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RESUMO 

 

As demandas globais e locais se ampliaram com a pandemia causada pelo Sars-CoV-
2, vírus que provoca a COVID-19. No âmbito educacional, essa condição evidenciou 
a necessidade de transitar de práticas pedagógicas centradas na abordagem 
tradicional para experiências que colaborem na ressignificação das formas 
tradicionais de ensinar e das possibilidades para aprender. Tendo como condição 
mobilizadora a possibilidade de contribuir com práticas pedagógicas da Educação 
Básica, esta pesquisa objetivou elaborar um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) para 
o 9° ano do Ensino Fundamental, analisando sua aproximação com demandas 
apresentadas por estudantes do Colégio Estadual Presidente Vargas, localizado na 
cidade de Pinhal de São Bento, Paraná, e com indicadores de práticas 
transdisciplinares de leitura, de produção e de interpretação textual elencados por 
Zielinski (2019). Teoricamente, a pesquisa teve como autores de referência Arnt 
(2020), Batalloso e Moraes (2020), González Velasco (2017), Lima e Quevedo-
Camargo (2008), Miranda (2015), Morin (2011, 2015, 2018, 2019), Nicolescu (2014, 
2018), Oliveira (2006), Petraglia (2008, 2013), Petraglia e Furlin (2020), Pineau (2004), 
Sá (2019) e Silva (2008), Torre e Zwierewicz (2009), entre outros. Metodologicamente, 
priorizou-se a pesquisa participante apoiada pela pesquisa exploratória e pela 
abordagem qualitativa. Participaram do estudo 20 estudantes do 9° ano do Ensino 
Fundamental da escola selecionada para a pesquisa. Para a coleta de dados, 
utilizaram-se: um questionário elaborado e validado para ser aplicado no início da 
pesquisa, visando a coletar dados a respeito de potencialidades e de demandas 
formativas dos estudantes; um roteiro para avaliar a proximidade das atividades 
propostas no planejamento do PCE aos indicadores detectados por Zielinski (2019). 
Os resultados destacam demandas dos estudantes consideradas na elaboração do 
produto educacional, ou seja, o PCE intitulado ‘Do Brasil em chamas à cocriação de 
cenários ecoformadores para ensinar, aprender e bem viver’, entre elas, a 
necessidade de vinculá-lo a uma temática atual e também de ter acesso a diferentes 
fontes de pesquisa. Em relação à elaboração do produto educacional, propôs-se uma 
iniciativa que vincula demandas dos estudantes, especificidades da realidade local e 
emergências globais ao estudo de conteúdos curriculares e que valoriza a exploração 
de diferentes recursos tecnológicos, o trabalho colaborativo, a pesquisa e um diálogo 
permanente com a arte. No confronto do produto educacional com o estudo de 
Zielinski (2019), detectou-se proximidade do PCE com os dez indicadores de práticas 
transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual selecionados pela 
pesquisadora. Espera-se que os resultados da pesquisa, incluindo o produto 
educacional constituído por um PCE acessível em 
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/701586, possam colaborar para um 
planejamento e para práticas pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras 
impulsionadas por docentes que atuam no componente curricular Língua Inglesa, 
favorecendo também sua capilarização em outros contextos no sentido de explorar o 
caráter polinizador da metodologia de ensino proposta.    

Palavras-chave: Educação Básica. Língua Inglesa; Projetos Criativos Ecoformadores 
(PCE); Transdisciplinaridade. Ecoformação. 



 
 

ABSTRACT 

 

Global and local demands have been boosted due to the pandemic caused by Sars-
CoV-2, the virus leading to COVID-19. In the educational field, this condition clearly 
showed the need to switch from pedagogical practices focusing on traditional 
approaches to experiences that collaborate to re-signify the traditional ways of 
teaching and the possibilities of learning. The mobilizing factor being the possibility to 
contribute with pedagogical practices in Basic Education, this study had the purpose 
for designing an Eco-formative Creative Project (PCE) for the 9th grade of Middle 
School, analyzing its proximity to the demands presented by students in the State 
School President Vargas, located in the city of Pinhal de São Bento, Paraná, and with 
indicators of transdisciplinary practices of reading, production and interpretation of 
texts as listed by Zielinski (2019). Theoretically, the study was substantiated by authors 
Arnt (2020), Batalloso and Moraes (2020), González Velasco (2017), Lima and 
Quevedo-Camargo (2008), Miranda (2015), Morin (2011, 2015, 2018, 2019), 
Nicolescu (2014, 2018), Oliveira (2006), Petraglia (2008, 2013), Petraglia and Furlin 
(2020), Pineau (2004), Sá (2019) and Silva (2008), Torre and Zwierewicz (2009), and 
others. Methodologically, priority was given the participating research supported by 
exploratory research and by a qualitative approach. Participants in the study were 20 
students from the 9th grade in Middle School in the institution selected for the study. 
In order to collect data, a questionnaire was devised and then validated to be applied 
early in the study, aiming at collecting data concerning the potentials and formative 
demands from students; also a script to evaluate the proximity of the activities 
proposed in the PCE planning in relation to the indicators found by Zielinski (2019). 
The results highlight demands from students that have been considered in the making 
of the educational product, that is, the PCE named ‘Do Brasil em chamas à cocriação 
de cenários ecoformadores para ensinar, aprender e bem viver’ (from Brazil in flames 
to the co-creations of eco-formative scenarios for teaching, learning, and well-living, 
including the need to link it to a current topic and also to have access to different 
sources of research. Regarding the making of the educational product, a initiative was 
proposed to link demands from students, specificities of the local reality, and global 
emergences to the study of curricular contents which prizes exploring new 
technological resources, collaborative work, research, and an ongoing dialogue with 
art. In confronting the educational product with the study by Zielinski (2019), a proximity 
was found between PCE and the 10 indicators of transdisciplinary practices of reading, 
interpretation and productions of texts, selected by the researcher. It is expected that 
the results of the study, including the educational product consisting of a PCE available 
at https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/701586, may contribute to planning 
and transdisciplinary and eco-formative pedagogical practices, boosted by teachers 
who work in curricular component English Language, also benefitting its capillarity in 
other contexts in terms of exploring the pollinating nature of the teaching methodology 
proposed.    

Keywords: Basic Education. English Language; Eco-Formative Creative Projects 
(PCE); Transdisciplinary Practices. Eco-formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Transitar de práticas pedagógicas centradas na abordagem tradicional para 

experiências nutridas pela transdisciplinaridade pode ser considerado um desafio, 

mas também uma alternativa para ressignificar as formas tradicionais, lineares e 

descontextualizadas de ensinar e as possibilidades para aprender. Considerando as 

duas condições, esta pesquisa pretendia colaborar com a elaboração de um produto 

educacional voltado para o ensino da Língua Inglesa.  

O estudo vincula-se à Linha de Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e Formação 

Docente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica (PPGEB) da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Ele foi desenvolvido a partir do 

seguinte problema de pesquisa: que condições implicadas em atividades de leitura, 

interpretação e produção textual vinculadas a um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

para o ensino da Língua Inglesa as aproximam de demandas formativas apresentadas 

por estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental e de indicadores de práticas 

transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual? 

Em relação ao objetivo geral, o estudo comprometeu-se em elaborar um Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE) para 9° ano do Ensino Fundamental, compatível com 

demandas formativas apresentadas por estudantes do Colégio Estadual Presidente 

Vargas, localizado na cidade de Pinhal de São Bento, Paraná, e com os indicadores 

transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual definidos por Zielinski 

(2019). Em decorrência, propôs-se como objetivos específicos: i) conhecer demandas 

formativas implicadas na aprendizagem da Língua Inglesa manifestadas por 

estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, que frequentam o Colégio Estadual 

Presidente Vargas, localizado na cidade de Pinhal de São Bento, Paraná; ii) elaborar 

um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) com atividades que se aproximem de 

demandas formativas dos estudantes e caracterizem práticas transdisciplinares de 

leitura, produção e interpretação textual; iii) analisar a proximidade Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE) proposto com as demandas dos estudantes e dos indicadores da 

transdisciplinaridade em práticas de leitura, interpretação e produção textual; iv) 

oferecer aos docentes de Língua Inglesa o acesso a um projeto permeado por 

atividades transdisciplinares que podem utilizar, desde que as ressignifiquem a partir 

da realidade de seus contextos de atuação.  



 
 

 
 

Esta pesquisa originou-se a partir de reflexões e de leituras sobre 

necessidades formativas e potencialidades que estudantes do Ensino Fundamental 

apresentam em relação à aprendizagem da Língua Inglesa. Também deriva de 

preocupações latentes na organização do planejamento, especialmente a 

necessidade de transitar de práticas tradicionais a possibilidades transdisciplinares, 

considerando as indicações de Morin (2018, p. 13) sobre a “[...] inadequação cada vez 

mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados, fragmentados, 

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

vez mais... transversais, multidimensionais e transnacionais, globais, planetários.” 

A iniciativa assenta-se em demandas observadas na atuação como 

professora do Colégio Estadual Presidente Vargas de Pinhal de São Bento - Ensino 

Fundamental e Médio, quando foi possível observar no dia a dia da escola 

possibilidades e desafios que motivam a realização desta pesquisa. Destaca-se que 

a instituição se localiza na área central do município de Pinhal de São Bento, no 

sudoeste do Paraná, e conta com 264 estudantes matriculados, a maioria residente 

na área rural. 

O espaço físico da instituição atende parte de suas necessidades formativas. 

Apesar de que a biblioteca poderia ser mais ampla, observa-se a necessidade de 

incrementar o acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as salas 

de aula são arejadas, existe um ginásio esportivo, espaço amplo para lazer e áreas 

ajardinadas.  

Em relação à prática pedagógica, observa-se que, no dia a dia da escola, os 

docentes enfrentam algumas dificuldades para trabalhar em sala de aula e, em alguns 

casos, atribuem-nas a questões como ampliação do desinteresse e indisciplina dos 

estudantes.  Por isso, pesquisar e refletir sobre novas abordagens de ensino que 

dialoguem com as atuais demandas dos estudantes e, ao mesmo tempo, colaborem 

para que os docentes possam desenvolver práticas inovadoras torna-se, nesse 

sentido, uma condição desafiadora, mas também motivadora pelas possibilidades que 

pode oferecer para redimensionar a prática pedagógica no sentido de aproximá-la das 

reais demandas do contexto e do planeta e, dessa forma, atender lacunas provocadas 

pelo distanciamento entre o trabalho das escolas e o que Morin (2009) situa como 

grandes problemas atuais da humanidade, tais como o desregramento ecológico e a 

exclusão social. 



 
 

 
 

Teoricamente, a pesquisa pretendia sistematizar estudos precedentes sobre 

o próprio ensino da Língua Inglesa e sobre a transdisciplinaridade, sem subestimar a 

relevância de analisar contribuições da ecoformação, pois a tríade é fundamental para 

uma educação complexa. Articular esses conceitos ao ensino da Língua Inglesa 

constitui, portanto, um dos diferenciais deste estudo. 

Como contribuição social, o estudo pretendia apresentar um Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE), permeado por atividades transdisciplinares, aplicável no 9° ano 

do Ensino Fundamental, especificamente, na escola implicada na pesquisa. Contudo, 

pretende oferecer condições para que docentes de outros contextos também 

encontrem subsídios para transitar de práticas marcadas pela reprodução para 

possibilidades inovadoras. 

Em relação ao PPGEB, o estudo pretendia dar continuidade a pesquisas já 

desenvolvidas por egressos das turmas anteriores. Entre os estudos que implicaram 

a metodologia do PCE, encontra-se o da própria Zielinski (2019), que apresentou 

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

bem como de Almeida (2018), Felipus (2019), Hoffmann (2019), Oliveira (2020) que 

envolveram o PCE em suas pesquisas.  

Acreditando nessa possibilidade, pretendia-se investigar e explorar a 

transdisciplinaridade articulada à ecoformação e à abordagem da educação 

complexa, como eixos teóricos norteadores da pesquisa de mestrado, especialmente 

porque o PPGEB prima pela qualificação da prática profissional como objeto de 

reflexão, análise e transformação (UNIARP, 2018). Nesse processo, estudar 

possibilidades para que o ensino da Língua Inglesa se aproxime das demandas de 

estudantes do Colégio Estadual Presidente Vargas, visando à ressignificação da 

prática pedagógica com a colaboração de uma metodologia de ensino inovadora, 

motivou a realização do estudo.  

Trata-se de uma pesquisa participante apoiada pela pesquisa exploratória e 

centrada na abordagem qualitativa. Seu desenvolvimento implicou na realização de 

um diagnóstico com os estudantes 9° ano do Ensino Fundamental, visando à 

identificação de necessidades formativas e potencialidades apresentadas em relação 

à aprendizagem da Língua Inglesa, considerando-as na elaboração um Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE) que mobilizasse práticas de leitura, interpretação e 



 
 

 
 

produção textual convergentes aos indicadores transdisciplinares elencados por 

Zielinski (2019). 

Participaram do estudo 20 estudantes que cursam o 9° ano do Ensino 

Fundamental na escola selecionada para a pesquisa. Esses estudantes frequentavam 

presencialmente a escola no período matutino, mas no momento da pesquisa 

desenvolviam as atividades remotamente em razão da pandemia da COVID-19. Além 

disso, participou do estudo a pesquisadora responsável pelo mesmo, justamente por 

tratar-se de uma pesquisa participante. 

Para a coleta de dados, utilizaram-se dois instrumentos de pesquisa: a) um 

questionário elaborado e validado para ser aplicado no início da pesquisa, visando a 

coletar dados a respeito de demandas formativas dos estudantes; b) um roteiro para 

a pesquisadora avaliar a proximidade do PCE aos indicadores detectados por Zielinski 

(2019).  

Como base epistemológica, o estudo contou com o apoio de diferentes  

publicações, entre elas: as de Vidotti (2012), Miranda (2015), Lima e Quevedo-

Camargo (2008) e Oliveira (2006) relacionadas ao ensino da Língua Inglesa; as de 

Morin (2011, 2015, 2018, 2019), Petraglia (2008, 2013) e Sá (2019) relacionadas à 

complexidade; as de Arnt (2020), Batalloso e Moraes (2020) e Nicolescu (2014, 2018) 

relacionadas à transdisciplinaridade; as de  Pineau (2004) e Silva (2008) relacionadas 

à ecoformação; as de Torre e Zwierewicz (2009) e Zwierewicz et al. (2020a, 2020b) 

relacionadas ao PCE; a  de Zielinski (2019) relacionada aos indicadores de práticas 

transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual.  

