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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo elaborar um Projeto Criativo Ecoformador (PCE), 

envolvendo a temática das abelhas, proposto para o atendimento de especificidades 

do componente curricular Ciências e de necessidades formativas de estudantes dos 

anos finais da Escola Municipal de Educação Básica José Maria de Souza, de Timbó 

Grande, Santa Catarina. Destaca-se que a metodologia dos PCE se respalda na tríade 

conceitual ‘pensamento complexo-transdisciplinaridade-ecoformação’, e, portanto, a 

pesquisa acolheu contribuições de Morin (2015, 2018, 2019), Nicolescu (2014, 2018), 

Pineau (2004), bem como de outros autores, dentre eles, Sá (2019), Martineli, 

Behrens e Prigol (2020), Petraglia (2008), Silva (2008), Torre e Zwierewicz (2009). 

Metodologicamente, o estudo priorizou a pesquisa-ação e a abordagem qualitativa. 

Participaram da pesquisa 12 estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, sendo 

que, para a coleta de dados, utilizaram-se dois questionários: o primeiro, para levantar 

as demandas formativas dos estudantes implicados na pesquisa; o segundo, para 

conhecer a percepção dos estudantes. Entre os resultados, destaca-se que a 

elaboração e a aplicação do PCE possibilitaram a vinculação de atividades práticas 

ao conteúdo curricular de diferentes componentes curriculares, a valorização do 

trabalho colaborativo, a inserção de tecnologias digitais e as de uso rotineiro pela 

comunidade no manuseio da terra, bem como o fortalecimento da compreensão 

acerca da relevância da preservação da natureza e das ações desenvolvidas no 

decorrer da intervenção para iniciativas futuras. Ao se aproximar de pesquisas que 

vêm sendo exploradas no PPGEB/UNIARP, especialmente às vinculadas ao Grupo de 

Pesquisa Transdisciplinaridade, Ecoformação e Complexidade (GCET), entre as quais 

as realizadas por Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Oliveira (2020), 

Telegen (2019) e Zielinski (2019), o PCE elaborado, aplicado e avaliado potencializa 

a pesquisa com intervenção, fortalecendo iniciativas comprometidas com o 

atendimento de demandas dos contextos de atuação dos mestrandos. Além disso, 

pode colaborar com outras instituições da Educação Básica, pois sua estrutura conta 

com organizadores conceituais que facilitam a articulação dos conteúdos curriculares 

com as necessidades do entorno em que é desenvolvido. 

Palavras-chave: Educação Básica. Projetos Criativos Ecoformadores. Ciências da 
Natureza. Transdisciplinaridade. Ecoformação. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This master’s thesis sought to draw up a Creative Ecopedagogical Project with bees 

as its main theme, focused on meeting the specificities of the Sciences curricular 

component and the pedagogical needs of middle school students attending the José 

Maria de Souza Municipal School in the municipality of Timbó Grande, state of Santa 

Catarina, Brazil. It is worth noting that the methodology behind creative 

ecopedagogical projects relies on the conceptual triad “complex thinking–

transdisciplinarity–ecopedagogy”, thereby this study was grounded on Morin (1998, 

2015, 2018), Nicolescu (2005, 2014, 2018), Pineau (2004) and on other authors, 

including Sá (2019), Martineli, Behrens and Prigol (2020), Petraglia (2008), Silva 

(2008), Torre and Zwierewicz (2009). Methodologically, the study prioritized action 

research and the qualitative approach, with the participation of twelve middle-school 

8th graders, from whom data were collected through two questionnaires: one meant to 

raise the students’ educational demands, and another to understand their perception. 

Among the results is the fact that the project design and implementation allowed: 

linking practical activities to the curriculum content of different curricular components; 

valuing collaborative work; incorporating digital technologies and those routinely used 

by the community to handle soil; raising awareness of the relevance of nature 

conservation; and strengthening the actions carried out throughout the project for 

future initiatives. By approaching research themes that have been investigated at the 

Graduate Program in Basic Education Teaching  - PPGEB/UNIARP, especially those 

studied by the Transdisciplinarity, Ecopedagogy and Complexity Research Group 

(GCET), also drawing on authors such as Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann 

(2019), Oliveira (2020 ), Telegen (2019) and Zielinski (2019), the designed, 

implemented and evaluated project enhances research with intervention, and the 

PPGEB/UNIARP stimulates such a practice so that master's students are able to meet 

the demands of their fields of activity. Furthermore, the project can be of assistance to 

other Basic Education institutions, as its structure features conceptual organizers that 

facilitate articulating curriculum content with the demands of the surroundings in which 

it takes place. 

Keywords: Basic Education. Creative Ecopedagogical Projects. Natural Sciences. 

Transdisciplinarity. Ecopedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

O propósito de realizar uma pesquisa envolvendo o componente curricular 

Ciências no desenvolvimento de um Projeto Criativo Ecoformador - PCE teve como 

situação mobilizadora a realidade vivenciada por estudantes da EMEB José Maria de 

Souza, vinculada à Rede Municipal de Ensino de Timbó Grande, Santa Catarina. Essa 

realidade tem tanto demandas específicas quanto comuns a outros contextos 

educacionais do território brasileiro, requisitando a atenção de gestores e de docentes 

àquilo que Garcia, Rodrigues e Castilho (2016) indicam como possibilidades para os 

estudantes poderem expressar sua autonomia e experimentar várias possibilidades 

para a aprendizagem enquanto têm a oportunidade de exercitar a criatividade em um 

espaço institucionalizado. 

Uma das possibilidades para atender a tais demandas constitui-se pela 

educação complexa. Considerada uma nova abordagem do ensino, a educação 

complexa é discutida por Petraglia (2008, p. 35), indicando que a função dessa nova 

alternativa é “[…] propiciar a reflexão e a ação de resgatar a nossa essência e a nossa 

humanidade, acenando com novas perspectivas de resistência, emancipação e 

felicidade”.  

Trata-se de uma opção que se orienta pela superação “[...] de uma visão 

fragmentada, disjuntiva e separadora do ser humano em relação à natureza e à 

sociedade” (SÁ, 2019, p. 19). Os docentes que optam por essa abordagem de ensino 

se afastam de uma perspectiva de escola desconectada da vida para fortalecer 

instituições educacionais que valorizam o conhecimento pertinente, ou seja, o 

conhecimento que, de acordo com Sá (2019), é produzido pela racionalidade aberta 

e que contextualiza e concebe a multidimensionalidade humana, social e da natureza.   

As conexões conceituais norteadoras da educação complexa vinculam-na ao 

pensamento complexo, à transdisciplinaridade e à ecoformação. Apesar das 

especificidades que os distinguem, ao serem trabalhados articuladamente, os três 

conceitos possibilitam que a educação dinamize um novo paradigma educacional e 

estimule o uso de metodologias inovadoras como é o caso do PCE. 

Nessa transição, “O pensamento complexo nos possibilita questionar e 

conhecer os próprios modos de conhecer, como também nos permite melhor situá-los 

nas instituições educacionais” (PETRAGLIA, 2008, p. 36). Esse pensamento “[...] se 

propõe a unir e não a separar os diferentes aspectos do conhecimento [...]”, 
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propiciando “[...] religações e solidariedade na conjugação da ciência com as culturas 

[...]” para a construção de uma educação cidadã, comprometida com a formação de 

sujeitos planetários, éticos e mais felizes” (PETRAGLIA, 2008, p.36). 

Uma das teses nodais do pensamento complexo é a religação dos saberes e 

“[...] portanto, a superação da fragmentação dos conhecimentos sobre o humano, a 

natureza e a sociedade”. Por isso, o conhecimento pertinente é o conhecimento 

complexo, pois “[...] abarca a vida, abraça o objeto de estudo, o fato e o fenômeno 

[...]”, já que “Não há nada ou coisa ou fato que possa ser compreendido à luz do 

Pensamento Complexo de forma isolada. Isso porque não há nada isolado no 

universo” (SÁ, 2019, p. 21). 

A relevância do pensamento complexo deriva da “[...] constatação de que a 

realidade não pode ser reduzida ao simples [...]”, indicando “[...] que o modo de pensar 

reducionista e determinista [...] se mostra insuficiente para a compreensão profunda 

de um fenômeno [...]” (MARTINELI; BEHRENS; PRIGOL, 2020, p. 50). Para as 

autoras, o 

[...] pensar de modo complexo significa adotar um olhar que considere 
as diferentes dimensões do ser humano, o ambiente físico, a 
subjetividade do ser humano, a dinamicidade da realidade, entre 
outros, de modo a utilizar-se do conhecimento já produzido aliado à 
consciência de que o incerto, o aleatório faz parte da constituição da 

realidade [...] (2020, p. 51). 

A transdisciplinaridade, por sua vez, dinamiza “[...] uma postura de democracia 

cognitiva [...], superando o preconceito introduzido pela hierarquização dos saberes 

[...]”, o que leva a um desafio maior que é “[...] o de transitar pela diversidade dos 

conhecimentos [...]” (SANTOS, 2009, p. 25). Nicolescu (2018, p. 53, grifos do autor) 

reforça essa questão ao afirmar que transdisciplinaridade “[...] diz respeito àquilo que 

está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além 

de qualquer disciplina [...]”. O autor complementa o conceito, afirmando que o objetivo 

da transdisciplinaridade “[...] é a compreensão do mundo presente, para o qual um 

dos imperativos é a unidade do conhecimento”.  

Tal ênfase coaduna com a ecoformação, pois essa favorece que, no contexto 

educacional, seja valorizada a compreensão de que “[...] o ambiente material forma o 

humano [...]” e, desse modo, precisa ser estimulada uma relação “[...] com a natureza, 

e não sobre ela [...]” para que seja “[...] possível construir uma relação viável e durável 

com o ambiente natural e social” (SILVA, 2008, p. 101). Nesse sentido, o trabalho 
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ecoformador vai além do cuidado com a natureza, pois:  

A ecoformação diz respeito a um projeto educativo mais amplo que 
toca os múltiplos desdobramentos da relação tri-polar 
indivíduo/espécie/ambiente, que promove um debate sobre estar no 
mundo, que visa a compreensão do nosso lugar no ambiente natural 
e social e uma crítica sobre as relações de poder que estabelecemos 
com nossas alteridades (humanas e não humanas) (SILVA, 2008, p. 
101).  

Dessa forma, compreende-se “[...] a ecoformação como uma maneira sintética, 

integradora e sustentável de conceber a ação formativa, sempre em relação ao 

sujeito, à sociedade e à natureza” (TORRE et al., 2008, p. 21). Portanto, “[...] nos 

parece ser, ela mesma, um diálogo do homem com a natureza, um diálogo da 

humanidade com seu ambiente social e natural [...]” (SILVA, 2008, p. 102). 

Tendo em vista as emergências da realidade atual e as incertezas em relação 

ao futuro da humanidade, aprofundadas com os problemas derivados da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), posteriormente classificado como 

SARS-CoV-2 (LU; STRATTON; TANG, 2020), é inquestionável a necessidade de 

priorizar práticas pedagógicas que mobilizem, nos estudantes, a capacidade de 

solucionar problemas, de trabalhar colaborativamente e de se comprometer com a 

realidade local e global. A partir dessa perspectiva, define-se o seguinte problema de 

pesquisa: como elaborar um Projeto Criativo Ecoformador - PCE, envolvendo a 

temática das abelhas, proposto para o atendimento de necessidades formativas de 

estudantes dos anos finais da Escola Municipal de Educação Básica José Maria de 

Souza, de Timbó Grande, Santa Catarina? 

Partiu-se do princípio de que, a partir da temática das abelhas, seria possível 

desenvolver atividades com estudantes da Escola Municipal de Educação Básica José 

Maria de Souza em parceria com a comunidade do bairro Massaneiro, local no qual a 

referida escola se localiza. Essas atividades foram elaboradas com a intenção de 

ampliar a compreensão sobre a relevância das ações locais para a preservação da 

vida no e do planeta, além de alertar sobre o papel fundamental das abelhas na 

biodiversidade, estimulando, igualmente, ações que visem à sua produção e à 

preservação. 

Destaca-se que a Escola Municipal de Educação José Maria de Souza é 

vinculada à Rede Municipal de Ensino do município de Timbó Grande, sendo criada 

pelo decreto nº 146/2003 e inaugurada em 11 de abril de 2003. As matrículas ofertam-
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se a partir de quatro anos de idade, atendendo, dessa forma, desde a Educação 

Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental. Durante a pesquisa, a escola foi 

frequentada por, aproximadamente, 151 estudantes distribuídos nos períodos 

matutino e vespertino.  

As famílias residentes na comunidade são, em sua maioria, assalariadas e 

grande parte da população sequer ingressou ou concluiu o Ensino Médio. Nesse meio, 

os estudantes vivem uma realidade que não lhes oferece as mesmas condições de 

uma parcela da população brasileira e muitos evadem antes da conclusão do Ensino 

Fundamental. Isso suscita o reconhecimento, como defende Nogueira (2002, p. 17), 

de que o êxito escolar não depende somente “[...] dos dons individuais [...]”, mas 

também das condições sociais dos estudantes. 

Em relação ao currículo, observa-se a necessidade de ampliar a articulação 

entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Evidencia-se, nesse sentido, a 

necessidade de construção coletiva de propostas pedagógicas e a emergência da 

formação continuada desenvolvida de forma colaborativa.  

Outra condição considerada no desenvolvimento desta pesquisa refere-se ao 

tamanho da população do município. Considerada uma cidade de pequeno porte, 

Timbó Grande tem, aproximadamente, 8000 habitantes. Esse número permite que a 

demanda de água da cidade ainda seja atendida por um poço artesiano.  

O referido poço situa-se às margens da estrada geral que dá acesso ao bairro, 

onde a escola José Maria de Souza está localizada. Tal fato estimulou o envolvimento 

do local no PCE implicado nesta pesquisa.  

O lugar em questão não é arborizado e a construção que abriga o poço 

artesiano pode ser revitalizada. Por isso, quando se propôs o PCE, durante a 

frequência às aulas do PPGEB/UNIARP, previram-se atividades envolvendo o espaço, 

as quais, posteriormente, contemplaram-se nesta pesquisa.  

A ideia central foi a de caracterizar um cenário em forma de colmeia, 

aproveitando para nele cultivar abelhas sem ferrão doadas por um proprietário rural 

do município. Pretendia-se realizar, de modo semelhante, o cultivo de plantas que 

atraem os polinizadores por meio de uma ação conjunta promovida pela escola e pela 

comunidade.   

Propôs-se neste estudo, portanto, vivenciar, por meio da metodologia do PCE, 

um ensino de Ciências vivo. E, nesse processo, estimular os estudantes a elaborar 
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hipóteses e a resolver situações-problemas com o apoio de diferentes componentes 

curriculares e na sua relação com a realidade. Esse processo implicou mobilizar 

determinadas competências previstas na BNCC e, por isso, a intenção de analisar o 

potencial do PCE para motivá-las. 

Considerando as especificidades contextuais aqui sistematizadas e as 

emergência globais, esta pesquisa objetivou elaborar um Projeto Criativo Ecoformador 

- PCE, envolvendo a temática das abelhas, proposto para o atendimento de 

especificidades do componente curricular Ciências e de necessidades formativas de 

estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação 

Básica José Maria de Souza, de Timbó Grande, Santa Catarina. 

 Em relação aos objetivos específicos, definiu-se: a) Etapa I: conhecer 

demandas formativas de estudantes que frequentam o 8° ano do Ensino Fundamental 

na EMEB José Maria de Souza de Timbó Grande, Santa Catarina; b) Etapa II: 

identificar competências gerais e específicas da área de Ciências da Natureza 

indicadas na BNCC e que coadunam com o pensamento complexo, a 

transdisciplinaridade e a ecoformação; c) Etapa III: propor um PCE a partir de uma 

proposta, previamente elaborada com apoio da mestranda Simone Carlim Veber 

durante a disciplina de Didática e Metodologia do Ensino na Educação Básica do 

Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB/UNIARP, adaptada às 

demandas dos estudantes envolvidos na pesquisa, aplicando-o durante o ano letivo; 

d) Etapa IV: conhecer a percepção de estudantes da escola em análise sobre o PCE 

desenvolvido. 

Por meio de uma dinâmica de interação, subsidiada pelo planejamento 

colaborativo dos docentes responsáveis por ministrar os componentes que integram 

a matriz curricular trabalhada na turma implicada na pesquisa, pretendia-se gerar 

transformações na prática pedagógica e no entorno escolar. Nesse processo, além de 

estimular ações pontuais, existia uma pretensão de motivar ações contínuas para os 

polinizadores não se restringirem somente às abelhas, mas também aos estudantes 

e aos demais envolvidos na intervenção, além das pessoas que terão acesso futuro 

ao cenário ecoformador. O intuito é que, colaborativa e continuadamente, torne-se 

possível polinizar ações sustentáveis por meio da preservação do local e de outras 

iniciativas viáveis após o término da pesquisa.   
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Por isso, esta pesquisa priorizou demandas do contexto da escola e do seu 

entorno, visando à sua compreensão e ao delineamento de ações que gerassem 

transformações locais sem desconsiderar as emergências globais. O produto 

educacional gerado nesse processo se constitui por um PCE, envolvendo o tema 

‘abelhas’, acompanhado por atividades transdisciplinares e ecoformadoras, 

integralmente disponível em https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643676. 

Metodologicamente, priorizou-se a pesquisa-ação e a abordagem qualitativa. 

Essas opções possibilitaram a implicação da pesquisadora em uma intervenção 

realizada em um contexto real.   

Participaram do estudo 12 estudantes da EMEB José Maria de Souza, 

regularmente matriculados no 8º ano do Ensino Fundamental, e oito docentes dos 

componentes curriculares implicados no estudo. Esse número corresponde ao total 

de estudantes que frequentam a turma e de docentes que atuam diretamente junto da 

referida turma.  

Para a coleta de dados, utilizaram-se os seguintes instrumentos: a) um 

questionário para levantar as demandas formativas dos estudantes implicados na 

pesquisa (Apêndice I); b) um questionário para conhecer a percepção dos estudantes 

sobre o PCE desenvolvido (Apêndice II). 

A sistematização do estudo ocorre com a organização de quatro capítulos. 

Mesmo apresentando especificidades, os respectivos capítulos compõem um 

conjunto articulado de informações, dimensionado pela perspectiva teórica norteadora 

da pesquisa, seus encaminhamentos metodológicos e os resultados obtidos e sua 

respectiva discussão à luz de autores de referência, especialmente, os que se 

destinam a estudos sobre pensamento complexo, transdisciplinaridade e 

ecoformação, bem como em relação ao PCE.  

No primeiro capítulo, discutem-se questões que envolvem a concepção 

pedagógica e repercutem na metodologia do ensino. Para tanto, recuperam-se as 

abordagens de ensino discutidas por Misukami (2016) e a perspectiva da educação 

complexa anunciada por Petraglia (2008, 2013).  

No segundo capítulo, volta-se à educação complexa para evidenciar a 

relevância de metodologias de ensino que a dinamizem. Nesse processo, destaca-se, 

como uma das possibilidades, a metodologia do PCE, além de apresentar resultados 

da análise de pesquisas do PPGEB/UNIARP que têm utilizado a referida metodologia 
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como objeto de estudo. 

No terceiro capítulo, sistematiza-se a metodologia da pesquisa. Além da 

abordagem e do tipo de pesquisa, trata-se de questões como os instrumentos 

utilizados, especificidades dos participantes e procedimentos éticos.   

No quarto capítulo, analisam-se e discutem-se os resultados da pesquisa à luz 

de estudos precedentes. Nessa sistematização, os resultados são, inicialmente, 

vinculados a cada um dos objetivos específicos para culminar no produto educacional 

previsto no objetivo geral da pesquisa. 

 São, portanto, resultados que caracterizam demandas formativas dos 

estudantes e a identificação de competências gerais e específicas valorizadas no PCE 

por se aproximarem de condições implicadas em práticas pedagógicas pautadas no 

pensamento complexo, na transdisciplinaridade e na ecoformação. Espera-se que a 

disponibilização de um produto educacional em forma de PCE, condizente às 

premissas PPGEB/UNIARP, ao qual se vincula o estudo, possa contribuir para as 

práticas pedagógicas do contexto implicado na pesquisa. Além disso, espera-se que 

sua difusão auxilie outras escolas comprometidas com uma educação atenta às 

emergências atuais e às incertezas em relação ao futuro da humanidade. 
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1 DAS ABORDAGENS DO SÉCULO XX À EDUCAÇÃO COMPLEXA 

 Neste capítulo, discutem-se questões que envolvem concepções pedagógicas, 

destacando uma perspectiva que é determinante para dinamizar a metodologia do 

PCE. Para tanto, recuperam-se as abordagens de ensino sistematizadas por 

Misukami (2016) e a perspectiva da educação complexa anunciada por Petraglia 

(2008, 2013).  

1.1 ABORDAGENS DE ENSINO 

As abordagens de ensino são formas de compreender e de dinamizar a prática 

pedagógica. Santos (2005) destaca que as nomenclaturas que as intitulam são 

variadas e classificadas de acordo com o exposto no Quadro 1: 

Quadro 1 - Nomenclaturas vinculadas às formas de compreender e de dinamizar os 
processos de ensino e de aprendizagem 

Autor Nomenclatura 

Bordenave (1984) 
Pedagogia da transmissão 
Pedagogia da moldagem 

Pedagogia da problematização 

Libâneo (1982) 

Pedagogia liberal, em várias versões: 
- Conservadora 

- Renovada progressista 
- Renovada não-diretiva 

Pedagogia progressista, em suas versões: 
- Libertadora 
- Libertária 

- De conteúdos 

Saviani (1984) 

Teorias não-críticas 
- Pedagogia tradicional 

- Pedagogia nova 
- Pedagogia tecnicista 

Teorias crítico-reprodutivistas 
- Sistemas de ensino enquanto violência simbólica 
- Escola enquanto aparelho ideológico de estado 

- Escola dualista 

Mizukami (1986) 

Abordagem tradicional 
Abordagem comportamentalista 

Abordagem humanista 
Abordagem cognitivista 

Abordagem sociocultural 

Fonte: Santos (2005, p. 20). 

