acesso à internet. Outras não estavam 

realizando as atividades propostas; nesse caso exigiu-se um trabalho diferenciado para 

que todos tivessem acesso aos conteúdos e às atividades. Dessa forma, necessitou-se 

atendê-los individualmente ou mesmo levar os materiais impressos até a residência 

dos estudantes. O trabalho se intensificou para que todos se mantivessem estudando e 

participando das diferentes ações:  

 Sugestões do que poderia ser criado no interior do Cenário Ecoformador; 

 Participação quanto à escolha do nome para a sala do Cenário Ecoformador; 

 Sugestões de objetos que podem conter o interior do Cenário Ecoformador;  

 Sugestões de possíveis atividades que gostariam de realizar; 

 Decisão da localização e da quantidade de janelas que devem ser inseridas na 

sala do Cenário Ecoformador;  

 Pesquisa sobre a história da sala no âmbito da escola;  

 Ilustração do que gostariam de pintar no muro da escola; 

 Plantação de árvores e de flores em casa e nos canteiros da escola;  

 Lançamentos de bombas com sementes de girassol no solo; 

 Construção de maquetes com representação dos móveis que idealizam colocar 

após a restauração da sala;  

 Produção textual: casa com janela; escola do sonho; de que forma vejo o mundo 

diante da pandemia? 

 Experimentos com misturas e substâncias; 

 Desenvolvimento de atividades usando sistemas de medidas, cálculos de área, 

projeção de objetos na sala do Cenário Ecoformador;  

 Projeto da planta baixa do Cenário Ecoformador; 

 Produção de arte em grafite com desenhos no papel sulfite; 
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 Produção de obra de arte: pintura em cerâmica que será colada na parede do 

Cenário Ecoformador; 

 Produção de placas de conscientização ambiental. 

 

 Inicialmente, o planejamento didático deu-se a cada quinzena do mês e, depois, 

mensalmente em trabalho coletivo com três docentes das turmas dos 5º anos A e B do 

ensino fundamental. Contudo, o encaminhamento e o desenvolvimento das atividades 

realizaram-se coletivamente até o mês de agosto de 2020. A partir do mês de setembro 

de 2020, somente a pesquisadora conduziu as atividades.  

 

3.7 AVALIAÇÃO EMERGENTE 

 

Quando o cenário for concretizado, as avaliações devem ser contínuas. Neste 

estudo, limitou-se a avaliar o PCE, obtendo a percepção dos participantes, por 

intermédio de entrevistas, bem como se evidenciaram as ações que emergiram da 

lembrança dos estudantes. Nesse último caso, resgataram-se alguns registros (fotos) 

realizados no processo de construção do PCE. 

 

3.7.1 Avaliação do Cenário Ecoformador na percepção dos estudantes 

 

Inicialmente, o projeto contou com 13 estudantes, contudo nem todos 

permaneceram ativos, sendo que apenas cinco deles concordaram em participar da 

entrevista. As falas foram gravadas, posteriormente descritas e estão sintetizadas no 

âmbito das respectivas questões que foram usadas como roteiro das entrevistas, 

conforme segue.  

 

1. Qual seu entendimento de Cenário Ecoformador? 

  

É um cenário para produção de Ciência, realização de atividades básicas, 

práticas e 'tudo' o que posso imaginar. Uma espécie de laboratório para experiências 

relacionadas à natureza, culinária e aprender 'coisas' novas. Uma sala equipada com 

microscópio, telescópio, com móveis, brinquedos e biblioteca.  

Diante dessa resposta, pode-se afirmar que “A criatividade adquire formas 
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variadas e requer estratégias também diferentes, segundo a idade, o âmbito e a 

situação” (TORRE, 2005, p.65). 

 

2. Durante o seu envolvimento com o Cenário Ecoformador, de que forma os conteúdos 

estudados contribuíram com sua aprendizagem? 

  

Em resposta, os estudantes elencaram as atividades realizadas e relataram que 

aprenderam utilizar a fita métrica e/ou trena na realização dos cálculos matemáticos. O 

estudante E2 descreveu que o envolvimento “Ajudou para a vida, a gente vai precisar 

contar, medir, talvez tenha uma profissão de engenheiro aí vou precisar saber, 

aprender dividir espaço da nossa casa”.  

O estudante E4 relata “gostei quando limpamos a sala que estava cheia de lixo, 

depois vendemos, fizemos os cálculos, e quanta coisa pode ser feito com esse lixo e 

agora vai ser o Cenário Ecoformador para nós estudarmos”.  

 

3. Através das atividades relacionadas à grandeza de medidas (comprimento), qual 

tarefa foi mais significativa? Construção da fita métrica? Desenhar o metro quadrado? 

Aprender sobre como se faz uma planta baixa? Outra(s)? Qual(is)? 

  

A maioria dos estudantes destacou a aprendizagem dos cálculos matemáticos 

nas diferentes atividades propostas (planta baixa da sala, distância das árvores que 

foram plantadas (Figura 21), pesquisar e calcular os gastos para a restauração da sala 

do Cenário Ecoformador). Para E1, a atividade mais significativa foi “[…] medir terreno 

fora da escola para plantar as árvores, uma área foi de 24m e outro canteiro de 29m”. 

O estudante E4 descreveu que foi expressivo “[…] quando foi estudado sobre o lixo 

reciclável”. 

 

4. Houve maior interesse nos estudos, de sua parte, quando lhe foram oportunizadas 

atividades práticas com a realização de experiências de todas as disciplinas? Justifique 

a sua resposta. 

  

As narrativas foram muito interessantes. O estudante E2 comentou: “Gostei da 

atividade de medir o metro quadrado porque é assim que começa uma construção”. O 
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estudante E1, de forma sutil, relatou que ‘aprende’ com o método tradicional da 

professora, mas que ‘aprendeu bastante’ na atividade prática ecoformadora realizada 

na escola, conforme recorte de sua fala “[…] No quadro-negro, a professora explica 

com giz, e eu aprendo, mas eu trouxe mudinhas de árvores, quando pudemos medir os 

canteiros, plantamos e depois regamos as plantinhas, todos ajudaram, e eu aprendi 

bastante”. Nessa direção, E3 descreve: “Aprendi a plantar árvores e a regar, coisas que 

eu não sabia, e cuidar dos girassóis que plantamos”. Outros estudantes foram 

reflexivos e expressaram seus sentimentos quanto a esse momento pandêmico.  

O E4 expôs: “Gostei de todas, mas aquela da janela que tinha que olhar e 

escrever o que estava vendo, muitas pessoas morrendo por causa da pandemia, eu 

espero que tudo isso passe para que as pessoas possam andar sem máscara e ter 

uma vida normal”. E, por fim, E5 relata que ficou motivado em “[…] participar e ajudar a 

escola, principalmente sobre a natureza, pois durante esse período de pandemia tem 

muitas coisas tristes acontecendo e temos que ajudar as pessoas a ter atitudes 

melhores”.  

 

5. Você gostou de realizar as experiências solicitadas durante o ano letivo? Qual foi 

seu aprendizado nesse processo? 

  

Os estudantes foram unânimes em dizer que gostaram muito das experiências e 

que conseguiram aprender o conteúdo, pois as práticas eram associadas ao contexto e 

sempre era possível realizar as atividades propostas. Em vários momentos das falas, 

expressaram seus sentimentos de alegria por terem realizado as diferentes 

experiências (a bomba de girassol com argila; a massa do bolo; a atividade com uso de 

detergentes; as atividades com cálculos com unidades de medidas e construção da 

planta baixa). Na opinião do estudante E1, “[...] a Bomba de girassol foi a mais 

significativa porque ele cresceu”. E3 comentou: “Gostei quando fiz o bolo, coloquei os 

ovos, o trigo, o fermento e misturei tudo. Eu vi a massa crescer!”. O relato de E5 foi 

bem expressivo: “O aprendizado que eu tive? Foi uma das melhores experiências que 

eu já tive na minha vida, nunca tinha feito coisas assim, coisas que o mundo pode nos 

proporcionar”. 
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6. Como foi a experiência de construir a maquete representando a parte interna do 

Cenário Ecoformador, organizar e distribuir a localização de portas, janelas e móveis 

que serão colocados no ambiente futuramente? 

  

As falas dos estudantes revelam iniciativas criativas e lições aprendidas na 

construção da maquete, pois, além disso, eles puderam ousar, sonhar e experienciar. O 

estudante E1 diz que a atividade foi fácil, que usou o isopor para fazer os móveis 

(estante de livros e para computador, fogão, geladeira e pia) e conseguiu otimizar as 

medidas para que tudo coubesse no interior da sala. Já o estudante E2 comentou que 

a atividade foi difícil, mas, depois que a maquete ficou pronta, todo o esforço foi 

compensador, pois, no projeto, ele inseriu “[...] laboratório, cartazes, mesa, armário; 

microscópio e um mini misturador para fazer experiências de gás Hélio com ar 

flamejante”. O estudante E5 disse que foi bom: “[...] tive muitas ideias na cabeça, fiz 

tudo o que gostaria que tivesse no interior da sala, fiz até um tapete no chão”.  

 

7. Durante o seu envolvimento com o Cenário Ecoformador, teve a oportunidade de 

plantar árvores no entorno da escola. Qual a importância de cultivar flores no entorno 

da escola? 

 

Todos os estudantes falaram dos benefícios dessa ação. Entre as falas, eles 

disseram que o espaço ficará mais bonito; o ar ficará mais puro; a preservação das 

espécies beneficiará todos os seres humanos; é necessário ter cuidado com o 

ambiente e a sala do Cenário Ecoformador vai ficar mais arejada, pois o telhado é 

baixo e há pouca circulação de vento.  

A estudante E5 disse “[...] que as árvores nos dão ar e oxigênio e temos que 

cuidar muito bem para conservar a natureza bonita. As flores são muito lindas, é uma 

raridade de Deus, nos deixam mais alegres. A comunidade deve cuidar das plantas e 

não destruir”.  

 

8. Em relação ao entorno do Cenário Ecoformador, listaram-se vários ambientes 

sustentáveis para brincar e se divertir. Qual é a diferença de uma escola que tem esses 

ambientes agradáveis? Você acha que aprenderia mais? 
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O estudante E1 falou que a escola é boa, mas com o espaço ecoformador “A 

escola terá ambientes agradáveis, no recreio teremos mais ‘coisas’ para brincar, a 

gente cansa mais quando tem mais brinquedos, se diverte mais também, ajuda para o 

corpo como educação física”. Nessa direção, E4 relata que “[...] brincando também se 

aprende a lição”. Para E5, “Seria como um novo mundo, mais divertido, mais alegria e 

que também poderíamos ensinar as crianças menores sobre o que é certo e errado, 

assim como nossos pais também nos ensinam. Iria me divertir e irei aprender muito”. 

Já E2 e E3 trazem relatos da necessidade da segurança e do cuidado com questões 

sanitárias e ambientais. E2 idealiza “Uma escola mais segura; atrás da quadra é 

possível fazer um parquinho natural, tudo de madeira com árvores fechando bem os 

muros. Um dia que estávamos plantando árvores, um cachorro passou pelo vão do 

muro [...]. Na quadra está cheio de pombos é preciso eliminar. Mas a escola já está 

bem boa”. Com fala convergente, o estudante E3 relatou o seguinte: “Minha ideia é 

diminuir os pombos porque quando voltar às aulas a gente pode cair e se sujar nas 

fezes, eles transmitem muitas doenças. É complicado brincar na quadra, tem que 

melhorar as câmeras para nossa escola ficar segura, precisa corrimão na rampa da 

escola, mas gostaria que fosse tirado aquele muro e fizesse calçada no espaço que 

guardamos as bicicletas, porque tem crianças que ficam lá em cima e podem cair.” 

Aires e Suanno (2018, p.239) dizem que “[...] o espaço escolar e suas 

metodologias devem ser revistas e trazidas para reflexões que possam ser a base de 

mudanças e transformações”. Essa citação dialoga com os relatos dos estudantes 

relacionados, pois a voz deles evidencia a necessidade de novas metodologias que 

aproximem o currículo a sua vivência, a sua experiência e a sua percepção, assim 

como também sugerem melhorias na estrutura física, especialmente relacionadas à 

segurança para que todos se sintam bem, seguros e felizes. 

 

9. Você considera importante contribuir com as sugestões para elaboração das 

atividades escolares? Justifique a sua resposta. 

 

Todos os estudantes concordam quanto à importância de serem ouvidos e 

valorizados, conforme relatos apresentados a seguir. E1: “[...] minha sugestão está 

sendo desenvolvida, pois as plantinhas que doei já foram plantadas, ajudei a regar e 

estão crescendo; incentivamos a comunidade para nos ajudar no cuidado do meio 
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ambiente, não jogando lixo no chão e não arrancando as mudas que plantamos [...]”. 