 Neste documento, sistematizam-se contribuições dos referidos autores, bem 

como o percurso metodológico proposto para o desenvolvimento da pesquisa, bem 

como os seus resultados. Nesse processo, além do tipo de pesquisa e da abordagem, 

detalham-se as etapas da pesquisa e as condições que procuram assegurar sua 

realização. 

Espera-se que os resultados se traduzam em um produto educacional que 

colabore para a aprendizagem dos estudantes mobilizada por uma perspectiva de 

educação complexa, oferecendo aos mesmos uma proposta que caracterize uma 

perspectiva transdisciplinar organizada em forma de projeto de ensino e de 

aprendizagem. Da mesma forma, espera-se oferecer aos docentes de Língua Inglesa 



 
 

 
 

o acesso a um projeto permeado por atividades transdisciplinares que podem utilizar 

desde que as ressignifiquem a partir da realidade de seus contextos de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1 DA ELITIZAÇÃO ÀS NECESSIDADES ATUAIS DO ENSINO DA LÍNGUA 

INGLESA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A origem do ensino da Língua Inglesa, no contexto brasileiro, vincula-se 

diretamente ao interesse de fortalecimento de laços comerciais com a Inglaterra. 

Iniciada a partir da chegada da Família Real portuguesa, tal empreendimento 

influenciou no imperialismo britânico no contexto educacional, afetando 

especialmente a elite por meio do acesso a literaturas variadas em razão do desejo 

de aproximação com escritores de referência da literatura inglesa (VIDOTTI, 2012). 

Essa ênfase tangenciou a institucionalização da Língua Inglesa no Brasil, 

regulamentada com a publicação do Decreto de 22 de junho de 1809, que definiu sua 

inclusão no ensino público (MIRANDA, 2015). O referencial de ensino da Língua 

Inglesa adotado na origem preservou-se pelos governos subsequentes, apesar de que 

as demandas de técnicos nas áreas “[...] de engenharia, economia e indústria, para 

trabalhar nas companhias inglesas, tanto para compreender a organização do 

trabalho quanto para o manuseio do maquinário [...]” geraram a necessidade de 

aproximar o ensino da Língua Inglesa a pessoas não pertencentes à elite (VECHIA; 

LORENZ, 2009, p. 33). 

Ainda assim, a proposta de ensino persistiu na priorização da preparação 

exclusiva para o mercado do trabalho (LIMA; QUEVEDO-CAMARGO, 2008). Somente 

entre as décadas de 1870 a 1890, a função social da Língua Inglesa passou a ser 

discutida, mantendo o caráter instrumental e literário, mas agregando a finalidade 

prática como meio da comunicação do pensamento e do desenvolvimento das 

habilidades orais (OLIVEIRA, 2006). 

A breve retomada da conjuntura que permeou o início do ensino da Língua 

Inglesa no contexto brasileiro possibilita que se observem convergências ou 

divergências em relação ao ensino na realidade atual. Para tanto, recorre-se à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual indica cinco eixos organizadores 

(oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e dimensão 

intercultural) e as seis competências específicas, registradas na sequência, que 

precisam ser desenvolvidas pelos estudantes do Ensino Fundamental (BRASIL, 

2018): 

- identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da Língua Inglesa 



 
 

 
 

contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que 
concerne ao mundo do trabalho; 
- comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em 
mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao 
conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a 
compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício 
do protagonismo social; 
- identificar similaridades e diferenças entre a Língua Inglesa e a língua 
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e 
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade; 
- elaborar repertórios linguístico-discursivos da Língua Inglesa, usados em 
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de 
modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos 
heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 
contemporâneas; 
- utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para 
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável; 
- conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos  
na Língua Inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de 
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais.  

 
As competências se aproximam às demandas implícitas nas competências 

gerais previstas na BNCC e, de acordo com Zielinski (2019), elucidam um perfil 

discente que precisa exercitar uma visão complexa acerca da realidade, pois não 

envolve somente o domínio de conteúdos e de técnicas. Isso pode ser observado 

quando se requisita aos estudantes a compreensão de valores e interesses de outras 

culturas para o exercício do protagonismo social e o fato de indicar a relevância de 

que reconheçam a diversidade linguística como direito (BRASIL, 2018). 

Compreende-se, a partir dessa perspectiva, que a Língua Inglesa poderá ter 

um papel fundamental para compreensão das profundas demandas atuais das 

realidades local e global e, possivelmente, das demandas futuras em função de 

propiciar condições para diálogos transnacionais desde que seja trabalhada a partir 

de uma perspectiva transdisciplinar e ecoformadora valorizadora do bem pensar e 

que, para Morin (2011, p. 87), consiste no “[...] o modo de pensar que permite 

apreender em conjunto o texto e o contexto, o ser e seu meio ambiente, o local e o 

global, o multidimensional; em suma, o complexo [...]”.  

Essa perspectiva acerca da educação suscita mudanças nos paradigmas que 

tangenciam o ensino de todas as áreas do conhecimento, inclusive da Língua Inglesa. 

É preciso encontrar formas de religar os saberes (GONZÁLEZ VELASCO, 2017) por 

meio de iniciativas que estimulam a pertinência do ensino e, como decorrência, o 

sentimento de pertencimento a “Um todo que agrega [...]” e “[...] configura a identidade 



 
 

 
 

desde a diferença e quase sempre se apoia em bases de territórios não só simbólicos, 

mas físicos [...]” (SOUSA, 2010, p. 37).  

Essa ênfase estimula-se no uso de Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). 

Criada por Torre e Zwierewicz (2009), a referida metodologia de ensino fortalece a 

religação dos saberes (interdisciplinaridade) e desses em relação à realidade 

(transdisciplinaridade), pois, de acordo com Nicolescu (2014, 2018), este último 

conceito tem relação com aquilo que está entre, além e através das disciplinas. 

É por meio da metodologia do PCE e da consequente implicação da 

transdisciplinaridade, vinculada ao pensamento complexo e à ecoformação, que a 

pesquisa aqui sistematizada pretende colaborar para a pertinência do ensino da 

Língua Inglesa exercitada por meio de uma educação complexa, conforme 

caracterizado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Do ensino atomizado e descontextualizado à pertinência do ensino em uma 

educação complexa 

 
Fonte: Da pesquisa 

Apesar do desafio, organizar uma pesquisa que resulte em um produto 

educacional representa uma oportunidade de inovar no âmbito educacional ao 

aproximar o conteúdo curricular às reais demandas dos estudantes e para além delas. 

Essa possibilidade motivou seu desenvolvimento. 

 



 
 

 
 

2 A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA ABORDAGEM PARA TANGENCIAR O 
ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

 

Diante do contexto atual, observa-se a relevância de transitar de uma educação 

tradicional, centrada no paradigma positivista, discutido por Moraes (2018), e que 

favorece o ensino fragmentado e descontextualizado, para uma perspectiva que 

considere a vida em toda sua complexidade. Essa necessidade já se observava no 

final do século XX quando Edgar Morin publicou a obra ‘Os setes saberes necessários 

para a educação do futuro’.  Publicada no século XX e com novas edições do século 

XXI, a obra de Morin (2011) mostra que, há duas décadas, o autor anunciava saberes 

emergenciais, mas que ainda não se viabilizaram no contexto escolar de forma 

contundente.  

Vinte anos depois, a obra é expressivamente atual. Sua composição 
indica saberes fundamentais que a educação não pode se furtar de 
promover. São eles: “As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 
os princípios do conhecimento pertinente; Ensinar a condição humana; 
Ensinar a identidade terrena; Enfrentar as incertezas; Ensinar a 
compreensão e, A ética do gênero humano”. Uma fina percepção 
revela que tais saberes não representam conteúdos disciplinares; 
antes, sugerem problemas essenciais (PETRAGLIA; FURLIN, 2020, 
p. 1). 

Dois anos antes, Mota (1998, p. 68) denunciava os limites da visão 

fragmentada, exaltando que “[...] o racional desvinculado de outras dimensões do 

humano, não nos convém mais. Apesar de todos os avanços ‘científicos’ que esta 

forma de pensar tem proporcionado ao mundo, as consequências sociais são 

desastrosas [...]”. 

Passada quase uma década da publicação a obra ‘Os setes saberes 

necessários para a educação do futuro’, Morin (2018) reitera sua preocupação em 

relação à educação, quando aponta para: 

[...] uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os 
saberes separados, fragmentados, compartimentados entre 
disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais 
[...] transversais, multidimensionais e transnacionais, globais, 
planetários” (p. 13).                                                                                                      

Especificamente nos anos de 2020 e 2021, a pandemia provocada pelo Sars-

CoV-2 acentuou a necessidade de transformações no contexto educacional. Por um 

lado, acelerou algumas mudanças e, por outro, ampliou a visão sobre a emergência 

de transformar as práticas pedagógicas.  



 
 

 
 

Ainda que a situação se estabilize, existem etapas da pandemia que requisitam 

mudanças nas diferentes dimensões da sociedade. Werneck e Carvalho (2020) 

elucidam essa necessidade quando afirmam que o período da pandemia corresponde 

a quatro etapas: contenção, mitigação, supressão e recuperação.  

A etapa da recuperação compreende o momento em que a população 

confinada volta gradativamente às suas atividades, e os estudantes às aulas 

presenciais. Para Werneck e Carvalho (2020), é quando existem sinais claros de 

involução epidêmica com números residuais de casos, requisitando uma organização 

da sociedade para que os países se reestruturem diante das demandas surgidas. 

Portanto, às demandas observadas no século XX, agrupam-se demandas do 

novo século, incluindo as que se vinculam ao âmbito educacional. Diante desse 

conjunto de demandas, observa-se o quanto “O conhecimento das informações ou 

dos dados isolados é insuficiente [...]” (MORIN, 2011, p. 34), pois preserva práticas 

atomizadas e descontextualizadas, desconsiderando a complexidade que permeia a 

realidade.  

   Entre os conceitos que têm colaborado para dinamizar metamorfoses nas 

práticas pedagógicas, situam-se o pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a 

ecoformação. Tais conceitos oportunizam a transformação de um ensino tradicional 

na perspectiva da educação complexa, conforme elucidado na Figura 1. 

Para relevar as bases epistemológicas da educação complexa é necessário, 

portanto, transitar pela tríade conceitual ‘complexidade-transdisciplinaridade-

ecoformação’ e suas contribuições para a educação. Para tanto, recorre-se aos três 

autores que de referência – Edgar Morin, Nicolescu Basarab e Gaston Pineau – e a 

outros pesquisadores que contribuem para dinamizar discussões acerca dos 

conceitos e de suas implicações.  

“Edgar Morin é considerado o formulador de uma epistemologia da 

complexidade, artífice do pensamento complexo, da reforma do pensamento e um dos 

propositores da reforma da educação em bases transdisciplinares” (DANTAS; 

ALMEIDA, 2020, p. 3). Existe, portanto, uma conexão fulcral entre pensamento 

complexo e as premissas da transdisciplinaridade. Além disso, tratar de pensamento 

complexo demanda tratar de conhecimento pertinente, ou seja, o conhecimento 

produzido pela racionalidade aberta e que contextualiza e concebe a 

multidimensionalidade humana, social e da natureza (SÁ, 2019).   



 
 

 
 

Para Morin (2009, p. 15),  

[...] o conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer 
informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está 
inscrita. Podemos dizer até que o conhecimento progride não tanto por 
sofisticação, formalização e abstração, mas, principalmente, pela 
capacidade de contextualizar e englobar. 
 

Assim, expressar 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). Isso deriva do fato de a 

complexidade não constituir “[...] um conceito teórico, uma elucubração metafísica, 

mas um fenômeno, um fato, um evento, uma trama [...]”, pois ela compreende a vida, 

a natureza (SÁ, 2019, p. 21).  

Para Sá (2019), 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 

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” (p. 21). 

Esse pensamento é, portanto, capaz de compreender a multidimensionalidade 

dos fatos justamente por não se tratar de um pensamento reducionista, mutilado 

(MORIN, 1998). “[...] trata-se de um pensamento que integra os diferentes modos de 

pensar, opondo-se a qualquer mecanismo disjuntivo” (PETRAGLIA, 2013, p. 16).  

Os apelos do pensamento complexo sugerem uma atitude dialogal 
diante dos fenômenos e não apenas uma postura estritamente 
analítica; acolhem o paradoxo, a incerteza e o inacabamento como 
propriedades dos fenômenos ditos complexos; defendem a ideia de 
que o pesquisador interfere na realidade; reconhecem o erro como 
constituinte do ato de conhecer; assinalam que é tênue o limite entre 
realidade, ilusão e ficção, e que as interpretações e teorias são sempre 
mais, ou menos, que os fenômenos aos quais se referem. Tais apelos 
e indicações devem ser vistos hoje como um novo estilo cognitivo na 
construção do conhecimento, da educação, da vida (DANTAS; 
ALMEIDA, 2020, p. 6). 

Uma forma de observar o alcance do pensamento complexo é analisar os sete 

saberes para a educação do futuro indicados por Morin (2011), isto é, considerar nos 

processos de ensino e de aprendizagem as cegueiras do conhecimento, o 



 
 

 
 

conhecimento pertinente, a condição humana, a identidade terrena, as incertezas, a 

compreensão e a ética do gênero humano.  

Considerar esses saberes no contexto educacional significa implicar a 

transdisciplinaridade nas práticas pedagógicas. Esse segundo conceito possibilita 

transitar de um conhecimento atomizado e descontextualizado ao conhecimento 

pertinente e que se dinamiza na articulação com os outros seis saberes indicados por 

Morin (2011). 

A transdisciplinaridade foi anunciada por Piaget durante um evento ocorrido na 

França no ano de 1970 (RUBIO, 2007), mas foi amplamente discutida por Nicolescu 

(2014, 2018). Para esse autor, “[...] como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo 

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

além de qualquer disciplina [...]” (2018, p. 53, grifos do autor). 