Da mesma forma que Santos (2005) opta pela classificação de Misukami, esta 

pesquisa prioriza sua opção. Contudo, enquanto Santos se utilizou da edição de 1986 

do livro ‘Ensino, as abordagens do processo’, nesta pesquisa, utiliza-se como fonte 
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central a edição mais recente da obra da autora, ou seja, a edição de 2016.  

Além da classificação de Misukami (2016) detalhada na sequência, incluem-se 

reflexões de outros autores. Dessa forma, transita-se pelo posicionamento de vários 

pesquisadores que têm se proposto a compreender como ocorreu o processo de 

transição da concepção teórica à prática pedagógica, especialmente, até a década de 

1990, para, na sequência, discutir demandas e possibilidades atuais.  

Antes, contudo, destaca-se que Misukami (2016) organizou a classificação das 

abordagens de ensino, distinguindo-as de acordo com sua interferência em aspectos 

determinantes da prática pedagógica. Essa classificação se apresenta na sequência 

e possibilita a observação das convergências e das divergências entre as perspectivas 

pedagógicas que defendem.  

1.1.1 Abordagem Tradicional 

Na abordagem tradicional, o docente apresenta o conteúdo predeterminado 

que o estudante deve absorver. Enquanto o primeiro se posiciona como agente de 

transmissão, o segundo exerce o papel de ouvinte, caracterizando um ensino centrado 

no verbalismo e na memorização e que se preocupa “[...] mais com a variedade e a 

quantidade de noções/conceitos/informações do que com a formação do pensamento 

reflexivo” (MISUKAMI, 2016, p. 14). 

Nessa concepção tradicional, “[...] a percepção é dualística: emissor-receptor 

[...]”, sendo “[...] entendida como um fenômeno de uma só via: de fora para dentro. O 

conhecimento situa-se fora do sujeito, que precisa memorizá-lo para dele apropriar-

se”. Nesse processo, “[...] o conhecimento repassado constitui verdade indiscutível, 

só restando aos alunos memorizá-lo” (SANTOS, 2008, p. 80). 

Libâneo (2013, p. 67) define a didática implicada nessa abordagem como “[...] 

um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar está 

centrada no professor que expõe e interpreta a matéria [...]”, sendo que o estudante 

assume a função de “[...] recebedor da matéria e sua tarefa é decorá-la”. 

Estimulando a fragmentação do conhecimento e seu distanciamento em 

relação à realidade, a abordagem tradicional limita o aprendizado e “[...] esvazia o 

encanto e o prazer de aprender, ao separar ser e saber [...]”, tendo como 

consequência a “[...] dicotomia cartesiana sujeito-objeto [...]”. Nesse processo, “[...] O 

saber é objetivado, coisificado e cobrado por meio das provas [...]”, repercutindo em 
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uma prática ainda comum em instituições que atuam “[...] como ilhas de saberes 

específicos e fechados em si [...]” (SANTOS, 2008, p. 80). 

Em contrapartida, outras perspectivas defendem que “A educação precisa 

acontecer, de forma natural, respeitando cada momento de crescimento da criança e 

tudo o que a compõe [...]”. Ou seja, por “[...] tentativas, erros, acertos, frustrações, 

vitórias, realizações, dúvidas, expectativas, certezas, enfim, tudo o que permita um 

crescimento que advenha da criança e não que seja posto, inculcado na mesma [...]”. 

Nesse processo, a educação precisa se constituir em “[...] uma obra de arte [...]” para 

“[...] fruir por si” (PAMPLONA, 2006, p. 9).  

Santos (2008, p. 80-81) relata que “Aqueles que praticam a pedagogia 

tradicional acreditam (e esperam comprovar por meio das provas) que as informações 

repassadas em salas de aula são assimiladas integralmente pelos “bons” alunos [...]”. 

Também, defendem que, caso se oportunize a mobilização de características 

individuais na apropriação do conhecimento, o estudante não manterá a fidedignidade 

da informação. E, “[...] apesar de a interação professor-aluno envolver a totalidade da 

natureza humana, os professores, em razão dos princípios da pedagogia tradicional 

implícitos nas estruturas do sistema e na mentalidade dominante, [...]” inclinam-se “[...] 

a ignorar o processo de construção do conhecimento, suas características paradoxais, 

incertas, diversas e complexas” (p. 79). 

Para a pedagogia tradicional e, portanto, para a abordagem tradicional, “[...] o 

“concreto” (mostrar objetos, ilustrações, gravuras, etc.) serve apenas para gravar na 

mente o que é captado pelos sentidos [...]”. Dessa forma, mesmo que o material 

concreto seja mostrado, demonstrado, manipulado, o estudante “[...] não lida 

mentalmente com ele, não o repensa, não o reelabora [...]”, o que leva a aprendizagem 

seguir sendo “[...] receptiva, automática, não mobilizando a atividade mental e o 

desenvolvimento de suas capacidades intelectuais” (LIBÂNEO, 2013, p. 67). 

Nessa perspectiva, os docentes “[...] abstraem a subjetividade; 

despersonalizam os alunos, os homogeneízam, priorizando a razão e a memória”. Ao 

não considerar outras alternativas “[...] dá-se, então, a reprodução do sistema, um 

sistema educacional com orientações objetivistas, racionalistas, uniformizantes, 

burocratizantes, economicistas e excludentes”. Consequentemente, abre-se uma 

direção para um “[...] horizonte de punição para o qual aponta a avaliação 

classificatória” (SANTOS, 2008, p. 79- 80). 
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Divergindo dos mecanismos utilizados na abordagem tradicional, Pamplona 

(2006, p. 5) lembra que Rousseau já afirmava ser possível “[...] fazer algo pela 

educação da criança ou impedir que ela seja apenas parte de um corpo social 

desprovida de sua essência”. Por isso, a educação não deveria se sobrepor à “[...] 

criança com ensinamentos que ela ainda não está em condições de entender, seja 

pela razão prática ou pela moral”. 

Em contrapartida, pela persistência da abordagem tradicional é possível 

existirem estudantes que passem a preferir “[...] a certeza, a repetição dos modos de 

dar aulas, porque já as conhecem e sabem todas as maneiras de driblar o 

autoritarismo do sistema”. Contudo, percebe-se que a repetição não provoca 

entusiasmo, pois “[...] o encanto está na novidade” (SANTOS, 2008, p. 79). 

1.1.2 Abordagem Comportamentalista 

 A abordagem comportamentalista, de modo próximo à abordagem tradicional, 

caracteriza-se pela ênfase no objeto de conhecimento, mas se distingue da mesma 

por priorizar estratégias comportamentais voltadas para modelar o comportamento 

dos estudantes (SANTOS, 2005). Ao acentuar o controle de contingências e o uso de 

feedbacks constantes, a abordagem comportamentalista fornece “[…] elementos que 

especifiquem o domínio de uma determinada habilidade [...]”, favorecendo “[...] a 

adaptação de procedimentos instrucionais para que estes se ajustem às necessidades 

individuais de cada aluno, maximizando sua aprendizagem, desempenho, 

desenvolvimento” (MISUKAMI, 2016, p. 33). 

 Para Skinner, principal representante da análise funcional do comportamento, 

não se faz necessário preocupar-se “[...] em justificar por que o aluno aprende, mas 

sim em fornecer uma tecnologia que seja capaz de explicar como fazer o estudante 

estudar e que seja eficiente na produção de mudanças comportamentais” (SANTOS, 

2005, p. 23).  

“[...] nesse tipo de abordagem, supõe-se e objetiva-se que o professor 
possa aprender a analisar os elementos específicos de seu 
comportamento, seus padrões de interação, para, dessa forma, 
ganhar controle sobre eles e modificá-los em determinadas direções 
quando necessário, ou mesmo desenvolver outros padrões 
(MIZUKAMI, 2016, p. 21). 
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 Quando implementada nas escolas, essa abordagem estimula um ensino que 

“[...] deve utilizar-se de reforços e recompensas para, por meio de treinamento, atingir 

objetivos preestabelecidos” (SANTOS, 2005, p. 23). Essa é uma estratégia utilizada 

pelo docente para “[...] possibilitar ou aumentar a probabilidade de ocorrência de uma 

resposta a ser aprendida [...]” e, por isso, esse profissional deverá dispor e planejar 

com muita atenção “[...] as contingências desses reforços em relação às respostas 

desejadas” (MIZUKAMI, 2016, p. 32). 

 Santos (2005) analisa a função da escola, a posição do docente e do 

estudante, bem como as condições implicadas nos processos de ensino e de 

aprendizagem quando a abordagem comportamentalista é adotada. A síntese dessa 

análise integra o Quadro 2.   

Quadro 2 - Implicações na abordagem comportamentalista no contexto escolar 

Dimensão Caracterização 

Escola 
Constitui uma agência educacional, configurando-se em um modelo 
empresarial aplicado à escola, na qual existe uma divisão entre 
planejamento (quem planeja) e execução (quem executa).  

Docente 
É o educador que seleciona, organiza e aplica um conjunto de meios 
que garantam a eficiência e a eficácia do ensino. 

Estudante 
Elemento para quem o material é preparado. O estudante eficiente e 
produtivo é o que responde adequadamente à situação apresentada, 
demonstrando capacidade em moldar seu comportamento. 

Ensino e 
aprendizagem 

Os objetivos educacionais são operacionalizados e categorizados a 
partir de classificações: gerais (educacionais) e específicos 
(instrucionais). Ênfase nos meios: recursos audiovisuais, instrução 
programada, tecnologias de ensino, ensino individualizado (módulos 
instrucionais), “máquinas de ensinar”, computadores, hardwares, 
softwares. Os comportamentos desejados serão instalados e 
mantidos nos estudantes por condicionantes e reforçadores. 

Fonte: adaptado de Santos (2005). 

 Na abordagem comportamentalista, observa-se a existência de uma ênfase 

na operacionalização de recursos para alcançar comportamentos desejados. Nesse 

sentido, a subjetividade e o contexto não assumem um papel de relevância na prática 

pedagógica. 

1.1.3 Abordagem Humanista 

  Contrapondo-se às abordagens tradicional e comportamentalista, a 

abordagem humanista valoriza a autonomia sem centrar a prática pedagógica na 

metodologia ou nos recursos. Tendo como foco o estudante e suas particularidades, 
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a abordagem prioriza o “[...] desenvolvimento de um clima que possibilite liberdade 

para aprender” (MISUKAMI, 2016, p. 5). 

 Carl Rogers e Jean-Jacques Rousseau são precursores da abordagem 

humanista. Suas contribuições colaboram para compreender as limitações de 

abordagens que “[...] carecem de uma maior ênfase nas estruturas e nos processos 

sociais, tão fundamentais na formação humana [...]” (MOGILKA, 2005, p. 365). 

Mizukami (2016, p. 37-38) confirma a indicação de Mogilka ao afirmar que a 

abordagem humanista “[...] dá ênfase a relações interpessoais e ao crescimento que 

delas resulta, centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, em seus 

processos de construção e organização pessoal da realidade, e em sua capacidade 

de atuar [...]”. Mizukami, igualmente, destaca a preocupação da referida abordagem 

com a “[...] orientação interna, com o autoconceito, com o desenvolvimento de uma 

visão autêntica de si mesmo, orientada para a realidade individual e grupal”. 

Ao docente, compete a função de facilitador da aprendizagem, dinamizando 

condições para os estudantes aprenderem (SANTOS, 2005). Nesse processo, 

estimula a autonomia do estudante com dinâmicas que visam a exploração de suas 

vivências sociais para desenvolver, desde criança, “[...] o desejo de ‘manifestar em 

grupo as diferentes formas de sua atividade’, entre as quais, mais tarde, as de 

cidadão” (FILLOUX, 2010, p. 34). 

1.1.4 Abordagem Cognitivista 

 A abordagem cognitivista, por sua vez, tem como foco a interação entre sujeito 

e objeto, sendo que a aprendizagem decorre “[...] da assimilação do conhecimento, 

também da modificação de estruturas mentais já existentes [...]” (SANTOS, 2005, p. 

25). Nesse processo, o trabalho com os outros indivíduos é decisivo, pois parte-se do 

princípio de que a aprendizagem ocorre não apenas quando se compartilham ideias 

e informações, mas também responsabilidades e decisões (MISUKAMI, 2016). 

 Santos (2005, p. 26) reforça que, nessa abordagem, compete ao docente “[...] 

criar situações desafiadoras e desequilibradoras [...]” que visem a “[...] estabelecer 

condições de reciprocidade e cooperação ao mesmo tempo moral e racional [...]”. 

Nesse processo, “[...] o eu individual descentra-se, progressivamente, em relação a 

outras perspectivas, chegando à autonomia e às relações de reciprocidade e 

cooperação” (CHAKUR, 2002, p.159). 
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 Nesse sentido, o objetivo da educação não consiste “[...] na transmissão de 

verdades, informações, demonstrações, modelos etc., e sim em que o aluno aprenda, 

por si próprio, a conquistar essas verdades, mesmo que tenha de realizar todos os 

tateios pressupostos por qualquer atividade real” (MIZUKAMI, 2016, p. 71). 

 Por meio de um processo de assimilação “[...] o indivíduo explora o ambiente, 

toma parte dele, transformando-o e incorporando-o a si [...]”. Assim, a base da 

aprendizagem é o pensamento “[...] que se constitui de um conjunto de mecanismos 

que o indivíduo movimenta para se adaptar ao meio ambiente; o conhecimento é 

adquirido por meio de uma construção dinâmica e contínua” (SANTOS, 2005, p. 25). 

 Pela abordagem cognitivista, defende-se que o estudante “[...] aprende melhor 

o que faz por si próprio [...]”, enquanto o docente disponibiliza “[...] condições propícias 

para que, partindo de suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa 

buscar por si mesmo [...]” (LIBÂNEO, 2013, p. 68). Por isso, ainda que o estudante 

deva “[...] ser tratado de acordo com as características estruturais próprias de sua fase 

evolutiva, e o ensino precisa [...] ser adaptado ao desenvolvimento mental e social 

[...]”, cabe ao docente “[...] a orientação necessária para que os objetivos sejam 

explorados pelos alunos, sem jamais oferecer-lhe a solução pronta” (MIZUKAMI, 

2016, p. 78-79). 

1.1.5 Abordagem Sociocultural 

 Como última abordagem de sua classificação, Misukami (2016) situa a 

sociocultural. Tal abordagem, igualmente, pode ser identificada como interacionista, 

pois prioriza a relação “[...] entre sujeito e objeto de conhecimento, embora tenha como 

ênfase o sujeito como elaborador e criador do conhecimento” (SANTOS, 2005, p. 25).  

 Misukami (2016, p. 93) destaca como um dos diferenciais da abordagem sua 

ênfase na ideia de que “[...] o homem se constrói e chega a ser sujeito na medida em 

que, integrado em seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete, tomando 

consciência de sua historicidade”. Por isso, “[...] quanto mais ele reflete sobre a 

realidade, sobre a sua própria situação concreta, mais se torna [...] consciente, 

comprometido a intervir na realidade para mudá-la” (p. 88). 

 Santos (2005, p. 25) lembra que “[...] na abordagem sociocultural, o fenômeno 

educativo não se restringe à educação formal, por intermédio da escola, mas a um 

processo amplo de ensino e aprendizagem, inserido na sociedade”. Em decorrência, 
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“[...] deve levar o indivíduo a uma consciência crítica de sua realidade, transformando-

a e melhorando-a”. 

 A abordagem sociocultural “Postula para o ensino a tarefa de propiciar aos 

alunos o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades intelectuais, mediante 

a transmissão e assimilação ativa dos conteúdos escolares [...]”. Nesse processo, 

envolve “[...] noções sistematizadas e as qualidades individuais dos alunos que lhes 

possibilitam a autoatividade e a busca independente e criativa das noções” (LIBÂNEO, 

2013, p. 74). 

 Diante dessa perspectiva, “[...] os objetivos educacionais são definidos a partir 

das necessidades concretas do contexto histórico social no qual se encontram os 

sujeitos [...]”, visando à busca por uma consciência crítica. Por isso, “[...] O diálogo e 

os grupos de discussão são fundamentais para o aprendizado” e “os ‘temas geradores’ 

para o ensino devem ser extraídos da prática de vida dos educandos” (SANTOS, 

2005, p. 27). 

1.2 A EDUCAÇÃO COMPLEXA COMO UMA NOVA ABORDAGEM DO ENSINO 

González Velasco (2017) é um dos autores que anuncia a emergência de um 

novo paradigma educacional, o que remete à confirmação da emergência de novas 

abordagens educacionais. Para esse autor, a realidade atual consome, mas, também, 

acaba por transformar para que, ao submergir, seja possível emergir renovado. Essa 

possibilidade, contudo, indica a necessidade de repensar as práticas pedagógicas no 

sentido de que se comprometam com a religação das diferentes áreas do 

conhecimento e dessas com a realidade.  

Diante dessa necessidade, a educação complexa emerge como uma nova 

abordagem de ensino e colabora para redimensionar práticas pedagógicas 

fragmentadas, lineares e descontextualizadas. Um de seus compromissos é não 

separar o humano do universo, o que implica que as áreas do conhecimento se 

orientem por aquilo que Morin (2009) sistematiza como ‘condição humana’, superando 

a crença de que os conhecimentos científicos, por si mesmos, são capazes de 

solucionar os problemas da realidade atual e de enfrentar as incertezas em relação 

ao futuro (ZWIEREWICZ, 2017). 

Várias são as condições que diferenciam a educação complexa em relação às 
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abordagens de ensino destacadas por Misukami (2016). Para Petraglia (2008, p. 35), 

a educação complexa tem como papel “[…] propiciar a reflexão e a ação de resgatar 

a nossa essência e a nossa humanidade, acenando com novas perspectivas de 

resistência, emancipação e felicidade”. Nesse sentido, promove o pensamento 

complexo e, em decorrência, o conhecimento complexo ou pertinente, ou melhor, o 

conhecimento que “[...] abarca a vida, abraça o objeto de estudo, o fato e o fenômeno 

[...]”, já que “Não há nada ou coisa ou fato que possa ser compreendido à luz do 

Pensamento Complexo de forma isolada. Isso porque não há nada isolado no 

universo” (SÁ, 2019, p. 21). 

Como uma possibilidade concreta, a educação complexa se dinamizada por 

meio da transdisciplinaridade. Nesse processo, enquanto o pensamento complexo é 

considerado “[…] um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca as 

relações existentes entre os diversos aspectos da vida […]” (PETRAGLIA, 2013, p. 

16), a transdisciplinaridade reverbera o que está entre os componentes curriculares, 

através e além deles (NICOLESCU, 2018). 

Para Espinosa Martinez (2014, p. 46), ambos os conceitos – pensamento 

complexo e transdisciplinaridade – “[…] aparecem como duas formas de pensamento 

atual, agrupados à busca de uma perspectiva integradora do conhecimento e da 

realidade como reação a uma visão atomizante e fragmentada”. Ao articular os 

conceitos, a educação complexa supera uma visão educacional que coaduna com a 

cisão entre tempo e história e entre ciência e ser humano. Isso, de acordo com 

Petraglia (2008, p. 32), acirrou “[…] o individualismo e, com ele, o isolamento do 

sujeito”. 

As possibilidades para superar práticas pedagógicas desconectadas da 

realidade se ampliam quando o pensamento complexo e a transdisciplinaridade se 

aproximam da ecoformação, pois os fundamentos deste último conceito “[...] são um 

convite para o reencontro e para o diálogo entre o natural e o cultural […]” para que, 

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

reencontrar os outros” (SILVA, 2008, p. 102). Segundo a autora, propõe-se, por meio 

da ecoformação, 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” (p. 102), condição que é prioritária na educação complexa. 
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2 EDUCAÇÃO COMPLEXA E A METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS 

ECOFORMADORES (PCE) 

 

Neste capítulo, a perspectiva da educação complexa é vinculada a uma 

possibilidade metodológica convergente. Isso porque se defende, nesta pesquisa, que 

uma educação comprometida com uma realidade permeada por emergências que se 

intensificaram neste século demanda alternativas metodológicas que a dinamizem.  

Ao contextualizar a realidade das duas primeiras décadas do século XXI, 

observa-se que as mesmas caracterizam “[...] um dos períodos históricos da 

humanidade marcados por violência, miséria e guerras, bem como grandes desafios, 

mudanças científicas e tecnológicas cada vez mais conflituosas e incertas [...]” 

(PINHO; SUANNO; SUANNO, 2015, p. 17). Diante desse contexto, os docentes “[...] 

defrontam-se com a necessidade de optar por metodologias que auxiliem na 

resolução de problemas enquanto estimulam o acesso, a apropriação, a produção e 

a difusão de conhecimentos das diferentes áreas [...]” (ZWIEREWICZ, 2019, p. 34), 

especialmente a partir da pandemia causada pelo SARS-CoV-2 e que tem afetado as 

escolas de uma forma abrupta. 