E2: “[...] a gente vê que nossa voz tem valor. Eu fico agradecido com a escola, vejo que 

a gente ajudou a escola, e teremos mais conforto, um lugar melhor na escola”. E3: 

“Ajudei escolher o nome do Cenário Ecoformador, pude falar como gostaria que ficasse 

por dentro dessa sala, estou bem feliz em participar”. E4: “[...] as sugestões da gente 

estão sendo feitas na escola junto com os colegas”. E5: “Gostei por ser uma nova ideia, 

e somos novos ainda para aprender tudo o que temos vontade de descobrir. Como 

fazer as maquetes, construir jogos e brincadeiras, nunca imaginei que poderíamos 

aprender tantas coisas assim”.  

 

10. Você considera o Cenário Ecoformador somente como um ambiente a mais em sua 

escola, ou através dele pode adquirir grandes aprendizados? 

  

Os estudantes relataram que o Cenário Ecoformador proporcionará um novo 

ambiente de aprendizagem; um lugar para brincar, ficar junto no horário do recreio. O 

estudante E2 acredita que, com o Cenário Ecoformador, “[...] as crianças não iriam 

brigar tanto, não se machucariam tanto, teriam mais coisas para fazer. Aprenderiam ter 

mais cuidado com o meio ambiente e teriam mais espaço para fazer experimentos”. 

Para E3, “[...] o ambiente sempre estaria limpo e mais seguro. Aprenderia a não brigar 

[...]”. Observam-se as diferentes expectativas dos estudantes quanto ao Cenário 

Ecoformador, vislumbrando um espaço que provê, não apenas aprendizagem, mas 

mudança de postura, acolhimento, respeito, união, enfim, o cuidado comigo, com o 

outro e com o meio. E, por fim, E5 relata que pode “[...] adquirir grandes aprendizados 

no Cenário Ecoformador. É muito bom, pois a cada ideia que os alunos dão vem um 

novo conteúdo! Isso é um ponto positivo”. 

 

11. Qual o seu sentimento em relação ao Cenário Ecoformador não estar restaurado 

conforme data prevista? 

 

Na fala dos estudantes, o sentimento de tristeza foi unânime. Além disso, eles 

associaram que a restauração não ocorreu devido à pandemia. Alguns relataram 

também que se sentem ansiosos e felizes, pois acreditam que, quando a pandemia 

passar, o Cenário Ecoformador será restaurado. Essas expectativas não devem gerar 
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frustações aos estudantes e, como as metas foram estabelecidas no PCE, há um 

compromisso da pesquisadora e de toda a comunidade escolar em tornar esse projeto 

exequível. 

 

12. Quais as possibilidades de criar, inventar, construir, resolver problemas, encontrar 

soluções para a restauração do Cenário Ecoformador que você vivenciou? 

 

E1: “Aprendi como fazer uma planta baixa, desenhei no chão de areia na minha 

casa o metro quadrado e a planta baixa do Cenário Ecoformador. Eu fiz um texto que 

tive em que ilustrar uma janela e representar o que estava vendo nesse período de 

pandemia, o que estava sentindo, aprendendo. Eu também gostei da experiência de 

fazer o bolo, ficou um bolo gigante, percebi que a mistura dos ingredientes forma uma 

massa, e assim também ficam as massas para construir as casas, os mercados etc.”  

E2: “A parte de construir a maquete; plantar as árvores; fazer uma pizza. É legal 

fazer com suas próprias mãos, com a parte prática aprendemos mais.”  

E3: “Gostei de fazer a maquete; o bolo; jogar a bomba de argila com sementes 

de girassol e também quando fiz as plaquinhas para orientar as pessoas do bairro para 

cuidarem mais do meio ambiente.”  

E4: “A sugestão que dei não foi feita ainda por causa da pandemia [...] eu quero 

ter aula de robótica também, em casa eu assisto a vídeos que ensinam a fazer, já tentei 

criar alguns e dá certo.”  

E5: “As minhas ideias foram feitas durante as atividades, acredito 100% que 

essa sala vai dar certo e que todas as crianças da escola vão amar, pois todas gostam 

de um aprendizado novo e de fazer coisas diferentes.”  

Através dos relatos dos estudantes, percebe-se que PCE contribuiu para tornar 

o ensino gratificante.  

 

13. Conte a sua experiência em realizar atividades fora da sala de aula. O que 

aprendeu com essa experiência? 

  

E1 descreve: “Gostaria de estar fazendo essas experiências dentro do Cenário 

Ecoformador, mas não deu [...]”. Para o estudante, a história da sala contada pelas 

pessoas da comunidade foi interessante, pois percebeu que ali um dia já foi um espaço 



123 
 

 

 
 

de formação. Para ele, todas as atividades foram marcantes, principalmente as 

experiências idealizadas no interior da sala ecoformadora e aquelas realizadas na 

escola: preparar a terra nos canteiros, calcular a distância entre as mudas e o plantio. 

E2 relatou que foi difícil ficar distante dos amigos durante a pandemia, mas disse 

que gostou muito de realizar as atividades práticas e sempre que solicitado se dirigia à 

escola com prazer a fim de fazer as atividades. O estudante relatou o seguinte: - 

“Aprendi a ter mais cuidado com o meio ambiente e a mostrar, através das plaquinhas 

que fizemos, para colocar nos canteiros, que todos devem cuidar. Assim que vamos 

mudar o planeta.”  

E3 – “Achei legal quando pude ajudar com as plantas, não gosto de aula online. 

Aprendi que a gente pode cuidar da natureza e falar para os outros cuidarem também!”  

E4 – “Além da sala, pudemos aprender um conteúdo fora, como limpar e vender 

o lixo que tinha na sala”.  

E5 – “Não gostei de ficar em casa, é muito triste estar longe dos professores, 

quando vêm as férias, nós ficamos felizes porque já estamos cansados da escola, mas 

esse ano nós ficamos com muitas saudades. Eu acho bom quando a gente tem mais 

opções de atividades, se fosse só fazer atividades da natureza também ficaria muito 

cansada, mas deixa a gente calma quando mexe com terra e plantas, assim nós 

ficamos longe dos aparelhos eletrônicos [...]”. “Aprendi que temos que dar muita 

importância e valor para escola, porque esse ano com a pandemia foi muito estranho 

ficar em casa. As experiências que fiz... eu tive que fazer sozinha, sempre era o meu 

pai que me ajudava, mas ele não mora mais aqui então comecei a testar e fui fazendo 

sozinha. Para fazer a maquete tive que aprender a elaboração, não se constrói tudo de 

uma vez, tem que ter planejamento, tudo certo para conseguir montar.” 

O paradigma ecossistêmico leva a pensar e a perceber que o “[...] processo de 

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

inscrita dentro de cada um de nós [...]” (MORAES, 2004, p.43). Quando a estudante 

relata estar sozinha para desenvolver suas atividades, o paradigma ecossistêmico 

propõe atividades que desafiem-no a criar estratégias e reforça que as metodologias de 

ensino devem cooperar para a formação de indivíduos que acessam, produzem e 

difundem conhecimentos científicos e se tornem capazes de analisar criticamente a 

realidade de forma que pratique ações colaborativas ao seu convívio social 

(ZWIEREWICZ, 2014).  
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3.7.2 Avaliação do Cenário Ecoformador na percepção dos professores 

 

As falas dos três professores foram gravadas, posteriormente descritas e estão 

sintetizadas no âmbito das respectivas questões que nortearam as entrevistas, 

conforme segue.  

 

1- Relate o contexto educacional atual a partir do planejamento coletivo na elaboração 

das aulas para a construção do Cenário Ecoformador? 

 

P1: “Em tempos de pandemia, a construção da sala modificou bastante na 

metodologia do planejamento, mas a teoria e a prática vieram ao encontro, tornando 

mais significativas as atividades para os estudantes”.  

P2: “Nesse contexto, a gente pode dizer que foram elaborados através de 

conversas com os professores dos dois 5º anos e com a pesquisadora. A partir daí, 

teve a escuta dos alunos e fomos dando um norte para todas essas sugestões através 

dos planejamentos”. Nessa abordagem, está a superação da fragmentação do 

conhecimento. Isso implica “o respeito pela transcendência interior e exterior.” 

(NICOLESCU, 1999, p.83). 

P3: “Os planejamentos sempre são elaborados junto com professores de outras 

disciplinas para que sejam analisadas as atividades devolutivas trazidas pelos 

estudantes e, a partir dessa análise, projetaram-se conteúdos que contemplassem 

aquilo que desejavam aprender. Percebe-se que gostam muito de desenvolver 

atividades práticas sempre que tiveram oportunidade de realizá-las era visível a alegria 

das crianças. Dessa forma, sentem mais entusiasmo ao realizar atividades embasadas 

em suas contribuições”. 

 

2- Explique como tem sido planejar conteúdos curriculares e atividades relacionadas ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP) e a Base Comum Curricular (BNCC) a partir de 

sugestões para a elaboração do Cenário Ecoformador com estudantes do 5º ano? 

 

P1: “Os conteúdos deram sequência ao que estava previsto no planejamento anual, 

buscando trazer teoria prática de forma entrelaçada, não como fios soltos”.  
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P2: “Essas atividades foram elaboradas através do PPP e da BNCC, juntamente 

com os professores, então fizemos um planejamento interdisciplinar para que os alunos 

tivessem o maior aproveitamento possível dessas atividades.” 

P3: “Articulando todos os conteúdos do 5º ano de acordo com toda a construção 

do Cenário Ecoformador, aproximando da realidade local, realizando situações-

problemas, tanto da área de matemática quanto de outros problemas encontrados para 

que essa sala fosse construída. Em relação a tudo que realizamos, sempre foi 

explicado o porquê estudar esses conteúdos, desde aquisição dos materiais de 

construção, do uso das medidas, das experiências que as crianças realizaram, 

valorização do ambiente escolar e seu entorno, conscientização ambiental e outros 

conteúdos trabalhados. E, ainda, quem sabe despertar uma carreira profissional por 

meio de demonstração da construção do Cenário Ecoformador”. 

Os relatos evidenciam a relevância de práticas pedagógicas transdisciplinares e 

ecoformadores, possibilitando a interligação de diversos saberes “[...] como se fosse 

uma tapeçaria de vários fios, as relações entre os múltiplos tipos de pensamentos” 

(PETRAGLIA, 2008, p.17). Afinal, aquilo que é tecido junto, pelas mãos de diferentes 

artesãos, contribui para as diferentes dimensões da formação humana. “É no 

anonimato das aulas que ele reconhece a impossibilidade de continuar privilegiando 

um tipo de inteligência sem prejuízo de outras dimensões corporais e sensíveis do ser 

humano” (MORAES, 2008, p.83). Portanto, é nessa trama que se rompe com o ensino 

linear e conteudista para um ensino transformador, transdisciplinar e transcomplexo. 

 

3- Quais percepções você obteve quanto à aprendizagem dos estudantes do 5º ano, 

aprendizagem através de contribuições para elaboração do Cenário Ecoformador? 

  

P1: “Mesmo sendo conteúdos que iríamos trabalhar em sala de aula, deu para 

perceber que eles estavam muito interessados na participação das maquetes, em 

realizar as experiências, percebemos através dos relatos das famílias que eles tiveram 

muito mais interesse em realizar as atividades mesmo sem ter o contato direto nesse 

período de pandemia. O aprendizado tornou-se muito atrativo para as crianças”. 

P2: “Os alunos têm vontade de fazer coisas diferentes, então foram dando 

sugestões e para eles foi um aprendizado bem significativo”. Motivados a contribuir e a 

realizar atividades relacionadas ao desenvolvimento do PCE, houve mais interação em 
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busca de novas descobertas, pois o objetivo está em atingir “[...] um melhor 

reposicionamento de aprendiz/aprendente diante do mundo e da vida” (MORAES, 

2008, p.31). 

E, por fim, P3 relata: “Foi de grande relevância, fiquei feliz ao ouvir o que a 

criança pensa sobre a elaboração do Cenário Ecoformador. Muitas vezes, através do 

aplicativo de WhatsApp, levantavam questionamentos de algumas atividades que 

poderiam ser desenvolvidas de forma prática. O resultado é percebido quando vemos o 

pensamento da criança estar diferente”. Diante dessa fala, reafirma-se que a 

criatividade se faz presente em todos os contextos humanos, pois sente-se a 

necessidade de criar e de idealizar coisas novas que proporcionem aprendizagem em 

nossa vida, afinal “[...] a criatividade é o pão do progresso, o alimento da mudança, o 

potencial gerador do desenvolvimento científico, tecnológico e humano” (TORRE, 2005, 

p.25).  

 

4- Quais as contribuições da elaboração do Cenário Ecoformador na aprendizagem dos 

estudantes do 5º ano? 