O objetivo da transdisciplinaridade “[...] é a compreensão do mundo presente, 

para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento [...]” (NICOLESCU, 

2018, p. 53). Para tanto, é “[...] resolutamente aberta na medida em que ultrapassa o 

campo das ciências exatas, devido ao seu diálogo e a sua reconciliação não somente 

com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a 

experiência interior” (FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1994, p. 2).  

Além de colaborar para a religação dos conhecimentos de diferentes áreas, a 

transdisciplinaridade possibilita a religação desses conhecimentos com a realidade 

seja ela local ou global (ZWIEREWICZ, 2017). Dessa forma, supera a educação 

pautada no acúmulo “[…] conhecimentos que nada dizem sobre a realidade que vivem 

os estudantes e os docentes […]” (BATALLOSO; MORAES, 2020, p. 75). 

Nicolescu (2018, p. 131) afirma que a transdisciplinaridade é, ao mesmo 

tempo, “[...] um corpus de pensamento e uma experiência vivida. Estes dois aspectos 

são inseparáveis. A linguagem transdisciplinar deve traduzir em palavras e ato a 

simultaneidade destes dois aspectos [...]”. Reitera-se, portanto, o posicionamento de 

Arnt (2020, p. 313) de que “Transdisciplinaridade [...] é uma atitude perante a vida, 

perante o conhecimento, que nos faz articular saberes, para além da 

compartimentação de disciplinas, reconhecendo que a aprendizagem acontece na 

inteireza do ser [...]”.  

É nessa ênfase da inteireza do ser, fortalecida pela transdisciplinaridade, que 

a educação se tangencia por valores como a solidariedade e a responsabilidade. 



 
 

 
 

Nesse sentido, Batalloso e Moraes (2020) alertam para a fragilidade de modelos “[...] 

curriculares especializados e descontextualizados submetidos a tempos limitados por 

critérios alheios às necessidades humanas”. Para eles, nem a solidariedade tampouco 

a responsabilidade podem ser trabalhadas mediante “[...] aulas magistrais, leituras de 

textos, atividades de papel e lápis e muito menos por métodos competitivos, nos quais 

se promove a rivalidade e o individualismo (BATALLOSO; MORAES, 2020, p. 75). 

Em contrapartida, a transdisciplinaridade “[...] diz respeito à dinâmica dos 

diferentes níveis de realidade” (SANTOS, 2004, p. 111), implicando uma maneira 

complexa de pensar a realidade, nutrida por “[...] uma atitude que envolve curiosidade, 

reciprocidade, intuição de possíveis relações existentes entre fenômenos, eventos, 

coisas, processos e que normalmente escapam à observação comum” (MORAES, 

2010, p. 11). 

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

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

conhecimento e da realidade como reação a uma visão atomizante e fragmentada” 

(ESPINOSA MARTINEZ, 2014, p. 46).  Nesse sentido, a transdisciplinaridade 

colabora para uma educação pautada na complexidade, já que essa “[...] se pauta por 

princípios epistemológicos e meta-temas capazes de se desdobrar em saberes que 

religam a tríade indivíduo-sociedade-espécie” (DANTAS; ALMEIDA, 2020, p. 3).  

É nesse processo que reside o potencial da ecoformação, pois ela se 

caracteriza pelo compromisso com o bem-estar individual, social e ambiental.  Silva 

(2008, p. 102) reverbera a relevância da ecoformação para esse processo ao afirmar 

que o contato formador com as coisas, com os objetos e com a natureza pode ser 

“[…] formador de outras ligações, em especial das ligações humanas”.  

“A ecoformação traz como complementaridade às outras concepções uma 

maior ênfase nas relações recíprocas pessoa-ambiente [...]” (PINEAU, 2004, p. 522). 

Em decorrência, no contexto escolar, estimula-se que os estudantes acessem, 

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

realidade, condição que, necessariamente, caracteriza o conhecimento pertinente e, 

conforme mencionado, é para Sá (2019) o conhecimento produzido pela racionalidade 

aberta e que contextualiza e concebe a multidimensionalidade humana, social e da 

natureza. 

Considerando as demandas da realidade do final do século XX e o 



 
 

 
 

agrupamento das demandas surgidas no século atual, a tríade conceitual aqui 

anunciada constitui a base de uma educação para a complexidade ou de uma 

educação complexa. Considerada por Zwierewicz et al. (2019) uma nova abordagem 

do ensino, complementando a classificação realizada por Mizukami (2016), a 

educação complexa se diferencia das outras abordagens pelo seu potencial para 

religação dos conhecimentos e destes em relação à vida. 

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”. Ela 

converge com as reflexões de Morin (2018) sobre a necessidade de oferecer atenção 

às relações entre o humano e o universo, orientando as áreas de conhecimento pela 

condição humana, pois suas implicações envolvem a superação da crença de que os 

conhecimentos científicos, por si mesmos, são capazes de solucionar os problemas 

da realidade atual e enfrentar as incertezas em relação ao futuro (ZWIEREWICZ, 

2017). 

Destaca-se, ainda, que, apesar de todas as críticas que envolvem os percursos 

de construção e o documento final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2018), observa-se a relevância da educação complexa no exercício de 

competências gerais a serem trabalhadas com estudantes da Educação Básica 

indicadas no documento. Essa condição pode ser observada na sétima competência 

quando se anuncia a necessidade um posicionamento que considere o próprio 

indivíduo, os outros e o planeta: 

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 (BRASIL, 2018, p. 9).  

Da mesma forma, a educação complexa se dinamiza quando no ensino da 

Língua Inglesa existe um compromisso de que a mesma possa: 

[...] possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários 
para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento 
crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de 
ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos 
percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos 
estudos (BRASIL, 2018, p. 241). 
 

O exercício da participação, da cidadania ativa se dinamiza quando se 



 
 

 
 

consideram competências desse componente curricular previstas na BNCC, entre 

elas, a de reconhecer a Língua Inglesa “[...] como ferramenta de acesso ao 

conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a 

compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do 

protagonismo social” (BRASIL, 2018, p. 246). 

Essa competência suscita um pensar complexo e implica valores cruciais para 

a relação com os outros, ultrapassando abordagens educacionais centradas na 

cognição em detrimento de outras dimensões implicadas na aprendizagem e no 

desenvolvimento dos estudantes. Portanto, apesar de lacunas, a própria BNCC e o 

componente curricular Língua Inglesa requisitam a transição de um ensino atomizado 

e descontextualizado a uma educação complexa.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 OS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES E OS INDICADORES DE 
PRÁTICAS TRANSDISCIPLINARES DE LEITURA, DE INTERPRETAÇÃO E DE 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

Neste capítulo, considera-se a metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE), criada por Torre e Zwierewicz (2009) e publicada, pela primeira 

vez, na obra Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e resiliência na 

educação. Também, sistematizam-se os indicadores de práticas transdisciplinares de 

leitura, de interpretação e de produção textual elencados por Zielinski (2019) em uma 

pesquisa vinculada ao PPGEB.   

Enquanto o PCE constitui a base metodológica para a elaboração do projeto 

de ensino e de aprendizagem1 proposto no objetivo desta pesquisa, os indicadores 

serviram para analisar se as atividades a ele vinculadas assumem características 

transdisciplinares. São, portanto, duas condições que procuram, nesta pesquisa, 

colaborar para um planejamento comprometido com uma educação complexa.  

 

3.1 A METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES COMO 

UMA DAS POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO COMPLEXA 

Há praticamente três décadas, Morin e Kern publicaram o livro Terra-Pátria. 

Nele, os autores registraram que “As advertências e os alertas se multiplicam sem 

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

preciso chegar ao desastre para que uma resposta se reorganize” (2011, p. 154). 

A constatação dos autores era um prenúncio para a atual crise, ampliada, nesse 

momento, pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2. Diante desse quadro, Zwierewicz 

et al. (2020b) afirmam que: 

As demandas da realidade atual e as incertezas em relação ao futuro 

posicionam docentes da Educação Básica e do Ensino Superior diante 

de uma bifurcação epistemológica e metodológica: ou seguem os 

itinerários de sua atuação docente marcada pelo ensino colonizado e 

descontextualizado ou optam por uma atuação docente pautada pela 

religação dos saberes e desses em relação à realidade local e global 

(p. 283). 

                                            
1 A opção por projetos de ensino de aprendizagem justifica-se pela defesa de que, mesmo se 
constituindo em processos distintos, um colaborar para o fortalecimento do outro. Além disso, a 
metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) trazem em sua constituição indicações sobre 
fontes de pesquisa que auxiliam os docentes no ensino. 



 
 

 
 

Morin e Kern (2011, p. 152) convergem para essa perspectiva quando afirmam 

que “A era planetária requer que tudo seja situado no contexto planetário”.  Contudo, 

como “[...] o conhecimento do mundo enquanto mundo torna-se necessidade ao 

mesmo tempo intelectual e vital”, o problema vital para todo cidadão é o “[...] como ter 

acesso às informações sobre o mundo, e como adquirir a possibilidade de articulá-los 

e organizá-los”. 

O próprio Morin (2011) indica como uma possibilidade o conhecimento 

pertinente. Para ele, seria um dos sete saberes necessários para a educação do futuro 

e que, nesse momento, já é atual. 

Para Sá (2019), 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” (p. 21). O autor ainda 

registra tratar-se do conhecimento produzido pela racionalidade aberta e que 

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

Esse não é o conhecimento trabalhado por meio do paradigma positivista e por 

metodologias que o dinamizam no contexto escolar. Em contrapartida, é o trabalhado 

a partir da tríade complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação’ e que se traduz em 

uma educação complexa. Nesse sentido, vale lembrar que 

Para transitar do currículo colonizado e fragmentado à educação 
complexa, faz-se necessário utilizar metodologias compatíveis com a 
tríade conceitual aqui abordada. Uma das possibilidades para esse 
processo se constitui pelos Projetos Criativos Ecoformadores, 
abreviadamente nomeada como metodologia do PCE (ZWIEREIWCZ 
et al., 2020b, p. 289). 

Essa metodologia representa um referencial de ensino e de aprendizagem 

baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e na busca por 

desenvolvimento integral. Por isso, vincula os processos de ensino e de aprendizagem 

às realidades local e global, transcendendo o conhecimento curricular impulsionado 

por atitudes colaborativas, solidárias e conectadas à vida (TORRE; ZWIEREWICZ, 

2009).  

Constitui, portanto, uma alternativa metodológica ancorada “[...] na vida, 

estimulando que os docentes e estudantes possam ir ‘além da reprodução’ de 

conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade’ [...]” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 

166). Essa alternativa vem sendo utilizada em diferentes contextos, entre eles, em 



 
 

 
 

escolas vinculadas às Redes Municipais de Ensino de cidades catarinenses, tais como 

as de  

[...] Massaranduba, Paulo Lopes, São Ludgero e Timbó Grande. 
Também tem sido utilizada no Instituto Federal de Santa Catarina - 
IFSC, Campus São José, especialmente no Estágio Supervisionado 
do Curso de Química, no Instituto Crescer, de Itajaí, e no Mestrado 
Profissional em Educação Básica - PPGEB da Universidade Alto Vale 
do Rio do Peixe - UNIARP, de Caçador (ZWIEREWICZ, 2020b, p. 290). 

A estrutura do PCE é formada por dez organizadores conceituais, constituindo 

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

pedagógica e na polinização o seu encerramento (ZWIEREWICZ, 2017). Na Figura 2, 

apresentam-se os dez organizadores conceituais da metodologia de ensino e de 

aprendizagem.  

Figura 2 - Organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)  

 

Fonte: Adaptado de Torre e Zwierewicz (2009).  

A utilização dos dez organizadores conceituais colabora para a efetivação da 

pedagogia complexa, pois a metodologia articula cognição, emoção e ação conforme 

destaca Pukall (2017): a) a cognição porque se compromete com o acesso, a 

construção e a difusão de conhecimentos; b) a emoção por causa do envolvimento 

dos que participam, estimulando o sentido de pertencimento; c) e a ação pela 

capacidade que oferece para a transformação da realidade, já que estimula uma 

consciência planetária que se mobiliza por iniciativas locais.  



 
 

 
 

Torre e Zwierewicz (2009) indicam que a definição dos organizadores 

conceituais tem como compromisso o desenvolvimento de uma educação cujo ponto 

de partida e de chegada tenham em comum a vida. Nesse processo, cada iniciativa 

parte de uma situação-problema, articulando o currículo e a realidade e “[...] 

procurando que, durante o desenvolvimento do projeto, algo seja realizado ou 

proposto para assegurar tanto uma transformação de relevância para os envolvidos 

como para outras pessoas e instituições que tiverem acesso à iniciativa” 

(ZWIEREWICZ, 2017, p. 222-223). 

Ao priorizar as perspectivas da educação complexa quando valoriza a tríade 

conceitual ‘complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação’, a metodologia do PCE 

procura colaborar para superar aquilo que Morin (2019) define como pensamento 

mutilante.  Nesse processo, converge com o compromisso destacado pelo autor sobre 

a necessidade de dar conta “[...] das articulações despedaçadas pelos cortes entre as 

disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento (p. 176-177).  

 

3.2 PRÁTICAS DE LEITURA, DE INTERPRETAÇÃO E DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

NA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR 

 
Ao dispensar a articulação entre diferentes áreas de conhecimento e dessas 

com a realidade, o modo positivista de trabalhar nas escolas negligencia o 

conhecimento pertinente (ZWIEREWICZ et al., 2020b). Como resultado, as escolas 

potencializam um tipo de conhecimento que favorece o que Morin (2019, p. 30) define 

como “[...] disjunção natureza-cultura, objeto-sujeito [...]” e que resulta em “[...] 

aparências ingênuas na realidade complexa dos nossos seres, das nossas vidas, do 

nosso universo” (p. 31).  

Contudo, “Compreende-se [...] que é tempo de travessia não apenas nos 

modos de ensinar dos docentes, mas também em seus modos de aprender sobre a 

sua formação e a dos estudantes [...]” (ZWIEREWICZ et al., 2020b, p. 4). Foi com 

essa perspectiva que Zielinski (2019) desenvolveu uma pesquisa com intervenção, 

cujo objetivo foi: 

[...] 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 (p. 4). 