As metodologias acessíveis oscilam entre as que acentuam o reducionismo, 

valendo-se da transmissão e da reprodução de conhecimentos produzidos no 

passado ou da exaltação da via tecnicista e as que, de acordo com González Velasco 

(2017), estimulam a religação das áreas do conhecimento e dessas com a realidade. 

No caso desta pesquisa, prioriza-se a metodologia do PCE por ser articulada às ideias 

desse autor.  

Essa opção se justifica pelo potencial que a metodologia oferece a fim de 

estimular o pensamento complexo e, em decorrência, o conhecimento complexo ou 

pertinente. Ou seja, o conhecimento que, de acordo com Sá (2019, p. 21), “[...] abarca 

a vida, abraça o objeto de estudo, o fato e o fenômeno [...]”. 

A utilização do PCE objetiva superar práticas pedagógicas centradas no “[...] 

docente e na transmissão de conteúdos [...]” e mediante as quais “[...] os estudantes 

mantêm uma postura passiva, apenas recebendo e memorizando as informações 

numa atitude de reprodução [...]”. Portanto, uma perspectiva na qual se destina a eles 

o compromisso de “[...] receber e absorver uma quantidade enorme de informações 

apresentadas pelo docente [...]”, não oferecendo sequer um “[...] espaço para o 
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estudante manifestar-se e posicionar-se de forma crítica” (DIESEL; BALDEZ; 

MARTINS, 2017, p. 270). 

Por isso, Diesel, Baldel e Martins (2017, p. 284) defendem que “[...] é 

necessário transcender o modelo tradicional de ensino, pautado numa aprendizagem 

mecânica e numa postura passiva do estudante”. Com efeito, 

A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado 
verdadeiro do objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona 
muito mais como paciente da transferência do objeto ou do conteúdo 
do que como sujeito crítico, epistemologicamente curioso, que constrói 
o conhecimento do objeto ou participa de sua construção (FREIRE, 
2019, p. 67). 

Por outro lado, Veiga (2006) lembra não ser mais concebível destinar ao 

docente o papel de simplesmente ensinar o conteúdo, pois existem demandas nas 

práticas pedagógicas que vêm exigindo outras competências para facilitar e 

intermediar o acesso à informação. Por isso, opta-se, nesta pesquisa, por uma 

metodologia de ensino capaz de estimular tanto a interação entre a informação e a 

realidade como a projeção e a implementação de metamorfoses no contexto local. 

Nesse sentido, coaduna-se com uma alternativa que aposta na mudança ao 

propiciar não apenas “[...] estratégias pedagógicas diversificadas que envolvam 

diretamente os alunos na construção ativa do conhecimento [...]” (REMPEL, 2016, p. 

84), mas que também lhes possibilite uma posição de protagonismo no sentido de 

gerar soluções e de intervir na realidade com a apoio dos conteúdos curriculares. Esse 

processo traz a exigência de um novo perfil docente capaz de perceber o quanto “[...] 

a fragmentação dos conteúdos e sua desarticulação com o contexto social [...] 

evidencia a histórica dicotomia entre teoria e prática [...]” (DIESEL; BALDEZ; 

MARTINS, 2017, p. 276). Para esses autores, essa, inclusive, 

[...] pode ser uma das causas de desmotivação, desinteresse e apatia 
dos estudantes. Daí porque defende-se a ideia de que a educação 
desenvolvida na escola precisa ser útil para a vida, de modo que os 
estudantes possam articular o conhecimento construído com 
possibilidades reais de aplicação prática, ou seja, aprender com 
sentido, com significado contextualizado (DIESEL; BALDEZ; 
MARTINS, 2017, p. 276). 

Rempel (2016, p. 84) reafirma que “[...] não basta para o professor saber o 

conteúdo que deve ser abordado, mas considerar todas as implicações que levam ao 

processo de aprendizagem pelos alunos, passando pela escolha de estratégias e 
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recursos metodológicos”. Sobretudo, “[...] aprender por meio de experiências práticas 

parece ser o caminho mais natural e eficaz para isso”. 

Nesse sentido, Jófili (2002, p. 196) defende a necessidade de “[...] assegurar 

um ambiente dentro do qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre suas 

próprias ideias; aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos 

seus [...]”. Para Zwierewicz, Simão e Silva (2019, p. 19), esse ambiente precisa “[...] 

educar para a vida e a partir da vida [...]” e se constituir em “[...] uma oportunidade de 

redirecionarmos os rumos da história a partir das especificidades da realidade local”. 

É com essa perspectiva que se gerou a metodologia do PCE, cuja ênfase é 

promover possibilidades para aproximar o currículo às realidade, articulando teoria e 

prática (ZWIEREWICZ; TORRE, 2019). Para os autores, a iniciativa tem “[...] 

colaborado para estimular mudanças no contexto educacional e para além dele” (p. 

52), por isso optou-se por utilizá-la como metodologia de ensino na intervenção 

proposta nesta pesquisa. 

Lançou-se a referida metodologia no “[...] livro ‘Uma escola para o século XXI: 

Escolas Criativas e resiliência na educação’” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2019, p. 52). 

De autoria dos mencionados pesquisadores, a metodologia tem como base 

epistemológica o paradigma ecossistêmico e o pensamento complexo, enquanto sua 

perspectiva de implementação se define com base na transdisciplinaridade e na 

ecoformação. 

Ao se amparar no paradigma ecossistêmico, o PCE reforça aquilo que Moraes 

(2018) evidencia como um modo de pensar que estimula a perceber as implicações 

do processo de auto-organização no arranjo do mundo exterior e que também está 

inscrito dentro de cada um. Nesse sentido, a metodologia do PCE “[...] amplia a visão 

em relação aos conteúdos e favorece o vínculo destes com a realidade. Além disso, 

amplia uma visão crítica sobre a realidade e estimula intervenções que promovam o 

bem-estar pessoal, social e ambiental” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2019, p. 54) 

O PCE é constituído por uma estrutura formada por dez organizadores 

conceituais ancorados em um pensamento organizador (pensamento complexo) que 

mobiliza docentes e estudantes a transitarem entre conteúdos curriculares e a 

realidade local e global. Nesse processo,  

[...] valoriza o trabalho colaborativo e fortalece a resiliência de 
gestores, docentes e estudantes que percebem o potencial para 
transformar a realidade, devidamente apoiados pelos conhecimentos 
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curriculares apropriados ou aprofundados durante o desenvolvimento 
dos projetos (ZWIEREWICZ; TORRE, 2019, p. 55). 

 Os organizadores conceituais que compõem a estrutura dos PCE são 

sistematizados na sequência:  

Epítome: é o ponto de partida, a âncora, o entorno de interação entre 
teoria e prática e, portanto, entre ciência e realidade, seus valores, 
problemas e avanços. Como momento fundamental para criar o clima 
propício para a aprendizagem, a situação se caracteriza como um 
movimento em que os estudantes interagem com a realidade atual e 
projetam perspectivas de futuro, percebendo desafios e possibilidades 
a partir de uma situação-problema ou de um estudo de caso. Enquanto 
se efetiva, esse momento deve provocar um encantamento em relação 
à aprendizagem, para que os estudantes se sintam impactados pela 
realidade conectada por meio do projeto.  
Legitimação teórica: refere-se à justificativa sobre a importância, o 
interesse, a atualidade, a relevância e o impacto do projeto em função 
dos conhecimentos já disseminados e implicados nos conteúdos 
curriculares.  
Legitimação pragmática1: diz da consideração das necessidades e 
potencialidades da realidade atual e futura, evitando a cegueira do 
conhecimento mencionada por Morin (2001). Ao atuar de forma 
articulada à legitimação teórica, a legitimação pragmática auxilia na 
identificação de situações emergenciais que justifiquem possíveis 
intervenções, situando a importância da relação entre os conteúdos 
curriculares e a 56 realidade local e global.  
Perguntas geradoras: são fundamentais para estimular a criatividade 
e a própria atitude indagadora, contribuindo para o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas como: reconhecer, identificar, observar, 
analisar, avaliar, criar, transformar e difundir. Elas colaboram também 
para incluir outras dimensões além das cognitivas, estimulando o 
desenvolvimento integral.  
Metas: são os resultados fortemente desejados e marcam a direção, 
o sentido dentro de uma determinada visão de ser humano e de 
concepção educativa. Elas têm um valor para quem as propõem e, por 
isso, estão dentro de cada um, da mesma forma que estão os sonhos, 
as aspirações. É um termo que se diferencia quando comparado aos 
objetivos, que geralmente são definidos de fora para dentro, ou seja, 
do sistema para a pessoa.  
Eixos norteadores: formam-se por objetivos, conceitos e conteúdos. 
Eles têm a tarefa de ajudar na sensibilização e na tomada de 
consciência em relação ao papel de cada um diante do que se trabalha 
no projeto e que, de alguma forma, está conectado à vida. Não são, 
portanto, relações de conteúdos previstos pelo sistema e trabalhados 
sem uma contextualização em relação às demandas da realidade, 
tampouco são elementos sem vinculação com as metas e com os 
outros organizadores conceituais desta sequência didática.  
Itinerários: constituem-se por atividades organizadas desde uma 
perspectiva complexa, transdisciplinar e ecoformadora. Sua 

                                            
1 Nesta pesquisa opta-se pelo termo prática como ocorrido em outros estudos do PPGEB/UNIARP, 
entre eles, Koteski (2021). 
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organização está ligada aos outros organizadores conceituais e, por 
isso, eles mantêm uma vinculação permanente com as perguntas 
geradoras, os objetivos e os outros aspectos que constituem o projeto.  
Coordenadas temporais: referem-se ao tempo disponível para o 
desenvolvimento do projeto, prevendo o período necessário para 
alcançar as metas e possibilitar a satisfação das necessidades 
individuais e coletivas – que podem ser intelectuais, emocionais, 
físicas, relacionais ou de outra ordem –, bem como o tempo necessário 
para o despertar da consciência diante da realidade estudada – traçar, 
viabilizar e difundir as intervenções.  
Avaliação emergente: é uma atividade formativa fundamental para 
comprovar os resultados das práticas e, sobretudo, para acompanhar, 
revisar, compartilhar e potencializar as ações, assim como intervir e 
avançar nelas. Por isso, seu foco não deve ser somente o planejado, 
mas também o não previsto, o emergente e o que, por algum motivo, 
passou a fazer parte do processo, tal como a tomada de consciência, 
a sensibilidade, os valores, os hábitos, as relações.  
Polinização: é o momento de fecundação do projeto no entorno em 
que foi desenvolvido e em outros contextos, dando vida à proposta 
matricial, de tal modo que as ideias e os valores sigam ativos após o 
término do projeto, diferenciando-se das grandes ideias que têm vida 
curta porque não germinam em um sistema que possibilita sua 
continuidade. Por isso, é importante compartilhar o projeto e os 
resultados em entornos que estimulem sua sequência, entendendo-
se, portanto, que é preciso polinizar para seguir adiante. É, então, o 
que fica depois do encerramento do projeto (ZWIEREWICZ, 2019, p. 
198-199, grifos da autora).  

A utilização dos organizadores conceituais “[...] colabora para superar práticas 

pedagógicas centradas na simples reprodução dos conhecimentos e no 

distanciamento do currículo em relação à realidade” (ZWIEREWICZ, 20019, p. 199), 

especialmente pela sua flexibilidade. Na pesquisa desenvolvida por Oliveira (2020, p. 

98), observou-se, por exemplo, que “[...] a flexibilidade da metodologia do PCE 

possibilitou ultrapassar fronteiras estabelecidas no planejamento para dar vasão ao 

emergente e ao imprevisto [...]”, sendo que, ao envolver bebês e crianças bem 

pequenas em seu desenvolvimento, “[...] ampliou possibilidades para a expressão 

infantil [...]” posicionando as crianças como “[...] protagonistas de transformações que 

foram além da revitalização do espaço escolar”.  

2.1 A IMPLICAÇÃO DO PCE EM PESQUISAS DO PPGEB/UNIARP 

 Na análise das dissertações do PPGEB/UNIArp defendidas até o ano de 2020, 

identificaram-se seis dissertações envolvendo a utilização da metodologia do PCE: 

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

Oliveira (2020).  
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 Os estudos desenvolveram-se na Educação Infantil e o Ensino Fundamental e 

envolveram duas escolas de Caçador (sendo uma delas escola do campo), uma do 

município de Timbó Grande, uma do município de Macieira e uma do município de 

Lebon Régis. No total, cinco escolas e quatro municípios implicados nas pesquisas.  

 A análise das seis dissertações se deu em quatro etapas: na primeira, 

levantaram-se os títulos das dissertações, o ano, o pesquisador responsável e a linha 

de pesquisa de vínculo; na segunda, compilaram-se os objetivos gerais, os conceitos 

e os autores de referência; na terceira, o tipo e a abordagem de pesquisa, os 

participantes e os instrumentos de coleta de dados; na quarta e última, destacaram-

se os principais resultados.  

Os resultados da análise registram-se nos quatro quadros apresentados e 

contextualizados na sequência, haja vista serem fundamentais para colaborar na 

organização do grupo focal, que adaptou o PCE elaborado em uma das disciplinas 

ofertadas pelo PPGEB/UNIARP à realidade dos estudantes implicados nesta 

pesquisa. 

2.2 DISSERTAÇÕES, ANO, PESQUISADOR E LINHA DE PESQUISA 

 A busca por pesquisas do PPGEB/UNIARP, envolvendo a utilização do PCE, 

levou à localização de seis dissertações defendidas entre os anos de 2018 a 2020. 

Elas envolveram cinco instituições de ensino vinculadas à quatro redes municipais de 

ensino.  

Todas as pesquisas abordaram a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

simultaneamente ou, especificamente, uma das etapas. Além disso, observou-se que 

todas se vinculam à Linha de Pesquisa Cultura, Ensino e Formação Docente, 

conforme consta no Quadro 3. Destaca-se que, atualmente, a linha foi 

complementada, passando à Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente. 

A expressão ‘Projeto Criativo Ecoformador’ está presente em quatro títulos das 

seis dissertações. Nas outras duas, seu uso vincula-se ao desenvolvimento do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas e pode ser constatado na leitura 

do resumo e em outras seções das dissertações.  
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Quadro 3 - Dissertações do PPGEB envolvendo o PCE 

Título da Dissertação Ano Pesquisador Linha de 
Pesquisa 

Influência do Programa de Formação-Ação 
em Escolas Criativas na transformação das 
práticas pedagógicas em uma escola do 
campo 

 
 

2018 

 
Aline Lima da 

Rocha Almeida 

Cultura, Ensino, 
Saúde e 

Formação 
Docente 

Implicações dos Projetos Criativos 
Ecoformadores (PCE) no desenvolvimento 
integral de crianças da Educação Infantil 

 
2019 

Eliane 
Scheffmacher 

Felipus 

Cultura, Ensino, 
Saúde e 

Formação 
Docente  

Pertinência do ensino no uso da metodologia 
dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 
no Ensino Fundamental 

 
2019 Erenita 

Hoffmann 

Cultura, Ensino, 
Saúde e 

Formação 
Docente 

Da decodificação ao potencial transformador 
da leitura: indicadores para a aproximação de 
projetos de ensino à metodologia dos Projetos 
Criativos Ecoformadores (PCE) 

2019 
Nadir Zimmer 

Telegen 

Cultura, Ensino, 
Saúde e 

Formação 
docente  

Indicadores de práticas transdisciplinares de 
leitura, produção e interpretação textual 
detectados no Programa de Formação-Ação 
em Escolas Criativas 

 
2019 

Helena 
Castilho 
Zielinski 

Cultura, Ensino, 
Saúde e 

Formação 
Docente 

Cenários ecoformadores e campos de 
experiência: contribuições de um Projeto 
Criativo Ecoformador para o desenvolvimento 
integral de bebês e de crianças bem 
pequenas 

 
 

2020 

 
Beatriz Alves 
de Oliveira 

 

Cultura, Ensino, 
Saúde e 

Formação 
Docente 

Fonte: Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019), Zielinski (2019), 
Oliveira (2020). 

2.3 OBJETIVO, CONCEITOS E AUTORES DE REFERÊNCIA DOS ESTUDOS 

PRECEDENTES 

 Das seis dissertações selecionadas, três avaliam os impactos da metodologia 

do PCE em uma variável dependente. Enquanto, na de Felipus (2019), a variável 

dependente constitui o desenvolvimento integral de crianças2, na de Oliveira (2020) 

constitui o desenvolvimento integral de bebês e de crianças bem pequenas3 que 

frequentam a Educação Infantil; finalmente, na de Hoffmann (2019), constitui-se a 

pertinência do ensino no 5º ano do Ensino Fundamental. 

Um quarto estudo levou à análise da metodologia do PCE, sem, contudo, 

aplicar a proposta. Trata-se da pesquisa de Telegen (2019), que analisou a 

                                            
2 Crianças: conforme nomenclatura utilizada na BNCC (BRASIL, 2018). 
3 Bebês e crianças bem pequenas: conforme nomenclatura utilizada na BNCC (BRASIL, 2018). 
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proximidade de outro projeto de ensino e de aprendizagem à referida metodologia.  

Já o estudo de Almeida (2018) avaliou os impactos do Programa de Formação-

Ação em Escolas Criativas sobre a prática pedagógica em uma escola do campo, 

utilizando a metodologia do PCE como forma de transladar para a sala de aula o que 

foi trabalhado durante os encontros formativos.  Por fim, a pesquisa de Zielinski (2019) 

de modo semelhante, avaliou os impactos Programa de Formação-Ação em Escolas 

Criativas sobre a prática pedagógica, no entanto, durante seu desenvolvimento, 

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

interpretação textual. 

 Na análise das pesquisas, identificaram-se três conceitos epistemológicos 

comuns: a) Pensamento Complexo ou complexidade, mencionado num total de 65 

vezes com base em contribuições, especialmente, de Morin, González Velasco, Torre 

e Zwierewicz; b) Transdisciplinaridade: citada 157 vezes com base, especialmente, 

em contribuições de Morin, Nicolescu e Zwierewicz; c) Ecoformação: mencionada122 

vezes com base, em especial, em Pineau, Silva e Zwierewicz. 

Quadro 4 - Objetivos, conceitos e referências das pesquisas do PPGEB envolvendo PCE 

Título Objetivo geral Conceito 
Fre-

quência 
Autores de referência 

Influência do 
Programa de 
Formação-
Ação Em 
Escolas 

Criativas na 
transformação 
das práticas 
pedagógicas 

em uma 
escola do 

Avaliar o potencial de 
um programa de 

formação 
transdisciplinar e 

ecoformador para a 
transformação da 

prática pedagógica e 
o atendimento das 

necessidades 
formativas dos 

docentes da EMEB 

Pensamento 
complexo/ 

Complexida-
de 
 

20 

Morin (1996) 
Torre (2009) 

Torre e Zwierewicz 
2009) 

Zwierewicz (2011, 
2017) 

Transdis-
ciplinaridade 

 
48 

Nicolescu (1997, 2005, 
2014), Brasil (2007), 
Piaget (1972), Pukall 

2017) 
Zwierewicz (2013) 
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campo 
Implicações 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadore

s (PCE) no 
desenvolvime
nto integral de 

crianças da 
Educação 

Infantil 
Pertinência do 
ensino no uso 

da 
metodologia 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadore

s (PCE) no 
Ensino 

Fundamental 

Rodolfo Nickel, em 
Caçador, Santa 

Catarina 

Ecoformação 
 

43 

Torre (2009) 
Silva (2008 

 Mallart (2009), 
Zwierewicz (2011, 

2013) Pukall (2017). 

Da 
decodificação 
ao potencial 

transformador 
da leitura: 

indicadores 
para a 

aproximação 
de projetos de 

ensino à 
metodologia 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadore

s (PCE) 
Indicadores 
de práticas 

transdisciplina
res de leitura, 
produção e 

interpretação 
textual 

detectados no 
Programa de 
Formação-
Ação em 
Escolas 
Criativas 

Avaliar as 
contribuições da 
metodologia dos 
Projetos Criativos 
Ecoformadores - 

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, a partir de 
uma análise pautada 

nos campos de 
experiência definidos 

na BNCC 

Pensamento 
complexo/ 

Complexida-
de 

7 

 
 

Brasil (2017) 
Morin (2009), González 

Velasco (2017) 
Torre e Zwierewicz 

(2009) 
 

 

Transdis-
ciplinaridade 

15 
Nicolescu (2005, 2014, 

2015) 

Ecoformação 
 

14 
Pineau (2005) 
Silva (2008) 

 

Influência do 
Programa de 
Formação-
Ação Em 
Escolas 

Avaliar a utilização 
da metodologia dos 
Projetos Criativos 
Ecoformadores 
(PCE) e seus 

Complexida-
de 
 

11 
Brito et al., (2015) 

Silva (2008) 

Transdis-
ciplinaridade 

31 
Morin (2009) 

Zwierewicz (2014, 
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Criativas na 
transformação 
das práticas 
pedagógicas 

em uma 
escola do 

campo 
Implicações 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadore

s (PCE) no 
desenvolvime
nto integral de 

crianças da 
Educação 

Infantil 
Pertinência do 
ensino no uso 

da 
metodologia 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadore

s (PCE) no 
Ensino 

Fundamental 

possíveis impactos 
sobre a pertinência 
do ensino no 5º ano 

do Ensino 
Fundamental de uma 

escola pública de 
Timbó Grande, Santa 

Catarina 

 2015, 2018) 
Nascimento (2007) 

Nicolescu (1997, 2005) 
Silva (2008) 

Sommerman, Mello e 
Barros (2005) 

Ecoformação 
 

28 
Pineau (2006) 
Silva (2008) 

Da 
decodificação 
ao potencial 

transformador 
da leitura: 

Indicadores 
para a 

aproximação 
de projetos de 

ensino à 
metodologia 
dos Projetos 

Criativos 
Ecoformadore

s (PCE) 
Indicadores 
de práticas 

transdisciplina
res de leitura, 
produção e 

interpretação 
textual 

detectados no 
Programa de 
Formação-
Ação em 
Escolas 

Analisar a 
proximidade e/ou 
distanciamento do 
Projeto Incentivo à 

Leitura, desenvolvido 
na EMEF Professora 

Cândida Bertotto 
Zucatti, do município 

de Macieira – SC, 
em relação à 

metodologia dos 
Projetos Criativos 
Ecoformadores – 
PCE, visando à 
identificação de 
indicadores úteis 

para o 
aperfeiçoamento da 

elaboração e do 
desenvolvimento de 

novos projetos. 