 

P1: “Sugestões do que fazer no interior dessa sala que será transformada em 

Cenário Ecoformador, dar um nome, pesquisar sua história, sua origem, o seu 

passado, o porquê ter sido construída anos atrás, qual era o objetivo dessa sala, 

localizar pessoas que possam trazer relatos de sua história, tudo isso para 

proporcionar momentos de experiências, trazendo o conhecimento que eles querem 

adquirir”. 

P2: “Eles gostam muito de trabalhar na prática. Então a junção da teoria e da 

prática foram muito bem aproveitadas, fizeram tudo na medida do possível do que era 

proposto, mas com a vinda da pandemia teve influência negativa (atrapalhou) no 

desenvolvimento das atividades e prejudicou de certa forma o resultado que 

esperávamos”. 

P3: “A aprendizagem foi significativa a esses estudantes, gostaram de conversar 

com os familiares e principalmente quando precisam pesquisar assuntos fora do 

conhecimento da família. Nesse momento, acaba trocando informações com outras 

pessoas é muito interessante observar as contribuições que nos trazem, isso tem 

proporcionado mais entendimento na realização de suas atividades”. 
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5- Os recursos e os materiais didáticos utilizados para elaboração do planejamento foram 

contemplados no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes do 5º ano? 

Justifique a sua resposta. 

 

P1: “Sim, porque todo o planejamento foi pensado e elaborado de acordo com 

todos os objetivos da BNCC, seguindo o PPP da escola e através das respostas e das 

sugestões trazidas pelos estudantes. Tivemos a contemplação sendo articulados os 

conteúdos a serem desenvolvidos em cada disciplina”.  

P2: “Sim, foram contemplados. Utilizamos os conteúdos que havia nos livros 

didáticos, também articulando com o planejamento anual, não saímos do contexto 

escolar. Ainda foram usados livros, textos explicativos, vídeos, entrevistas, conversas”. 

P3: “Através dos recursos utilizados, percebemos a transformação dos alunos. 

Sempre relacionamos os conteúdos com a conscientização ambiental, então pensamos 

bastante no reaproveitamento do lixo reciclável. Dessa forma, os estudantes já vêm 

entendendo a importância da ecoformação em nossa vida”. 

 

6- Em seu entendimento é relevante elaborar Projetos Criativos Ecoformadores 

articulados as práticas pedagógicas? Justifique a sua resposta. 

 

P1: “É muito importante, porque o PCE faz com que o estudante utilize esse 

conhecimento para seu dia a dia, ele faz a reflexão da teoria para as práticas de 

vivências socias, é uma bagagem de mundo. Na verdade, faz com que o estudante 

reflita sobre o que está aprendendo no quadro de giz e põe em seu dia a dia e isso 

pode marcar para o futuro deles”.  

P2: “Sim, para os alunos estar trabalhando com prática é muito mais prazeroso e 

significativo, e principalmente quando eles podem contribuir com ideais de como 

melhorar dentro da escola, dentro do ambiente no qual eles convivem é muito bom. 

Dessa forma estarão cuidando mais do espaço escolar, pois são eles que estão 

projetando o espaço do seu jeito”. 

P3: “É muito bom trabalhar com Projeto Criativo Ecoformador. Vemos o 

resultado através de nossas práticas pedagógicas. Ao perceber que o aluno consegue 

associar o conteúdo com o que lhe é proposto, ele entende o porquê de realizar 
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cálculos em matemática. Quando foi preciso calcular valores a serem gastos na 

construção do Cenário Ecoformador, sabia o objetivo da sua tarefa. O aluno vê que a 

matemática está relacionada com nosso dia a dia e, principalmente, quando o tiramos 

da sala de aula prende mais sua atenção”. 

As falas dos professores evidenciam as contribuições do PCE para a formação 

dos estudantes, uma alternativa metodológica que valoriza o contexto, a autonomia, as 

relações que se estabelecem no coletivo e com os objetos do conhecimento, como 

possibilidade para que possam enfrentar as adversidades sociais e desenvolver-se 

(ZWIEREWICZ, 2012). Considerando a base epistemológica dos PCEs, esses, 

também, contribuem para que as práticas sejam “[...] mais integradoras em forma de 

projetos, oficinas, espaços ou locais de trabalho, estratégias criativas [...]” (TORRE; 

SILVA, 2015, p.20). 

 

7- Durante o período da elaboração do Cenário Ecoformador, quais metodologias você 

utilizou no planejamento das aulas? 

  

P1: “Partiu desde teorias, sendo necessário o uso de tecnologias como 

WhatsApp para formar grupos e enviar atividades, vídeos, orientações, momentos de 

experiências e construção de maquetes para que tudo isso ficasse registrada foi 

sugerido produzir áudios, fotos e gravar vídeos”. 

P2: “Utilizamos vídeos, rádios, conversas, livros de leitura, texto informativos 

tudo encaminhado de forma impressa e enviado através de grupos de WhatsApp”. 

P3: “Sempre pensando no desenvolvimento da criança, com metodologias que 

envolvam o aluno e resolvam problemas da comunidade por meio de aulas explicativas 

e atividades práticas”. 

 

8- Como foi escolher as temáticas para construção do Cenário Ecofomador na elaboração 

de atividades articuladas? 

  

P1: “As escolhas das temáticas foram uma sequência, então foi de acordo com o 

que as crianças nos sugeriam que gostariam de aprender, desde a escolha do nome, o 

material a ser utilizado para restauração, o que eles gostariam que tivesse no interior 

da sala, como pinturas nas paredes. Enfim tudo o que contém para a elaboração do 
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PCE foi um passo a passo, um puxando o outro e os temas foram se amarrando”. 

P2: “Essas temáticas foram utilizadas com intervenção das crianças, pois, 

durante todo o desenvolvimento do projeto, eles foram contribuindo e dizendo de que 

forma gostariam que fosse restaurado o Cenário Ecoformador. Então, através dessas 

sugestões que nos deram, começamos a fazer a articulação do PCE com as 

atividades”. 

P3: “Foi realizado em conjunto com os docentes e os estudantes do 5º ano. O 

tema sempre está relacionado com a restauração do Cenário Ecoformador a partir das 

sugestões trazidas pelos estudantes, havendo envolvimento desde a limpeza da sala e 

posteriormente com produções textuais, desenho, pintura e tantas outras atividades”.  

 

9- Os estudantes participaram na elaboração do planejamento para a construção do 

Cenário Ecoformador? 

  

P1: “Sim, o planejamento foi se embasando de acordo com as informações e o 

conhecimento que os estudantes vinham trazendo para contribuir para esse 

planejamento acontecer”.  

P2: “Sim, o tempo todo foram muito participativos”. 

P3: “Eles adoraram a ideia, foi bem aceita a transformação da sala em desuso 

para um ambiente que trará novos conhecimentos”. 

 

10-  Como você considera a articulação com outras disciplinas, levando em consideração o 

conceito transdisciplinar na elaboração do PCE? 

  

P1: “Na verdade, a transdisciplinaridade trabalha-se um tema que vai se 

entrelaçando entre si, porque todas as disciplinas foram trabalhadas de forma que 

contemplem todos os conteúdos”. 

P2: “Quando trabalhamos com disciplinas isoladas fica difícil, mas quando 

juntamos fica mais fácil de entender. Tanto para nós como para os alunos, o 

aprendizado torna se mais significativo”. 

P3: “Teve o envolvimento de várias disciplinas capaz de produzir uma interação”. 

 



130 
 

 

 
 

11-  Que melhorias no contexto das práticas pedagógicas você observou durante o 

desenvolvimento do PCE nesta instituição escolar? 

 

P1: “Mesmo com a questão da distância por via da pandemia, percebeu-se a 

interação entre docentes e estudantes, todos com o mesmo objetivo, cada um 

contribuindo, isso que foi bom, ou seja, a participação. As Melhorias foram aparecendo 

através das atividades em si, através dos resultados a que os estudantes foram 

chegando”.  

P2: “Principalmente a valorização dos alunos no ambiente escolar”. 

P3: “Teve mais envolvimento entre os professores e os alunos; todos sentiram-

se mais valorizados, pois sabiam que suas atividades estavam de acordo com o que 

gostariam de aprender”.  

 

12-  Relate qual foi sua experiência e sua compreensão sobre Cenário Ecoformador? 

 

P1: “Eu gosto bastante, porque faz o aluno refletir muito desde a teoria até a 

prática. Ele leva esse conhecimento para a vida quando desenvolve na prática, vai 

muito além de um caderno de teoria da sala de aula; Através do PCE é um ponto de 

partida específico, você pode trabalhar todos os conteúdos curriculares de uma forma 

muito mais significativa”.  

P2: “Eu acredito que quanto mais os estudantes ajudam a elaborar, a fazer e 

participam, irão dar mais valor a tudo o que acontece na escola. A compreensão 

melhora. Terão outra visão e o aprendizado acontece”. 

P3: “Foi muito gratificante. Os alunos fizeram um resgate da história do local em 

que estavam estudando. Houve envolvimento dos familiares e de outras pessoas. Na 

construção das maquetes, demonstraram quais práticas gostariam de desenvolver, 

representando cada item. A participação da Augusta foi um momento bacana, houve 

interação com os estudantes e familiares. Percebeu-se o envolvimento dos estudantes 

no momento de realizar o plantio, todos aguardavam ser chamados para o 

desenvolvimento desta /prática. Devido à pandemia, poucos alunos tiveram 

oportunidade. Isso tem deixado de contemplar vários conhecimentos”.  

Ficou evidente, por intermédio dos relatos das professoras, que a aprendizagem 

significativa pode ser viabilizada por meio do Cenário Ecoformador, pois esse 
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possibilita o brincar, o experienciar, o viver, o conviver, o aprender, o sonhar, o criar. 

Assim como os estudantes, as professoras estão idealizando muitas possibilidades 

nesse ambiente de aprendizado articuladas às atividades curriculares. De acordo com 

Pujol (2009, p.77), aqui, na escola campo, “Evidenciamos, dessa forma, que somos 

criativos quando nos permitimos sê-lo, quando queremos sê-lo, quando trabalhamos 

para sê-lo”. Ao analisar as questões atribuídas à contribuição de aprendizagem dos 

estudantes, nota-se o manifesto de satisfação obtido pelas professoras, pois quando se 

evidência compreensão nas atividades desenvolvidas, o ensino se torna mais 

prazeroso e o PCE tem proporcionado essa possibilidade na prática pedagógica da 

escola.  

 

3.8 POLINIZAÇÃO: O MOMENTO DE COMPARTILHAR NOSSO PROJETO 

 

A polinização é o momento de fecundação do projeto em novos ambientes de 

aprendizagem, com outras pessoas e em outras escolas (TORRE; ZWIEREWICZ, 

2009). Portanto, para que se possa compartilhar esse momento marcante na escola, 

será organizada a inauguração do Cenário Ecoformador após sua restauração para 

visita dos estudantes, docentes e comunidade da instituição. Serão convidadas outras 

instituições escolares e também todos os colaboradores desta pesquisa. Os convites 

serão divulgados por redes sociais.  

Como resultado de todo o processo desta pesquisa, elaborou-se o produto 

educacional, um Catálogo Pedagógico, denominado “Espaço do Saber”, disponível no 

portal do Edcacapes, acessível pela seguinte URL 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/603255. Os metadados da postagem podem ser 

consultados no apêndice I. Esse material mostra que se pode fazer muito com o pouco 

recurso de que se dispõe, podendo-se ir além se houver o apoio institucional e da 

comunidade (instâncias públicas e privadas) para cumprir as metas definidas no PCE 

proposto (seção 3.4). 

 

  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/603255
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa de mestrado, buscou-se evidenciar, 

nesta dissertação, a emergência da superação de práticas pedagógicas tradicionais, 

descontextualizadas e distante da realidade dos educandos. Esse distanciamento fica 

claro quando se toma por embasamento o novo paradigma ecossistêmico, aliado à 

complexidade, à transdisciplinaridade e à ecoformação. Tais conceitos, descritos em 

contraponto ao paradigma tradicional, revelam a necessidade de renovação do ensino 

de forma que a aprendizagem não mais se limite à transmissão de conteúdos, mas 

que, ao contrário, possa concretizar-se, de forma coletiva e colaborativa, possibilitando 

a participação de todos os envolvidos no processo educativo: gestores, professores, 

estudantes, famílias e comunidade escolar.  

Nesse sentido, a pesquisadora se preocupou em apresentar as contribuições da 

construção de um Cenário Ecoformador, elaborado colaborativamente, na pertinência 

do ensino e na aprendizagem de estudantes que frequentam a EM Professor Didio 

Augusto de União da Vitória – Paraná. Embora não tenha sido possível, até o 

momento, a concretização do espaço físico devido a contratempos que surgiram 

durante a caminhada, essa ideia segue firme no comprometimento de colocar em 

prática todos os desejos apontados na elaboração do PCE, projeto criativo 

ecoformador, que reúne as idealizações desse espaço.  