A pesquisadora pautou a intervenção em um programa de formação 

comprometido com aquilo que Nóvoa (2002, p. 27) define como um investimento em 

práticas de reflexão e de transposição deliberativa e que transformam a formação em 

“[...] um espaço de discussão onde as práticas e as opiniões singulares adquirem 

visibilidade e sejam submetidas à opinião dos outros”. Entre os resultados da 

pesquisa, Zielinski (2019) destaca: 

- em relação ao programa formativo: o fato de estimular que os docentes se 

mobilizassem na elaboração e implantação de um PCE, o qual recebeu o título 

‘Roda de chimarrão - do cultivo à tradição das famílias de Timbó Grande’, 

resultou em possibilidades para que valorizassem o diálogo sobre a realidade 

local e a explorassem na apropriação dos conceitos/conteúdos curriculares; 

- em relação a práticas de leitura, de produção e de interpretação textual: a 

metodologia do PCE facilitou aos docentes ampliar a relação entre texto e 

contexto. 

- em relação à percepção dos estudantes:  destacaram possibilidades 

transdisciplinares a partir do envolvimento na metodologia do PCE 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. 

- em relação à convergência das percepções dos docentes e dos estudantes: 

possibilitou que se identificassem dez indicadores de práticas transdisciplinares 

de escrita, produção e interpretação textual. 

Pelo potencial que oferecem, utilizam-se os dez indicadores nesta pesquisa 

após a elaboração do PCE, para verificar o quanto as atividades nele propostas se 

vinculam a processos de ensino e de aprendizagem pautados pela 

transdisciplinaridade, mobilizada por uma perspectiva de educação complexa. Esses 

indicadores são registrados na Figura 3 e contextualizados na sequência.  

 



 
 

 
 

Figura 3 - Indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, interpretação e produção 
textual 

 
Fonte: Zielinski (2019, p. 58). 

 

 Na sequência, elucidam-se os indicadores com base em Zielinski (2019). Sua 

análise possibilita observar que cada um deles apresenta especificidades, mas é na 

articulação do conjunto que acentua a dinamização de uma educação complexa 

norteada pelas perspectivas da transdisciplinaridade e da ecoformação.  

- vinculação das temáticas textuais à realidade local/global: estimulo às 

que se vinculam aos interesses dos estudantes e à realidade local, valorizando 

histórias de vida e atividades do cotidiano dos estudantes, das suas famílias, 

da realidade do município e de contextos mais amplos, estimulando sua 

articulação com o conhecimento curricular; 

- suportes que articulam texto e contexto: especialmente os que contêm 

informações reais e que estimulam a relação entre o local e o global, tais como 

os infográficos, textos contendo dados de pesquisas levantados pelos próprios 

estudantes e documentos legais e técnicos como os referentes ao cultivo, 

industrialização e comercialização da erva-mate;  

- utilização de cenários alternativos de aprendizagem: as aulas de campo 

em propriedades agrícolas e terrenos da comunidade, bem como a criação e/ou  

exploração de diferentes espaços na escola que favorecem a pesquisa e a 

aplicabilidade do conhecimento;  
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- ampliação do conhecimento sobre a realidade próxima: o envolvimento 

de questões vivenciadas cotidianamente pelos estudantes como estímulo à 

aprendizagem;  

- articulação teórico-prática: quando os conteúdos transitam nas atividades 

práticas, proporcionadas em aulas de campo, exploração de cenários 

alternativos de aprendizagem, pesquisas e sistematizações e outras 

possibilidades;  

- valorização de conteúdos vivos: valorização do conhecimento aplicado 

enquanto a apropriação de conceitos se processa no contato com a realidade;  

- comprometimento com a transformação: especialmente aquela que 

melhora a realidade individual, social e ambiental;  

- estímulo à escuta e à observação: ampliando a visão sobre a realidade 

individual, social e ambiental e seu confronto com a de outros contextos;  

- alternância nas interações: envolvendo alternativamente os pares, 

estudantes de outras turmas, docentes, gestores, profissionais técnicos, 

familiares, profissionais de diferentes áreas, autoridades públicas e membros 

da comunidade em geral;  

- estímulo ao protagonismo: favorecido quando as possibilidades não são 

totalmente pré-determinadas e oportunizam o olhar atento à realidade 

local/global, seja ela social ou ambiental, e estimulam o diálogo e a criação de 

possíveis soluções para os problemas diagnosticados. 

 Descritos no Quadro 2, os indicadores apontados na pesquisa de Zielinski 

(2019) são abrangentes e pontuais ao mesmo tempo, pois possibilitam aproximar os 

conteúdos curriculares de condições que expressam potencialidades e demandas 

contexto local, mas também alcançam dimensões globais, valorizando o que Sá 

(2019) define como conhecimento pertinente.  

 

Quadro 1 - Descrição dos indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, de produção e 

de interpretação textual 

Indicador Descrição 

Vinculação das 
temáticas textuais à 

realidade local/global 

Estímulo a temáticas que se vinculam aos interesses dos 
estudantes e à realidade local, valorizando histórias de vida e 
atividades do cotidiano dos estudantes, das suas famílias, da 
realidade do município e de contextos mais amplos, 
estimulando sua articulação com o conhecimento curricular. 

Suportes que articulam Especialmente os que contêm informações reais e que 



 
 

 
 

texto e contexto estimulam a relação entre o local e o global, tais como os 
infográficos, textos contendo dados de pesquisas produzidos 
pelos próprios estudantes e documentos legais e técnicos sobre 
a temática implicada. 

Utilização de cenários 
alternativos de 
aprendizagem 

Os utilizados em aulas de campo, bem como a criação e/ou 
exploração de diferentes espaços na escola que favorecem a 
aplicabilidade do conhecimento. 

Ampliação do 
conhecimento sobre a 

realidade próxima 

O envolvimento de questões vivenciadas cotidianamente pelos 
estudantes como estímulo à aprendizagem; 
 

Articulação teórico-
prática 

Alternativas que colaboram para transladar os conteúdos a 
atividades práticas, proporcionadas em aulas de campo, 
exploração de cenários alternativos de aprendizagem, 
pesquisas e sistematizações e outras possibilidades. 

Valorização de 
conteúdos vivos 

Valorização do conhecimento aplicado e discussão de 
conceitos no contato com a realidade. 

Comprometimento com 
a transformação 

Especialmente aquelas que melhoram a realidade individual, 
social e ambiental 

Estímulo à escuta e à 
observação 

Compreensão acerca da realidade individual, social e ambiental 
e seu confronto com a de outros contextos. 

Alternância nas 
interações 

Envolvimento dos estudantes com os pares, estudantes de 
outras turmas, docentes, gestores, profissionais técnicos, 
familiares, profissionais de diferentes áreas, autoridades 
públicas e membros da comunidade em geral. 

Estímulo ao 
protagonismo 

Favorecido quando as possibilidades não são totalmente pré-
determinadas e oportunizam o olhar atento à realidade 
local/global, seja ela social ou ambiental, e estimulam o diálogo 
e a criação de possíveis soluções para os problemas 
diagnosticados.  

Fonte: Zielinski (2019). 

A análise da descrição dos dez indicadores de Zielinski (2019) possibilita sua 

conexão com reflexões de autores dedicados à discussão da transdisciplinaridade. Na 

sequência, esse exercício é realizado com três dos indicadores como forma de 

elucidar questões que serão determinantes na análise das atividades a serem 

propostas no PCE previsto nesta pesquisa.  

Vinculação das temáticas textuais à realidade local/global: o fato de 

estimular na leitura, na interpretação e na produção textual o envolvimento de 

temáticas vinculadas aos interesses dos estudantes e à realidade local, valorizando 

histórias de vida e atividades do cotidiano deles, de suas famílias, da realidade do 

município, bem como de contextos mais amplos e sua articulação com o 

conhecimento curricular pode ser determinante para compreender a complexidade da 

vida.  

Nesse sentido, vale lembrar que, para Morin (2019, p. 176), a complexidade 

precisa ser concebida “[...] como um desafio e como uma motivação para pensar [...]”. 



 
 

 
 

Ela “[...] tenta dar conta daquilo que os tipos de pensamento mutilante se desfaz [...]”ao 

lutar “[...] não contra a incompletude, mas contra a mutilação [...]” (p. 176). Portanto, 

“[...] a complexidade surge como dificuldade, como incerteza e não com uma clareza 

e como resposta [...]” (p. 177). 

É essa perspectiva que pode ser fortalecida quando se envolvem temáticas 

reais no estudo dos conteúdos curriculares. Isso possibilita que, enquanto leem, 

escrevem e interpretam, os estudantes podem se defrontar com situações-problema 

e com as incertezas da vida e não somente com um conhecimento predeterminado. 

Contudo, para compreender a complexidade, Morin (2019) também defende que é 

preciso percorrer caminhos diversos e que ele chama de avenidas. No caso desta 

pesquisa, as diferentes estratégias de ensino e de aprendizagem para vincular 

temáticas textuais à realidade local e global constituem as avenidas que pretendem 

ser oportunizadas aos estudantes na elaboração do PCE.  

A intenção é de que elas sejam planejadas de tal forma que valorizem o 

potencial auto-organizacional das escolas e dos docentes que nelas atuam. Trata-se 

de valorizar no planejamento do PCE uma noção de circuito traduzida no princípio da 

recursividade, “[...] ou seja, a de um circuito no qual os efeitos e os produtos tornam-

se necessários à produção e à causa daquilo que os causa e daquilo que os produz 

[...]” (MORIN, 2015, p. 111). 

Ao citar as pessoas e também a sociedade como exemplos para explicar o 

princípio da recursividade, Morin (2015) lembra que: como pessoas “[...] Somos 

produtos produtores [...]” enquanto a sociedade “[...] é produto das interações entre 

indivíduos, mas em nível global, precisamente, emergem qualidades que retroagem 

sobre esses indivíduos [...] que permitem que eles se realizem como indivíduos [...]” 

(p. 112). 

Em termos de estratégias de ensino e de aprendizagem, essa perspectiva pode 

ser observada quando, ao vincular as temáticas textuais aos contextos locais e 

globais, geram-se possibilidades de aprendizagem, de desenvolvimento e de 

autorrealização dos estudantes e, nesse processo, a própria aprendizagem, o 

desenvolvimento e a autorrealização podem gerar possibilidades para a inclusão de 

novas temáticas e a utilização de novas estratégias.  

Portanto, um dos aspectos nodais do PCE a ser proposto consiste justamente 

na perspectiva de sua incompletude. Trata-se de um planejamento flexível que oferece 



 
 

 
 

possibilidades para sua retroalimentação a partir de vias diversas, coadunando com a 

ideia de circuito defendida por Morin (2015).   

- Alternância nas interações: a intenção de alternar as pessoas com os quais 

os estudantes poderão dialogar durante o PCE (pares, estudantes de outras turmas, 

docentes, gestores, profissionais técnicos, familiares, profissionais de diferentes 

áreas, autoridades públicas e membros da comunidade em geral) pretende-se 

valorizar o princípio da dialogicidade, ou seja, o princípio que, para Morin (2015, p. 

114), não reverbera na “[...] simples superação das contradições por meio de uma 

síntese [...]”, pois para ele é justamente “[...] a associação complementar dos 

antagonismos que nos permite religar ideias que se rejeitam mutuamente [...]”. 

Trazer essa perspectiva para o PCE é possibilitar o diálogo dos estudantes 

entre pessoas que dominam diferentes saberes, observar as contradições e 

compreender a complexidade da vida para poder propor alternativas e, até mesmo, 

quando possível, intervir na realidade enquanto se apropriam de diferentes saberes. 

Por isso, pretendem ser propostas atividades que possibilitem aos estudantes “[...] 

religar noções sem negar a oposição entre elas [...]”, conforme defende Morin (2015, 

p. 115).  

- Estímulo ao protagonismo: valorização de uma proposta que não é 

totalmente predeterminada, mas que oportunize o olhar atento à realidade local/global, 

ou melhor, sobre as partes e o todo como proposto no princípio hologramático.  

Quando Morin (2015, p. 116) defende que “[...] Não apenas o indivíduo existe 

em uma sociedade, mas a sociedade existe em seu interior [...]”, ele apresenta 

condições para pensar em um PCE como um todo, mas também na relação entre o 

todo e os conceitos organizadores que o compõem. Da mesma forma, colabora para 

que sejam pensadas atividades em que os estudantes percebam a interdependência 

entre o local e o global, ou seja, a interdependência entre seu local de estudo, de 

residência, sua cidade com o processo de globalização e vice-versa. 

Nesse sentido, vale destacar o exemplo de Morin (2015, p. 116-117) ao afirmar 

que “[...] a mundialização está no interior de cada um de nós [...]” já que pela manhã 

se pode “[...] ouvir um rádio fabricado no Japão [...]”, “[...] comer uma banana ou um 

abacaxi da África [...]’ e usar “[...] uma camisa confeccionada na China [...]”. Contudo, 

ainda assim, “‘[...] não somos meros espelhos do cosmos [...], uma vez que “[...] é 

exatamente por sermos singulares que trazemos em nós a totalidade do universo, o 



 
 

 
 

que nos situa na mais ampla religação que possa ser estabelecida”.  

Portanto, pretende-se que as atividades sugeridas no PCE possam acentuar o 

protagonismo dos estudantes respaldados nas próprias singularidades, valorizando, 

nesse processo, um olhar atento à interdependência de suas ações com as que se 

viabilizam globalmente.  

Com base nos três indicadores aqui discutidos e nos outros sete apresentados 

por Zielinski (2019), intenta-se pautar a elaboração do PCE a partir dos princípios 

hologramático, da recursividade e da dialogicidade, conforme esquematizado na 

Figura 4. O caráter transdisciplinar das atividades a serem propostas, reside, de certa 

forma, no potencial do PCE à dinamização dos mesmos, superando uma perspectiva 

de ensino reducionista, fragmentada e descontextualizada.  

Figura 4 - Condições implicadas na elaboração de atividades transdisciplinares de leitura, de 
produção e de interpretação textual 

 

Fonte: Da pesquisa. 