Transdiscipli-
naridade 

4 
 

Zwierewicz (2013) 
 

Ecoformação 
 

4 
 

Zwierewicz (2013) 
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Criativas 

Cenários 
ecoformadore
s e campos de 
experiência: 
contribuições 
de um Projeto 
Criativo 
Ecoformador 
para o 
desenvolvime
nto integral de 
bebês e 
crianças bem 
pequenas 

 

Analisar as 
contribuições do 

Programa de 
Formação-Ação em 
Escolas Criativas 

para ressignificação 
das práticas 

pedagógicas de 
docentes de uma 
escola vinculada à 
Rede Municipal de 
Timbó Grande, em 

Santa Catarina, 
sistematizando os 

indicadores de 
práticas 

transdisciplinares de 
leitura, produção e 

interpretação textual 
observados no seu 
desenvolvimento. 

Transdiscipli-
naridade 

 
18 

Nascimento (2007) 
Morin (1999, 2009) 
Nicolescu (1997) 

Zwierewicz (2014) 
Santos (2009) 

 

Influência do 
Programa de 
Formação-
Ação Em 
Escolas 

Criativas na 
transformação 
das práticas 
pedagógicas 

em uma 
escola do 

campo 

Avaliar o potencial de 
um Projeto Criativo 
Ecoformador (PCE) 

articulado aos 
campos de 

experiência para o 
desenvolvimento 

integral de bebês e 
crianças bem 
pequenas que 

frequentam o Centro 
de Educação Infantil 
Elmar Pereira Rosa, 
de Caçador, Santa 

Catarina. 

Complexida-
de 
 

27 

Morin (1998, 2001, 
2007) González 
Velasco (2017), 
Santos (2009), 

Petraglia (2008), 
Salles e Matos (2017) 
Sá (2019) Petraglia 
(2013) Zwierewicz 

(2014) 
Cruz e Costa (2015) 

Transdis-
ciplinaridade 

 
41 

Suanno (2013), 
Ribeiro; Moraes (2014), 
Nicolescu (2005, 2014), 

Cruz e Costa (2015), 
Freitas; Morin; 

Nicolescu (1994), Torre 
(2008), Zwierewicz et 

al. (2017), BRASIL 
(1998) 

Ecoformação 
 

33 

Silva (2008), Pineau 
(2005), Morin (2001), 

Pinho e Passos (2018), 
Mallart (2009), Salles 
(2017), Zwierewicz, 

Simão e Silva (2019) 

Fonte: Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019), Zielinski (2019), 
Oliveira (2020). 
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2.4 METODOLOGIA, PARTICIPANTES E INSTRUMENTOS IMPLICADOS NOS 

ESTUDOS CORRELATOS 

 Os seis estudos analisados priorizaram a pesquisa-ação, a qual se utiliza de 

intervenções. Nesse processo, efetivou o desenvolvimento de práticas que, para 

Petarnella e Silveira (2015, p. 25), partem “[...] da cotidianidade das ocorrências 

escolares”.  

 Em cinco estudos, a pesquisa-ação contou com o apoio de outros tipos de 

pesquisa, ou melhor, em dois, utilizaram-se a bibliográfica e a documental, enquanto 

em três dos estudos somente a documental. Em relação à abordagem, todas as 

pesquisas se utilizaram da qualitativa.  

 Participaram das pesquisas estudantes, docentes e pais e/ou responsáveis. 

Duas desenvolveram-se na Educação Infantil e quatro no Ensino Fundamental, sendo 

uma nos anos finais.  

Para a coleta de dados, utilizaram-se os seguintes instrumentos de pesquisa: 

questionários, roteiros de entrevista, observação e análise documental. Também, 

utilizaram-se formulários. 

Quadro 5 - Metodologia, participantes e instrumentos utilizados nas pesquisas do PPGEB 
envolvendo PCE 

Título Tipo de 

pesquisa 

Abordagem Participantes Instrumentos de 

pesquisa 

Influência do 
Programa de 
Formação-Ação 
Em Escolas 
Criativas na 
transformação 
das práticas 
pedagógicas em 
uma escola do 
campo 

Pesquisa-ação, 
bibliográfica e 
documental 

Qualitativa 

- oito docentes  
- 18 

estudantes 
dos anos 
iniciais do 

Ensino 
Fundamental 

- dois 
questionários 

- um roteiro de 
entrevista 

- dois formulários 

Implicações dos 
Projetos 
Criativos 
Ecoformadores 
(PCE) no 
desenvolvimento 
integral de 
crianças da 
Educação Infantil 

Pesquisa-ação 
e pesquisa 
documental 

Qualitativa 

- 18 crianças 
da Educação 

Infantil 
- nove pais 

e/ou 
responsáveis 

-um roteiro de 
análise 

documental 
-um roteiro de 
observação 

-um questionário 
aplicado aos pais 

Pertinência do 
ensino no uso da 
metodologia dos 

 
Pesquisa-ação 

 
Qualitativa 

- 16 
estudantes 
dos anos 

- um roteiro de 
questões para o 

grupo focal 
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Projetos 
Criativos 
Ecoformadores 
(PCE) no Ensino 
Fundamental 

iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

- dois roteiros de 
entrevista; 

- um formulário 
para sistematizar 
o planejamento 
dos docentes. 

Da decodificação 
ao potencial 
transformador da 
leitura: 
Indicadores para 
a aproximação 
de projetos de 
ensino à 
metodologia dos 
Projetos 
Criativos 
Ecoformadores 
(PCE) 

 
 

Pesquisa-ação 
e pesquisa 
documental 

Qualitativa 
- 11 estudantes 
do Ensino 
Fundamental 

 
- um roteiro de 

entrevista 
- um formulário 
comparativo. 

Indicadores de 
práticas 
transdisciplinares 
de leitura, 
produção e 
interpretação 
textual 
detectados no 
Programa de 
Formação-Ação 
em Escolas 
Criativas 

 
 
 
 

Pesquisa-ação 
e pesquisa 
documental 

 
 
 
 
 

Qualitativa 

- 12 docentes 
do Ensino 

Fundamental 
 

 
 

-um questionário 
- um roteiro de 

entrevista 

Cenários 
ecoformadores e 
campos de 
experiência: 
contribuições de 
um Projeto 
Criativo 
Ecoformador 
para o 
desenvolvimento 
integral de bebês 
e de crianças 
bem pequenas 

 

 
Pesquisa-ação, 
bibliográfica e 
documental 

 
 

Qualitativa 

- 16 crianças 
da Educação 
Infantil 
-sete pais e/ou 
responsáveis  

 
-um roteiro para 

análise 
-um roteiro de 
observação 

-um questionário 

Fonte: Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019), Zielinski (2019), 
Oliveira (2020). 

2.5 RESULTADOS DOS ESTUDOS CORRELATOS 

 Relacionado aos resultados, conforme consta no Quadro 6, destacou-se a 

contribuição do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas para a prática 
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pedagógica, apesar das especificidades apresentadas pelos dois estudos: 

- Em Almeida (2018): analisou-se a contribuição do programa formativo para a 

transformação da prática pedagógica dos docentes, evidenciada na articulação 

teórico-prática ao aproximar os conteúdos da realidade em que os estudantes 

estavam inseridos e nas oportunidades para a ampliação de diálogos fundamentados 

na teoria. Também, observaram-se mudanças nas temáticas selecionadas para a 

produção textual dos estudantes na implicação dos pais e/ou responsáveis em várias 

ações desenvolvidas e no comprometimento dos estudantes. 

- Em Zielinski (2019): analisou-se a contribuição do programa formativo na 

valorização do diálogo sobre a realidade local e a sua exploração na apropriação dos 

conceitos/conteúdos curriculares, ampliando a relação entre texto e contexto. A 

pesquisa também possibilitou situar dez indicadores de práticas transdisciplinares de 

escrita, produção e interpretação textual, entre eles, a vinculação das temáticas 

textuais à realidade local/global, a ampliação do conhecimento sobre a realidade 

próxima, a valorização de conteúdos vivos e o protagonismo dos estudantes. 

Em relação aos estudos que priorizaram os impactos do PCE sobre diferentes 

variáveis, evidenciaram-se os seguintes resultados: 

- Em Felipus (2019): o PCE estimulou o desenvolvimento integral, confirmado 

na implicação das crianças nas atividades e no parecer dos pais. 

- Em Hoffmann (2019): o PCE estimulou uma aprendizagem vinculada à 

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

também, de suas potencialidades, favorecendo, no processo, o encontro de soluções 

que melhorassem a escola e a prática pedagógica. 

- Em Oliveira (2020): o PCE estimulou o desenvolvimento integral, detectando-

se avanços nos cinco campos de experiência previstos na BNCC, sendo que, dos 50 

conceitos mais frequentes identificados nos registros dos pais e/ou dos responsáveis, 

31,6% vinculam-se ao campo de experiência ‘Eu, o outro e o nós’, e 26,33%, ao campo 

de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’, demonstrando terem sido os 

mais influenciados pelo PCE.  

- Em Telegen (2019): o confronto do projeto de leitura desenvolvido conforme 

metodologia do PCE possibilitou a identificação de dez indicadores que podem ser 

utilizados para avaliar/estimular a aproximação de diferentes projetos de ensino a uma 

perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, entre eles, a abertura de impacto e de 
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conexão do projeto à realidade local/global; ações envolvendo a realidade local; 

questões que estimulam a atitude indagadora; foco no desenvolvimento integral e na 

tomada de consciência; atividades transdisciplinares e ecoformadoras e perpetuação 

de resultados vinculados ao bem comum. 

Quadro 6 - Resultados das pesquisas do PPGEB envolvendo o PCE 

Título Resultados 

 
 
 

Influência do Programa 
de Formação-Ação em 
Escolas Criativas na 
transformação das 

práticas pedagógicas em 
uma escola do campo. 

Indicam que a proposta formativa contribuiu para 
transformação da prática pedagógica dos docentes, 
destacando-se na articulação teórico-prática ao aproximar os 
conteúdos da realidade em que os estudantes estão inseridos, 
nas oportunidades para ampliação de diálogos 
fundamentados na teoria, ressignificando a visão sobre os 
processos de ensino e de aprendizagem, na ampliação da 
criatividade e do protagonismo dos estudantes e no trabalho 
colaborativo. Em relação às necessidades formativas dos 
docentes que indicavam temas de preferência, além de 
estratégias para ampliação da participação da comunidade, 
do interesse dos estudantes e do comprometimento com a 
aprendizagem, a formação acentuou a discussão do 
planejamento e da metodologia de ensino e estimulou a 
implicação dos pais e/ou responsáveis em várias ações 
desenvolvidas: o comprometimento dos estudantes, 
redimensionando o que antes era considerado indisciplina, o 
interesse pela apropriação dos conteúdos, especialmente por 
ter sido estimulada sua articulação com a realidade local, sem 
subestimar demandas globais. 

Implicações dos Projetos 
Criativos Ecoformadores 

(PCE) no 
desenvolvimento integral 
de crianças da Educação 

Infantil 

Destaca-se que, em quatro projetos analisados em outros 
contextos, observou-se, entre outras condições, o estímulo à 
aproximação com a realidade das crianças implicadas, bem 
como a ênfase na interação, na transdisciplinaridade, na 
ecoformação e no desenvolvimento integral. Em relação ao 
PCE desenvolvido especificamente nesta pesquisa, destaca-
se o seu estímulo ao desenvolvimento integral, confirmado na 
implicação das crianças nas atividades e no parecer dos pais, 
relatando terem observado várias condições que o 
caracterizam em razão da implicação das crianças nas 
atividades. 

 
 

Pertinência do ensino no 
uso da metodologia dos 

Projetos Criativos 
Ecoformadores (PCE) no 

Ensino Fundamental 

Destaca-se que o uso da metodologia do PCE possibilitou 
estimular uma aprendizagem vinculada à valorização da 
realidade dos estudantes, não somente ao diagnóstico dos 
seus problemas, mas também de suas potencialidades, 
favorecendo que, no processo, fossem encontradas soluções 
que melhorassem a escola e a prática pedagógica. Os 
maiores beneficiados foram os estudantes que participaram 
de atividades, as quais implicaram a realidade local sem 
subestimar o âmbito global. Essas atividades foram apoiadas 
pelas perspectivas da transdisciplinaridade e da ecoformação, 
favorecendo a articulação teórico-prática e a aproximação do 
currículo escolar às demandas da realidade. 

 
 

Indicam que, no desenvolvimento do Projeto Incentivo à 
Leitura, trabalharam-se questões determinantes para evitar 
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Da decodificação ao 
potencial transformador 
da leitura: indicadores 
para a aproximação de 

projetos de ensino à 
metodologia dos Projetos 
Criativos Ecoformadores 

(PCE). 

que a prática da leitura se reduza à decodificação de textos. A 
aproximação do projeto com a metodologia do PCE também 
se observou tanto na utilização da memória da história e do 
envolvimento de membros da comunidade como na tomada 
de consciência em relação às vivências de pessoas com 
idades mais avançadas, além de outras condições cruciais 
para esse processo. Por outro lado, o distanciamento se 
verificou pela ausência de uma atividade de abertura prevista 
como epítome, de material de referência teórica para ampliar 
o desenvolvimento integral, a falta de definição de questões 
geradoras, de metas e de uma perspectiva interdisciplinar, 
tanto nos conteúdos abordados como na avaliação dos 
estudantes, além da impossibilidade de estabelecer uma 
cronologia articulada e na falta de uma polinização voltada 
para perpetuar os resultados. Portanto, se por um lado se 
observaram potencialidades do Projeto de Incentivo à Leitura 
para superar a ênfase na decodificação, por outro, há 
demandas a fim de ampliar possibilidades para o papel 
transformador da leitura. Identificaram-se, igualmente, dez 
indicadores que podem ser utilizados para avaliar/estimular a 
aproximação de diferentes projetos de ensino a uma 
perspectiva transdisciplinar e ecoformadora: abertura de 
impacto e de conexão do projeto à realidade local/global; 
estudos precedentes que fundamentem o projeto; ações 
envolvendo a realidade local; questões que estimulam a 
atitude indagadora; resultados concretos e quantificáveis; foco 
no desenvolvimento integral e na tomada de consciência; 
atividades transdisciplinares e ecoformadoras; cronologia 
articulada; avaliação comprometida com as demandas; 
perpetuação de resultados vinculados ao bem comum. 

 
 
 
 

Indicadores de práticas 
transdisciplinares de 
leitura, produção e 

interpretação textual 
detectados no Programa 
de Formação-Ação Em 

Escolas Criativas. 

Resultou em possibilidades para que valorizassem o diálogo 
sobre a realidade local e a explorassem na apropriação dos 
conceitos/conteúdos curriculares. Ao desenvolver práticas de 
leitura, produção e interpretação textual, essa condição 
facilitou aos docentes ampliar a relação entre texto e contexto. 
Em relação à percepção dos estudantes, as possibilidades 
transdisciplinares se caracterizaram quando mencionaram 
que passaram a ter acesso a conhecimentos não previstos no 
currículo do Ensino Fundamental, como algumas técnicas 
utilizadas pelos ervateiros no cultivo e na poda da erva-mate 
e ao cálculo de valores obtidos na venda da erva mate pelos 
produtores e o cobrado pelo comércio após o processo de 
industrialização. As percepções dos docentes e dos 
estudantes possibilitaram que se identificassem dez 
indicadores de práticas transdisciplinares de escrita, produção 
e interpretação textual: vinculação das temáticas textuais à 
realidade local/global; suportes que articulem texto e contexto; 
utilização de cenários alternativos de aprendizagem; 
ampliação do conhecimento sobre a realidade próxima; 
articulação teórico-prática; valorização de conteúdos vivos; 
comprometimento com a transformação; estímulo à escuta e 
à observação; alternância nas interações; estímulo ao 
protagonismo. 

Cenários ecoformadores  
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e campos de 
experiência:contribuições 

de um projeto Criativo 
Ecoformador para o 

desenvolvimento integral 
de bebês e de crianças 

bem pequenas. 

O estudo comprovou a contribuição do PCE para o 
desenvolvimento integral, detectando-se avanços nos cinco 
campos de experiência. Dos 50 conceitos mais frequentes 
identificados nos registros dos pais e/ou responsáveis, 31,6% 
vinculam-se ao campo de experiência ‘Eu, o outro e o nós’ e 
26,33% ao campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e 
imaginação’, demonstrando que foram os mais influenciados 
pelo PCE. Em relação ao protagonismo em decisões, 
envolvendo o uso de materiais não estruturados e vivências 
em cenários ecoformadores, detectaram-se conceitos como 
‘autonomia’, ‘independente’, ‘explora’, realizar’, ‘conta’, ‘faz’ e 
‘sabe’. 

Fonte: Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Telegen (2019), Zielinski (2019), 
Oliveira (2020). 

 

 As seis pesquisas mostraram-se fundamentais para adaptar o PCE 

desenvolvido na disciplina de Didática e Metodologia do Ensino na Educação Básica 

prevista na matriz curricular do PPGEB/UNIARP à realidade dos estudantes da escola 

implicada nesta pesquisa. Além de possibilitar que se observassem perspectivas da 

abordagem da educação complexa, os estudos analisados serviram para conhecer 

atividades que dinamizaram as pesquisas a partir da própria realidade em que foram 

desenvolvidas.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Considerando que o objetivo elaborar um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

envolvendo a temática das abelhas, proposto para o atendimento de especificidades 

do componente curricular Ciências e de necessidades formativas de estudantes dos 

anos finais da Escola Municipal de Educação Básica José Maria de Souza, em Timbó 

Grande, Santa Catarina, optou-se pela pesquisa-ação. A opção “[...] contribui para 

instaurar uma dinâmica dialógica e participativa com a perspectiva de promover 

mudanças a partir da prática” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 39). 

Severino (2007, p. 120) reforça que “A pesquisa-ação é aquela que, além de 

compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la”. Converge, portanto, 

com a proposta de desenvolvimento de um PCE, cuja pretensão foi a de estimular 

mudanças tanto na prática pedagógica como no entorno escolar enquanto eram 

atendidas demandas formativas dos estudantes participantes da pesquisa. 

O estudo também contou com o apoio da pesquisa documental. Utilizou-se 

essa alternativa em duas etapas: na identificação de competências articuladas ao 

pensamento complexo, à transdisciplinaridade e à ecoformação; e na adaptação de 

um PCE comprometido com o desenvolvimento de competências para atendimento 

de demandas dos estudantes. 

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

da quantitativa por não “[...] numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas” 

(RICHARDSON, 2007, p. 79). Para Minayo (2010, p. 23), a abordagem é fundamental 

para estimular o acesso a “[...] um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

A seleção da abordagem qualitativa justificou-se pelas possibilidades que 

oferecia ao atendimento das etapas previstas na pesquisa. Sistematizadas na 

sequência, as referidas etapas têm início no diagnóstico de demandas formativas dos 

estudantes que participaram do estudo e culminam com a análise da percepção dos 

mesmos sobre a intervenção.  

- Etapa I: conhecer demandas formativas de estudantes que frequentam o 8° 

ano do Ensino Fundamental na EMEB José Maria de Souza de Timbó Grande, Santa 

Catarina;  
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- Etapa II: identificar competências gerais e específicas da área de Ciências da 

Natureza indicadas na BNCC e que coadunam com o pensamento complexo, a 

transdisciplinaridade e a ecoformação;  

- Etapa III: propor um PCE a partir de uma proposta previamente elaborada 

durante a disciplina de Didática e Metodologia do Ensino na Educação Básica do 

Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB, adaptada às demandas dos 

estudantes envolvidos na pesquisa, aplicando-o durante o ano letivo; 

- Etapa IV: conhecer a percepção de estudantes da escola pesquisada sobre o 

PCE desenvolvido. 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 Participaram da pesquisa 12 estudantes e oito docentes, estando todos 

vinculados à EMEB José Maria de Souza de Timbó Grande.  

Os estudantes frequentavam o 8° ano do Ensino Fundamental. Por ser um 

número reduzido, teve-se por objetivo contar com a participação de todos desde que 

atendessem aos seguintes critérios: frequentar o 8° ano do Ensino Fundamental na 

EMEB José Maria de Souza de Timbó Grande; residir na comunidade ou em um bairro 

próximo à escola; frequentar a turma durante um período mínimo de 75% do tempo 

de desenvolvimento do PCE; ter a autorização dos pais e/ou responsáveis para 

participar da pesquisa.  