No decorrer da pesquisa, um dos principais desafios vivenciado foi a suspensão 

das aulas presenciais devido à pandemia mundial causada pelo coronavírus. A 

experiência vivenciada neste estudo ocorreu em meio a uma das maiores crises 

sanitárias enfrentadas pelos habitantes deste planeta.  

As aulas estavam sendo ofertadas de forma remota, com a possibilidade de 

mediação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, contudo, 

considerando a vulnerabilidade econômica das famílias quanto ao acesso aos recursos 

digitais, a maioria dos estudantes recebeu materiais impressos para a continuidade dos 

estudos. Para a efetivação do PCE, algumas ações ocorreram de forma presencial, 

com autorização da Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória/PR e das 

famílias, respeitando os protocolos de segurança em razão da COVID-19. 

O distanciamento dos estudantes com o ambiente da escola levou a 

pesquisadora e os docentes da turma a pensarem em estratégias para aproximá-los 
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das atividades propostas e mantê-los motivados com a ideia do Cenário Ecoformador. 

Nesse sentido, a ideia de criar fantoches, a Abelha Augusta e a mascote Guto do 

“espaço criar e brincar”, como uma alternativa de comunicação com os estudantes via 

grupos de WhatsApp possibilitou essa interação tão necessária neste momento de 

distanciamento. Os momentos de desenvolvimento da pesquisa, sempre priorizando 

discussões e debates e a valorização das ideias de cada um, reforçam a essência da 

ecoformação que consiste na interação do grupo para o bem de todos. Destaca-se aqui 

o envolvimento da maioria das famílias que, estando em casa com seus filhos, 

puderam também fazer parte desses momentos.  

Para dar início às atividades curriculares, a escolha da Carta de Gravatal teve o 

intuito de impactar os estudantes de forma a estimular o pensamento sobre a escola 

dos sonhos. Pode-se enfatizar que desde a idealização da escola dos sonhos, dos 

momentos em que foi possível a participação dos estudantes em atividades práticas, e 

nas demais atividades que envolveram o projeto do ambiente ecoformador, a 

consciência para com os problemas ambientais, assim como a aprendizagem 

significativa atrelada às realidades dos educandos foi estimulada.  

Tais considerações são visíveis nas próprias declarações dos estudantes e na 

expectativa da construção e da concretização do espaço ecoformador. A escola dos 

sonhos dos participantes revela muitos desejos acessíveis e possíveis de serem 

realizados, e essa realização se torna exequível no engajamento e na coletividade, no 

planejamento e no ensino que ultrapassa o limite de sala de aula de forma que os 

conteúdos disciplinares estejam alinhados à realidade, assim como também possam, 

ao menos, atender às expectativas que cada um traz ao frequentar o espaço escolar.  

Durante o processo de desenvolvimento do PCE, contou-se com a contribuição 

de todos os docentes e os estudantes participantes, entendendo que é possível 

trabalhar em grupo e que, além do cuidado com o eu e com o outro, também se deve 

ter o cuidado com todos e com tudo que está à sua volta. Nessa perspectiva, 

buscaram-se superar fragilidades nas práticas pedagógicas, tendo a educação 

ambiental como temática priorizada devido à falta de cuidado observado em relação ao 

descarte dos resíduos, sólidos presentes no contexto social local, fator esse associado 

a problemas de saneamento básico.  

As ações foram possíveis porque a ideia inicial de transformar uma sala em 

desuso em um espaço ecoformador se expandiu e foi além do espaço escolar, 
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trazendo a vontade de transformar, igualmente, o entorno, a rua de suas casas e o 

bairro em que vivem. Com a iniciativa de deixar o ambiente mais arborizado e bonito, o 

plantio de mudas de árvores e de girassóis despertou o desejo de conscientização da 

preservação tanto do contexto local quanto global.  

Diante desses apontamentos, acredita-se que a educação não deve se limitar ao 

espaço da sala de aula, pois existem possibilidades para além de suas paredes e dos 

muros das escolas. Os profissionais que nelas atuam precisam promover formas de 

construir e difundir conhecimentos, estimular a resolução de situações-problema e 

promover práticas de intervenção para qualificar a realidade dos próprios estudantes e 

dos contextos em que se inserem, ou seja, contribuir para o saber, para o fazer e para 

o ser, desenvolvendo o planejamento de cenários de aprendizagem alternativos e sua 

exploração para estímulo ao ensino e à aprendizagem dos estudantes.  

Em relação ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 

(PPGEB), este estudo vem a colaborar com o conhecimento e as ações na prática 

pedagógica, pois a proposta converge com a busca de novas possibilidades para o 

desenvolvimento de um produto educacional em forma de projeto de ensino-

aprendizagem em uma escola de ensino fundamental, sendo uma alternativa capaz de 

valorizar o protagonismo dos estudantes, trazendo resultados vinculados ao bem 

comum. 

Por fim, precisa-se destacar que, para o desenvolvimento da pesquisa e o 

alcance dos resultados apresentados, fez-se imprescindível a colaboração e o 

envolvimento de todos e, em especial, dos docentes da escola, em cada etapa, desde 

a interação com a temática, no aprofundamento teórico, na participação no Programa 

de formação-ação em Escolas Criativas e na disposição em propor atividades 

diferenciadas, em planejar coletivamente e em contribuir com suas percepções sobre a 

proposta de ensino transdisciplinar e ecoformador. Com certeza, o crescimento e a 

aprendizagem foram mútuos e gratificantes. 

Compreende-se que a proposta consiste em uma iniciativa inovadora e que 

poderá ser um diferencial para o Ensino Fundamental ao se constituir em um 

referencial para que novas iniciativas possam ser concretizadas em outras escolas na 

busca pela superação do ensino linear e fragmentado. A proposta demonstra a 

importância de trabalhar conteúdos matemáticos enquanto se calcula o material para a 

construção do Cenário Ecoformador; de identificar as medidas para definir os móveis e 
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os materiais que podem ser disponibilizados; elaborar textos enquanto se discute a 

importância da reutilização de materiais; realizar produções artísticas envolvendo o 

layout do Cenário Ecoformador; estudar conteúdos de ciências enquanto se analisa o 

aproveitamento de materiais reutilizáveis; enfim, de promover o ensino transdisciplinar, 

complexo e ecoformador que valorize as relações humanas tanto no espaço escolar 

quanto no espaço social. Essa capacidade de articulação e de coletividade, de 

envolvimento e de integração que envolve toda a comunidade escolar é o diferencial 

desta pesquisa. 

Salienta-se, principalmente, que a busca por apoio e parceria para a 

concretização do Cenário Ecoformador continua, pois, os estudantes precisam ver, 

sentir, experienciar e se orgulhar de um espaço pedagógico que ajudaram a construir.  

  



136 
 

 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

 
AGUIAR, Paula Alves de; VIELLA, Maria dos Anjos Lopes; PEREIRA, Giselia Antunes. 
O uso da metodologia dos projetos criativos ecoformadores (PCE): No estágio 
curricular supervisionado de um curso de Licenciatura do Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC). Revista Professare, ISSN 2238-9172, Caçador, v. 6, n. 2, p. 123-140, 
2017.  
 
AIRES, Berenice Feitosa da Costa; SUANNO, João Henrique. A criatividade no 
âmbito da ecoformação: uma perspectiva a partir da complexidade e da 
transdisciplinaridade. Revista Signo, Lajeado, ano 39, n. 2018.  
 
ALMEIDA, Aline Lima da Rocha. Influência do programa de formação-ação em 
escolas criativas na transformação das práticas pedagógicas em uma escola do 
campo. Uniarp, Caçador, 2018. 
 
ANDREOTTI, Azilde Lina. A administração escolar na era Vargas (1930-1945). In: 
ANDREOTTI, Azilde Lina; LOMBARDI, José Claudinei; MINTO, Lalo Watanabe (Org.). 
História da administração escolar no Brasil: do diretor ao gestor. 2. ed. Campinas: 
Alínea, 2012. p. 103-123.  
 
ASSMANN, Hugo. Metáforas novas para reencantar e educação: epistemologia e 
didática. Piracicaba: Unimep, 1998 a. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

 
BALDISSERA, Adelina. Pesquisa-ação: uma metodologia do “conhecer” e do “agir” 
coletivo. Sociedade em Debate, Pelotas, v. 7, n. 2, p. 5-25, ago. 2001. 
 
BARROS, Flávia Cristina Oliveira Murbach de; RAIZER, Cassiana Magalhães; 
SINGULANI, Renata Aparecida Dezo. A organização do espaço e as práticas 
pedagógicas na Educação Infantil: processos humanizadores. Disponível em: 
http://educere.bruc.com.br/CD2011/ pdf/5354_3374.pdf. Acesso em: 27 de jul. 2017. 
 
BAUMEISTER, Roy F.; LEARY, Mark R. The Need to Belong: Desire for Interpersonal 
Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, v. 117, n. 
3, p. 497-529, 1995.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.  
 
BRASIL. Base Nacinal Comum Curricular: educação é a base. Brasília: MEC, 2017. 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.  Acesso em: 20 ago. 2019. 
 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF, 1990. 
 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


137 
 

 

 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – 
Brasília: MEC, SEB, 2010. 
 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. 10. ed. Pinheiros: Scipione, 
2002.  
 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: Uma nova compreensão dos sistemas vivos. São 
Paulo: Cultrix, 2006.  
 

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Transdisciplinaridade. São Paulo: Palas Athena, 1997. 
 
DEMO, Pedro. Complexidadee aprendizagem: dinâmica não linear do 
conhecimento. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
DEWEY, Jonh. Escola e democracia. São Paulo: Vozes. 1973. 
 
FELIPUS, Eliane Scheffmacher. Implicações dos projetos criativos ecoformadores 
(PCE) no desenvolvimento integral de crianças da educação infantil. Caçador, SC. 
EdUNIARP: 2019. 
 
FERREIRA, Liliana Soares. Educação, paradigmas e tendências: por uma prática 
educativa alicerçada na reflexão. Disponível em: 
https://rieoei.org/historico/deloslectores/417Soares.pdf. Acesso em 13 de mar de 2021. 
 
FREIRE, Paulo. Conscientização. São Paulo: Moraes, 1980. 
 
FREIRE, Paulo. Educación y acción cultural. Madrid: Zero ZYX, 1980. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra: ecopedagogia e educação sustentável. In: 
TORRES, C. A. Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo 
XXI. Buenos Aires: CLACSO, 2001. p. 81-132. 
 
GALVANI, Pascal. Estrategias Dialógico-Reflexivas para la Eco-formación. Visión 
Docente Con-Ciencia Año X, No. 59 Mayo - Junio 2011. Disponível em: 
https://www.ceuarkos.edu.mx/vision_docente/estrategias59.pdf. Acesso em: 16 de mai 
de 2020. 
 
HOFFMANN, Erenita. Pertinência do ensino no uso da metodologia dos projetos 
criativos ecoformadores (PCE) no ensino fundamental. Caçador, Eduniarp, 2019. 
 
JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 
1976. 
 
JOSÉ, Mariana Aranha Moreira. Interdisciplinaridade: as disciplinas e a 
interdisciplinaridade brasileira. In: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.). O que é 
interdisciplinaridade? - São Paulo: Cortez, 2013, pp. 91-102. 



138 
 

 

 
 

 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil. 
São Paulo: USP, 2010. 
 
KRIPKA, Rosana Maria; SCHELLER, Luvezute Morgana; BONOTTO, Danusa de Lara. 
Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e caracterização. Revista 
de investigaciones UNAD Bogotá - Colombia No. 14, julio-diciembre, 2015.  
 
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola, 1990. 
 
LIBÂNEO, José Carlos; TOSCHI, Mirza Seabra; OLIVEIRA, João Ferreira de. 
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. “Minha convivência com Dermeval Saviani”. In: SILVA JR., 
Celestino Alves (Org.). Dermeval Saviani e a educação brasileira: o Simpósio de 
Marília. São Paulo, Cortez, 1994, p. 22-31. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Presente e Futuro do Campo Disciplinar e Investigativoda 
Didática que conteúdos? In: MARIN, Alda Junqueira (Org). Didática saberes 
estruturantes e formação de professores. Salvador: EDUFBA, 2019.p.149-160. (XIX 
ENDIPE, 3). 
 
LIMAVERDE, Patricia. Pedagogia ecossistêmica: educação transdisciplinar da Escola 
Vila. Fortaleza: Editora da Vila, 2015. Disponível em: http://www.escolavila.com.br. 
 
MATURANA, Humberto. Emociones y Lenguaje en educación y política. Santiago: 
Dolmen ediciones, 1995. 
 