  A figura representa uma transição paradigmática mobilizada pela metodologia 

do PCE. Viabilizado epistemologicamente pela tríade conceitual ‘complexidade-

trandisciplinaridade-ecoformação, o ensino deixa de ser atomizado e 

descontextualizado por valorizar a pertinência do que se trabalha na escola quando a 

dinâmica dos processos de ensino e de aprendizagem se pauta nos princípios 

hologramático, recursivo e dialógico.   



 
 

 
 

Portanto, para transitar do ensino atomizado e descontextualizado à pertinência 

do ensino em uma educação complexa, conforme indicado na Figura 1, existe um 

compromisso de permear as atividades a serem propostas no PCE com a perspectiva 

dos princípios do pensamento complexo indicados na Figura 2. Trata-se, portanto, de 

iniciativas que buscam apresentar diferentes vias para que os estudantes analisem 

diferentes saberes, dialoguem, proponham e intervenham enquanto se apropriam dos 

conhecimentos curriculares considerados indispensáveis à aprendizagem e ao 

desenvolvimento dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Na realização do estudo, implicou-se a pesquisa participativa, contando-se, 

também, com o apoio da pesquisa exploratória e da abordagem qualitativa. As opções 

foram fundamentais à elaboração de uma proposta transdisciplinar para o ensino de 

Língua Inglesa.  

O termo participante sugere a controversa inserção de um 
pesquisador num campo de investigação formado pela vida social e 
cultural de um outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é 
convocado a participar da investigação na qualidade de informante, 

colaborador ou interlocutor (SCHMIDT, 2006, p. 14). 

No caso desta pesquisa, o papel da pesquisadora como participante se 

consolidou na elaboração do PCE a partir das demandas apresentadas pelos 

estudantes participantes. Da mesma forma, ocorreu no confronto dos resultados 

dessa elaboração aos indicadores transdisciplinares de práticas de leitura, de 

interpretação e de produção textual selecionados por Zielinski (2019) com apoio de 

contribuições de autores que discutem a tríade conceitual ‘complexidade-

transdisciplinaridade-ecoformação’.   

O levantamento dos dados junto aos estudantes teve como condição 

viabilizadora a pesquisa exploratória. Define-se pesquisa exploratória “[...] o estudo 

preliminar realizado com a finalidade de melhor adequar o instrumento de medida à 

realidade que se pretende conhecer”. Esse tipo de pesquisa “[...] tem por objetivo 

conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto [...]” 

no qual a pesquisa se insere (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p. 321). 

Em relação à abordagem qualitativa, Bauer, Gaskell e Allum (2008, p. 23) 

defendem que as pesquisas com esse enfoque “[...] lidam com interpretações das 

realidades sociais [...]”, condição que colabora para compreender a complexidade do 

objeto de estudo. No caso deste estudo, a complexidade é constituída pelas próprias 

demandas indicadas pelos estudantes e pela necessidade de transitar de um ensino 

disciplinar à perspectiva da transdisciplinaridade, atendendo, nesse processo a 

dinâmica de uma educação complexa.  

O desenho da pesquisa constitui-se por três etapas, sistematizadas na Figura 

5. São etapas em que os objetivos específicos são implicados para que o geral se 

torne viável. 



 
 

 
 

Figura 5 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Da pesquisa. 

 

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram da pesquisa 20 estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, do 

Colégio Estadual Presidente Vargas, situado no município de Pinhal de São Bento, 

Paraná. Tal participação teve como justificativa a possibilidade de indicar demandas 

formativas e seu atendimento no PCE proposto. Igualmente, participou do estudo a 

pesquisadora responsável pelo mesmo justamente por tratar-se de uma pesquisa 

participante. Entre suas atribuições, analisou as demandas dos estudantes e as 



 
 

 
 

considerou na elaboração do PCE, confrontando o resultado desse processo com 

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

textual indicados por Zielinski (2019). 

Como critérios de inclusão dos estudantes, optou-se pela participação daqueles 

que, além de frequentar o 9° ano do Ensino Fundamental no período matutino e na 

escola implicada na pesquisa, entregassem a autorização dos pais e/ou responsáveis.  

4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para a coleta de dados, utilizaram-se dois instrumentos de pesquisa: a) um 

questionário elaborado e validado a ser aplicado no início da pesquisa, visando a 

coletar dados a respeito de potencialidades e de demandas formativas dos estudantes 

(APÊNDICE 1); b) um roteiro para avaliar a proximidade das atividades propostas no 

PCE aos indicadores detectados por Zielinski (2019) (APÊNDICE 2).  

O questionário foi disponibilizado aos estudantes por meio do google classrom 

durante as aulas de língua inglesa que ocorreram remotamente em decorrência da 

pandemia. Como alguns estudantes tinham dificuldade de acesso à Internet, o 

instrumento também foi enviado às residências de parte dos estudantes, juntamente 

com o material de Língua Inglesa.  

4.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Em consideração às questões éticas, utilizou-se o Termo de Livre 

Consentimento (TCLE) assinado por pais e/ou responsáveis. De modo semelhante, 

tomaram-se medidas para que a abordagem dos sujeitos ocorresse respeitosamente, 

garantindo-lhes a liberdade de responder ou não às perguntas do questionário. A 

pesquisa previa, portanto, a participação voluntária, o que implica que os participantes 

poderiam desistir em qualquer momento do estudo.  

Destaca-se, aqui, o fato de que todos os participantes terão acesso aos dados 

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

geradas serão disponibilizadas de forma livre, podendo ser acessadas por todos os 

envolvidos, bem como pelo público externo. 

 



 
 

 
 

4.4 RISCOS 

Toda a pesquisa implica em riscos, por isso, tomaram-se algumas precauções, 

especialmente em razão da pandemia:  

a) em relação ao local de desenvolvimento da pesquisa: em decorrência 

da pandemia, a pesquisa realizou-se durante o período de ensino remoto. 

Por isso o questionário foi enviado às residências dos estudantes 

juntamente com o material de Língua Inglesa. 

b) em relação aos participantes: entende-se que não deveriam ser coagidos 

e, por isso, assegurou-se que poderiam desistir de participar da pesquisa 

no momento em que sentissem necessidade. 

 4.5 BENEFÍCIOS 

Espera-se que os estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, que 

frequentam o Colégio Estadual Presidente Vargas, possam a partir dos anos 

subsequentes, participar de um PCE elaborado durante esta pesquisa e ajustado 

conforme com as novas demandas que surgirem. Por caracterizar práticas 

transdisciplinares para o ensino da Língua Inglesa, o estudo também pretende de 

contribuir com a escola envolvida da pesquisa e para outras instituições, possibilitando 

a seus gestores e aos docentes o acesso a um produto educacional que possa servir 

de referência para o planejamento do ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa, analisando-os à luz dos 

autores que teoricamente sustentam o estudo e organiza-se em três seções: na 

primeira, apresentam-se as demandas dos estudantes obtidas por meio de aplicação 

de questionário; na segunda, sistematiza-se o produto educacional; na terceira, 

realiza-se a análise do referido produto conforme indicadores de práticas 

transdisciplinares de leitura, de interpretação e de produção textual selecionados por 

Zielinski (2019). 

5.1 DEMANDAS FORMATIVAS DOS ESTUDANTES 

 Para conhecer as demandas formativas dos estudantes, o questionário 

utilizado compõe-se por diferentes perguntas. Sistematizam-se as respostas na 

sequência, possibilitando que se observem condições fundamentais à elaboração de 

um PCE, incluindo desde a relevância que os estudantes atribuem à língua inglesa a 

sugestões que os auxiliem na sua aprendizagem.  

 

- Relevância da língua inglesa para a aprendizagem e para o futuro profissional 

 

Como forma de conhecer a percepção diante da aprendizagem da Língua 

Inglesa, questionaram-se os estudantes sobre a importância que lhe atribuem.  Dos 

20 estudantes, cinco indicaram a importância para o futuro, três para algumas 

profissões e três para utilização de redes sociais.  

Apontaram-se outras questões, exclusivamente, por diferentes participantes, 

entre elas: a importância da língua inglesa para uma abertura internacional com vistas 

à viagem para outro país bem como para residir e trabalhar no exterior. Da mesma 

forma, situou-se sua relevância à formação e, ainda, como forma de aprofundar 

conhecimentos, de auxiliar nos estudos, de participar de jogos eletrônicos, de 

compreender manuais e de conhecer outras culturas. 

Entre as respostas, o E7 registrou que a considera importante “[...] pois acho 

que me ajudará mais para frente quando escolher a profissão e também para aprender 

outra cultura”. Já o E4 afirmou que a considera importante, “[...] pois no futuro eu posso 



 
 

 
 

estar indo para um país com a língua inglesa e já tenho a base da linguagem”.  

Parte das respostas, centralizam-se na relevância da Língua Inglesa para o 

futuro e, outras, contudo, demonstram clareza em relação à importância para a 

realidade atual. Por isso, no PCE proposto, definiu-se a inclusão de atividades que 

expressassem a relevância da Língua Inglesa no dia a dia como uma forma estimular 

uma consciência de que os conhecimentos, as competências e as habilidades 

desenvolvidos ou aprofundados não necessitam esperar um futuro distante para terem 

sua relevância.   

Essa opção tem como justificativa a reflexão de Morin (2015) de que as pessoas 

são produtos  “[...] das interações entre indivíduos [...]”, mas também são produtoras, 

especialmente por “[...] em nível global, precisamente, emergem qualidades que 

retroagem sobre esses indivíduos [...] que permitem que eles se realizem como 

indivíduos [...]” (p. 112). Isso implica que o PCE pretendia ir além da apropriação para 

estimular o protagonismo no sentido de que os próprios estudantes pudessem criar 

soluções para os problemas de sua própria realidade, sendo, portanto, também 

produtores.  

Questionados sobre a relevância da Língua Inglesa à vida profissional, todos 

os estudantes indicaram alguma possibilidade para o futuro. Entre elas, o E20 afirmou 

que “[...] utilizará na profissão escolhida e para conversar com outras pessoas de 

outros países”. Ainda nessa questão, o E2 destacou a relevância à vida profissional 

no sentido de ser necessária ao uso da internet, lembrando que se trata da “[...] língua 

mais falada em todo mundo”.  

O fato de os estudantes destacarem a importância da Língua Inglesa à 

comunicação converge ao previsto em competências ao componente curricular 

indicadas na BNCC (BRASIL, 2018). Entre elas, a primeira competência vislumbra a 

possibilidade de os estudantes identificarem o seu e o lugar dos outros a partir de uma 

percepção capaz de observar um plurilíngue e multicultural que colabora para refletir 

criticamente sobre como a própria aprendizagem da Língua Inglesa e da sua 

relevância para inserção em um mundo globalizado, inclusive no tocante ao mundo 

do trabalho. 

 

 

 



 
 

 
 

- Tempo, recursos e local para estudo da Língua Inglesa 

Quando questionados sobre o tempo que investem no estudo da língua inglesa 

somente, constatam-se diferentes respostas. Enquanto o E1 registrou que frequenta 

um curso de inglês duas horas semanalmente, cinco afirmaram dedicar 30 minutos, e 

os outros cinco utilizam de 30 minutos a uma hora.  

As respostas denotam que o tempo dedicado ao estudo é mais expressivo 

naquele estudante cujos pais têm possibilidade de financiar um curso particular. Os 

outros estudam com base no material oferecido pela escola e os que possuem em 

suas residências, entre eles dicionários além de outros recursos como internet 

músicas e filmes. 

Questionados justamente sobre o material utilizado, cinco responderam que 

utilizam o dicionário de língua inglesa, especialmente para tradução e pesquisa. Já o 

E8 respondeu usar de tal recurso para pronunciar as palavras utiliza aplicativos “[...] 

que trabalham a Língua Inglesa”, o E14 afirma que utiliza o  “[..] dicionário e o tradutor 

do celular”, e o  E1: “[...] eu pego letras de músicas,  decoro depois tento traduzir 

algumas palavras, mas uso bastante o livro didático”. 

De forma diferenciada, o E1 afirmou que, nas aulas particulares, utiliza “[...] 

livros e cadernos com anotações [...]”, recorrendo também ao “[...] professor para tirar 

minhas dúvidas constantes sobre a língua inglesa”. 

Em relação a recursos lúdicos, especificamente sobre o costume de ouvir 

músicas em inglês, todos responderam que sim e com muita frequência por gostarem 

bastante. O E5, por exemplo, afirmou que gosta muito de música em inglês “[...] por 

que, além de ser boa, passa uma linguagem diferente”. Ainda no caso da música, o 

E9 indicou que procura fazer “[...] a tradução para saber o que diz a música”, condição 

também comentada pelo E13 ao afirmar: “[...] sim, ouço os lançamentos e depois tento 

traduzir”.  Já E2 registrou: “[...] gosto de ouvir, pois ajuda até mesmo com a prática 

para aprender cada vez mais com a língua inglesa”.  

Especificamente em relação ao uso de filmes à aprendizagem da língua 

inglesa, 13 estudantes responderam que não. O E1 inclusive registrou: “[...] eu não 

assisto, pois eu fico perdido, não entendo nada a não ser que esteja legendado”. 

Em relação aos demais, o E4 indicou: “[...] sim, costumo ver filmes legendados” 

e o E2 afirma que não assiste, mas que quer “[...] começar a ter essa prática para 

aprender mais e entender fluentemente a língua inglesa”. Por fim, o E4 indicou que 



 
 

 
 

que costuma “[...] ver filmes legendados”. 

Quando questionados sobre a indicação de recursos diferenciados à 

aprendizagem da língua inglesa, os mais apontados pelos 20 estudantes foram: o livro 

didático, músicas, jogos eletrônicos e noticiários. Especificamente, o E14 indicou, 

igualmente, como outra possibilidade os jogos de tabuleiro e de séries. 

Em relação ao local de estudo utilizado em suas residências, 

aproximadamente, 50% responderam que utilizam a sala haja vista ser um ambiente 

com menos ruído e mais confortável. Já os demais responderam de forma bem 

diferenciada: o E14 afirmou que prefere seu “[...] quarto porque tem menos barulho e 

isso facilita a minha aprendizagem”; o E2 afirmou utilizar normalmente a cozinha, 

fazendo suas atividades na mesa porque é grande e confortável, especialmente, 

porque “[...] lá fico à vontade e consigo me concentrar melhor”; o E6 afirmou utilizar o 

quarto por  ter irmãos pequenos. Ele registrou: “[...] tenho um pouco de sossego no 

meu quarto”. 