 Os docentes que participaram do estudo compõem o quadro de profissionais 

que ministravam aulas no componente curricular Ciências e atuam na referida turma 

do 8° ano do Ensino Fundamental da escola contemplada na pesquisa. Da mesma 

forma que proposto para os estudantes, a intenção era contar com a participação de 

todos os docentes desde que atendessem aos seguintes critérios: atuar na docência 

em, pelo menos, uma disciplina ofertada ao 8° ano do Ensino Fundamental na EMEB 

José Maria de Souza de Timbó Grande; participar da adaptação do PCE à realidade 

dos estudantes; permanecer na docência, minimamente, durante 75% do tempo de 

desenvolvimento do PCE.  
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3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Como registrado na introdução, utilizaram-se dois instrumentos de pesquisa: a) 

um questionário para levantar as demandas formativas dos estudantes implicados na 

pesquisa; b) um questionário para conhecer a percepção dos estudantes sobre o PCE 

desenvolvido. 

A pesquisa se comprometeu com os procedimentos éticos tanto na coleta de 

dados como na implicação dos participantes da pesquisa na intervenção. Para tanto, 

utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para maiores e 

também para menores, o termo de uso de imagem e a declaração entre instituições. 

Durante a coleta de dados e a realização de toda a pesquisa, tomaram-se 

medidas para preservar a integridade e a assistência dos participantes da pesquisa. 

Nesse sentido, a pesquisadora assumiu a responsabilidade sobre o bem-estar dos 

participantes e, caso necessário, agilizaria a intervenção de outros profissionais das 

Secretárias de Educação e de Saúde para providências cabíveis.  

A pesquisa, igualmente, optou pela participação voluntária, deixando livre para 

que, em qualquer momento, os participantes pudessem desistir de responder aos 

questionamentos e/ou se implicar no desenvolvimento do PCE proposto. 

3.3 RISCOS 

Como toda a pesquisa, esta, também, implicou alguns riscos, entre eles, os 

derivados do período de emergência sanitária em decorrência da pandemia da 

COVID-19. Como forma preventiva, tomaram-se alguns cuidados considerados 

fundamentais, tais como:  

i) desenvolver, prioritariamente, as atividades remotamente enquanto durasse 

o período de isolamento social necessário para evitar a propagação da 

COVID-19.  

ii) o manejo da terra e o plantio de sementes e de mudas realizou-se por uma 

equipe reduzida de docentes e de estudantes, mantendo-se cuidados 

recomendados como o uso de álcool gel e máscara;  

iii)  de igual modo, utilizaram-se luvas e botas em atividades específicas para 

evitar o contato direto da pele; 

iv)  não se fez uso de materiais tóxicos no manejo dos materiais e dos espaços; 
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Além disso, para evitar possíveis constrangimentos dos estudantes que 

participaram do estudo, respeitou-se o tempo para o retorno dos questionários. 

Também, havia clareza de que a construção do cenário ecoformador previsto nesta 

pesquisa dependeria das condições sanitárias e das deliberações dos órgãos 

competentes, já que existia um compromisso da pesquisa com o bem-estar dos 

participantes.  

Pelo terreno pertencer à SAMAE, também solicitou-se autorização para a 

revitalização. A autorização foi concedida por meio do Ofício 01 de 15 de outubro de 

2020. Além da autorização, a empresa informou não ser permitido o uso de defensivos 

agrícolas, pesticidas, agrotóxicos ou quaisquer outros tipos de produtos que possam 

descaracterizar a qualidade da água captada para o abastecimento público. Ainda, 

indicou-se, no ofício, que a intervenção deveria ser instalada de modo a não prejudicar 

a manutenção do sistema, devendo ser agendada com o responsável pela agência. 

Por fim, solicitou-se que as fotos e os resultados do que foi considerado no ofício um 

importante projeto fossem enviados à Universidade Corporativa 

(ftasca@casan.com.br) para servir de exemplo de educação ambiental e de cidadania. 

 

3.4 BENEFÍCIOS 

Mesmo com a necessidade de isolamento social em decorrência da pandemia 

da  COVID-19, a pesquisa beneficiou tanto estudantes como docentes implicados no 

estudo. Enquanto os docentes puderam realizar um planejamento colaborativo, os 

estudantes tiveram acesso a atividades transdisciplinares e ecoformadoras, 

articulando o conteúdo curricular à realidade na qual estão inseridos. Nesse processo, 

tanto os docentes como os estudantes foram estimulados em seu potencial criativo ao 

protagonizar soluções para a realidade local. 

Além disso, a pesquisa traz benefícios para a própria população de Timbó 

Grande com a valorização da apicultura e o acesso a um local revitalizado 

colaborativamente. Apesar de não concluir a revitalização, em função das 

necessidades de isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19, o início da 

construção do cenário ecoformador durante esta pesquisa caracterizou um movimento 

de cocriação que demonstrou o valor do cuidado com a cidade.  

mailto:ftasca@casan.com.br
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O que se pretendeu tanto com o projeto como com o sonho de construí-lo é que 

sirvam de inspiração para reorganizar os espaços das residências dos moradores de 

Timbó Grande, além de outros locais da comunidade. Outra questão a considerar é 

que a conclusão do cenário ecoformador poderá ocorrer após a conclusão desta 

pesquisa, pois o fato de ter sido estimulado pela metodologia do PCE possibilita, no 

planejamento futuro, o desenvolvimento de novas atividades.  

Destaca-se, também, o fato de outras instituições poderem se beneficiar da 

pesquisa, especialmente, com o acesso às publicações decorrentes. Por isso, além 

da intenção de disponibilizar a dissertação, artigos científicos e capítulos de livro sobre 

a pesquisa e os seus resultados, a disponibilização do PCE em forma de produto 

educacional disponibilizado no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643676, incluindo atividades nele 

desenvolvidas, poderá ampliar o alcance de seus benefícios.  

Ainda que seja de acesso público, pretende-se promover encontros com os 

docentes da Rede Municipal de Timbó Grande para apresentar o produto educacional 

como forma de valorizar o envolvimento dos docentes. Também, pretende-se utilizá-

lo como material de referência em eventos com a participação de profissionais de 

outras redes de ensino.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

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

sequência da apresentação toma por base os objetivos específicos a fim de culminar 

no produto educacional previsto no objetivo geral da pesquisa. 

 São resultados referentes às demandas formativas dos estudantes e à 

identificação de competências gerais e específicas da área Ciências da Natureza, 

compatíveis com o PCE proposto por se aproximarem de condições implicadas em 

práticas pedagógicas pautadas no pensamento complexo, na transdisciplinaridade e 

na ecoformação. Além disso, apresenta-se o produto educacional proposto, ou seja, 

o PCE cuja temática envolveu as abelhas, bem como a percepção de estudantes 

sobre seu desenvolvimento. 

 

4.1 DEMANDAS FORMATIVAS DOS ESTUDANTES 

 

Para levantamento de demandas formativas dos estudantes implicados na 

pesquisa, utilizou-se um questionário aplicado antes da elaboração do PCE. 

Constituído de seis dimensões, o instrumento possibilitou levantar a percepção dos 

estudantes sobre a relação com eles mesmos, com os outros e com o entorno, bem 

como sugestões para melhora da prática pedagógica.  

Como indicado na metodologia, as respostas são acompanhadas por códigos 

que evitam a identificação dos estudantes, ou melhor, siglas que variam 

numericamente entre A1 a A4.  

 

- Sobre o estímulo ao diálogo, à capacidade argumentativa e à autonomia 

 

 Questionados sobre o estímulo proporcionado na escola para que defendam 

suas ideias com base em conhecimentos estudados nas diferentes disciplinas, 75% 

dos estudantes responderam que sim e 25% que não.  Os estudantes que 

concordaram, relataram que são estimulados a se “[...] expressar, falar, dialogar” (A2), 

a “[...] defender ideias em todas as disciplinas” (A3), “[...] a defender ideias sempre 
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respeitando as ideias dos colegas” (A4).  

As possibilidades destacadas pelos participantes convergem para a indicação 

de Misukami (2016, p. 5) quando a mesma defende a relevância do “[...] 

desenvolvimento de um clima que possibilite liberdade para aprender”. Diferem-se, no 

entanto, do posicionamento de um estudante que respondeu negativamente, 

justificando que isso ocorre porque não se considera muito inteligente e por não ter 

ideias para compartilhar (A1), evidenciando a necessidade de intervir no sentido de 

identificar suas potencialidades e de melhorar sua autoestima. 

Ao ter como foco o bem viver individual, social e ambiental, um projeto que 

tenha um viés ecoformador toma como referência, para sua elaboração e 

desenvolvimento, condições como a expressada pelo A1. Justamente porque a 

ecoformação valoriza que a interação com os objetos e com a natureza se transforme 

em uma condição com o intuito de estabelecer outras ligações, especialmente as 

ligações humanas (SILVA, 2008).  Para a autora, a ecoformação estimula “[...] um 

diálogo da humanidade com seu ambiente social e natural nos termos do que Morin 

[...]” caracteriza com a expressão “[...] compreender a humanidade da humanidade” 

(p. 102). 

Além disso, a situação do A1 acena para a valorização de parte das abordagens 

anteriores à educação complexa. Nesse caso, especialmente a humanista justamente 

porque, de acordo com Mizukami (2016, p. 37-38), a referida tendência “[...] dá ênfase 

a relações interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e 

organização pessoal da realidade, e em sua capacidade de atuar [...]”. A autora, 

igualmente, destaca a preocupação da referida abordagem com a “[...] orientação 

interna, com o autoconceito, com o desenvolvimento de uma visão autêntica de si 

mesmo, orientada para a realidade individual e grupal”. Isso leva a uma aproximação 

de Carl Rogers e de Jean-Jacques Rousseau, precursores da abordagem humanista, 

uma vez que defendem a ideia de que é preciso compreender as limitações que “[...] 

carecem de uma maior ênfase nas estruturas e nos processos sociais, tão 

fundamentais na formação humana [...]” (MOGILKA, 2005, p. 365). 

 Indagados sobre o estímulo para dialogar sobre ideias diferenciadas em 

relação às de seus colegas, 75% dos alunos responderam que sim e 25% que não. 

Os estudantes que acenaram positivamente, afirmaram que são estimulados a “[...] 
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debater, falar o que pensam e acham” (A2), a “[...] conversar com colegas e 

professores” (A3), a dialogar sobre “[...] os conteúdos e coisas da realidade, nos 

momentos certos e com educação” (A4). Entretanto, o aluno o qual respondeu não se 

sentir estimulado argumentou que isso se verifica porque não dá sua opinião (A1). 

Destaca-se, mais uma vez, a relevância não somente da ecoformação, mas 

igualmente da transdisciplinaridade. Enquanto a ecoformação tem como viés o bem 

viver pessoal, social e ambiental, a transdisciplinaridade considera o que está entre, 

através e além das disciplinas (NICOLESCU, 2018). A estima como a do participante 

A1 é uma das condições que está justamente entre as questões que um projeto 

transdisciplinar e ecoformador se compromete a trabalhar.  

Com relação aos assuntos da realidade do bairro ou do município de que 

gostariam de discutir na escola, os estudantes indicaram o lixo nas ruas/estradas e 

esgotos, falta de energia e, muitas vezes, falta de água (A1, A2 e A3). Um dos 

estudantes chamou a atenção sobre a responsabilidade de cada um, alertando que, 

em relação à limpeza, “[...] todos deveríamos cuidar melhor” (A4). O estudante que 

demonstrou esse compromisso é exatamente o que afirmou não participar das 

discussões, chamando mais uma vez a atenção para a necessidade de realizar uma 

intervenção a fim de melhorar sua estima, já que tem clareza do compromisso com os 

outros e com o meio ambiente. 

 Ainda sobre a realidade global de que gostariam de discutir na escola, 100% 

dos estudantes relatam a tecnologia como fator essencial à reflexão. Nesse sentido, 

o A4 destacou: “[...] devemos pensar e falar sobre, porque será muito importante para 

os trabalhos futuramente”. Novamente, destaca-se a clareza do A4 em relação às 

condições da realidade, nesse caso, a futura. 

Questionados se existem atividades na escola que melhoram a estima, todos 

os alunos responderam afirmativamente. Citaram exemplos como as atividades o 

desenho, afirmando que ele traz alegria (A1), bem como “[...] brincadeiras em grupo, 

atividades, parcerias” (A2), enquanto o A3 e o A4 afirmaram que são diferentes 

atividades que melhoram a estima. 

Interrogados se durante as atividades escolares eram estimulados a agir com 

autonomia, 75% dos estudantes expuseram que sim, enquanto 25%, não. Entre os 

que acenaram positivamente, o A2 afirmou que, em algumas situações, isso é possível 

e em outras precisam do auxílio “[...] dos colegas e dos professores”; e o A4 afirmou 



53 
 

 
 

tem preferência por realizar algumas atividades sem interferência dos demais.   

Esse resultado converge com reflexões de Misukami (2016, p. 93) sobre a 

abordagem sociocultural que valoriza a ideia de que “[...] o homem se constrói e chega 

a ser sujeito na medida em que, integrado em seu contexto, reflete sobre ele e com 

ele se compromete, tomando consciência de sua historicidade”. Por isso, “[...] quanto 

mais ele reflete sobre a realidade, sobre a sua própria situação concreta, mais se torna 

[...] consciente, comprometido a intervir na realidade para mudá-la” (p. 88). 

É justamente nessa condição que a educação complexa possibilita avançar, 

pois as práticas pedagógicas nutridas pela mesma promovem a vinculação entre 

consciência e ação imediata, ou seja, uma consciência aplicada, como afirma 

González Velasco (2017).  Justamente porque a educação complexa tem como papel 

“[…] propiciar a reflexão e a ação de resgatar a nossa essência e a nossa humanidade, 

acenando com novas perspectivas de resistência, emancipação e felicidade” 

(PETRAGLIA, 2008, p. 35). Nesse sentido, compromete-se em não separar o humano 

do universo, o que implica que as áreas do conhecimento se orientem pela condição 

humana (MORIN, 2009).  

 

- Sobre a relação com os demais estudantes 

 

Questionados sobre como se resolvem os conflitos entre os estudantes 

surgidos na sala de aula ou em outros espaços da escola, 100% dos participantes 

relataram que, geralmente, a gestora da escola é chamada até a sala pelo docente ou 

pelos estudantes para resolver a situação geradora do conflito. Contudo, existem 

casos em que o próprio docente procura conversar para que os estudantes se 

entendam, conforme relato do A4. 

Com relação à indagação sobre a existência de atividades desenvolvidas na 

sala que discutem o respeito aos outros, independentemente das suas características, 

75% dos estudantes concordam, enquanto 25% acham que não. Como exemplos, 

dois destacaram que o professor valoriza a liberdade para ajudar uns aos outros (A2 

e A4) e que “[...] a religião ajuda a aprender sobre isso” (A3), e que “[...] independente 

das nossas diferenças, sempre nos ajudamos” (A4). Já o (A1) discordou, alegando 

que: “[...] não presto muita atenção, então acho que não”. 
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Ao serem questionados sobre a escola estimular a solidariedade, todos os 

estudantes manifestaram-se positivamente, destacando que auxiliam “[...] os 

professores, amigos e colegas” (A1 e A2). Também indicaram como uma ação 

solidária o cuidado com o pátio da escola (A3) e, ainda, que a solidariedade está 

presente quando auxiliam os colegas e os docentes (A4). Nesse sentido, Santos 

(2005, p. 25) contribui com uma reflexão que vem ao encontro das perspectivas da 

ecoformação: a de que a pessoa que “[...] explora o ambiente, toma parte dele, 

transformando-o e incorporando-o a si [...]”. 

 

- Sobre a relação com o entorno 

 

 Quando questionados sobre a relação com o entorno escolar, o A2 destacou 

que o fato de “[...] limpar em volta da escola e dentro melhora a harmonia e a união 

entre os colegas” (A2). Já o A3 afirmou que “[...] se a gente suja, a gente também tem 

que limpar” e o A4 lembrou que quando “[...] costumávamos limpar a sala, sempre nos 

ajudávamos, deixando o ambiente mais agradável para todos”.  

De modo semelhante, mencionaram que são trabalhadas atividades que os 

estimulam a desenvolver ações sustentáveis. Entre os exemplos, destacaram o fato 

de mexer na terra, fazer jardins, plantar flores (A1, A2 e A3), deixando “[...] a escola 

mais bonita” (A4). 

Ao questionar se as atividades desenvolvidas na escola têm melhorado o 

cuidado com os espaços públicos do município, os estudantes explicaram que está 

sendo desenvolvido um projeto com a participação dos alunos referente ao plantio 

nesse espaço, que também é do município (A2 e A3), ou seja, a ação proposta na 

intervenção da presente pesquisa. Além disso, questionados sobre como a sua turma 

pode colaborar para melhorar a realidade da escola, 100% dos estudantes explicaram 

que seria mantendo a escola organizada e ajudando a mantê-la limpa. 

Questionados sobre como a turma pode colaborar para melhorar a realidade 

do bairro, responderam que podem cuidar para não jogar lixo nas ruas (A4, A3, A2 e 

A1) e cuidar dos ‘bueiros’ (A2). A percepção dos estudantes acentua a relevância de 

práticas pedagógicas ecoformadoras, pois propõe-se que, por meio da ecoformação, 

“[…] 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. 
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102), condição que é prioritária na educação complexa. 

 

- Sobre possíveis mudanças na prática pedagógica 

 

Referente aos momentos preferidos na escola, os estudantes destacaram “[...] 

gincanas, corridas, copinha, torta na cara” (A2), “[...] momentos de Páscoa e Natal e 

todos os outros” (A3). Também fizeram referência aos momentos da infância, sendo 

que o A4 afirmou serem mais unidos.   

Indagados sobre como seriam as aulas se fossem professores da escola em 

que estudam atualmente, os estudantes falaram que “[...] seria divertido, responsável, 

respeitoso com os colegas”, podendo “[...] interagir com os alunos” (A2). Também que 

realizariam “[...] aulas práticas, aulas mais participativas” (A1 e A4), ou seja, atividades 

que tornariam “[...] mais interessante o conteúdo” (A4). 

Questionados sobre o que fariam se tivessem o poder de mudar a escola, as 

respostas foram diversas:  “[...] mais lugar para praticar a educação física” (A1, A3 e 

A4), a existência de uma biblioteca (A1 e A4), também “[...] uma sala de informática 

(A1, A3 e A4) e “[...] mais espaço público, sala de jogos” (A2). 

Esses resultados indicam a relevância de superar práticas pedagógicas 

desconectadas da realidade. As possibilidades para tanto se ampliam quando, nas 

práticas pedagógicas, o pensamento complexo e a transdisciplinaridade se 

aproximam da ecoformação, pois os fundamentos deste último conceito “[...] são um 

convite para o reencontro e para o diálogo entre o natural e o cultural […]” para que, 

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

reencontrar os outros” (SILVA, 2008, p. 102). 
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4.2 COMPETÊNCIAS PREVISTAS NA BNCC E QUE COADUNAM COM O 

PENSAMENTO COMPLEXO, A TRANSDISCIPLINARIDADE E A ECOFORMAÇÃO 

 

Apesar de críticas em relação à ênfase nas competências e à própria  BNCC4, 

o documento apresenta aspectos determinantes à realidade atual. Uma dessas 

condições pode ser observada na sétima competência geral quando se prevê a 

relevância de desenvolver o potencial para argumentar sem desrespeitar ideias dos 

outros, evidenciando condições que “[...] respeitem e promovam os direitos humanos, 

a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e 

do planeta” (BRASIL, 2018, p. 9). 

Apesar de ser uma competência geral, sua vinculação à área de Ciências da 

Natureza é indiscutível assim como as outras nove competências gerais. Isso porque, 

durante o Ensino Fundamental:  

[...] a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o 
desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade 
de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), 
mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 
processuais das ciências (BRASIL, 2018, p. 321). 

A pretensão de colaborar para que os estudantes interpretem o mundo e 

colaborem em sua transformação é uma das intenções do PCE. Por isso, identificam-

se, na sequência, tanto competências gerais quanto específicas de Ciências da 

Natureza que se aproximam de um pensar complexo e, em decorrência, de uma 

perspectiva transdisciplinar e ecoformadora. 

Na identificação de competências gerais da BNCC, observa-se existir certa 

proximidade com a transdisciplinaridade e com a ecoformação. Nas competências 6, 

7, 8, 9 e 10, essa condição é bem mais perceptível, sendo que, no Quadro 7, incluem-

se algumas especificidades que caracterizam a proximidade. 

Quadro 7 - Competências gerais com características transdisciplinares e ecoformadoras 

                                            
4 GARCIA, Ivone; SILVEIRA, Telma Aparecida Teles Martins; SOARES, Marcos Antônio. A BNCC da 

Educação Infantil e suas contradições: regulação versus autonomia. Revista Retratos da Escola, 
Brasília, v. 13, n. 25, p. 77-90, jan./mai. 2019. Doi: http://dx.doi.org/10.22420/rde.v13i25.979 
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Sequên-
cia 

Competência 
Aproximações com a 

transdisciplinaridade e a 
ecoformação 

6 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências 
culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 

Valorização da diversidade de 
saberes e vivências culturais 

Compreensão do mundo do trabalho 
com tomada de decisões com 

consciência crítica e 
responsabilidade. 

7 

Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Argumentação pautada em dados 
reais 

Defesa de ideias comprometidas 
com os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o 
consumo responsável 

Posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si, dos outros e do 

planeta 

8 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 
física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas 
emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

Autoconhecimento e autocuidado 
Compreensão da diversidade 

humana com relações pautadas no 
equilíbrio emocional 

9 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza. 