MENEZES, Irani Rodrigues; CRUZ, Antonio Roberto Seixas da. Método de Projeto x 
Projeto de Trabalho: entre novas e velhas ideias. Sitientibus, Feira de Santana. n. 36. 
p. 109-125. jan./jun. 2007. 
 
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Escola e a prendizagem da docência: 
processos de investigação e formação. São Paulo: EDUFSCAR, 2003. 
 
MORAES, Maria Candida. A formação do educador a partir da complexidade e da 
transdisciplinaridade. Revista Diálogo Educacional 7 (22), 13-38, 2007. 
 
MORAES, Maria Candia. Além da aprendizagem: um paradigma para a vida. In: 
MORAES, Maria Cândida; TORRE, Saturnino de la (Org.). Sentipensar: fundamentos e 
estratégias para reencantar a educação. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 19-25. 
 
MORAES, Maria Cândida. Ambientes de aprendizagem como expressão de 
convivência e transformação. - Complexidade e transdisciplinaridade em educação: 
teoria e prática docente. Maria Cândida Moraes e Juan Miguel Batalloso Navas (orgs). 
Rio de Janeiro: Wak Ed. 2010, p. 21-62. 
 
MORAES, Maria Cândida; VALENTE, José Armando. Como pesquisar em educação 
a partir da complexidade e da transdisciplinaridade? São Paulo: Paulus, 2008. 



139 
 

 

 
 

 
MORAES, Maria Cândida. Da ontologia e epistemologia complexa à metodologia 
transdisciplinar. Revista Terceiro Incluído, v. 5, n. 1, p. 1-19, 2015. 
 
MORAES, Maria Candida. O paradigma educacional emergente: implicações na 
formação do professor e nas práticas pedagógicas. Em aberto, Brasília, a. 16, n. 70, 
abr./jun.1996. 
 
MORAES, Maria Candida. O paradigma educacional emergente. São Paulo:Papirus, 
1997. 
 
MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus: 
2003. 
 
MORAES, Maria Candida. Paradigma educacional emergente.  Florianópolis. VI 
Congresso de Educação Básica COEB. Florianópolis, 2016. 
 
MORAES, Maria Cândida. O Paradigma Educacional Emergente: implicações na 
formação do professor e nas práticas pedagógicas. Em Aberto, a. 16, n. 70, p. 57-69. 
abr./jun. 1996. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485895/Educa%C3%A7%C3%A3o+a+dist%
C3%A2ncia/0e297d50-855a-4840-a16f-853P262ac327?version=1.3. Acesso em: 20 
maio 2019. 
 
MORAES, Maria Cândida. Pensamento Eco-sistêmico: educação aprendizagem e 
cidadania no século XXI. Petrópolis, RJ: Voses, 2004. 

MORAES, Maria Candida. O Paradigma Educacional Emergente: Implicações na 
formação do professor e nas práticas pedagógicas. Papirus, 2008. 

MORAES, Maria Candida; TORRE, Saturnino de la. Sentipensar: Fundamentos e 
estratégias para reencantar a educação. Petrópolis: Vozes, 2004.  
 
MORAES, Maria Cândida; NAVAS, Juan Miguel Batalloso (colab.). 
Transdisciplinaridade, criatividade e educação: fundamentos ontológicos e 
metodológicos. Campinas: Papirus, 2015. 
 
MORAES, Candida Moraes. Transdisciplinaridade, criatividade e educação: 
Fundamentos ontológicos e epistemológicos. Campinas, SP: Papirus, 2015. 
 
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8ª 
ed. Tradução de Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
 
MORIN, Edgar. A cabeça bem-cheia: repensar a reforma, reformar o pensamento. 
Tradução Eloá Jacobina. 16 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 
 
MORIN, Edgar (1999). O Método Vol. II - A Vida da Vida. Lisboa: Publicações Europa 
América. 3ª Edição (Editions du Seuil, 1980).  
 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485895/Educa%C3%A7%C3%A3o+a+dist%C3%A2ncia/0e297d50-855a-4840-a16f-853d162ac327?version=1.3
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485895/Educa%C3%A7%C3%A3o+a+dist%C3%A2ncia/0e297d50-855a-4840-a16f-853d162ac327?version=1.3


140 
 

 

 
 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência (13. ed.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 
Ltda, 2010. 
 
MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes necessários e outros 
ensaios. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 
 
MORIN, Edgar. Em busca dos fundamentos perdidos: textos sobre o marxismo. 
Tradução de Maria Lúcia Rodrigues e Salma Tannnus. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina, 
2004. 
 
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.  
 
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. 5. 
ed. Porto Alegre: Sulina, 2015. 
 
MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza. Tradução de Ilana Heineberg. 2. 
ed. PortoAlegre: Sulina, 2005. 
 
MORIN, Edgar. O Paradigma perdido: a natureza humana. Sintra: Publicações 
Europa-América, 1990. 
 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, Brasília: UNESCO, 2000.    
 
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Editora Cortez, 
2011. 
 
MORIN, Edgar. La Vía. Para el futuro de la humanidad. Barcelona: Paidós, 2011. 
 
MORIN, Edgar. Sociologia -A sociologia do microssocial ao macroplanetário. Sintra: 
Publicações Europa- América, 1998ª.  
 
NEVES, Clarissa Eckert Baeta.   Desafios da educação superior. Sociologias, 9(17), 
jan./jun., 2007, 14-21. Recuperado em 1 de abril de 2019, de 
http://www.scielo.br/pdf/soc/n17/a02n17.pdf.  
 
NICOLESCU, Basarab. Transdisciplinarity: past, presentand future. In: CONGRESSO 
MUNDIAL DE TRANSDISCIPLINARIDADE, 2, 2005, Vila Velha/Vitória. Anais… Vila 
Velha/Vitória, 2005. Disponível em: 
<http://www.cetrans.com.br/artigos/Basarab_Nicolescu.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2017. 

 
NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. (Tradução Lucia 
Pereira de Souza). São Paulo: Triom, 1999.  
 
NICOLESCU, B. O Manifesto da Transdisciplinaridade. Tradução de Lucia Pereira 
de Souza. 3. ed. São Paulo: TRIOM, 2005. 
 
NICOLESCU, B. A Evolução Transdisciplinar à Universidade - Condições para o 
desenvolvimento sustentável. In: Congresso Internacional. A responsabilidade da 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n17/a02n17.pdf


141 
 

 

 
 

universidade para com a sociedade. 1997, Bangkok. Conferência. Bangkok, 
Thailand: International Association of Universities - Chulalongkorn University, 12 a 14 
de nov. 1997. Disponível em: <http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b12/ 
b12c8.htm.> Acesso em: 01 de dez. 2015. 
 
NICOLESCU, Basarab. Transdisciplinaridad: passado, presente y futuro. In: 
MARTINEZ, Ana Cecilia; GALVANI, Pascal (org.). Transdisciplinariedad y formación 
universitária: teorias y práticas emergentes. Puerto Vallarta: CEUArkos, 2014. p. 45-
90. 
 
NÓVOA, António Sampaio da. A formação de professores em tempo de pandemia. 
Youtube. Jun. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ef3YQcbERiM. 
Acesso em: 21 set. 2020.  
 
NÓVOA, António. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. 
Cadernos de Pesquisa.  v. 47, n.166, p.1106-1133. out./dez., 2017. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1106.pdf. Acesso em: 16 
dez. 2019. 
 
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (coord.). Os 
Professores e a sua Formação. Tradução de Graça Cunha, Cândida Hespanha, 
Conceição Afonso e José António Souza Tavares. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
 
OLIVEIRA, Beatriz Alves de. Cenários ecoformadores e campos de experiência: 
contribuições de um projeto criativo ecoformador para o desenvolvimento integral de 
bebês e de crianças bem pequenas. Caçador: PPGEB, 2020. 
 
OLIVEIRA, Beatriz Alves de. Complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação 
na educação infantil: Uma trilha de olhares e sensações para além da sala de aula. 
Caçador: PPGEB, 2019. 
 
PARANÁ, Referencial curricular do: Princípios, direitos e orientações. educação 
infantil e componentes curriculares do ensino fundamental. Paraná –2018.  
 
PASQUALI, Schirley. Projetos criativos ecoformadores: uma proposta de ensino de 
ciências para o estudo da alimentação saudável. Universidade Regional de Blumenau 
programa de pós-graduação ensino de ciências naturais e matemática (PPGECIM) 
mestrado profissional em ensino de ciências naturais e matemática. 2015. Disponível 
em: https://proxy.furb.br/soac/index.php/fip/1fip/paper/view/2849, Acesso em: 16 de 
maio de 2020. 
 
PEIXOTO, Elza Rodrigues Barbosa; PINHO, Maria José. O caráter transdisciplinar 
da criatividade e do letramento: perspectivas à luz do pensamento complexo. Revista 
Electrónica de Investigación y Docencia (REID), Monográfico, 4, 2019, 37-51. doi: 
10.17561/reid.m4.3 
 
PEREIRA, Fabíola Andrade; PINHO, Maria José de Pinho. Política de formação 
docente do curso de Pedagogia- PARFOR: construindo novas possibilidades. In: 
NETO; Armindo Quillici Neto; SILVA, Fernanda Duarte Araújo; SOUZA, Vilma Aparecida 



142 
 

 

 
 

(orgs.). Formação de professores: perspectivas e contradições. Uberlândia: 
Composer, 2015. 
 
PÉREZ, Serrano Gloria. Investigación cualitativa: retos e interrogantes. I Métodos. 
Madrid: Muralla, 1994. 
 
PERRENOUD, Philppe. Pedagogia diferenciada: das intenções às ações. Porto 
Alegre: Artemed, 2000. 
 

PETRAGLIA, Izabel. Educação complexa para uma nova política de civilização. 
Educar, Curitiba, n. 32, p. 29-41, 2008. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/er/n32/n32a04.pdf. Acesso em 6 jun. 2019. 
 
PETRAGLIA, Izabel. Pensamento complexo e educação. São Paulo: Livraria da 
Física, 2013.  
 
PIAGET, Jean; INHELDER, Barbel. A Psicologia da criança. 3. ed. São Paulo: Difel, 
1994. 
 
PINEAU. Gaston. Investigaciones transdisciplinarias em formación. In: JORNADA 
DE INNOVACIÓN UNIVERSITÁRIA: TRANSDISCIPLINARIDAD, 2., 2006, 
Universidade de Barcelona, Anais... Barcelona, 2006. 
 
PINEAU, Gaston. Emergência de um paradigma antropoformador de pesquisa-ação-
formação transdisciplinar. Saúde e Sociedade. v. 14, n. 3, p. 102-110, 2005. 

 
PINEAU, Gaston; GALVANI, Pascal. Experiências de vida e formação docente: 
religando os saberes- primeira parte. In: MORAES, Candida Maria; ALMEIDA, Maria 
Conceição. Os setes saberes necessários à Educação do presente: por uma 
educação transformadora. Rio de Janeiro: Wak, 2012, p.182-201. 
 
PINEAU, Gaston. Transdisciplinariedad: passado, presente y futuro. In: MARTINEZ, Ana 
Cecilia; GALVANI, Pascal (Org.). Transdisciplinariedad y formación universitaria: 
teorías y prácticas emergentes. Puerto Vallarta: CEUArkos, 2014. p. 45-90. 
 
PINHO, Maria José; PASSOS, Vânia Maria de Araújo. Complexidade, ecoformação e 
trandisciplinaridade: por uma formação docente sem fronteiras teóricas. Revista 
Observatório, Palmas, v. 4, n. 2, p. 433-457, abr-jun. 2018. ISSN nº 2447-4266. 
 
PINHO, Maria José et al. O universo da Escola Municipal de Tempo Integral Daniel 
Batista– contextualização. In: PINHO, Maria José et al. (orgs). Projetos criativos na 
prática pedagógicos: cantar e encantar a aprendizagem. Goiânia: Editora Espaço 
Acadêmico, 2015. 

PINTO, Ivone Maciel. Docência inovadora na universidade. 2011. 365 f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

http://www.scielo.br/pdf/er/n32/n32a04.pdf


143 
 

 

 
 

PIRES, Marília Freitas de Campos. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade no Ensino. UNESP, v. 2, n. 2, p. 173-182, 1998. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/30363> Acesso em 14 de mar de 2021. 

PUJOL, Maria Antonia Maura. La transdisciplinariedad en edades tempranas. In 
Torre, Saturnino de la, (Director) Pujol Maura, Maria Antonia. y Sanz, Gabriel (Coord.). 
Transdisciplinarieda y Edoformación: una nueva mirada sobre la educación. Madrid: 
Universitas, 2007. 
 
PUJOL, Maria Antonia Maura. A transdisciplinaridade na educação infantil. In: TORRE, 
Saturnino; PUJOL, Maria Aantonia Maura; MORAES, Maria Candida (orgs.). 
Transdisciplinaridade e ecoformação: um olhar sobre a educação. Tradução de 
Suzana Vidigal. 1. ed. São Paulo: TRIOM, 2008. 
 