Se a perspectiva é pela defesa de uma educação complexa, a escola precisa 

promover o acesso a múltiplas possibilidades à aprendizagem. Essa é uma condição 

essencial para reduzir os prejuízos àquelas cujas condições familiares não 

possibilitam oportunidades como as destacadas por parte dos estudantes. 

Entre as estratégias, salienta-se a necessidade de utilizar diferentes fontes de 

acesso ao conhecimento além de desenvolver estratégias de ensino que religuem os 

diferentes saberes (GONZÁLEZ VELASCO, 2017) e esses em relação à realidade. 

Por isso, a preocupação do PCE com um dos saberes mencionados por Morin (2011), 

ou seja, o conhecimento pertinente, sendo aquele contextualizado e globalmente 

conectado.  

É por isso que no PCE proposto consideraram-se ações vinculadas à realidade 

dos estudantes e a emergências globais. Em relação ao contexto, estimaram-se 

condições detectadas na pesquisa e aqui registradas, enquanto que, em relação ao 

âmbito global, mostraram-se demandas vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ONU, 2016).  

 

- Possibilidades para o ensino da Língua Inglesa  

Considerando condições para além da realidade dos estudantes, detectadas 

nas respostas registradas nos dois tópicos anteriores, questionaram-se os 



 
 

 
 

participantes da pesquisa sobre possibilidades que eles indicariam para o 

planejamento das aulas de Língua Inglesa.  A grande maioria ressalta a importância 

de aulas criativas no laboratório e passeios, o envolvimento de situações reais e 

simuladas.  

Entre as respostas, o E9 destacou as aulas práticas, aulas no laboratório e 

passeio escolar, afirmando que “[...] nas aulas práticas, aprendemos melhor; no 

laboratório fazemos anotações [...]” para tirar dúvidas e nos passeios “[...] 

conhecemos lugares novos e ganhamos conhecimento”. Já o E1 indicou “[...] 

simulações do dia a dia com alguns exemplos em Língua Inglesa como se estivesse 

em outro país”.  

Igualmente, questionaram-se os alunos sobre a manutenção das tarefas de 

casa. A maioria destacou como relevantes, incluindo o E8 que afirmou contribuírem 

“[...] para melhor entender o conteúdo”, o E9 que as realiza e atualmente as envia por 

meio da internet em decorrência da pandemia; ainda, o E3 afirma que concorda com 

sua importância “[...] por se tratar de uma matéria curricular e pelo fato do 

conhecimento” 

Em contrapartida, a falta de acesso à internet em tempos de pandemia foi 

apontada pelo E2 quando lembrou que, apesar de considerar a relevância das tarefas 

de casa, às “[...] vezes não consigo entregar as atividades conforme o prazo delas por 

questões de falha da internet no sistema que utilizo”. 

Questionados sobre o que precisa ser melhorado no componente curricular 

Língua Inglesa, o E8 registrou que “[...] o material didático da escola não tem o 

suficiente para os alunos”. O E1, por sua vez, reforçou, serem válidas, além das 

situações reais de leitura, produção e interpretação textual, “[...] as dinâmicas de 

equipe [...] para interagir com os colegas, sair da zona de conforto”. Essa condição foi 

reiterada pelo E7 ao destacá-las além de indicar a importância de ambientes 

alternativos para estudar.  

É crucial pensar em um planejamento que fortaleça o diálogo entre o que se 

propõe como currículo escolar, o contexto e o global, bem como a utilização de 

diferentes cenários à aprendizagem. Por isso, no PCE proposto considerou-se a 

necessidade de contar com estratégias de ensino que dinamizem tais condições, 

possibilitando atender às expectativas dos estudantes de envolver a prática, incluindo 

situações reais ou simuladas pautadas nessa perspectiva que possibilitam superar 



 
 

 
 

aquilo que Morin (2018, p. 13) situa como  “[...] uma inadequação cada vez mais 

ampla, profunda e grave entre os saberes separados, fragmentados, 

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

vez mais [...] transversais, multidimensionais e transnacionais, globais, planetários”. 

Entre as temáticas implicadas com condição mobilizadora de possíveis projetos 

desenvolvidos a partir da interação de diferentes componentes curriculares, os 

estudantes destacaram a fome no mundo, a alimentação e as drogas. 

Especificamente, o E3 indicou “[...] a fome no mundo; ansiedade; profissões; 

pandemia; poluição; o uso de agrotóxicos, agressividade; fatos da realidade local; 

fatos da realidade mundial, pré-história e problemas externos com o Brasil”. 

Já o E13 indicou “[...] alimentação, drogas, perigos da internet”, e o E15 “[...] a 

fome no mundo; ansiedade; profissões; pandemia. Por fim, o E19 sugeriu “[...] 

alimentação, drogas e os problemas do uso de agrotóxicos” e o E9 “[...] alimentação, 

drogas, perigos da internet a fome no mundo, profissões, pandemia, poluição e 

Bullying.” 

A perspectiva dos estudantes converge com o que Morin (2018, p. 15) situa 

como conhecimento pertinente, ou seja, o conhecimento “[...] capaz de situar qualquer 

informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita [...]” e 

que progride “[...] pela capacidade de contextualizar e englobar”. 

Ao serem questionados para registrarem três sugestões com o intuito de 

auxiliarem seu professor de Língua Inglesa a melhorar o ensino, os estudantes 

indicaram: “[...] falar sobre assuntos pelo qual os alunos se interessem, fazer alguma 

dinâmica com outros professores fazer alguns passeios” (E1);  “[...] Aulas com imersão 

total em inglês; uso de recursos auditivos e audiovisuais (leitura, fala e escrita), fazer 

contato por vídeo chamada com outros instituições” (E3); “[...] Trabalhos em grupos 

pesquisa em laboratório e não fazer prova” (E2); “[...] Entrevistas e debates de 

assuntos mundialmente conhecidos” (E16) “[...] Fazer trabalhos em grupo; fazer 

pesquisa em laboratório e fazer alguns passeios” (E9); “[...] Fazer trabalho em grupos; 

entrevistas estrangeiras, apresentação de teatro musical entre outros” (E4). 

Considerando as sugestões dos estudantes, o PCE proposto tem como uma 

das condições mobilizadoras o uso de diferentes recursos tecnológicos, o trabalho 

colaborativo, a pesquisa e um diálogo permanente com a arte. Nesse sentido, vincula-

se a competências propostas na BNCC para o ensino da Língua Inglesa, 



 
 

 
 

especialmente por valorizar: a comunicação por meio do uso variado de linguagens 

em mídias impressas ou digitais (segunda competência); possibilitar o acesso a 

diferentes realidades sociais, culturais e identitárias (terceira competência); oferecer 

possibilidades para reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os 

usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades 

contemporâneas (quarta competência); pesquisar, selecionar, compartilhar, 

posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de 

forma ética, crítica e responsável (quinta competência); conhecer, mesmo que 

virtualmente, diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais (sexta 

competência). 

           Já na última pergunta, questionaram-se os estudantes sobre as sugestões que 

podem auxiliá-los a aprenderem com mais facilidade o inglês, sendo as sugestões 

também variadas: “[...] Passeio em outras escolas para trocar conhecimento, tradução 

e músicas” (E19); “[...] Aulas teóricas ao ar livre, dinâmicas entre as turmas falando 

bastante em inglês” (E7); “[...] Ler alguns livros, escutar músicas e falar sobre assuntos 

diários” (E10); “[...] Ler livros fazer revisão do conteúdo e estudar no dicionário” (E1); 

“[...] Trabalhos em grupo e explicação individualmente” (E11); “[...] Dialogar ajuda ter 

fluência, atividades, regras sobre a língua, músicas sobre cultura e influencia” (E2). 

Considerando essas sugestões, o PCE proposto procurou promover alternativas para 

intercâmbios, utilização de diferentes recursos e de fontes de leitura e de pesquisa e 

a conversação.  

Compreende-se, a partir dessa perspectiva, que a Língua Inglesa poderá ter 

um papel fundamental diante das profundas demandas da realidade social e ambiental 

atual e, possivelmente, futuras em função de propiciar condições para diálogos 

transnacionais desde que seja trabalhada a partir de uma perspectiva transdisciplinar 

e ecoformadora. Nesse aspecto, destaca-se a reflexão de Morin (2011) sobre a 

importância de ensinar a compreensão humana. Para ele, “A compressão é, ao 

mesmo tempo, meio e fim da comunicação humana. O planeta necessita, em todos 

os sentidos, de compreensões mútuas [...]”.  Pela importância da compreensão em 

todos os níveis educativos e em todas as idades, o autor defende que “[...], o 

desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades, 

esta deve ser a tarefa da educação do futuro” (p. 91) e, no caso do PCE proposto, do 

presente.  



 
 

 
 

- Síntese de demandas e de possibilidades 

As respostas dos estudantes indicam que as prospecções deles sugerem uma 

superação em relação às propostas educativas que persistiram em priorizar a 

preparação exclusiva ao mercado do trabalho conforme destacado por Lima e 

Quevedo-Camargo (2008). Apesar de o número mais expressivo relacionar sua 

importância com o futuro e com as profissionais, o fato de viajar, de conhecer outras 

culturas e de compreender textos acessados no dia a dia demonstra que parte deles 

observa sua relevância para outras dimensões da vida, entre elas, o lazer. 

Em relação às condições à aprendizagem, observou-se a existência de 

realidades diferenciadas, entre elas, o acesso de poucos a aulas particulares. Isso 

indica a relevância da língua inglesa em escolas públicas bem como da exploração 

de diferentes recursos, dentre eles os indicados pelos próprios estudantes, tais como 

aplicativos para auxiliar na tradução, músicas, filmes, jogos eletrônicos. Recursos 

como esses ultrapassam o uso exclusivo do livro didático.  

Em relação às possibilidades para o ensino da língua inglesa sugeridas pelos 

estudantes, destaca-se a relevância de considerar no planejamento: aulas práticas, 

aulas no laboratório; aulas de campo; simulações; situações reais; uso de ambientes 

alternativos.  

Em relação às temáticas, destacaram-se: fome no mundo; alimentação; drogas; 

ansiedade; profissões; pandemia; poluição; o uso de agrotóxicos, agressividade; fatos 

da realidade local; fatos da realidade mundial, pré-história e problemas externos com 

o Brasil; perigos da internet; poluição; bullying. 

Alternativas como essas podem ser articuladas com as sugestões 

mencionadas pelos participantes para auxiliar o docente de língua inglesa a melhorar 

o ensino, ou seja, a tratar de assuntos relevantes para os estudantes; aulas com 

imersão total em inglês; uso de recursos auditivos e audiovisuais; videoconferência 

com outras instituições; entrevistas com estrangeiros; debates sobre assuntos 

mundialmente conhecidos; teatro musical. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5.2 FRAGMENTOS DO PRODUTO EDUCACIONAL: PROJETO CRIATIVO 

ECOFORMADOR ‘DO BRASIL EM CHAMAS À COCRIAÇÃO DE CENÁRIOS 

ECOFORMADORES PARA ENSINAR, APRENDER E BEM VIVER’ 

 

 A elaboração do PCE, sistematizado na sequência, tem com base princípios 

pedagógicos assentados na educação complexa. Por isso, a priorização do 

pensamento complexo, da transdisciplinaridade e da ecoformação, além de seu 

compromisso tanto com demandas indicadas pelos estudantes como às observadas 

globalmente.    

 Proposto para o 9° ano do Ensino Fundamental, sua dinamização procura 

constituir uma possibilidade a fim de articular os componentes curriculares não apenas 

entre si (interdisciplinaridade), mas também com as realidades local e global 

(transdisciplinaridade), priorizando, em seu desenvolvimento, iniciativas 

comprometidas com o bem viver, anunciado por Morin (2015), tanto em âmbito 

individual como social e ambiental (ecoformação). São essas condições que 

convergem com a perspectiva da educação complexa.  

Além do pensamento organizador, a estrutura do PCE sistematizado na 

sequência tem como base os dez organizadores conceituais previstos por Torre e 

Zwierewicz (2009) quando publicaram a metodologia. Apesar de se constituírem em 

partes do PCE, a proposta converge com o princípio hologramático, o qual “[...] 

explicita que em um sistema ou em um mundo complexo, não apenas uma parte 

encontra-se no todo, mas o todo encontra-se na parte [...]” (MORIN, 2015, p. 116).  

 

- PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR ‘DO BRASIL EM CHAMAS À 

COCRIAÇÃO DE CENÁRIOS ECOFORMADORES PARA ENSINAR, APRENDER E 

BEM VIVER’ 

 

 O título do PCE se propôs com base nas sugestões dos estudantes, os quais 

indicaram a relevância de tratar de temas da realidade tal como as queimadas haja 

vista impactarem em diferentes condições de vida, indo além da destruição de biomas, 

pois, inclusive, implica em problemas como a fome no mundo. Assim, optou-se por 

envolver no título a questão das queimadas, um problema cada vez mais recorrente 

em vários países e, de uma forma muito impactante, no contexto brasileiro.  



 
 

 
 

 - Pensamento organizador 

 A ideia de envolver as queimadas atende às sugestões dos estudantes para 

que a temática do PCE considerasse temas atuais. Do mesmo modo, possibilita a 

proposição, pelos próprios estudantes, de soluções para condições locais. 

 Por um lado, ao investigarem as queimadas, suas origens e seus impactos, os 

estudantes poderão transitar por problemas emergentes da realidade atual e observar 

o quanto agregam para as incertezas em relação ao futuro do planeta. Por outro lado, 

pensar em cenários ecoformadores oportuniza, aos estudantes, colaborarem com 

metamorfoses não somente no contexto escolar, mas também em suas residências e, 

se possível, até mesmo em suas comunidades. Isso porque 

Os cenários ecoformadores são entornos acessíveis ou criados, 
preferivelmente, de forma colaborativa e que estimulam a interação e 
o protagonismo na realização de vivências/experiências para 
valorização das relações consigo mesmo, com o outro e com o meio 
natural e social (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019, p. 85). 