Valorização da diversidade e da 
interdependência 

10 

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Atuação colaborativa, ética, 
democrática, inclusiva, sustentável e 

solidária 

Fonte: Brasil (2018) 

Já as competências específicas da área Ciências da Natureza, a aproximação 

com a transdisciplinaridade e com a ecoformação é mais perceptível na 5, 7 e 8 

conforme Quadro 8: 

Quadro 8 - Competências específicas com características transdisciplinares e ecoformadoras 

Sequên-
cia 

Competência 
Aproximações com a 

transdisciplinaridade e a 
ecoformação 

5 

Construir argumentos com base em dados, 
evidências e informações confiáveis e negociar e 
defender ideias e pontos de vista que promovam 
a consciência socioambiental e o respeito a si 
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
sem preconceitos de qualquer natureza. 

Defesa da consciência 
socioambiental 

Respeito a si e ao outro 

7 
Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e 
bem-estar, compreendendo-se na diversidade 
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o 

Autocuidado 
Respeito a si e ao outro 
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outro, recorrendo aos conhecimentos das 
Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 

8 

Agir pessoal e coletivamente com respeito, 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos 
conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da 
saúde individual e coletiva, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários. 

Respeito da saúde individual e 
coletiva 

Valorização de princípios éticos, 
democráticos, sustentáveis e 

solidários. 
 

Fonte: Brasil (2018) 

Dessa forma, ao ser proposta a intervenção prevista nesta pesquisa, as 

competências gerais e específicas dos Quadros 7 e 8 foram consideradas. São 

competências que podem colaborar para a superação de práticas pedagógicas 

descontextualizadas e distantes das demandas globais.  

 

4.3 PRODUTO EDUCACIONAL:  O PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR  

 

Com o intuito de valorizador a articulação entre currículo e realidade como 

possibilidade de superar o ensino tradicional, propôs-se, no decorrer da pesquisa, a 

realização de um planejamento colaborativo entre docentes do 8° ano do Ensino 

Fundamental, visando à adaptação do PCE elaborado durante a disciplina de Didática 

e Metodologia do Ensino na Educação Básica. A ideia inicial era a de manter a 

temática, mas adaptar os organizadores conceituais às demandas da realidade dos 

estudantes e às competências destacadas nos Quadros 7 e 8, condição que foi 

acolhida e mantida pelos docentes que participaram do planejamento.  

A ideia de manter a temática tem como justificativa a relevância das abelhas 

para a realidade local e global. Com um papel fundamental no ciclo da vida, esses 

insetos são agentes eficientes e importantes na polinização entre espécies de plantas 

fundamentais para a vida no planeta. 

Sua implicação em um PCE favorece o ensino contextualizado e o 

conhecimento pertinente, ou seja, aquele conhecimento que, para Sá (2019), é o 

conhecimento complexo. Um conhecimento que tem a religação como condição nodal 

e que se nutre e é nutrido por um pensar complexo e que, para o autor, é capaz de 
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compreender “[...] que as realidades humana, social e natural são interdependentes e 

interligadas [...]” (p. 21). 

Além disso, por envolver condições vivenciadas no município de Timbó Grande, 

a temática manteve-se pelas possibilidades que oferecia para estimular soluções 

criativas e significativas para a realidade local. Para adaptação do PCE à realidade 

local, concretizaram-se momentos de formação dedicados, especialmente, à 

discussão do referencial teórico norteador do PCE, ao estudo da própria metodologia 

e aos ajustes necessários no PCE original em função das demandas indicadas pelos 

estudantes no questionário aplicado no início da pesquisa. Como forma de 

exemplificar esse processo, sistematiza-se, na sequência, um dos encontros 

formativos. 

O encontro aconteceu remotamente, por meio da utilização do Google Meet, 

no dia 12 de agosto de 2020. A iniciativa de assegurar um envolvimento não presencial 

teve como com condição definidora a necessidade de isolamento social em razão da 

pandemia da COVID 19.  

O encontro contou com a presença de sete docentes atuantes na turma 

implicada na pesquisa, bem como da pesquisadora responsável pelo estudo, sua 

orientadora, além de outra professora do PPGEB/UNIARP e de sua orientanda 

Simone Carlim Veber, cuja pesquisa tinha como objeto de estudo a adaptação do PCE 

à outra área de conhecimento.  

          Esse encontro iniciou-se com uma 

dinâmica que consistiu em um debate 

acerca de uma reflexão que cada 

docente havia recebido em sua casa 

antes do encontro formativo.  O pacote 

com o registro da expressão havia sido 

entregue com os devidos cuidados de 

higienização para evitar a transmissão 

do vírus. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Encontro de formação para ajuste do 
PCE 

 
Fonte: da pesquisa. 
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Figura 1 - Pacote encaminhado aos docentes antes 

da formação 

 
Fonte: da pesquisa. 

 

A reflexão entregue a cada docente 

destacava uma palavra-chave. Tratava-se 

de um termo relacionado à vivência diária 

e à importância de superar desafios 

vivenciados, especialmente, a partir de 

2020 com a pandemia.   

 

Na discussão, cada docente 

teve a liberdade para falar o que sentia, 

observava, esperava e acreditava em 

relação ao envolvimento de seu 

trabalho, incuindo desafios da 

realidade.  

Figura 3 - Diálogos reflexivos 

Fonte: da pesquisa. 

Figura 4 - Jogo interativo 

 
Fonte: da pesquisa. 
 

As palavras-chave motivadoras do debate 

foram: equilíbrio, responsabilidade, 

dedicação, colaboração, ação, amor, fé e 

Deus. Conforme os docentes discutiam, 

as palavras-chave formavam um quebra-

cabeça em formato da Terra. O jogo 

somente foi concluído quando apareceu a 

frase “Será o fim da picada?”. 

Durante o encontro, os docentes colaboraram com sugestões de atividades 

que pudessem despertar os sentidos dos estudantes ao tocarem, ouvirem, sentirem 

e visualizarem, visando a um encantamento pelo aprender. Além disso, as 

possibilidades foram propostas considerando demandas dos estudantes, bem como 

as competências priorizadas nos Quadros 7 e 8. 

Para exemplificar a relação com as demandas locais, foram reforçadas aulas 

práticas e participativas, conforme haviam indicado os estudantes A1 e A4, no 

sentido de tornar o conteúdo mais interessante. Nesse processo, reiterou-se a 
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realização de atividades que os estudantes A1, A2 e A3 consideraram atrativas: 

mexer na terra, fazer jardins e plantar flores.   

Em relação às competências gerais, acentuou-se a realização de atividades 

que valorizassem a diversidade de saberes, a difusão de ideias comprometidas, a 

consciência socioambiental, o autocuidado e a atuação colaborativa, ética, 

democrática, inclusiva, sustentável e solidária, conforme previsto nas competências 

gerais 6, 7, 8, 9 e 10 da BNCC (BRASIL, 2018). Já em relação às competências 

relativas a Ciências da Natureza, reiterou-se o autocuidado e o respeito à saúde 

coletiva, bem como a defesa da consciência socioambiental e a valorização de 

princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, conforme previsto nas 

competências da referida área. 

Em decorrência da pandemia, ponderaram-se condições coerentes para 

evitar o contágio e a disseminação do vírus de forma que nenhum participante da 

pesquisa fosse submetido a riscos decorrentes da proximidade e do contato físico. 

Considerando o informe de casos publicados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

os estudantes puderam participar ativamente de algumas atividades práticas. Ainda 

assim, muitas ações referentes ao planejamento das atividades e seu 

desenvolvimento priorizaram o trabalho remoto, utilizando-se recursos 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, dentre elas, Plataforma 

Google, Google Sala de Aula, Meet e outros recursos utilizados selecionados pelos 

docentes. 

- O Projeto Criativo Ecoformador ‘Polinizando com as abelhas a vida no planeta’ 

 

Com o título “Polinizando com as abelhas a vida no Planeta”, sistematiza-se o 

PCE adaptado na sequência, incluindo aspectos conceituais que definem parte de 

seus organizadores conceituais, bem como a ações previstas/desenvolvidas. 

Destaca-se que o produto educacional na íntegra pode ser acessado no link 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643676, conforme já registrado. 

Considerando que uma das demandas levantadas pelos estudantes, quando 

preencheram o questionário, foi a necessidade de trabalhar com Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), indicando a necessidade de uma sala 

informatizada, decidiu-se iniciar o projeto com uma videochamada, envolvendo uma 

dinâmica à qual foram vinculadas atividades subsequentes. 
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Além disso, a iniciativa estava comprometida com a necessidade de isolamento 

social, indispensável em função da pandemia causada pelo Sars-CoV-2. Portanto, 

além de favorecer o uso de TIC com a turma, a iniciativa tinha o compromisso com a 

preservação da vida, atendendo, justamente o proposto no PCE. 

         - Epítome: é “[...] o ponto e partida, 

a âncora, o entorno de interação entre 

teoria e prática e, portanto, entre ciência e 

realidade, seus valores, problemas e 

avanços” (ZWIEREWICZ, 2019, p. 198). 

Por isso, o encontro de abertura do PCE 

com os estudantes teve como condição 

mobilizadora a discussão sobre a 

relevância das abelhas, ao mesmo tempo 

em que se possibilitavam reflexões 

relativas ao autoconhecimento e ao 

reconhecimento dos outros. 

 

Figura 5 - Epítome do PCE 

Fonte: da pesquisa 

          Com a intenção de estimulá-los 

e de gerar um clima favorável à 

aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral, além da atenção a todas 

precauções com  apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde, também se 

realizou um encontro presencial no dia 

8 de setembro de 2020, com uma  

 
Figura 6 - Epítome - segunda atividade 

 

Fonte: da pesquisa 

atividade surpresa, a qual consistiu na elaboração de um cenário para as abelhas, 

cuja organização se deu a partir de ações individuais e culminou com a junção de 

todas as iniciativas em uma ação colaborativa.   

- Legitimação teórica:  para proporcionar diferentes fontes de pesquisa, no 

sentido de superar a ênfase exclusiva no uso do livro didático, selecionaram-se 

materiais de uso exclusivo dos docentes e outros de uso compartilhado entre docente 

e estudantes. Entre eles, figuram:  

a) Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018); 
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 b) livros como ‘Ecoformação de Professores com Polinização de Escolas 

Criativas’, de Zwierewicz, Simão e Silva (2019);  

c) artigos científicos, especialmente sobre complexidade, transdisciplinaridade, 

ecoformação, bem como sobre metodologias de projetos; 

d) documentários pertinentes ao tema e outros materiais acessíveis na internet, 

tais como: ‘abelhas sem ferrão: um mundo fascinante dentro de pequenas caixas’, 

acessível em https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/2020/09/22/abelhas-em-ferrao-

um-mundo-fascinante-dentro-de-pequenas-caixas/; ‘como produzir mais e melhor - 

apicultura – epagri’, acessível em https://www.youtube.com/watch?v=7dxo8pqvyiy;  

‘epagri lança sistema para facilitar a criação de abelhas’, acessível em 

https://www.youtube.com/watch?v=cxpj1xmhq_q;  

- Legitimação prática: considerando demandas e potencialidades do contexto 

e emergências globais, incluindo as decorrentes da pandemia, propuseram-se 

diferentes ações para mobilização dos estudantes. Trata-se de macroatividades que 

servem de referencial para a organização sequencial do PCE.  

No PCE de origem, havia a previsão de ações como oficinas com auxílio da 

EPAGRI sobre a manutenção do jardim, da horta e de plantas aromáticas; visitas de 

estudo na EPAGRI de Caçador e no CETREVI em Videira com o intuito de conhecer 

as diferentes espécies de abelha e promover um aprofundamento sobre as abelhas 

sem ferrão; oficina de culinária à base de mel com os familiares dos estudantes em 

parceria com a EPAGRI; elaboração de panfletos e panfletagem de conscientização 

para proteção das abelhas no centro da cidade; dramatizações envolvendo situações 

de proteção às abelhas;  gincana do Dia Mundial do Meio Ambiente; plantio de árvores 

nativas para a proteção do poço artesiano localizado na comunidade e ajardinamento 

do local. 

Tendo em vista a pandemia, priorizaram-se ações utilizando recursos digitais. 

Essas ações, contudo, não possibilitavam a inclusão de todos os estudantes, pois 

parte reside em zonas sem cobertura de internet. Dessa forma, a participação deles 

se dava por meio de material impresso com retorno que nem sempre acontecia dentro 

do pretendido. Por isso, as ações previstas tanto no PCE de origem como no 

planejamento inicial dos docentes tiveram que ser ajustadas no decorrer do próprio 

desenvolvimento do PCE. Isso resultou na priorização de ações como as registradas 

https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/2020/09/22/abelhas-em-ferrao-um-mundo-fascinante-dentro-de-pequenas-caixas/
https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/2020/09/22/abelhas-em-ferrao-um-mundo-fascinante-dentro-de-pequenas-caixas/
https://www.youtube.com/watch?v=7DXO8pQvyiY
https://www.youtube.com/watch?v=cxPJ1xmhq_Q
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na sequência:  

- Atividade 1: filme e depoimentos relacionados às abelhas; 

- Atividade 2: medição do local da Casan – Poço artesiano; 

- Atividade 3: preparação do solo para o plantio haja vista a importância das 

flores para as abelhas e, respectivamente, para o planeta; 

- Atividade 4: construção de jardins no espaço escolar, no espaço da Casan, 

assim como implantação de uma colmeia de abelhas sem ferrão. 

- Perguntas Geradoras: para estimular a curiosidade e a capacidade de 

solucionar situações-problema, lançaram-se os seguintes questionamentos: 

- Todas as abelhas produzem mel?  

- Todas abelhas têm ferrão?  

- O que vocês fazem quando veem um enxame de abelhas? 

- Qual a importância das abelhas para a vida na Terra? 

- Quais as plantas de que as abelhas mais gostam? 

- Para que o mel é usado? 

- Qual é a forma geométrica que encontramos nos favos de mel? 

- Quais as cores das abelhas que vocês conhecem? 

- Como é a vida das abelhas em suas ‘colmeias’? 

- O que é polinização? 

- Como a polinização ajuda na produção de alimentos? 

- Podemos viver sem abelhas? 

- Quem cultiva abelhas em Timbó Grande? 

- Que recursos são implicados na produção de abelhas? 

- Qual é o retorno financeiro da produção de mel? 

- Que ações precisam ser realizadas para a criação de abelhas sem ferrão em 

Timbó Grande? 

- O local do poço artesiano pode se transformar em um cenário ecoformador 

para as abelhas sem ferrão? 

 

- Metas:  

- Realizar, sistematicamente, ações de interação com a comunidade, visando à 

valorização da escola. 

- Realizar sistematicamente atividades vinculadas às abelhas, envolvendo 
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diferentes conteúdos curriculares.  

- Criação de cenário ecoformador, fortalecendo o compromisso com a 

sustentabilidade. 

 

- Eixos Norteadores: nesse conceito organizador, sistematizam-se os 

objetivos do PCE, bem como os componentes curriculares implicados na proposta e 

respectivos conteúdos. 

 

-Objetivo Geral 

Compreender a importância das abelhas para a preservação do meio ambiente 

e o equilíbrio dos ecossistemas por meio do seu envolvimento como temática de 

articulação entre conteúdos curriculares e demandas das realidades local e global a 

partir de atividades práticas que envolvam a criação de materiais didáticos e de 

cenários ecoformadores no contexto escolar e em espaço externo. 

 

- Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram elencados com base nas competências gerais 

(Quadro 7) e específicas da área Ciências da Natureza (Quadro 8) e nas demandas 

indicadas pelos estudantes no início da pesquisa. No Quadro, registra-se parte dos 

objetivos específicos, especialmente os vinculados a quatro atividades realizadas no 

decorrer do período previsto. Essas atividades foram consideradas na percepção dos 

estudantes as mais marcantes:  

- Atividade 1: filme e depoimentos relacionados às abelhas; 

- Atividade 2: medição do local da Casan – Poço artesiano; 

- Atividade 3: preparação do solo para o plantio, tendo em vista importância das 

flores para as abelhas e respectivamente para o planeta; 

- Atividade 4: Construção de jardins no espaço escolar, no espaço da Casan, 

assim como implantação de uma colmeia de abelhas sem ferrão. 

Quadro 9 - Parte dos objetivos específicos do PCE 

Atividade Objetivos 
específicos 

Competências 
gerais 

Competências 
específicas 

Filme e 
depoimentos 

relacionados às 
abelhas 

Compreender o papel 
das abelhas e sua 
relação com a vida no 
planeta. 

Argumentar com 
base em fatos, 
dados e 
informações 

Construir argumentos 
com base em dados, 
evidências e informações 
confiáveis, negociar e 
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Conhecer as diferentes 
espécies de abelha e 
suas características 

confiáveis para 
formular, negociar 
e defender ideias, 
pontos de vista e 
decisões comuns 
que respeitem e 
promovam os 
direitos humanos, a 
consciência 
socioambiental e o 
consumo 
responsável em 
âmbito local, 
regional e global, 
com 
posicionamento 
ético em relação ao 
cuidado de si 
mesmo, dos outros 
e do planeta. 

defender ideias e pontos 
de vista que promovam a 
consciência 
socioambiental e o 
respeito a si próprio e ao 
outro, acolhendo e 
valorizando a diversidade 
de indivíduos e de grupos 
sociais sem preconceitos 
de qualquer natureza. 

Estabelecer relações 
entre o conteúdo do 
filme e os conteúdos 
curriculares. 

Observar o trabalho 
contínuo e colaborativo 
das abelhas em suas 
colmeias e fora dela, 
comparando seus 
benefícios às práticas 
realizadas no decorrer 
do projeto. 

Medição do 
local da Casan 

(poço 
artesiano) e do 
espaço escolar 

Compreender a sua 
própria importância e a 
dos outros estudantes 
para solução de 
problemas detectados 
no decorrer das 
atividades. 

Exercitar a 
empatia, o diálogo, 
a resolução de 
conflitos e a 
cooperação, 
fazendo-se 
respeitar e 
promovendo o 
respeito ao outro e 
aos direitos 
humanos, com 
acolhimento e 
valorização da 
diversidade de 
indivíduos e de 
grupos sociais, 
seus saberes, 
identidades, 
culturas e 
potencialidades, 
sem preconceitos 
de qualquer 
natureza. 

Conhecer, apreciar e 
cuidar de si, do seu corpo 
e bem-estar, 
compreendendo-se na 
diversidade humana, 
fazendo-se respeitar e 
respeitando o outro, 
recorrendo aos 
conhecimentos das 
Ciências da Natureza e 
às suas tecnologias. 

Observar a diversidade 
de posicionamentos e 
culturas, opinando 
sobre elas com 
respeito e valorização 
em relação às pessoas 
e aos seus saberes.  

Preparação do 
solo para o 

plantio 

Colaborar com a 
equipe, agindo com 
autonomia, 
responsabilidade e 
flexibilidade. 

Agir pessoal e 
coletivamente com 
autonomia, 
responsabilidade, 
flexibilidade, 
resiliência e 
determinação, 
tomando decisões 
com base em 
princípios éticos, 
democráticos, 

Conhecer, apreciar e 
cuidar de si, do seu corpo 
e bem-estar, 
compreendendo-se na 
diversidade humana, 
fazendo-se respeitar e 
respeitando o outro, 
recorrendo aos 
conhecimentos das 
Ciências da Natureza e 
às suas tecnologias. 

Compreender a 
importância da 
preparação do solo 
para a realização de 
práticas sustentáveis. 

Valorizar a 
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solidariedade diante de 
decisões que 
promovam o bem-estar 
individual e coletivo.  

inclusivos, 
sustentáveis e 
solidários. 

Construção de 
jardins na 

escola e no 
espaço da 

Casan, 
caracterizando 

um cenário 
ecoformador 

Valorizar a diversidade 
de saberes e de 
vivências culturais ao 
envolver-se em 
escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania 
e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, 
autonomia, 
consciência crítica e 
responsabilidade. 

Valorizar a 
diversidade de 
saberes e de 
vivências culturais 
e apropriar-se de 
conhecimentos e 
experiências que 
lhe possibilitem 
entender as 
relações próprias 
do mundo do 
trabalho e fazer 
escolhas alinhadas 
ao exercício da 
cidadania e ao seu 
projeto de vida, 
com liberdade, 
autonomia, 
consciência crítica 
e responsabilidade. 

Agir pessoal e 
coletivamente com 
respeito, autonomia, 
responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, 
recorrendo aos 
conhecimentos das 
Ciências da Natureza 
para tomar decisões 
frente a questões 
científico-tecnológicas e 
socioambientais e a 
respeito da saúde 
individual e coletiva com 
base em princípios 
éticos, democráticos, 
sustentáveis e solidários 

Entender a 
necessidade da 
preservação e do 
cuidado ambiental. 

Compreender o papel 
fundamental das 
abelhas para a 
sobrevivência das 
plantas e a 
manutenção da vida, 
utilizando-se de 
conhecimentos das 
Ciências da Natureza 
para a tomada decisões 
frente a questões 
científico-tecnológicas e 
socioambientais e a 
respeito da saúde 
individual e coletiva. 

Fonte: da pesquisa. 

 

 

- Itinerários 

 

Os itinerários são formados por macroatividades desenvolvidas durante a 

realização do PCE. São pontos de referência que marcam o percurso formativo, 

mantendo o foco da proposta. 

As macroatividades são selecionadas na elaboração do projeto, mas podem 

adequar-se no decorrer do desenvolvimento. Entre suas funções, destaca-se a 

priorização da relação entre teoria e prática e a aproximação dos conteúdos 

curriculares às demandas locais e globais.  
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- Atividade 1: Filme e depoimentos relacionados as abelhas 

 

Após uma live entre docentes, mestranda responsável pela pesquisa e 

mestranda que tem como proposta de base o mesmo PCE, realizada no dia 4 de 

dezembro de 2020, observou-se um maior entendimento entre os docentes em 

relação ao desenvolvimento do PCE e à elaboração da 7º apostila, ou seja, do material 

impresso que era encaminhado aos estudantes em função do fechamento das escolas 

em decorrência da pandemia.  