PUJOL, Maria Aantonia. Educação infantil como estado permanente da criatividade. In: 
TORRE, S. de la; ZWIEREWICZ, Marlene. (org.). Uma Escola para o século XXI: 
escolas criativas e resiliência na Educação. Florianópolis/ SC: Insular, 2009. p. 77-85. 
 
PUKALL, Jeane Pitz.; SILVA, Vera Lúcia Souza., SILVA, Arleide Rosa da. Projetos 
Criativos Ecoformadores na Educação Básica: uma experiência em formação de 
professores na perspectiva da criatividade. Blumenau: Nova Letra, 2017. 
 
QUEIROZ, Cecília Telma Alves Pontes de; MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva 
Cordeiro. Fundamentos sócio-filosóficos da educação. Campina Grande: 
UEPB/UFRN, 2007. 
 
RIEC Brasil. Escolas Criativas: objetivo, 2013. Disponível em: 
<http://www.escolascriativasriec.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
 
REIS, Marília Freitas de Campos Tozoni. Temas ambientais como “temas 
geradores”: contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, 
transformadora e emancipatória. Educar, Curitiba, n. 27, p. 93-110, 2006. Editora 
UFPR. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n27/a07n27.pdf. Acesso em: 05 de 
abr de 2020. 
 
RIBEIRO, O. C.; MORAES, M. C. Criatividade em uma perspectiva transdisciplinar: 
rompendo crenças, mitos e concepções. Brasília: Liber Livro, 2014. 
 
SACRISTÁN, Gimeno; PÉREZ GÓMEZ, Angel I. Compreender e transformar o 
ensino. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
 
SANTOS, A. Complexidade e transdisciplinaridade em educação: cinco princípios 
para 414 Polyphonía, v. 27/1, jan./ jun. 2016 Resgatar o elo perdido. In: SANTOS, 
Akiko; SOMMERMAN, Américo. Complexidade e transdisciplinaridade: em busca da 
totalidade perdida. Porto Alegre: Sulina, 2009. p. 15-38. 
 
SAVIANI, Demerval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, 
onze teses sobre educação e política! Dermeval Saviani- 32. ed.- Campinas, SP: 
Autores Associados, 1999. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/11449/30363


144 
 

 

 
 

https://petpedufba.files.wordpress.com/2016/02/savianidermeval-
escolaedemocracia.pdf. Acesso em: 16 de nov de 2020. 
 
SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. Campinas: 
Autores Associados, 2013. 
 
SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11 a ed. 
rev. Campinas: Autores Associados, 2011. 
 
SCHWANDT, T. R. 2000 (4), Three epistemological stances dor cualitive inquiry, em 
SANDÍN ESTEBAN, Ma. Paz, 2003, Investigación cualitativa em educación. 
Fundamentos y tradiciones, India: McGraw-Hill/Interamericana de Espanã, p. 123.  
 
SILVA, Ana Tereza Reis. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a 
partir de Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 18, p. 95-
104, jul./dez. 2008. 
 
SILVA, Andressa Joseane da. A Organização dos Espaços na Educação Infantil e 
sua Influência na Expressão Cultural das Crianças de 0 a 3 anos. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2010. 
Disponível em: http://200.18.15.60:8080/pergamumweb/vinculos/00004C/00004C66.pdf 
Acesso em: 07 de mar de 2021. 
 
SILVA, Aracéli Girardi.  Tendências pedagógicas: perspectivas históricas e reflexões 
para a educação brasileira. Unoesc & Ciência - ACHS Joaçaba, v. 9, n. 1, p. 97-106, 
jan./jun. 2018.  
 
SILVA, Delcio Barros. As principais tendências pedagógicas na prática escolar 
brasileira e seus pressupostos de aprendizagem. Disponível em: 
http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm. Acesso em: 05 de mar de 2020. 
 
SILVA, Madalena Pereira da. Podcast Eureka! EP 02 - Tecnologias da informação e 
comunicação na educação. Youtube. Ago. 2020. Disponível em: 
https://youtu.be/gBocdh5qiEU. Acesso em: 13 fev. 2020. 
 
STEIN, Iliane et al. Educational paradigms: in pursuit of a new reference. Research, 
Society and Development, v. 9, n. 12, p. e19191210843-e19191210843, 2020. 
 
SOMMERMAN, Américo. Complexidade e Transdisciplinaridade. In: Encontro 
Brasileiro de Estudos da Complexidade, 1. Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, 2005. Disponível em: http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/complex.pdf. Acesso 
em: 16 jul. 2018. 
 
SOUZA, Bibiana Barbosa.; SOUZA, Mariana Barbosa. A importância do espaço 
físico escolar no ensino e na aprendizagem. Disponível em: 
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/viewFile/11835/1664 
Acesso em: 29 de jan de 2021. 
 
SOUSA, Juliane Gomes; PINHO, Maria José. Interdisciplinaridade e 



145 
 

 

 
 

transdisciplinaridade como fundamentos na ação pedagógica: aproximações 
teórico-conceituais. Signos, Lajeado, ano 38, n. 2, p. 93-110, 2017. ISSN 1983-0378. 
 
SOUZA, Kênia Paulino de Queiroz; ERTZOGUE, Marina Haizenreder e ZWIEREWICZ, 
Marlene.  O olhar epistemológico complexo, transdisciplinar e ecoformador no 
contexto socioambiental contemporâneo. Revista Electrónica de Investigación y 
Docencia (REID), Monográfico 4, 2019,21-35. doi: 10.17561/reid.m4.2. 
 

SUANNO, João Henrique. Escola criativa e práticas pedagógicas transdiciplinares 
e ecoformadoras. 2013. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de 
Brasília – UCB, 2013. 
 
SUANNO, Marilza Vanessa Rosa. Didática e trabalho docente sob a ótica do 
pensamento complexo e da transdisciplinaridade. 2015. 493 fls. Tese de Doutorado 
em Educação. Universidade Católica de Brasília – UCB, Brasília, 2015.  
 
TELEGEN, Nadir Zimmer. Da decodificação ao potencial transformador da leitura: 
Indicadores para a aproximação de projetos de ensino à metodologia dos projetos 
criativos ecoformadores (PCE). Caçador, SC. Ed. Uniarp, 2019. 
 
TORRE, Saturnino de la. Estratégias didáticas inovadoras e criativas. In: TORRE, 
Saturnino de La; BARRIOS, Oscar (orgs). Curso de formação para educadores. São 
Paulo: Madras Editora Ltda, 2002. 
 
TORRE, Saturnino de la. Da identificação à criatividade paradoxal: dialogando com 
a criatividade. São Paulo: Madras, 2005. 
 
TORRE, Saturnino de la. Dialogando com a criatividade. Tradução de Cristina 
Mendes Rodríguez. São Paulo: Madras, 2005. 
 
TORRE, Saturnino de la; SILVA, Vera Lúcia de Souza e. Ecoformação e 
transdisciplinaridade na rede de escolas criativas. Revista Dynamis, v. 21, n. 1, p. 
15-30, 2015. 
 
TORRE, Saturnino de la. Escolas Criativas: escolas que aprendem, criam e inovam.  
In: Zwierewicz, Marlene; TORRE, Saturnino de la. (Orgs.).  Uma escola para o século 
XXI: escolas criativas e resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 2009. p. 55-70.  
 
TORRE, Saturnino de la.; PUJOL, Maria Antônia; SILVA, Vera Lúcia. Souza. Inovando 
na sala de aula: instituições transformadoras. Blumenau: Nova Letra, 2013, p.32-51. 
 
TORRE, Saturnino de la. Movimento de Escolas Criativas: fazendo parte da história 
de formação e transformação. In: ZWIEREWICZ, Marlene (Org.). Criatividade e 
inovação no Ensino Superior: experiências latino-americanas em foco. Blumenau: Nova 
Letra, 2013. p. 139-162.  
 
TORRE, Saturnino de la; ZWIEREWICZ, Marlene. Projetos Criativos Ecoformadores. 
In: ZWIEREWICZ, Marlene; TORRE, Saturnino de la (Org.). Uma escola para o século 



146 
 

 

 
 

XXI: escolas criativas e resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 2009. p. 153-
176. 
 
TORRE, Saturnino de la; ZWIEREWICZ, Marlene. Projetos Criativos Ecoformadores. 
In: ZWIEREWICZ, M.; TORRE, S de la. (org.). Uma Escola para o século XXI: escolas 
criativias e resiliência na Educação. Florianópolis: Insular, 2009, p. 153-175. 
 
TORRE, Saturnino de la; ZWIEREWICZ, Marlene. (coordenadores) Uma escola para o 
século XXI: Escolas criativas e resiliência na educação. Florianópolis: insular 2009. 
 
TORRE, Saturnino de la. O poder da palavra: significado e alacance da linguagem 
transdisciplinar e ecoformadora. In: TORRE, Saturnino de la (direção), PUJOL, Maria 
Antonia; MORAES, Maria Cândida. Transdisciplinaridade e Ecoformação – um novo 
olhar sobre a educação. 1ª ed. São Paulo: TRIOM, 2008.  
 
UNIBAVE. Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas. Orleans: Unibave, 
2016. 
 
VELASCO, Juan Miguel González. Religaje Educativo: Espacio- tiempo. La Paz: 
UMSA, 2015. 
 
VELASCO, Juan Miguel González. Religaje educativo: espacio-tiempo. La Paz: Prisa, 
2017. 
 
ZIELINSKI, Helena Castilho. Indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, 
produção e interpretação textual detectados no programa de formação-ação em 
escolas criativas. 2019, Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador 
– SC. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Da adversidade à resiliência: o princípio motivador da escola 
criativa. In: TORRE, S. de la; ZWIEREWICZ, M. (org.). Criatividade na adversidade: 
personagens que transformaram situações adversas em oportunidade. Blumenau: 
Nova Letra, 2012. p. 49-59. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Apresentação. In: ZWIEREWICZ, Marlene (Org.). 
Criatividade e inovação no Ensino Superior: experiências latino-americanas em 
foco. Blumenau: Nova Letra, 2013. p. 9-16. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene et al. Pensamento complexo, Transdisciplinaridade e 
ecoformação na educação básica e suas implicações em pesquisas com 
intervenção. Alagoas. Debates em educação. Vol. 12 | Nº. 28 | Set./Dez. | 2020 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Seminário de pesquisa e intervenção. Florianópolis: IFSC, 
2014. ZWIEREWICZ, Marlene.; SOMARIVA, João Fabrício Guimara; BIANCO, Marcia; 
DEBIASI, Miryan; CACHOEIRA, Rosilane Damazio; SILVA, maria Canever da; 
SILVEIRA, Liene; BRATTI, Marilei Morgan Veronezi; SCHLICKMANN, Maria Marlene; 
ZANELATO, Dorly Spíndola Luareth; MARIOTI, brígida; SILVA, Regis Quadros da.  
Escolas criativas: experiências transformadoras potencializadas na interação do ensino 
superior com a educação básica. Goiânia: Polyphonía, v. 27/1, p. 393-413, jan./jun. 



147 
 

 

 
 

2016. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/sv/article/view/42320>. Acesso em: 
12 ago. 2017.  
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Projetos Criativos Ecoformadores:  contribuindo com o debate 
sobre formação docente. In: AGUIAR, Paula Alves et al. Estágio Supervisionado na 
Formação Docente:  experiências e práticas do IFSC-SJ Florianópolis: IFSC, 2019. p. 
180-207. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Formação docente transdisciplinar na metodologia dos 
Projetos Criativos Ecoformadores - PCE. In: LATORRE, Saturnino de; ZWIEREWICZ, 
Marlene; FURLANETTO, Ecleide Cunico. Formação docente e pesquisa 
interdisciplinar: - criar e inovar com outra consciência. Blumenau: Nova Letra, 2011. p. 
141-158. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. et al. Implicações das Escolas Criativas e dos Projetos 
Criativos Ecoformadores no programa de formação-ação de docentes da 
Educação Básica e do Ensino Superior. In: Senpex, VI, 2015, Orleans. Ciência e 
tecnologia para a promoção da educação e da vida. Orleans: Unibave, 2015. p. 591-
596. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Apresentação. In: ZWIEREWICZ, Marlene (Org.). 
Metodologia do Ensino Superior. Florianópolis: Senac, 2015. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. et al.  Pedagogia ecossistêmica: uma nova tendência 
pedagógica articulada ao pensamento complexo, à transdisciplinaridade e à 
ecoformação. REVELLI, Vol. 11. 2019. Dossiê: Inovação, Tecnologias e práticas 
docentes. ISSN 1984-6576. E-201929. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. et al. Pesquisa com intervenção. Experiências de programas 
de mestrado e doutorado em educação no Brasil, Bolívia, Colômbia e México. 2019. 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador – SC. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene et al. Pedagogia ecossistêmica, transdisciplinaridade e 
ecoformação na gestão da Educação Básica: uma iniciativa da Secretaria de 
Educação de Paulo Lopes. In: Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas – 
Educação Transdisciplinar: Emergem Escolas Criativas e Transformadoras, 3., 2017, 
Palmas. Anais […]. Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 2017. p. 1846-1856. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas: matizes 
da pedagogia ecossistêmica na formação de docentes da Educação Básica. In: 
DITTRICH, M. G. et al. (Org.). Políticas Públicas na contemporaneidade: olhares 
cartográficos temáticos. Itajaí: Univali, 2017. p. 217-231. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene: TORRE, Saturnino de la. Projetos Criativos Ecoformadores 
e Escolas Criativas: conectando seres e saberes. In: ZWIEREWICZ, Marlene; SIMÃO, 
Vera Lúcia; SILVA, Vera Lúcia de Souza e (Org.). Ecoformação de Professores com 
polinização de escolas criativas. Caçador: UNIARP, 2019. p. 52-58. 
 