 Os cenários ecoformadores podem ser criados nos pátios das escolas, nas 

praças da comunidade, mas também podem ser organizados nas salas de aula. São 

exemplos as portas das salas de aula, as paredes dos corredores, as hortas, o local 

para separação e reaproveitamento de resíduos, ou seja, qualquer espaço criado ou 

revitalizado colaborativamente por meio de condições que reverberam práticas 

solidárias e sustentáveis. 

 De forma geral, propor um PCE com a temática envolve cenários em destruição 

e cenários construídos mediante um processo de cocriação, converge com uma 

iniciativa comprometida em oportunizar o protagonismo dos estudantes a partir do 

estudo da Língua Inglesa. Também, deriva de preocupações latentes na organização 

do planejamento, especialmente a necessidades de transitar de práticas tradicionais 

a possibilidades transdisciplinares e ecoformadoras.  

O propósito de desenvolver um PCE com iniciativas articuladas aos conteúdos 

curriculares, que colaborem para a metamorfose da própria realidade dos estudantes, 

sendo essa confrontada com demandas globais, implica a superação de práticas 

pedagógicas pautadas na reprodução de conhecimentos. É um processo que mobiliza 

uma educação complexa e que se ampara nos conceitos: pensamento complexo, 

transdisciplinaridade e ecoformação. 

O pensamento complexo, pelo potencial que oferece para compreender a 



 
 

 
 

multidimensionalidade dos fatos, justamente por não se tratar de um pensamento 

reducionista, mutilado (MORIN, 2019), “[...] Trata-se de um pensamento que integra 

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

(PETRAGLIA, 2013, p. 16).  

A transdisciplinaridada reverbera o que está entre as disciplinas, através e além 

delas (NICOLESCU, 2014, 2018). Como seu "[…] o objetivo da transdisciplinaridade 

“[...] é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade 

do conhecimento [...]” (NICOLESCU, 2018, p. 53), a mesma contribuirá para dinamizar 

um processo no qual que a Língua Inglesa colabora para o vínculo entre diferentes 

componentes curriculares, bem como dos mesmos com as realidades local e global.  

É nesse processo que a “A ecoformação traz como complementaridade às 

outras concepções uma maior ênfase nas relações recíprocas pessoa-ambiente [...]” 

(PINEAU, 2004, p. 522). Por isso, defende-se que o valor da ecoformação no PCE 

proposto repercutirá as constatações de Silva (2008, p. 102) quando defende que o 

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

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

 

- Epítome 

Para iniciar o PCE, os estudantes serão surpreendidos, na chegada da escola, 

com um varal temático. O varal será organizado do portão da escola até outro local 

selecionado e será composto por imagens de países em que ocorreram mais 

queimadas nos últimos anos, dados sobre áreas afetadas e imagens dos impactos e 

dados.  

Em sala de aula, será provocada uma discussão em relação à percepção dos 

estudantes, seus sentimentos, angústias e reflexões sobre as queimadas. Também, 

serão levantadas inquietações e a dúvidas, registrando-as em um cartaz a ser exposto 

no pátio da escola durante todo o período de desenvolvimento do PCE, juntamente 

aos cartazes de todas as turmas.  

Nas discussões, debater-se-á sobre realização de uma mostra de vídeos sobre 

as queimadas. Tal exposição pode durar uma semana, com sessões diárias, 

independentemente da quantidade de aulas de Língua Inglesa que a escola oferta por 

semana, pois a ideia é envolver todos os componentes curriculares na proposta. Além 

dos vídeos sugeridos pelos docentes, entre eles o que consta na Figura 6, os 



 
 

 
 

estudantes também poderão pesquisar outros vídeos, indicando-os para inclusão 

durante a semana.  

Figura 6 - Sugestão de vídeo para o epítome 

 

Fonte: Canal Slow (2020)2.  

 

- Legitimação teórica 

 

 A metodologia do PCE tem, entre um de seus diferenciais, o estímulo a 

diferentes fontes de pesquisa. Por um lado, essa perspectiva colabora para superar a 

ênfase na utilização do livro didático como única fonte de acesso ao conhecimento 

historicamente produzido, por outro, atende a perspectivas dos estudantes de 

utilização de diferentes recursos que podem amenizar a disparidade em relação às 

oportunidades que têm de acesso a condições complementares as oferecidas pela 

escola. 

A convergência de PCE com a necessidade de utilizar diferentes fontes de 

acesso ao conhecimento implica a inclusão de fontes favoráveis ao conhecimento 

pertinente, ou seja, um dos sete saberes mencionados por Morin (2011), 

especialmente no sentido de trabalhar o conhecimento globalmente conectado. São 

exemplos o documento Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development (ONU, 2016), o relatório Climate Change and Land (IPCC, 2019), o 

relatório Food Security and Nutrition in the World (FAO; IFAD; UNICEF; PMA; OMS, 

2021) e páginas como as do WWF (2020) sobre o desmatamento. 

 

                                            
2 Vídeo acessível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZgtAvoY2WDc 



 
 

 
 

Figura 7 - Exemplos de fontes de pesquisa 

     

 

Fonte: ONU (2016)3, IPCC (2019)4, FAO, IFAD, UNICEF, PMA e OMS (2021)5  WWF (2020)6 

  

- Legitimação prática 

 

 O PCE tem entre seus compromissos o de possibilitar a relação teórico-prática 

e, por isso, além da legitimação teórica, propõem-se, em seu planejamento, ações 

vinculadas à realidade local e sua articulação às demandas globais. São ações 

pautadas em pesquisas, em análises documentais e em iniciativas valorizadoras da 

interação, da dialogicidade e do protagonismo. 

 No caso deste PCE, as ações que promovem a legitimação pragmática são 

registradas no Quadro 2. Elas constituem macroatividades que podem ser realizadas 

durante o desenvolvimento da proposta sempre de acordo com o tempo definido para 

ela. 

 

                                            
3 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustai 
nable%20Development%20web.pdf 
4 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf 
5 https://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html 
6 https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/ameacas_riscos_amazonia/ 
desmatamento_na_amazonia/?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0VTkr2qkRC0ylkhiKIDNFWunf
YVf8G-xA1YDGbQq3dDQxaqsP16ck8aAue-EALw_wcB 



 
 

 
 

Quadro 2 - Ações para legitimação prática do PCE 

Etapa Ação Atividade em inglês 

Primeira 

Levantamento de áreas do 
município, região ou Estado afetadas 
pelas queimadas. 

 
Sistematizar, com apoio de 
diferentes componentes 
curriculares, os principais 
resultados das pesquisas em 
diferentes formatos com as 
questões mais relevantes 
traduzidas para o inglês. 
 
Organizar um glossário com 
conceitos-chave implícitos em 
cada de levantamento com 
auxílio dos componentes 
curriculares: Português e 
Língua Inglesa. Ex.: 
aquecimento global, 
desmatamento.   

Levantamento de índices 
relacionados a pessoas em situação 
de insegurança alimentar no 
município, estado, país e planeta. 

Levantamento das secas e das 
enchentes ocorridas no município e 
no Estado nos últimos 50 anos.  

Levantamento de espaços da escola 
e da comunidade que podem ser 
transformados em cenários 
ecoformadores. 

Segunda 

Palestras e debates com 
profissionais técnicos sobre a 
realidade do município em relação ao 
desmatamento, à fome, à produção 
orgânica de alimentos, ao clima, à 
poluição e outras condições 
consideradas relevantes pelos 
docentes e estudantes.  

Sistematizar, com apoio de 
diferentes componentes 
curriculares, os principais 
resultados das palestras e 
debates, traduzindo-os para o 
inglês. 
 
Organizar um vídeo com dados 
do município em português e 
inglês, destacando as políticas 
existentes e as que precisariam 
ser criadas e/ou ampliadas. 
 

Confronto dos dados coletados 
localmente outras realidades e 
análise das políticas públicas 
adotadas em diferentes contextos e 
seus impactos. 

Definição dos espaços da escola e 
da comunidade para transformação 
em cenários ecoformadores. 

Elaboração de projetos cenários 
ecoformadores. 

Terceira 

Levantamento das condições 
implicadas para construção dos 
cenários ecoformadores 

Organização de uma relação 
em inglês dos recursos (tanto 
humanos como equipamentos e 
materiais) necessários para 
organização dos cenários 
ecoformadores a serem 
construídos colaborativamente.  
Confecção de placas em inglês 
com nomes dos espaços, 
localização e outras 
especificidades que denotem 
um sentido de pertencimento e 
o zelo com os locais.  

Organização dos cenários 
ecoformadores. 

Quarta 

Mostra de vídeos com os principais 
momentos vivenciados por cada 
equipe e depoimentos dos docentes, 
dos estudantes e da comunidade 

Tradução do vídeo para o inglês 
e inclusão de legenda. 



 
 

 
 

com a percepção sobre o PCE e sua 
contribuição para a aprendizagem da 
Língua Inglesa.   

Fonte: da pesquisa. 

 

As atividades práticas propostas conectam o PCE ao contexto e promovem o 

atendimento de demandas indicadas pelos estudantes, tais como a possibilidade de 

explorar diferentes recursos tecnológicos, o trabalho colaborativo, a pesquisa e um 

diálogo permanente com a Arte e com outros componentes curriculares. Seu 

desenvolvimento também se aproxima de competências propostas na BNCC 

(BRASIL, 2018) para o ensino da Língua Inglesa, entre elas, o estímulo à comunicação 

por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, bem como 

pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 

letramento na Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.  

 

- Perguntas geradoras 

  Na elaboração de um PCE, sugere-se a inclusão de várias perguntas. 

Envolvendo a temática em sua relação ao contexto e à realidade planetária, as 

perguntas se propõem a estimular o interesse pela pesquisa e de favorecer o 

desenvolvimento de estratégias que vinculem os conteúdos curriculares à realidade 

local e global.  

No caso deste PCE, sugere-se a discussão das perguntas geradoras como as 

que seguem. Destaca-se, contudo, que, pela flexibilidade da metodologia, novos 

questionamentos poderão surgir durante seu desenvolvimento: 

- Que dados comprovam que as queimadas têm afetado o Brasil e outros 

países? 

- Quais são os fatores que interferem na ocorrência das queimadas? 

- Quais são os impactos das queimadas? 

- Como a Amazônia tem sido afetada pelas queimadas? 

- É possível vincular queimadas, desmatamento, enchentes, aumento da 

temperatura no planeta e aumento da fome no mundo? De que forma? 

- Qual é a realidade de nosso município em relação às queimadas, ao 

desmatamento e ao número de pessoas em insegurança alimentar? 



 
 

 
 

- O que são cenários ecoformadores? 

- Podemos transformar espaços de nossa escola e da comunidade em cenários 

ecoformadores? 

- Como podemos organizar os projetos dos cenários ecoformadores e 

conseguir realizar sua construção? 

 Apresentadas em português, as perguntas poderão ser traduzidas pelos 

próprios estudantes. Como permeiam todo o PCE, as mesmas podem ser expostas 

permanentemente na sala de aula ou no pátio da escola caso envolva mais de uma 

turma na proposta. 

 

 

- Metas 

 Entre as metas, sugere-se que envolvam a temática e a relacionem com os 

conteúdos curriculares como também impliquem a construção dos cenários 

ecoformadores. Estas são algumas possibilidades: 

- Elaboração de um glossário em inglês dos conceitos centrais discutidos no 

decorrer do PCE; 

  Elaboração de um e-book com alguns conceitos traduzidos para o inglês com 

resultados das pesquisas sobre a realidade do município em relação ao 

desmatamento, à fome, à produção orgânica de alimentos, ao clima, à 

poluição e outras condições consideradas relevantes pelos docentes e 

estudantes; 

  Construção de, minimamente, três cenários ecoformadores: dois na escola e 

outro na comunidade. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

- Eixos norteadores 

 

- Objetivo geral: 

Compreender a realidade que envolve as queimadas por meio de atividades 

vinculadas aos conteúdos da Língua Inglesa e que possibilitem a relação com outros 

componentes curriculares e o compromisso com demandas locais e globais. 

 

- Objetivos específicos: 

 Definem-se os objetivos específicos a partir do planejamento da escola, 

dependendo da organização de cada instituição. Uma maneira de selecioná-los é 

recorrer à BNCC (BRASIL, 2018) e observar as competências e as habilidades 

requisitadas tanto na Língua Inglesa como nos outros componentes curriculares do 9° 

ano do Ensino Fundamental.   

 

- Conteúdos curriculares, 

 Os conteúdos curriculares não se restringem à Língua Inglesa. Na Figura 8, 

registram-se alguns conteúdos como forma de exemplificar que o PCE proposto pode 

vincular a temática central a diferentes componentes curriculares.  

Figura 8 - Exemplos de conteúdos curriculares para o PCE 

 

Fonte: da pesquisa. 



 
 

 
 

- Itinerários 

Nos itinerários, preveem-se as macroatividades que permearão o 

desenvolvimento do PCE. Parte delas consta na legitimação teórica, especialmente 

as pesquisas que possibilitam ampliar os conhecimentos sobre a realidade global. 

Outra parte consta na legitimação prática e envolve a realidade local e seu confronto 

com outros contextos. 

Na sequência, destacam-se duas possibilidades: a primeira envolve a 

legitimação teórica, e a segunda, a legitimação prática.  

 

- Pesquisa sobre a realidade das queimadas na Austrália, no Brasil e nos 

Estados Unidos  

Nessa atividade, sugere-se a organização de equipes para realização de uma 

pesquisa sobre as queimadas ocorridas na Austrália, no Brasil e nos Estados Unidos 

a partir de 2020. Entre as questões a serem investigadas, destacam-se: os locais das 

queimadas, a época do ano, o clima predominante no período, as causas e as 

consequências, além do confronto das áreas de preservação dos três países e as 

áreas afetadas. No lançamento da pesquisa, igualmente se considerarão perguntas 

lançadas pelos estudantes com a intenção de motivá-los a questionar e a investigar 

possíveis respostas e a aproximar um problema global da realidade local.  