Como forma de dinamizar a proposta, 

postou-se um vídeo sobre abelhas no grupo de 

WhatsApp dos docentes para que pudessem 

analisar o conteúdo: “Sem abelhas, sem 

alimento”, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BvGwLGm

wOzE. A partir de então, realizou-se uma 

discussão sobre possíveis atividades a serem  

Figura 7 - Encontro de planejamento de 
atividades 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

desenvolvidas com os estudantes, utilizando o vídeo como condição mobilizadora.   

Com a impossibilidade do trabalho presencial, optou-se por incorporar, no 

material impresso enviado aos estudantes, atividades relacionadas ao mesmo vídeo 

utilizado no encontro com os docentes. Esse vídeo pode ser explorado por várias 

disciplinas e favorece a compreensão do papel das abelhas e da sua relação com a 

vida no planeta, bem com as diferentes espécies que existem.  

O vídeo foi postado no grupo de WhattsApp dos estudantes e na Plataforma 

Classroom. Por meio dessas ferramentas e, com o material impresso, os estudantes 

implicados no PCE se envolveram nessa primeira macroatividade realizada após o 

epítome.   

Observou-se que os estudantes sem acesso ou com dificuldades de acesso 

à internet tiveram menos possibilidade de realizar as atividades. Já os que tiveram 

acesso, desenvolveram um trabalho mais interativo. 

Independentemente da condição, buscou-se a aproximação dos conteúdos 

curriculares. Para tanto, o material impresso procurou suprir algumas informações 

contidas no vídeo.  

Para facilitar o acesso e a compreensão da macroatividade vinculada ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=BvGwLGmwOzE
https://www.youtube.com/watch?v=BvGwLGmwOzE
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sobre as abelhas, a  docente responsável pelo componente curricular Ciências 

elaborou um texto, que postou  na plataforma classroom e também no material 

impresso. O texto continha o conteúdo registrado no Quadro 10: 

Quadro 10 - Orientações sobre a macroatividade envolvendo o vídeo sobre as abelhas 

A importância das Abelhas! Sem Abelhas... Sem alimento!! 

Daiana Thibes Farias 
7 de set. de 2020 Editado às 21 de set. de 2020 
Data de entrega: 28 de set. de 2020 23:59 
 
Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim!!  
Nesta apostila vocês conhecerão um pouco mais sobre as abelhas e como são muito importantes 
para a nossa sobrevivência. Você sabia disso?? Sem as abelhas, todos nós morreríamos!! Sim... 
Essa e muitas outras curiosidades sobre as abelhas estudaremos nesta apostila!! Ficou curioso?? 
Então, prepare-se para entrar nesse universo mágico que é a vida das ABELHAS!!!  
 
Orientações:  
 
1º passo: na sequência você tem um link. Acesse para assistir a um vídeo sobre a importância 
das abelhas. 
2º passo: anote em seu caderno tudo que você considerar importante para que não esqueça!!  
3ºpasso: nesta apostila, também, tem um texto  que ajudará a compreender melhor toda a 
atividade. 
4º passo: abaixo, você irá clicar no link em que está escrito formulário. Nele você pode inserir 
suas percepções sobre o vídeo. 
 
PRONTO!! Agora, é só clicar em enviar e a sua atividade estará concluída!! 
 
Espero que goste da atividade!! Qualquer dúvida, estou à disposição!! 

Fonte: da pesquisa. 

Esse texto era seguido pelos acessos disponibilizados conforme Figura 9. No 

caso do material impresso, os resultados das atividades eram registrados 

manualmente pelos estudantes.  

Figura 8 - Materiais disponibilizados na macroatividade envolvendo o vídeo sobre as abelhas 

 

Fonte: da pesquisa. 
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Mesmo encaminhado por uma docente especificamente, a proposta tinha 

como intenção trabalhar os componentes curriculares articuladamente e aproximar 

suas especificidades ao vivenciado pelos estudantes e às percepções em relação ao 

planeta. Sem perder o foco no todo, no planejamento, os docentes associaram as 

ideias do vídeo às especificidades dos componentes curriculares conforme pode ser 

observado na Figura 10. 

Figura 9 – Implicação dos componentes curriculares na macroatividade com ovídeo 

 

 

Fonte: da pesquisa. 

O acesso à internet proporcionou, à parte dos estudantes, além do acesso ao 

vídeo, a possibilidade de compartilharem com os pares suas impressões sobre a vida 

das abelhas dentro e fora da colmeia. Contudo, os estudantes que não tinham acesso 

realizaram as atividades com base no material impresso.  

Na Figura 11, registram-se três microatividades vinculadas ao vídeo sobre as 

abelhas. As microatividades vincularam-se ao estudo das abelhas, mantendo, 

portanto, uma relação com a atividade central, bem como com diferentes 

componentes curriculares, entre eles: Português, Ciências e Geografia.  
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Figura 10 - Microatividades vinculadas ao vídeo sobre as abelhas envolvendo todos os componentes 

curriculares 

 

 

  

  

  

Fonte: da pesquisa. 
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As atividades que integram a Figura 10 foram propostas por todos os docentes, 

já as que constam na Figura 12 propuseram-se pelos docentes individualmente.  

Figura 11 - Microatividades vinculadas ao vídeo sobre as abelhas propostas por componentes 
curriculares específicos 

 
 

 
 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Após as atividades de pesquisas realizadas em casa pelos estudantes com 

auxílio dos docentes, os estudantes foram chamados à escola para uma breve 

apresentação em inglês de parte da análise que fizeram. Com auxílio do dicionário, 

os estudantes apresentaram-se diante da câmera para a filmagem da fala com os 

materiais anteriormente produzidos por eles. Por se constituir em uma atividade 

presencial, mantiveram-se as normas de isolamento e de higienização, evitando riscos 

de transmissão do SarS-Cov-2, ou seja, do vírus transmissor da Covid-19. 
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Figura 12 - Gravação em inglês de síntese das análises do vídeo sobre as abelhas 

 

     

Fonte: da pesquisa. 

Com o propósito de aprofundar os conhecimentos imprescindíveis para dar 

sequência ao PCE, valorizando os diferentes saberes, realizou-se uma entrevista 

sobre solo, envolvendo uma família de agricultores da localidade de Nova Cultura 

(Timbó Grande). A entrevista foi realizada pela pesquisadora em função das 

necessidades de isolamento social, sendo essa a forma encontrada para possibilitar 

o compartilhamento das informações com os demais docentes e estudantes.  

Figura 13 - Entrevista sobre a preparação do solo para o cultivo de flores e plantas nativas 

  

  

Fonte: da pesquisa. 

Na entrevista, o casal de agricultores detalhou o uso de métodos práticos e não 

agressivos ao meio ambiente. Também, promoveram-se reflexões sobre a importância 

de tais práticas para a produção das abelhas.  Além disso, analisaram-se os tipos de 
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flores mais propícias para as abelhas.  

De modo semelhante, realizou-se uma entrevista com o profissional 

responsável localmente pela Casan. Entre outras questões, ele apresentou condições 

necessárias à intervenção, especialmente no sentido de oportunizar um ensino vivo, 

vinculado às Ciências e a outros componentes curriculares. 

Entre as informações, o profissional, que também é apicultor e pai de um dos 

estudantes da turma implicada no PCE, destacou a relevância do plantio de árvores 

nativas para a proteção do poço artesiano, assim como demandas para a construção 

de jardins com flores propícias à estação no local e ao cultivo de abelhas sem ferrão.  

Figura 14 - Entrevista com apicultor e responsável pelo espaço da Casan 

 

  

 

Fonte: da pesquisa. 

Por se tratar de implantação de Projeto Criativo Ecoformador – PCE em terreno 

que contém poço artesiano da CASAN, no bairro Massaneiro, em Timbó Grande, 

necessitou-se de permissão da Universidade Corporativa e a Superintendência 

Regional de Negócios Norte-Vale. A Figura 16 é um recorte do parecer favorável à 

intervenção. 
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Figura 15 - Parecer favorável à intervenção no local do poço artesiano 
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Fonte: Casan (2020). 

 

  

- Atividade 2: Medição do local da Casan - Poço artesiano 

 

O local do poço artesiano que abastece a cidade se constituiu na ideia central 

do PCE. As aulas de campo no espaço foram planejadas com os docentes para 

vincular conteúdos às atividades práticas, especialmente os de História, Arte e 

Matemática, conforme se pode notar na Figura 17.  
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Figura 16 - Conteúdos implicados nas aulas de campo no poço artesiano 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Além da medição do local, discutiram-se possibilidades para sua revitalização, 

visando a transformar o espaço em uma espécie de santuário das abelhas. Na Figura 

15, registram-se momentos do acesso ao local.  

Figura 17 - Acesso e medição do espaço do poço artesiano e posterior análise  

  

  

Fonte: da pesquisa. 

 

Apesar de parecer uma tarefa simples, ela favorece um pensar complexo, 

especialmente quando a medição é acompanhada por diálogos sobre a realidade 

atual, sobre as incertezas em relação ao futuro e sobre a necessidade de exercitar 

aquilo que González Velasco (2017) define como consciência aplicada. Nesse sentido, 
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vale recorrer às reflexões de Morin (2015), segundo as quais o pensamento complexo 

procura superar uma concepção de ciência disjuntiva, fragmentadora, diferenciadora 

e redutor do conhecimento.  

A atividade também evidenciou a relevância do trabalho colaborativo. Nesse 

sentido, foi determinante a interação entre os estudantes para compartilhar dúvidas e 

soluções. Justamente porque a atividade não se restringia à medição, mas a 

condições que auxiliassem na elaboração da proposta para revitalização do espaço.  

Entre as atividades subsequentes, constava o planejamento do espaço. A ideia 

era decorar a construção que abriga o poço artesiano e cultivar flores no entorno. Por 

isso, o docente responsável pelo componente curricular Matemática, por exemplo, 

usou as medidas para trabalhar o conteúdo da apostila, estimulando os estudantes a 

solucionarem situações-problema como as registradas na Figura 19 e nas atividades 

seguintes. 

Figura 18 - Situações-problema envolvendo as medidas do espaço do poço artesiano 

  

 

Fonte: da pesquisa. 

 

 

- Atividades envolvendo comprimento e perímetro  

 Entre as atividades envolvendo comprimento e perímetro, realizaram-se 

reflexões sobre como as medidas eram trabalhadas quando ainda não existiam 

tecnologias como as atuais. A Figura 20 contém imagens de como o processo era feito 

em outros momentos da história.  



79 
 

 
 

Figura 19 - Ilustrações de formas utilizadas para medir 

 

Fonte: GIovanni Junior e Castrucci (2018). 

 

Depois de várias atividades envolvendo medidas reais, analisaram-se as 

formas de registros atuais e se trabalhou com o Sistema Métrico Decimal. As 

atividades envolveram ações práticas com a utilização de trenas, fitas métricas e 

outros recursos. Da mesma forma, trabalhou-se o perímetro e os polígonos, sempre 

relacionando os conteúdos ao espaço do poço artesiano e a outras possibilidades, 

envolvendo diretamente a realidade dos estudantes.   

 

- Atividade 3: Preparação do solo para o plantio de flores  

Na perspectiva da preparação do solo para o plantio de flores destinadas às 

abelhas, discutiram-se formas de realizar o processo de maneira sustentável. Com 

acesso a informações técnicas e a saberes da comunidade, analisaram-se formas de 

limpeza e de adubação dos terrenos para os canteiros na escola e no poço artesiano.  

Com base nos estudos, iniciou-se a preparação dos canteiros. Para evitar a 

exposição dos estudantes, em um primeiro momento se envolveu parte dos docentes 

e de alguns voluntários (Figura 21).  

Figura 20 - Preparação de canteiro para plantio de flores 

  

Fonte: da pesquisa. 
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No segundo momento, a adubagem mostrou-se um momento de diversão de 

um grupo reduzido de estudantes. Para tanto, visitou-se uma propriedade agrícola e 

nela se coletou adubo orgânico produzido no localmente.  

No espaço, os estudantes trabalharam em equipes reduzidas para evitar muita 

proximidade.  Durante o tempo em que permaneceram na propriedade, discutiram 

conteúdos relacionados especialmente à Ciências, entre eles, outros adubos 

orgânicos que poderiam utilizar também para a adubagem do solo. Como 

possibilidades, destacaram o uso de restos de alimentos e dejetos de animais, 

analisando os benefícios que apresentam ao confrontá-los com os danos causados 

pela adubação química.  

Figura 21 - Aula de campo em propriedade agrícola 

   

 

Fonte: da pesquisa. 

 Com adubo suficiente recolhido na propriedade visitada, foi a vez de a equipe 

de docentes concluir a preparação dos canteiros da escola. Para terminar o processo, 

espalhou-se uma quantidade de cal, medida que havia sido discutida com os 

estudantes e avaliada como necessária em função das características do solo.  

Figura 22 - Segunda etapa da preparação dos canteiros com adubo orgânico 
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Fonte: da pesquisa. 

 

A preparação do solo foi o tema abordado especificamente em um dos 

materiais impressos enviados para as residências dos estudantes ou recolhidos por 

eles na escola. Todas as atividades da apostila também foram postadas na plataforma 

classroom. 

As atividades envolveram, a partir de Ciências, conteúdos de diferentes 

componentes curriculares, tais como: a produção textual, a industrialização de 

alimentos, a questão da fome no mundo.  Entre as propostas, os estudantes foram 

desafiados, pela docente responsável pelo componente curricular Ciências, a 

realizarem a atividade registrada envolvendo o plantio de flores, verduras e/ou 

legumes.  

Sugeriu-se, pela docente, o uso de materiais recicláveis para preparação dos 

espaços. Além disso, disponibilizou-se acesso a vídeos sobre hortas caseiras e outras 

condições que poderiam ser exploradas pelos estudantes.  

Figura 23 - Material de apoio disponibilizado aos estudantes 

 

Fonte: da pesquisa. 
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- Atividade 4: Construção de jardins no espaço escolar e no espaço da Casan, 

com implantação de uma colmeia de abelhas sem ferrão 

 

Na macroatividade fulcral do PCE, deu-se início ao cultivo de flores e de mudas 

de árvores na escola.  Após a coleta de pneus, os estudantes realizaram o plantio de 

flores, construindo jardins a partir de desenhos deles próprios e também plantaram 

árvores nativas e realizaram a pintura da construção que abriga o poço artesiano da 

Casan (Figura 25). 

Figura 24 - Revitalização da construção sobre o poço artesiano 

  
Fonte: da pesquisa. 

 

Em relação ao espaço do poço artesiano, pretende-se dar continuidade à 

revitalização mesmo após a conclusão do PCE. A proposta é que, depois da instalação 

da cerca, os participantes da pesquisa possam retornar ao local para o plantio de 

flores e de mudas de árvores nativas, bem como a instalação da primeira colmeia de 

abelhas sem ferrão. 

Figura 25 - Síntese das ações realizadas na escola e no espaço da Casan 

 

Fonte: da pesquisa. 

Durante o cultivo na escola e a pintura no espaço da Casan, os estudantes 

interagiram, avaliando a necessidade da preservação e do cuidado com o ambiente. 

Nesse processo, analisaram a relevância das abelhas para a preservação da vida no 

planeta, reconhecendo que ações como as empreendidas por eles podem fazer a 
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diferença. As iniciativas convergem com a percepção de Morin (2015) de que: 

[...] por toda parte do mundo, homens e mulheres se organizam em 
torno de iniciativas originais e inovadoras que visam criar novas 
perspectivas para o futuro. As soluções existem, proposições inéditas 
surgem nos quatro cantos do planeta, com frequência em pequena 
escala, mas sempre com o objetivo de iniciar um verdadeiro 
movimento de transformação da sociedade (p. 5).  

Além disso, reitera-se o posicionamento de Morin e de Delgado (2017) quando 

afirmam que é tempo de atuar. Para eles, não se trata de advogar por uma esperança 

ilusória e salvadora, mas utópica e criadora, ativadora e generadora, ou seja, por uma 

esperança baseada em ações renovadoras surgidas da base. 

A realização de atividades práticas vinculadas a conteúdos curriculares 

expressam um ensino transdisciplinar, no qual se valoriza o que está entre, além e 

através das disciplinas, conforme afirma Nicolescu (2018). Além disso, ao interagirem 

com o meio ambiente através de um trabalho colaborativo e atento aos cuidados 

individuais, as iniciativas expressam um ensino ecoformador por meio do qual a 

interação com os objetos e com a natureza pode “[...] ser formador de outras ligações, 

em especial das ligações humanas” (SILVA, 208, p. 102).  

- Coordenadas temporais: o Projeto Criativo Ecoformador (PCE) desenvolveu-se de 

agosto a dezembro de 2020 e a sua sustentação pautou-se pelos itinerários 

registrados neste documento. Sua dinamização foi impulsionada pelos planos de aula, 

estimulando a articulação das atividades mensais à proposta. 

- Avaliação emergente: a avaliação implicada em um PCE prioriza o desenvolvimento 

integral, por isso supera a visão de se ater às questões cognitivas. Dessa maneira, 

enfatiza-se a relevância de atividades transdisciplinares e ecoformadoras, haja vista 

serem elas que possibilitam a expressão de potenciais que não se limitam ao 

intelectual. 

Entre as possibilidades, inclui-se a implicação nas atividades e o compromisso 

com uma consciência aplicada. Não se trata somente de os alunos terem se implicado 

nas atividades práticas, mas também da forma pela qual se relacionaram com eles 

mesmos, com os outros e com o próprio meio ambiente.  

Por isso, além de registros sobre a ampliação da oralidade, familiarização e 

produção escrita, raciocínio lógico, resolução de situações-problema, entre outras 

possibilidades de avaliar o desenvolvimento intelectual, utilizaram-se registros 

relacionados às atividades práticas, especialmente vinculados às formas de se 
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relacionar com os outros, com o meio ambiente e com eles próprios.  

Destaca-se que esse tipo de avaliação é desafiador, especialmente em tempos 

isolamento social. Por isso, a importância de atividades que envolvam a residência 

dos estudantes e a utilização de recursos tecnológicos. No caso da impossibilidade 

de acesso, o próprio material impresso precisa oportunizar espaços para expressão 

da criatividade e do compromisso com aquilo que González Velasco (2017) considera 

uma consciência aplicada.  

 

- Polinização: atentando para a polinização como “[...] o momento de fecundação do 

projeto no entorno em que foi desenvolvido e em outros contextos, dando vida à 

proposta matricial de tal modo que a ideias e os valores sigam ativos após o término 

do projeto” (ZWIEREWICZ, 2019, p. 199), previram-se ações que possibilitassem sua 

perpetuação mesmo concluído o projeto. Essas consistem justamente no cultivo de 

flores e de árvores nativas como forma de trazer benefícios futuros tanto às abelhas 

como à própria população de Timbó Grande.  

Uma dessas ações se mostra com a revitalização da construção que abriga o 

poço artesiano, pois demonstra que a realidade local pode ser melhorada com o 

compromisso coletivo. A transformação do poço artesiano como um cenário 

ecoformador foi uma iniciativa que, num primeiro momento, centrava-se nos 

estudantes, mas sua importância se expande a partir de que a comunidade passa a 

ter em seu entorno um local que valoriza o bem comum.  

 

4.4  IMPLICAÇÕES DO COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS NO PCE 

Durante a elaboração dos conteúdos apresentados nas apostilas, os docentes 

tiveram a liberdade em prosseguir a aprendizagem articulando, na prática, a vivência 

do real. Isso aponta que: 

A transdisciplinaridade e a ecoformação convergem com as premissas 
do paradigma ecossistêmico e do pensamento complexo e favorecem 
que os docentes aproximem o currículo da realidade dos estudantes e 
ampliem, entre outros aspectos, a articulação entre teoria e prática 
(ALMEIDA, 2018, p. 44). 

No contexto, ao ir além dos muros da escola, os docentes proporcionam muitas 

possibilidades de aprendizagem aos alunos, como a própria inclusão do prefixo ‘trans’, 
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que significa ‘ir além de’, provoca novas possibilidades de formação e de prática tanto 

no ambiente escolar quanto fora dele, dando novas oportunidades ao aprendizado e 

ao desenvolvimento integral. 

Todo PCE teve um vínculo estreito com Ciências sem desconsiderar os demais 

componentes curriculares.  A opção por priorizar a sistematização de atividades 

relacionadas à Arte, à Matemática e às Ciências teve como propósito demonstrar que 

em uma macroatividade é possível vincular os conteúdos de mais de um componente 

curricular. 

Especificamente em relação à Ciências, trabalharam-se conteúdos como: o 

clima com ênfase em discussões que visavam ao equilíbrio ambiental uma vez que os 

desmatamentos, as queimadas, inseticidas e outras alterações no ecossistema 

podem causar a perda de espécies de polinizadores, entre elas, a das abelhas; o solo, 

elencando sucintamente os tipos, preparo e a preservação, entendendo que ele 

possui diversas características e compreendendo que cuidar do solo é de suma 

importante para a manutenção do ecossistema terrestre.  