148 
 

 

 
 

ZWIEREWICZ, Marlene. Projetos Criativos Ecoformadores: contribuindo com o 
debate sobre formação docente. In: AGUIAR, Paula Alves et al. Estágio Supervisionado 
na Formação Docente: experiências e práticas do IFSC-SJ Florianópolis: IFSC, 2019. 
p. 180-207. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene; SIMÃO, Vera Lúcia; SOUZA, Vera Lúcia Souza Silva. Da 
Formação Docente ao Protagonismo Infantil na Criação de Cenários Ecoformadores. 
Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), n. especial, out, p. 83-94, 
2019. DOI: 10.17561/reid.m4.6. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene. Apresentação. In: ZWIEREWICZ, Marlene (Org.). Seminário 
de pesquisa e intervenção. Florianópolis: IFSC, 2014. 
 
ZWIEREWICZ, Marlene.; TORRE, Saturnino de la. (Orgs.). Uma escola para o século 
XXI: escolas criativas e resiliência na educação.  Florianópolis:  Insular, 2009.   



149 
 

 

 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES SOBRE 

LEVANTAMENTO DE DADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO ECOFORMADOR 

 

Este questionário tem como objetivo levantar e acolher sugestões para a construção de um 

Cenário Ecoformador com estudantes do 5º ano do ensino fundamental do 5º ano da Escola Municipal 

Professor Didio Augusto. 

Esta pesquisa está comprometida com as especificidades locais e globais. Sua aplicação 

constitui uma das etapas de uma dissertação vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - PPGEB da UNIARP. 

 

1. Qual seu entendimento de Cenário Ecoformador e de que forma este espaço poderá contribuir 

com sua aprendizagem? Explique. 

2. Que atividades você pretende realizar neste Cenário Ecoformador para criar coisas novas e se 

sentir capaz na realização de diferentes experiências? Explique.  

3. O que você sugere que tivesse nesse Cenário Ecoformador? 

4. De que forma podemos construir esse Cenário Ecoformador?  

5. Que materiais ou elementos serão necessários para construir e organizar o Cenário Ecoformador? 

6. Quem pode nos ajudar a construir o Cenário? 

7. Quais materiais alternativos podem ser utilizados no Cenário Ecoformador (espaço interno da sala 

onde será construído)?  

8. Que possibilidade de criar, inventar, construir, resolver problemas, encontrar soluções os materiais 

e elementos disponíveis no Cenário Ecoformador poderão proporcionar?  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES SOBRE DEMANDAS 

DO TRABALHO DOCENTE E SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM CENÁRIO 

ECOFORMADOR 

Este questionário tem como objetivo obter sugestões para elaboração de um Cenário 

Ecoformador, cujos resultados servirão de reflexão das práticas pedagógicas da docência e para uso no 

desenvolvimento de um Cenário Ecoformador. O mesmo será aplicado aos docentes que atuam no 5º 

ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Didio Augusto. A aplicação 

do questionário constitui uma das etapas de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - PPGEB da 

UNIARP. 

1. Descreva o contexto educacional atual a partir da realidade da sua escola: 

2. Explique a forma com que você organiza o planejamento das suas aulas, de forma individual, em 

grupo? 

3. Quais as principais possibilidades encontradas no planejamento do ensino? 

4. Que recursos e materiais didáticos você utiliza para elaboração do planejamento? 

5. Você já trabalhou ou trabalha com projetos?  

□Trabalho □Trabalho em alguns momentos □ Não trabalho 

6. A metodologia utilizada no planejamento das aulas é definida de que forma?  

7. Como escolhe as temáticas dos projetos? (Responda somente se você trabalha com projetos 

sistematicamente ou eventualmente). 

8. Qual o tempo médio de duração dos projetos que você trabalha? (Responda somente se você 

trabalha com projetos sistematicamente ou eventualmente). 

□Dias □Semanas □Trimestre □Semestre □Ano □outros (especificar) 

9. Os estudantes participam da elaboração do projeto? (Responda somente se você trabalha com 

projetos sistematicamente ou eventualmente). 

□Sempre □Geralmente □ Dificilmente 

10. Como você caracteriza seus projetos quanto à articulação com outras disciplinas e/ou com a 

realidade? (Responda somente se você trabalha com projetos sistematicamente ou 

eventualmente). 

□Disciplinar □Pluridisciplinar □Interdisciplinar □ Transdisciplinar 

11. Qual a relação que você vê no trabalho com projetos com a pertinência do ensino? 

12. Que melhorias no contexto das práticas pedagógicas você considera necessárias para que a 

educação se desenvolva com mais qualidade nesta instituição escolar? 

13. Qual característica apresenta o espaço utilizado por você para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas? 

14. Qual sua compreensão sobre Cenário Ecoformador? 

15. O Cenário Ecoformador pode apresentar relevância ou não apresentar relevância quanto ao 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem? Descreva seus aspectos:  
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS ESTUDANTES SOBRE 

CONTRIBUIÇÕES DE APRENDIZAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO 

ECOFORMADOR 

Esta entrevista tem como objetivo conhecer as percepções os resultados dos estudantes quanto 

as contribuições da elaboração do Cenário Ecoformador no processo de ensino e a aprendizagem com 

estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Esta entrevista está comprometida com as 

especificidades locais e globais.  

 

1- Qual seu entendimento de Cenário Ecoformador, de que forma os conteúdos estudados contribuíram 

com sua aprendizagem?  

2- Através das atividades relacionadas a grandeza de medidas (comprimento), qual tarefa foi mais 

significativa? Construção da fita métrica? Desenhar o metro quadrado? Aprender sobre como se faz 

uma planta baixa? Outra, qual?  

3- Percebemos o interesse pela prática em realização de experiências de todas as disciplinas. Gostou de 

realizar as experiências solicitadas durante o ano letivo? Qual foi seu aprendizado?  

4- Como foi construir a maquete representando a parte interna do Cenário Ecoformador quanto, 

organizar e distribuir a localização de portas, janelas e móveis que serão colocados?  

5- Por que consideram importante o cultivo de flores e árvores ao entorno da escola para o Cenário 

Ecoformador, ser um ambiente agradável? O que irá mudar? 

6- Em relação ao entorno do Cenário Ecoformador, foi listado vários ambientes sustentáveis para brincar 

e se divertir. 

7- Qual é a diferença de uma escola que tem esses ambientes agradáveis? Você acha que aprenderia 

mais? 

8- Você considera importante contribuir com sugestões para elaboração das atividades? Você aprendeu 

mais? 

9- Você considera o Cenário Ecoformador um ambiente a mais em sua escola, ou irá adquirir grandes 

aprendizados através de suas contribuições?  

10- O que aconteceu com o Cenário Ecoformador não estar restaurado conforme data prevista? 

11- Quais possibilidades de criar, inventar, construir, resolver problemas, encontrar soluções para 

restauração do Cenário Ecoformador você vivenciou? 

12- Como foi para você realizar atividades fora da sala de aula? O que aprendeu com essa experiência?  
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS PROFESSORES 

SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE APRENDIZAGEM NA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO 

ECOFORMADOR 

Esta entrevista tem como objetivo conhecer os resultados das práticas pedagógicas da 

docência, percepções e contribuições à elaboração do Cenário Ecoformador no processo de ensino e 

aprendizagem com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Didio 

Augusto.   

 Esta entrevista está comprometida com as especificidades locais e globais. Essas contribuições 

constituem para reflexão de uma das etapas finais de uma dissertação vinculada ao Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - 

PPGEB da UNIARP. 

 

1- Relate o contexto educacional atual a partir do planejamento coletivo na elaboração das aulas para a 

construção do Cenário Ecoformador?    

2- Explique como tem sido planejar conteúdos curriculares e atividades relacionadas ao Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e a Base Comum Curricular (BNCC) a partir de sugestões para a elaboração do 

Cenário Ecoformador com estudantes do 5º ano? 

3- Quais percepções você obteve quanto à aprendizagem dos estudantes do 5º ano,  através de 

contribuições para elaboração do Cenário Ecoformador?  

4- Quais as contribuições da elaboração do Cenário Ecoformador na aprendizagem dos estudantes do 

5º ano? 

5- Em seu entendimento é relevante elaborar Projetos Criativos Ecoformadores articulados as práticas 

pedagógicas? Justifique a sua resposta. 

6- Durante o período da elaboração do Cenário Ecoformador, quais metodologias você utilizou no 

planejamento das aulas?  

7- Como foi escolher as temáticas para construção do Cenário Ecofomador na elaboração de atividades 

articuladas?  

8- Os estudantes participaram na elaboração do planejamento para a construção do Cenário 

Ecoformador?  

9- Como você considera à articulação com outras disciplinas levando em consideração o conceito 

transdisciplinar na elaboração do PCE?  

10- Que melhorias no contexto das práticas pedagógicas você observou durante o desenvolvimento do 

PCE nesta instituição escolar? 

11- Relate qual foi sua experiência e compreensão sobre Cenário Ecoformador? 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MAIORES 

DE IDADE 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é um 
colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata das 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 
com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 
 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Aprendizagem de estudantes do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental por 
meio de um Cenário Ecoformador colaborativo. 

Área do Conhecimento: Educação 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro:  Número total de participantes: 3 

Patrocinador da pesquisa: Financiamento próprio 

Instituição onde será realizado: Escola Municipal Professor Didio Augusto, União da Vitória.  

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Iliane Stein 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento:  

Endereço:  

Telefone:  E-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Iliane Stein 

Profissão: Professora N. do Registro no Conselho:  

Endereço: Ervin Raultemberg nº 34 

Telefone: (42) 99945 5595  E-mail: ilianestein@gmail.com 

 
4. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 
Objetivo Geral:  
Evidenciar as contribuições na construção de um Cenário Ecoformador colaborativo, na aprendizagem 
de estudantes do 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental na EM Professor Didio Augusto de 
União da Vitória - Paraná. 
 

Objetivos Específicos: 

● Construir, junto aos estudantes e docentes da EM Professor Didio Augusto, sugestões para a 
elaboração do Cenário Ecoformador.  

● Desenvolver, junto aos docentes do 5º da EM Professor Didio Augusto, conteúdos curriculares e 
atividades a serem desenvolvidas com os estudantes durante o processo de elaboração do 
Cenário Ecoformador.  

● Conhecer a percepção dos docentes e dos estudantes do 5º ano quanto as contribuições da 
elaboração do Cenário Ecoformador no processo de ensino e aprendizagem. 

● Oportunizar o produto educacional – PCE, por meio Tecnologia da Informação e Comunicação, 
contemplando todo o processo de constituição e co-criação com os sujeitos envolvidos.  

 
5. O procedimento para coleta de dados:  
A pesquisa iniciará com um levantamento da docente, junto à turma, de ideias para reelaboração de 
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um PCE envolvendo a construção da “Oficina Ecológica”, dando sequência na organização de 
conteúdos e materiais para planejamento das atividades. O que caracteriza-se também em pesquisa 
exploratória na coleta de dados para a construção do espaço Ecoformador.  

Por envolver diretamente uma das turmas da escola implicada na pesquisa, destacamos dentre 
as possíveis ações, a aplicação de questionário com os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental, 
a fim de coletar informações que orientem a elaboração de um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 
envolvendo a construção do Cenário Ecoformador que receberá o título de ‘Oficina Ecológica’.  

Após a coleta de dados, pretende-se que os estudantes esquematizem uma planta para ilustrar 
o Cenário Ecoformador que gostariam de construir colaborativamente. Terminada essa etapa, serão 
realizadas ações para arrecadação de materiais sustentáveis a serem utilizados na construção. 
Finalmente, a construção do Cenário Ecoformador será realizada com apoio de membros da 
comunidade que se disponibilizarem.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, um segundo instrumento de análise será utilizado 
que consistirá em um momento de escuta do docente da turma e dos estudantes para verificação dos 
resultados, da aprendizagem e do desenvolvimento que a pesquisa obteve. 

 

6. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): 
A pesquisa busca contribuir uma ampliação do conhecimento em torno de propostas pedagógicas que 
se norteiam o estimulo do pensamento complexo e a demonstração de sua relevância nas práticas 
metodológicas desenvolvidas por meio de transformações de um ensino transdisciplinar e ecoformador. 
Dessa forma alguns autores como: Morin, Zwierewicz, Souza, Moraes, Santos, Petraglia, Nicolescu, 
Torre, possuem um olhar diferenciado que contribuem para um repensar na prática docente que vem 
ao encontro da visão da pesquisadora responsável pelo estudo.  

Além disso, a pesquisa poderá beneficiar o planejamento da docente que organizará suas 
atividades, durante sua aplicação na escola em que atua e avaliará seus impactos. Através dessa 
prática, os estudantes da referida escola que participarão de projetos que se fundamentam em um 
novo paradigma educacional estarão se beneficiando através da participação do envolvimento 
despertando a criatividade e a consciência ambiental crítica, conscientizando adotar novas posturas 
diante fatores que estão presentes em suas vidas. 

Espera-se, com a construção do Cenário Ecoformador, analisar se os estudantes se 
apropriaram dos conteúdos curriculares durante as atividades e se estes foram significativos e 
compreendidos na sua projeção e criação. A intenção é colaborar também para o aprimoramento e 
para mudanças nas práticas pedagógicas desenvolvidas com os demais estudantes do EFEM 
Professor Didio Augusto, a partir do acompanhamento da projeção e construção do Cenário 
Ecoformador.  

 

7. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante da pesquisa é (são):  
Como outras pesquisas, este estudo demanda alguns cuidados específicos, entre eles: o uso de 
espaços arejados para o desenvolvimento do projeto e com acesso a duas portas de saída. Será 
priorizada a utilização do espaço de uma escola da Rede Municipal de Ensino de União da Vitória 
devidamente preparada para esse tipo de atividade. 

Este local é de fácil acesso, bem ventilado e possui extintor de incêndio, conforme normas de 
segurança visto que a mesma passa por vistorias do corpo de bombeiro anualmente possuindo uma 
licença de funcionamento. A participação na pesquisa é livre e voluntária, podendo o participante 
desistir caso queira. 

Em relação ao material de uso dos estudantes, serão evitados instrumentos cortantes, 
pontiagudos e produtos tóxicos. Além disso, se buscará organizar o ambiente para que possam circular 
com liberdade, evitando que em caso de emergência não possam sair imediatamente do local 
considerando deslocamento, saúde física e emocional.  
 
8. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos previsíveis.  

Em relação ao desconforto, os participantes terão liberdade de fornecer ou os dados a serem coletados 
por meio do questionário e da entrevista. Também terão assegurados o tratamento digno e respeitoso.  
Apesar de todos os cuidados, se porventura algo ocorrer, os participantes poderão recorrer à 
pesquisadora responsável pelo estudo, que tomará as devidas providencias, encaminhado, caso seja 
necessário, aos órgãos de competência para o atendimento da especificidade apresentada. Portanto, 
em relação aos riscos psicológicos ou de outra ordem, se houverem, será feito o encaminhamento 
necessário. 
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9. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. Não virá interferir no 
atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

 
10. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 
11. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que entender 
necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no 
mesmo. 

 
12. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
 

_______________________________ 

Participante da pesquisa 
 
 
 
__________________________________________ 
Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  

 
 
 
 
Testemunha: 
 
______________________________  
Nome:  

 
 
 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do participante da 
pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do 
referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do 
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

MENORES DE IDADE 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é um 
colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata das 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 
com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 
 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Aprendizagem de estudantes do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental por 
meio de um Cenário Ecoformador colaborativo. 

Área do Conhecimento: Educação 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro: Número total de participantes: 13 

Patrocinador da pesquisa: Financiamento próprio 

Instituição onde será realizado: Escola Municipal Professor Didio Augusto, União da Vitória. 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Iliane Stein  

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 

2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 

Nome do responsável: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Telefone: e-mail: 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome:Iliane Stein 

Profissão: Professora  N. do Registro no Conselho: 

Endereço: Ervin Raultemberg Nº 34 

Telefone: (42) 99945 5595  e-mail: ilianestein@gmail.com 

 
Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) no 
presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha decisão em 
autorizar a sua participação e estou ciente que: 
 
4. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

Objetivo Geral:  

Evidenciar as contribuições na construção de um Cenário Ecoformador colaborativo, na 
aprendizagem de estudantes do 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental na EM Professor 
Didio Augusto de União da Vitória - Paraná. 
 

Objetivos Específicos: 

● Construir, junto aos estudantes e docentes da EM Professor Didio Augusto, sugestões para a 
elaboração do Cenário Ecoformador.  

● Desenvolver, junto aos docentes do 5º da EM Professor Didio Augusto, conteúdos curriculares e 
atividades a serem desenvolvidas com os estudantes durante o processo de elaboração do 
Cenário Ecoformador.  

● Conhecer a percepção dos docentes e dos estudantes do 5º ano quanto as contribuições da 
elaboração do Cenário Ecoformador no processo de ensino e aprendizagem. 

mailto:ilianestein@gmail.com
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● Oportunizar o produto educacional – PCE, por meio Tecnologia da Informação e Comunicação, 
contemplando todo o processo de constituição e co-criação com os sujeitos envolvidos.  

 

5. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto tem como 

objetivo a aprendizagem. 

 

6. O procedimento para coleta de dados:  
A pesquisa iniciará com um levantamento da docente, junto à turma, de ideias para reelaboração de 
um PCE envolvendo a construção da “Oficina Ecológica”, dando sequência na organização de 
conteúdos e materiais para planejamento das atividades. O que caracteriza-se também em pesquisa 
exploratória na coleta de dados para a construção do espaço Ecoformador.  

Por envolver diretamente uma das turmas da escola implicada na pesquisa, destacamos 
dentre as possíveis ações, a aplicação de questionário com os estudantes do 5° ano do Ensino 
Fundamental, a fim de coletar informações que orientem a elaboração de um Projeto Criativo 
Ecoformador (PCE) envolvendo a construção do Cenário Ecoformador que receberá o título de 
‘Oficina Ecológica’.  

Após a coleta de dados, pretende-se que os estudantes esquematizem uma planta para 
ilustrar o Cenário Ecoformador que gostariam de construir colaborativamente. Terminada essa etapa, 
serão realizadas ações para arrecadação de materiais sustentáveis a serem utilizados na construção. 
Finalmente, a construção do Cenário Ecoformador será realizada com apoio de membros da 
comunidade que se disponibilizarem.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, um segundo instrumento de análise será utilizado 
que consistirá em um momento de escuta do docente da turma e dos estudantes para verificação dos 
resultados, da aprendizagem e do desenvolvimento que a pesquisa obteve. 
 

7. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
A pesquisa busca contribuir uma ampliação do conhecimento em torno de propostas pedagógicas que 
se norteiam o estimulo do pensamento complexo e a demonstração de sua relevância nas práticas 
metodológicas desenvolvidas por meio de transformações de um ensino transdisciplinar e 
ecoformador. Dessa forma alguns autores como: Morin, Zwierewicz, Souza, Moraes, Santos, 
Petraglia, Nicolescu, Torre, possuem um olhar diferenciado que contribuem para um repensar na 
prática docente que vem ao encontro da visão da pesquisadora responsável pelo estudo.  

Além disso, a pesquisa poderá beneficiar o planejamento da docente que organizará suas 
atividades, durante sua aplicação na escola em que atua e avaliará seus impactos. Através dessa 
prática, os estudantes da referida escola que participarão de projetos que se fundamentam em um 
novo paradigma educacional estarão se beneficiando através da participação do envolvimento 
despertando a criatividade e a consciência ambiental crítica, conscientizando adotar novas posturas 
diante fatores que estão presentes em suas vidas. 

Espera-se, com a construção do Cenário Ecoformador, analisar se os estudantes se 
apropriaram dos conteúdos curriculares durante as atividades e se estes foram significativos e 
compreendidos na sua projeção e criação. A intenção é colaborar também para o aprimoramento e 
para mudanças nas práticas pedagógicas desenvolvidas com os demais estudantes do EFEM 
Professor Didio Augusto, a partir do acompanhamento da projeção e construção do Cenário 
Ecoformador.  
 
8. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante(s) as pesquisa é (são):  
Como outras pesquisas, este estudo demanda alguns cuidados específicos, entre eles: o uso de 
espaços arejados para o desenvolvimento do projeto e com acesso a duas portas de saída. Será 
priorizada a utilização do espaço de uma escola da Rede Municipal de Ensino de União da Vitória 
devidamente preparada para esse tipo de atividade. 
Este local é de fácil acesso, bem ventilado e possui extintor de incêndio, conforme normas de 
segurança visto que a mesma passa por vistorias do corpo de bombeiro anualmente possuindo uma 
licença de funcionamento. A participação na pesquisa é livre e voluntária, podendo o participante 
desistir caso queira. 
 Em relação ao material de uso dos estudantes, serão evitados instrumentos cortantes, 
pontiagudos e produtos tóxicos. Além disso, se buscará organizar o ambiente para que possam 
circular com liberdade, evitando que em caso de emergência não possam sair imediatamente do local 
considerando deslocamento, saúde física e emocional. 
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9. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos 
previsíveis. 
Em relação ao desconforto, os participantes terão liberdade de fornecer ou os dados a serem 
coletados por meio do questionário e da entrevista. Também terão assegurados o tratamento digno e 
respeitoso.  
Apesar de todos os cuidados, se porventura algo ocorrer, os participantes poderão recorrer à 
pesquisadora responsável pelo estudo, que tomará as devidas providencias, encaminhado, caso seja 
necessário, aos órgãos de competência para o atendimento da especificidade apresentada. Portanto, 
em relação aos riscos psicológicos ou de outra ordem, se houverem, será feito o encaminhamento 
necessário. 
 
10. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e ele tem 
direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos colaterais e reações 
adversas) decorrentes de minha participação na presente pesquisa.  
 
11. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do menor sob 
minha guarda) nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 
explicação. 
 
12. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico de meu filho (ou do 
menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, 
etc.  
 
13. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados; 
 
14. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre 
que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 
 
15. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 
desta pesquisa. 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______. 
 

  
_________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

 
_________________________________ 
Pesquisador Responsável pelo Projeto 
 
 
 
Testemunha: 
 
__________________________________  

Nome: 
 
 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do responsável e a 
outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O 
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pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo 
sua assinatura na última página do referido termo.  
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APÊNDICE G - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu ________________________ CPF ________________, RG____________, depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem 

como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a 

pesquisadora Iliane Stein o projeto de pesquisa intitulado "Aprendizagem de estudantes do 5º ano dos 

anos iniciais do ensino fundamental por meio de um Cenário Ecoformador colaborativo", a realizar 

as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto na Resolução do CNS nº 466/12. 

 

 

__________________, ___ de ______ de 20___ 

 

______________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto 

 

_______________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

_______________________________ 

Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 
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APÊNDICE H - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DO 

CENÁRIO ECOFORMADOR 

 

Na EMP Didio Augusto estão sendo desenvolvidas várias atividades provenientes de um Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE). Por intermédio deste, temos o objetivo de reformar uma sala que hoje está 

sendo usada como depósito de resíduos sólidos. A pretensão é que a sala seja restaurada e 

transformada em um Cenário Ecoformador. 

 

Nesse Cenário, as crianças poderão brincar, experienciar, viver, conviver, aprender, sonhar, criar. 

Elas estão idealizando muitas possibilidades nesse espaço. O principal apelo é que o espaço seja um 

espaço de aprendizado articulado com atividades curriculares de acordo com o que está se projetando.  

 

Idealizando a construção do Cenário Ecoformador, algumas atividades foram realizadas. Até o 

momento nós trabalhamos com a planta baixa da sala, calculamos o espaço, idealizamos, com a 

construção e uma maquete, as possibilidades de recursos e materiais que pode ter em seu interior, entre 

outras. Nós chamamos um engenheiro da prefeitura de União da Vitória para fazer levantamento de 

todos os materiais necessários e o orçamento. Enfim, são várias atividades de extrema relevância para a 

vida desses estudantes. O objetivo é realizar todas as atividades sugeridas, para que este ambiente de 

aprendizagem se torne realidade. 

 

Para não deixarmos o sonho das crianças morrerem, pedimos a sua colaboração para que 

juntos possamos restaurar o espaço ecoformador!! 
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APÊNDICE I – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

O produto educacional pode ser acessado no portal do Educacapes por intermédio da 

seguinte URL http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/603255.  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/603255
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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