Ao serem trabalhados em atividades transdisciplinares e ecoformadoras, os 

conteúdos valorizaram competências da área Ciências da Natureza, especialmente 

no sentido de construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis, negociar e defender ideias, promover a consciência socioambiental, 

acolher e valorizar a diversidade, cuidar de si, compreendendo-se na diversidade 

humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, agir pessoal e coletivamente com 

respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

recorrendo aos conhecimentos das Ciências para tomar decisões frente a questões 

científico-tecnológicas e socioambientais, conforme previsto na BNCC (BRASIL, 

2018). 

Observou-se que, nesse processo, os estudantes conseguiram despertar em si 

mesmos o espírito colaborativo, o respeito e a compreensão em relação à 

manutenção da vida no planeta. Nicolescu (2018) mostra que a incorporação da 

transdisciplinaridade no ensino contribui para estimular uma compreensão mais global 

do mundo.  

Conforme os estudantes se envolviam nas atividades práticas propostas dentro 

e fora da escola, era possível relacionar o eu, o outro e o ambiente, atribuindo a esse 

processo novos conhecimentos. Trata-se de um processo no qual a 
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transdisciplinaridade expressa  

[...] um potencial construtivo e transformador, pois ao transcender as 
disciplinas as incorpora, como rompe com a linearidade e a 
fragmentação do conhecimento. A transdisciplinaridade tem a 
pretensão de religar conhecimentos (a partir da articulação de 
conceitos, noções, enfoque [...] a fim de compreender a complexidade 
do real e assim construir um novo corpo de saber que atravessa, 
reorganiza e ressignifica os conhecimentos religados. Desta forma, a 
transdisciplinaridade demanda pulsão religadora, interação, 
dinamismo e criatividade do sujeito (SUANNO, 2013, p. 71-72). 

 

Da mesma forma, ficou perceptível que a ecoformação fortalece a ideia em 

relação ao homem e ao meio ambiente uma vez que, segundo Silva (2008, p. 101), 

“[...] o objeto da educação relativa ao ambiente não é o ambiente enquanto tal, mas a 

relação do homem com ele”. Priorizou-se essa perspectiva nas atividades remotas e 

presenciais, sempre valorizando o cuidado consigo, com os outros e com o meio 

ambiente. Especialmente, nas atividades práticas, o conceito ficou evidente na relação 

entre os próprios estudantes e com os locais visitados e transformados.  

Nesse sentido, coaduna-se com uma alternativa que aposta na mudança ao 

propiciar não apenas “[...] estratégias pedagógicas diversificadas que envolvam 

diretamente os alunos na construção ativa do conhecimento [...]” (REMPEL, 2016, p. 

84), mas que, também, possibilite-lhes uma posição de protagonismo no sentido de 

gerar soluções e de intervir na realidade com a apoio dos conteúdos curriculares.  

Ao serem estimulados a intervir com o meio, de forma a pensar no futuro 

enquanto alternativa de manutenção da vida na Terra, os estudantes articularam 

ações fortalecidos por estratégias protagonizadas nos conteúdos abordados nas 

apostilas e que visaram a um trabalho de cooperação entre eles para que o resultado 

fosse alcançado. Nesse processo, é que o pensamento complexo se expressa como 

“[…] um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca as relações existentes 

entre os diversos aspectos da vida […]” (PETRAGLIA, 2013, p. 16). 
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4.5 PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A VIVÊNCIA NO PCE ENVOLVENDO 

A TEMÁTICA DAS ABELHAS 

 

Para averiguação da percepção em relação à relevância do PCE envolvendo 

abelhas, contou-se com a atuação de cinco dos oito participantes da pesquisa.  A 

opção de incluir somente parte dos estudantes se deve ao fato da seleção dos que 

mais participaram das atividades práticas realizadas em equipe, já que, devido à 

pandemia, a participação de estudantes, concomitantemente, deu-se de maneira mais 

reduzida.  

Quando indagados sobre a percepção em relação à temática implicada no 

PCE, o A1 registrou: “[...] achei superimportante o assunto; descobri muitas coisas que 

eu ainda não sabia e agora sei a importância das abelhas”. Já o A2 destacou a 

importância da temática selecionada, especialmente para a aprendizagem deles. 

O fato de vincular ao estudo uma temática que tem relação com a realidade 

dos estudantes colabora para superar aquilo que Sá (2019) define com uma “[...] visão 

fragmentada, disjuntiva e separadora do ser humano em relação à natureza e à 

sociedade”. Nesse processo, fortalece um conhecimento que, para o autor, é 

produzido pela racionalidade aberta e que contextualiza e concebe a 

multidimensionalidade humana, social e da natureza.   

  Quando questionados se encontraram dificuldades para a realização das 

atividades durante o desenvolvimento do PCE, todos os estudantes responderam que 

não, enquanto o A4 ainda destacou a importância da interação entre os participantes 

para que pudessem aprender colaborativamente. Enfatiza-se que, entre essas 

atividades colaborativas, constavam as que implicavam diretamente conteúdos de 

diferentes componentes curriculares. 

A observação do A4 demonstra que se manteve no projeto desenvolvido uma 

das fortalezas da metodologia do PCE. Quando prioriza isso, o PCE procura fortalecer 

a resiliência para que os participantes percebam seu próprio potencial de transformar 

a realidade “[...] devidamente apoiados pelos conhecimentos curriculares apropriados 

ou aprofundados durante o desenvolvimento dos projetos (ZWIEREWICZ; TORRE, 

2019, p. 55). 

Em relação às estratégias utilizadas pelos docentes para que vincular práticas 

aos conteúdos curriculares, o A1 destacou as realizadas remotamente com apoio 
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tecnológico e as que ocorreram no espaço da Casan. Além disso, o A3 e o A4 

lembraram que essa relação se estabeleceu com o uso de diferentes recursos, 

incluindo pás, enxadas e carrinho de mão. Já o A2 destacou a importância da força 

de vontade, e o A5 a disposição para a participação na realização de atividades 

práticas envolvendo o conteúdo curricular.  

A relação estabelecida pelos estudantes remete ao pensamento complexo, 

justamente pela sua relevância para a religação dos saberes e “[...] portanto, a 

superação da fragmentação dos conhecimentos sobre o humano, a natureza e a 

sociedade” (SÁ, 2019, p. 21). Além disso, a constatação de que se aprende utilizando 

a pá, a enxada e o carrinho de mão, valorizando a própria implicação, acentua essa 

constatação, justamente porque, para o autor, “[...] não há nada isolado no universo” 

(p. 21). 

Na questão que pedia se utilizaram internet para a realização de pesquisas 

solicitadas em parte das atividades, todos responderam que sim. O A2 destacou, 

também, que a utilizou “[...] principalmente nas de matemática”, e o A1 “[...] para tirar 

ideias e algumas vezes responder às perguntas”.  

Em uma das questões, indagava-os se consideravam importante a realização 

de aulas práticas para a aprendizagem. O A1 explicou que plantar as flores e as mudas 

de árvores nativas foi muito importante, pois, além de cuidar da natureza, estava 

aprendendo mais. O A3, por sua vez, afirmou que, com as atividades práticas, “[...] ‘é 

muito melhor para aprender”. 

Em função da metodologia do PCE priorizar a transdisciplinaridade, a visão dos 

estudantes valoriza o que Santos (2009, p. 25) define como uma “[...] uma postura de 

democracia cognitiva [...], superando o preconceito introduzido pela hierarquização 

dos saberes [...]”, o que leva a um desafio maior que é “[...] o de transitar pela 

diversidade dos conhecimentos [...]”. Isso corresponde justamente ao conceito da 

transdisciplinaridade de Nicolescu (2018, p. 53) quando afirma que ela “[...] diz 

respeito àquilo que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina [...].  

Sobre a importância do trabalho realizado na escola e no espaço do poço 

artesiano – CASAN, em linhas gerais, os estudantes destacaram sua relevância, 

justificando-a da seguinte forma: ao plantar e ao pintar “[...] além de deixar o espaço 

mais bonito, ajudamos o meio ambiente” (A1); pelo fato de ajudar a natureza (A2); por 
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ter deixado o bairro mais bonito (A3); “[...] porque vendo o desenho o povo aprende a 

valorizar as abelhas e a natureza” (A5). 

Os estudantes, de igual modo, foram indagados se, dentro das perspectivas 

deles, o Projeto Criativo Ecoformador – PCE “Polinizando com as abelhas a vida no 

Planeta” deixou algum significado pessoal, social e ambiental para o próprio estudante 

e para seu bairro. A resposta de todos foi afirmativa, sendo que também destacaram 

algumas questões em relação aos benefícios: o A1 registrou considerar que o PCE : 

“[...] deixa como aprendizado que devemos cuidar mais do meio ambiente e valorizar 

as abelhas, que são animais de muita importância para nós”; o A2 mencionou que “[...] 

algumas pessoas se conscientizarão a cuidar mais das abelhas”; o A4 afirmou que os 

benefícios atingem o embelezamento do bairro e também o que pode vir a acontecer 

por ter estimulada a consciência de algumas pessoas para fazerem “[...]  o melhor e o 

bem”. 

Essa perspectiva coaduna com a ecoformação justamente por estar focada na 

relação “[...] com a natureza, e não sobre ela [...]” (SILVA, 2008, p. 101). Da mesma 

forma, a autora menciona que a ecoformação colabora para que a relação com a 

natureza seja promotora de melhora na relação entre as pessoas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo elaborar um Projeto Criativo Ecoformador -

PCE, envolvendo a temática das abelhas, sendo esse proposto para o atendimento 

de especificidades do componente curricular Ciências e de necessidades formativas 

de estudantes dos anos finais da Escola Municipal de Educação Básica José Maria 

de Souza, em Timbó Grande, Santa Catarina.  

Pela pretensão de avaliar o potencial do PCE atender a demandas tanto 

curriculares como dos próprios participantes, a pesquisa implicou uma intervenção. 

Portanto, além de ajustar um projeto previamente elaborado, a pesquisa se 

comprometeu em avaliar os resultados da própria intervenção, desencadeando, nesse 

processo, quatro etapas com iniciativas específicas, mas articuladas. 

 Na primeira etapa, levantaram-se demandas dos estudantes participantes da 

pesquisa. Consideraram-se essas demandas na elaboração do PCE com o intuito de 

valorizar os aspectos bem avaliados pelos estudantes como de desenvolver 

possibilidades para avançar em condições que afirmavam não serem contemplados. 

 Entre as condições, os estudantes destacaram as possibilidades criadas pelos 

docentes para estimular a autonomia e a participação mesmo antes do 

desenvolvimento do PCE. Por isso, pretendeu-se que a intervenção favorecesse 

essas condições, valorizando todos os estudantes implicados e seu potencial para 

protagonizar iniciativas.  

 Além disso, valorizaram-se demandas indicadas pelos estudantes sobre as 

condições do bairro. Mesmo que algumas extrapolem as possibilidades de um PCE, 

como é o caso da falta de energia e água, a revitalização de espaços internos e 

externos à escola evidencia o compromisso com o bem comum, com a solidariedade 

e com a sustentabilidade.    

 A iniciativa também se comprometeu com a inserção tecnológica, atendendo a 

uma das necessidades indicadas pelos estudantes. Apesar das dificuldades de 

acesso de parte dos estudantes, as possibilidades criadas ofereceram condições 

indispensáveis durante o ensino remotamente desenvolvido e podem ser fortalecidas 

mesmo com o retorno do ensino presencial. 

Por fim, a indicação dos estudantes para aulas dinâmicas e mais lúdicas foi 

uma das condições que mobilizou o envolvimento de várias atividades práticas no 
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PCE. Essas atividades envolveram o manuseio da terra, a medição de terreno, o 

acesso a documentários disponibilizados em diferentes páginas da internet, o acesso 

a vídeos com entrevistas e outras possiblidades que dialogavam com as atividades 

que realizavam nos livros didáticos e nos cadernos, religando diferentes saberes e 

diferentes possibilidades.   

 Já na seleção das competências específicas da área Ciências da Natureza 

previstas na BNCC prevista na segunda etapa, o PCE se aproximou daquelas que 

expressam o compromisso com o estímulo à capacidade de argumentar com base em 

dados reais. Nesse processo, também, procurou-se o desenvolvimento de inciativas 

que valorizassem diferentes saberes, como é caso de apicultores e de profissionais 

técnicos que pesquisam sobre a criação de abelhas.  

São compromissos como esses que caracterizam práticas pedagógicas 

transdisciplinares e ecoformadoras. Da mesma forma, fortalecem o previsto nas 

competências em relação à atuação colaborativa, ética, democrática, inclusiva, 

sustentável e solidária. 

Em relação às competências gerais previstas na BNCC, procurou-se, na 

elaboração e desenvolvimento do PCE, a defesa da consciência socioambiental, 

pautada em dados reais, o autocuidado e o respeito a si próprio e ao outro. 

Igualmente, primou-se por princípios convergentes com as competências específicas 

da área Ciências da Natureza como a valorização de princípios éticos, democráticos, 

sustentáveis e solidários. 

Portanto, diante das demandas indicadas pelos estudantes e das competências 

que se aproximam das perspectivas transdisciplinares e ecoformadoras, o PCE 

elaborado na disciplina de Didática e Metodologia do Ensino na Educação Básica foi 

adaptado. Nesse processo, consideram-se, entre outras condições, conteúdos 

curriculares do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Essa adequação motivou a articulação entre Ciências e os outros componentes 

curriculares que integram a matriz curricular do 8º ano do Ensino Fundamental. Além 

disso, o estudo do previsto nos diferentes componentes curriculares em atividades 

práticas, envolvendo a realidade local e demandas globais, acentuou a religação dos 

conhecimentos, condição que é fundamental para práticas pedagógicas pautadas no 

pensamento complexo, na transdisciplinaridade e na ecoformação e, em decorrência, 

comprometidas com uma educação complexa. 
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 Ao reelaborar um projeto de ensino e de aprendizagem comprometido com 

essa perspectiva, como previsto em uma terceira etapa, o PCE caracteriza-se como 

um processo pautado em uma abordagem de ensino inovadora – educação complexa 

- e que complementa ou supera outras abordagens discutidas nesta pesquisa, entre 

elas, a tradicional. Ao promover a articulação com diferentes componentes 

curriculares, a iniciativa se comprometeu com a religação de diferentes áreas do 

conhecimento, além da religação dessas com demandas da realidade local e global.  

 Essa perspectiva potencializa um pensar complexo e se materializa por meio 

de práticas transdisciplinares e ecoformadoras.  Nesse processo, é que se promove 

uma educação complexa, ou seja, uma nova abordagem de ensino capaz de colaborar 

para redimensionar práticas pedagógicas fragmentadas, lineares e 

descontextualizadas.  

Trata-se de uma iniciativa que, ao promover ações de resgate à essência das 

pessoas e da própria humanidade, acena para novas perspectivas de vida. Isso por 

não separar, nas atividades de ensino, as pessoas do seu universo individual e 

coletivo, especialmente porque se compreende que os conhecimentos científicos, por 

si mesmos, são capazes de solucionar os problemas da realidade atual e de enfrentar 

as incertezas em relação ao futuro. 

Isso pode ser observado na quarta etapa, especificamente no momento em que 

os estudantes participantes relataram suas percepções sobre a experiência 

vivenciada. O fato de destacarem que descobriram aquilo que não sabiam, quando 

valorizaram o trabalho colaborativo, indicaram a importância da inserção não apenas 

de tecnologias digitais, mas também daquelas de uso rotineiro na comunidade, como 

pás, enxadas e carrinho de mão, bem como da relevância das atividades práticas 

envolvendo o cuidado com a natureza. Assim, anunciaram indicativos indispensáveis 

para uma educação comprometida com a vida.  

Essa condição foi reiterada pelos estudantes quando expuseram que um dos 

legados do PCE envolvendo abelhas constitui-se por aquilo que definiram como 

aprendizagem para cuidar mais do meio ambiente, além da indicação de que as 

revitalizações realizadas podem colaborar para despertar outras iniciativas no futuro.  

 Entre as limitações, evidenciaram-se as decorrentes da pandemia causada 

pelo Sars-CoV-2. A dialogicidade em ações que vinculam teoria e prática é 

fundamental para uma educação complexa, indicando que as impossibilidades de 
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todos os estudantes participarem da totalidade das atividades práticas deixa lacunas, 

entre elas a não conclusão do cenário ecoformador proposto para o espaço do poço 

artesiano. 

 Ainda assim, a semente germinou e suas flores e frutos dependerão daquilo 

que será concretizado depois da conclusão da pesquisa. Nesse sentido, indicam-se 

algumas possibilidades futuras: concluir a revitalização do espaço com a organização 

de outro PCE e o acompanhamento por meio de uma nova pesquisa-ação; realizar 

novas pesquisas envolvendo a metodologia do PCE em outras ações pensando no 

bem viver dos próprios estudantes e da comunidade do entorno; realizar pesquisas 

em outros municípios por meio da interação de mestrados profissionais e de 

secretarias municipais de educação comprometidas com a aproximação das práticas 

pedagógicas com as demandas locais e globais.   

Tais iniciativas poderão encontrar, nesta pesquisa e no produto educacional, 

disponível em https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643676, possibilidades 

para uma educação complexa. Uma educação que zela pelas pessoas, pela 

sociedade e pelo meio ambiente, ao promover iniciativas articuladas com o proposto 

no currículo escolar.  
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QUESTIONÁRIO SOBRE DEMANDAS FORMATIVAS DE ESTUDANTES 
DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

VALIDAÇÃO 

Este roteiro tem como objetivo conhecer demandas formativas de estudantes dos anos finais do 
Ensino Fundamental e os resultados serão utilizados para elaboração de um projeto de ensino a ser aplicado 
na escola durante o ano letivo. Sua aplicação constitui-se em 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. 

Para validação de juízes, conta-se com sua colaboração na análise de dois aspectos: a) articulação 
entre questão e dimensão; b) coerência na elaboração da questão. 

 As notas de validação podem variar de 1 a 5 e precisam ser registradas nas colunas ao lado de 
cada questão, enquanto as sugestões para melhorar a elaboração deverão ser registradas após cada item. 
Destaca-se que, quanto mais próxima à nota 5, mais coerente e articulada é considerada cada questão na 
visão de quem valida o instrumento: 

1 - Insuficiente        2 - Regular         3 - Média          4 - Razoável      5 – Excelente 

Somos gratos pela sua contribuição haja vista ser fundamental para a qualidade do 
instrumento. 

Dimensão – questão 
Articulação 

dimensão - 

questão 

Coerência na 

elaboração da 

questão 

Dimensão 1:  Argumentação 

01 
Sou estimulado na escola a defender minhas ideias com base em conhecimentos 
estudados nas diferentes disciplinas? Explique: 

  

02 
Em sala de aula, sou estimulado a dialogar sobre os conteúdos ou sobre a 
realidade com colegas que têm ideias diferentes das minhas? Por quê? 

  

Dimensão 2:  Relação consigo mesmo 

03 Existem atividades na escola que melhoram a minha estima? Explique:   

04 Durante as atividades escolares, sou estimulado a agir com autonomia? Explique:   

Dimensão 3: Relação com o outros 

06 
Como são resolvidos os conflitos entre os alunos surgidos na sala de aula ou em 
outros espaços da escola? 

  

07 
Existem atividades desenvolvidas na sala que discutem o respeito aos outros, 
independentemente das suas características? Explique: 

  

08 
Durante o ano letivo, a escola me envolve em atividades que estimulam a 
solidariedade? Explique: 

  

Dimensão 4: Relação com o entorno 

09 
Na escola, participo de atividades que melhoram o ambiente da sala de aula ou 
de outros espaços? Por quê? 

  

10 
Em sala de aula são trabalhadas atividades que me estimulam a desenvolver 
ações sustentáveis? Explique: 

  

11 
As atividades desenvolvidas na escola têm melhorado o cuidado com os espaços 
públicos do município? Explique: 

  

12 Como minha turma pode colaborar para melhorar a realidade da escola?   

13 Como minha turma pode colaborar para melhorar a realidade do bairro?   

Dimensão 6: Relação entre conteúdo e realidade 

14 
Quais assuntos da realidade do bairro ou do município gostaria de discutir na 
escola? 

  

15 Quais assuntos da realidade global gostaria de discutir na escola?   

Dimensão 5: Mudanças na prática pedagógica 

16 Dos momentos passados na escola, quais são meus preferidos? Por quê?    

17 
Como seriam minhas aulas se fosse professor da escola em que estudo 
atualmente? 

  

18 Se tivesse o poder de mudar a escola, quais mudanças faria? Por quê?   
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QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES REFERENTE AO 

POTENCIAL DO PCE  

 

Responda de forma espontânea e sincera, não havendo necessidade de se 

identificar. 

 

1. Sexo:  

( ) Feminino ( ) Masculino  

 
2. Você encontrou dificuldades para a realização das atividades durante o 

desenvolvimento do PCE? 

 

3. Quais foram as ferramentas utilizadas pelos Professores para que interagissem 

entre conteúdo e atividades? 

 
4. Houveram dificuldades para desenvolver alguma atividade? 

 

5. Você considerou importante o assunto referente ao PCE? Explique: 

 

6. Você utilizou internet para a realização de alguma atividade escolar? Explique: 

 

7. Houveram aulas práticas durante o desenvolvimento do projeto “Polinizando 

comas abelhas, a vida no Planeta”? Explique: 

 

8. Você considera importante a realização de aulas práticas para a aprendizagem? 

Explique: 

 

9. Você considera importante o trabalho realizado na escola e no espaço do poço 

artesiano – CASAN? Explique: 

 

10. Em sua perspectiva, o Projeto Criativo Ecoformador – PCE “Polinizando com as 

abelhas a vida no Planeta”, deixou de algum significado pessoal, social e 

ambiental para você e seu bairro? Explique: 

 