Os resultados da pesquisa serão socializados com apoio de mídias digitais, 

sendo parte do conteúdo apresentado em inglês, e outro, em português. Esse 

processo colaborará para o desenvolvimento de competências previstas pela BNCC 

(BRASIL, 2018) para a língua inglesa, entre elas, a que trata do uso de diferentes 

tecnologias, linguagens e modos de interação na pesquisa, seleção, 

compartilhamento, bem como no posicionamento e na produção de sentidos para 

práticas de letramento na Língua Inglesa com base na ética e no posicionamento 

crítico e responsável. 

 

- Elaboração do projeto de um cenário ecoformador 

 Na cocriação de cenários ecoformadores, considera-se fundamental a 

participação dos estudantes em todas as etapas. Isso implica estarem envolvidos 

desde a discussão de possibilidades, a escolha do local, o tipo de cenário e, portanto, 

a elaboração do próprio projeto.  



 
 

 
 

 Para tanto, sugere-se que os estudantes façam, com apoio dos docentes, um 

reconhecimento dos espaços atuais da escola e, se possível, da própria comunidade. 

Em um segundo momento, sugere-se pesquisarem cenários ecoformadores 

existentes em outros locais com apoio de pesquisas na internet e visitas, quando 

possível, a outras instituições.  

 Com base no que existe na escola e no reconhecimento de outros locais, 

podem-se discutir possibilidades passíveis de construção. Definidos os cenários 

pretendidos, é o momento de elaborar o ou os projetos.  

 Essa elaboração do projeto implica, além de conteúdos de diferentes 

componentes curriculares (solo, sistema de medidas, vegetação, cálculos de custos, 

fração, percentual...), a interação, o debate, a argumentação, a negociação, a tomada 

de decisão, a criatividade, a ética em relação a si, aos outros e ao meio ambiente e o 

protagonismo em relação às ideias e às possibilidades de implementação. São, 

portanto, diferentes competências e habilidades que se mobilizam nesta etapa da 

organização dos cenários ecoformadores.  

São atividades como essas que favorecem o diálogo entre o que se propõe 

como currículo escolar, o contexto e o global, bem como a utilização de diferentes 

cenários para a aprendizagem. Por isso, no PCE proposto, considerou-se a 

necessidade de contar com estratégias de ensino que dinamizem essas condições, 

possibilitando atender a expectativas dos estudantes de envolver a prática, incluindo 

situações reais ou simuladas. 

 

- Coordenadas temporais 

 O tempo destinado ao projeto é, minimamente, de um semestre. Contudo, é 

preciso considerar as demandas locais, tais como as decorrentes das especificidades 

dos estudantes, bem como todas as implicações advindas das metas, dos objetivos e 

de outros organizadores conceituais que integram a metodologia do PCE. 

 

- Avaliação emergente 

 Várias são as condições a serem avaliadas: as que evidenciam a apropriação 

dos conteúdos, a capacidade de solucionar problemas, de dialogar, de argumentar e 

outras condições além do desenvolvimento intelectual. Ao selecionar o que será 

avaliado, é importante conhecer as reais condições dos estudantes no início e ao final 



 
 

 
 

do PCE, observando como se mobilizaram durante o percurso. 

Além disso, existem competências e habilidades previstas na BNCC (BRASIL, 

2018) não somente a respeito da Língua Inglesa, mas dos outros componentes 

curriculares implicados neste PCE.  

 

- Polinização 

 Além de valorizar o percurso, a polinização tem, entre seus propósitos, o de 

colaborar para que o PCE inspire outras pessoas e outras instituições a desenvolver 

práticas que se aproximem da proposta, desde que ajustadas às demandas locais. Da 

mesma forma, serve de memória para que, no período subsequente, a escola possa 

dar continuidade nesse tipo de projeto, aproveitando os próprios avanços observados. 

 Por isso, neste PCE, propõe-se a criação de um blog com registros de 

fragmentos do PCE. O blog poderá ser lançado em um encontro com as famílias e 

com os membros da comunidade em geral no encerramento do PCE. Além disso, 

outras ações realizadas propostas para o decorrer do PCE são condições 

polinizadoras, dentre as quais as previstas nas metas.  

 glossário em inglês dos conceitos centrais discutidos no decorrer do PCE; 

  e-book com alguns conceitos traduzidos para o inglês com resultados das 

pesquisas sobre a realidade do município em relação ao desmatamento, à 

fome, à produção orgânica de alimentos, ao clima, à poluição e outras 

condições consideradas relevantes pelos docentes e estudantes; 

  três cenários ecoformadores: dois na escola e outro na comunidade. 

Ações como as destacadas estimulam a superação da visão fragmentada 

acerca do planejamento do ensino. Em primeiro lugar, porque evitam que o 

planejamento se restrinja à fragmentação por meio de planos de aula desconectados 

e, em segundo lugar, por possibilitar a continuidade entre bimestres ou, até mesmo, 

em diferentes anos letivos. Isso porque, mesmo que se conclua o PCE no final do ano, 

as ações superam limites temporais para se conectarem ao proposto para períodos 

subsequentes.  



 
 

 
 

5.3 PROXIMIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL COM INDICADORES DE 

PRÁTICAS TRANSDISCIPLINARES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Zielinski (2019) realizou uma pesquisa-ação vinculada ao PPPGEB. A 

intervenção consistiu no desenvolvimento de uma proposta de formação com a 

mobilização dos participantes no desenvolvimento de projetos considerando a 

metodologia do PCE, objetivando 

[...] 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 (ZIELINSKI, 2019, p. 6). 

A pesquisa resultou na seleção de dez indicadores de práticas 

transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual conforme consta na 

Figura 3, ou melhor, vinculação das temáticas às realidades 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; alternâncias nas interações; estímulo ao protagonismo.  

Conforme definido em um dos objetivos específicos da pesquisa atual, optou-

se por analisar o produto educacional, observando se apresenta proximidade com os 

indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual 

selecionados por Zielinski (2019). Apresentam-se os resultados da análise no que está 

entre, além e através das disciplinas, ou seja, dos componentes curriculares. 

Quadro 3 - Proximidade do PCE com indicadores transdisciplinares de práticas de leitura, 
interpretação e produção textual 

Sequência Indicador Condição aproximativa 

1.  Vinculação das temáticas 
às realidades local/global 

A escolha das queimadas como temática 
central e sua vinculação a outras questões 
latentes como o desmatamento, as enchentes, 
o aumento climático e a insegurança alimentar 
denotam uma proximidade com a realidade 
vivenciada globalmente como também 
localmente.  

2.  Suportes que articulem 
texto e contexto 

O estímulo ao acesso a diferentes fontes de 
pesquisa, incluindo documentos com dados da 
realidade global e seu confronto com a 
realidade local, bem como o estudo de 
conteúdos de diferentes componentes 



 
 

 
 

curriculares em atividades práticas, 
estimulando a leitura, a interpretação e a escrita 
na Língua Inglesa são condições que 
caracterizam a exploração de suportes 
diversificados para articulação entre texto e 
contexto.  

3.  
Utilização de cenários 

alternativos de 
aprendizagem 

O desenvolvimento do PCE proposto implica a 
exploração de múltiplos cenários que podem 
colaborar na aprendizagem e no 
desenvolvimento integral, entre eles, os 
diferentes espaços da escola e também da 
comunidade, bem como de outras instituições 
de ensino visitadas para conhecer cenários 
ecoformadores. 

4.  
Ampliação do 

conhecimento sobre a 
realidade próxima 

O levantamento de áreas do município afetadas 
pelas queimadas, o levantamento de índices 
relacionados às pessoas em situação de 
insegurança alimentar no município, o 
levantamento de espaços da escola e da 
comunidade que podem ser transformados em 
cenários ecoformadores, palestras e debates 
com profissionais técnicos sobre a realidade do 
município em relação ao desmatamento, à 
fome, à produção orgânica de alimentos, ao 
clima, à poluição e a outras condições 
consideradas relevantes pelos docentes e 
estudantes são exemplos da ampliação do 
conhecimento sobre a realidade local. 

5.  Articulação teórico-prática 

A elaboração de projetos e a própria construção 
de cenários ecoformadores vinculadas ao 
estudo de conteúdos de diferentes 
componentes curriculares e com 
aprofundamento de demandas globais 
caracterizam a vinculação teórico-prática. 

6.  Valorização de conteúdos 
vivos 

A valorização de conteúdos vivos se dá pela 
realização de atividades práticas que vinculam 
situações-problema e conteúdos curriculares.  

7.  Comprometimento com a 
transformação 

O compromisso com a transformação se efetiva 
nas condições propostas pelos envolvidos no 
PCE para o bem viver individual e coletivo e 
para a preservação da natureza, o que inclui a 
construção de cenários ecoformadores.  

8.  Estímulo à escuta e à 
observação 

A aplicação de um questionário para levantar 
demandas dos estudantes antes da elaboração 
do PCE, bem como a inclusão de sugestões 
para sua ressignificação durante seu 
desenvolvimento denotam o estímulo à escuta 
e à própria observação da distância entre o que 
existe e o que se pretende criar. 

9.  Alternâncias nas interações 

As alternâncias de interações são 
oportunizadas pela possibilidade de diálogos 
com os pares, com os docentes, os gestores, 
profissionais técnicos da própria instituição e de 
outras organizações, bem como com a 



 
 

 
 

comunidade em geral, especialmente porque 
se discutem mudanças que ultrapassam os 
muros da escola.  

10.  Estímulo ao protagonismo 

O estímulo ao protagonismo no PCE proposto 
inicia pela escuta atenta transita pela interação 
e culmina nas possíveis soluções que os 
estudantes criam para os problemas 
detectados e nas intervenções que realizam. 
Nesse processo, a expressão do protagonismo 
pode ocorrer nos momentos de leitura, de 
interpretação e de produção textual, bem como 
em outras iniciativas ocorridas desde o início à 
finalização do PCE. 

Fonte: da pesquisa. 

Destaca-se que as ações registradas no Quadro 3 valorizam um ensino Língua 

Inglesa contextualizado, globalmente conectado e dinamizado a partir da interação 

entre diferentes componentes curriculares. Trata-se, portanto, da ênfase ao 

conhecimento pertinente e que, para Sá (2019, p. 20-21), é “[...] o conhecimento 

produzido pela racionalidade aberta [...]”, ou seja, o conhecimento “[...] que abarca, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivava elaborar um PCE para o 9° ano do Ensino 

Fundamental, analisando sua aproximação com demandas apresentadas por 

estudantes do Colégio Estadual Presidente Vargas, localizado na cidade de Pinhal de 

São Bento, Paraná, e com indicadores de práticas transdisciplinares de leitura, 

produção e interpretação textual elencados por Zielinski (2019). Para atendimento do 

referido objetivo, transitou-se na origem do ensino da Língua Inglesa no Brasil e pela 

relevância de sua mobilização a partir da educação complexa.  

Ao analisar a institucionalização da Língua Inglesa no contexto brasileiro, 

constatou-se uma perspectiva diretamente vinculada ao interesse de fortalecimento 

de laços comerciais com a Inglaterra e decorrente aproximação com a literatura 

inglesa. Tal perspectiva foi legitimada por meio de uma regulamentação que em 1809 

instaurou o ensino da referida língua no ensino público brasileiro.  

A partir de então, alguns documentos pautaram o ensino da Língua Inglesa no 

Brasil. Entre eles, destaca-se a BNCC, que, apesar das críticas, indica algumas 

condições relevantes que podem ser consideradas para a realidade atual, entre elas: 

os cinco eixos organizadores (oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais e dimensão intercultural); as seis competências específicas que não se 

restringem ao domínio de conteúdos e técnicas. Em contrapartida, valorizam, entre 

outras condições, a exploração de diferentes formas de comunicação, o 

reconhecimento da diversidade linguística, o posicionamento e a produção de 

sentidos em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e 

responsável.  

Reconhecendo a importância a Língua Inglesa para compreensão das 

profundas demandas atuais das realidades local e global e, possivelmente, das 

demandas futuras em função de propiciar condições para diálogos transnacionais, a 

pesquisa valorizou uma base epistemológica pautada na educação complexa. Essa 

perspectiva tem como ênfase o pensamento complexo e é nutrida por processos de 

ensino e de aprendizagem transdisciplinares e ecoformadores. 

Entre as possibilidades para a transposição da referida perspectiva teórica para 

o contexto escolar, optou-se pela metodologia do PCE. Trata-se de uma metodologia 



 
 

 
 

que colabora para a articulação entre diferentes componentes curriculares e desses 

em relação às realidades local e global. 

O PCE proposto pautou-se em demandas indicadas pelos estudantes 

participantes da pesquisa, entre elas: a exploração de uma temática de relevância 

atual; a superação em relação às propostas educativas que persistiram em priorizar a 

preparação exclusiva para o mercado do trabalho; a exploração de diferentes 

recursos, ultrapassando o uso exclusivo do livro didático; a dinamização de aulas 

práticas com simulações, envolvimento de situações reais e uso de ambientes 

alternativos.  

Com base em demandas indicadas pelos participantes e em emergências 

globais, o PCE proposto envolveu a temática das queimadas e sua vinculação com 

subtemas como o desmatamento, a insegurança alimentar, o aquecimento global e a 

produção orgânica. Essas temáticas articularam-se aos conteúdos não somente da 

Língua Inglesa, mas dos demais componentes curriculares, por isso, a discussão, por 

exemplo, dos biomas brasileiros, da localização geográfica, das formas verbais e da 

utilização de conectores. 

O PCE, contudo, ultrapassa essa perspectiva interdisciplinar para dar vasão à 

transdisciplinaridade, por isso, a inclusão de estudos sobre a realidade dos 

estudantes, tal como o levantamento das áreas afetadas pelas queimadas no seu 

município, bem como a inclusão de condições globais, entre elas os ODS e as 

queimadas ocorridas recentemente na Austrália e nos Estados Unidos. Na mesma 

direção, dinamiza-se como iniciativa ecoformadora por priorizar o bem viver em 

relação a si mesmo, aos outros e ao meio ambiente, tal como se propôs na criação de 

cenários ecoformadores.  

Nesse processo, o PCE proposto não diverge de competências requisitadas 

aos estudantes atualmente. Por isso, o zelo para que as atividades propostas possam 

favorecer o desenvolvimento de condições indicadas por documentos como a própria 

BNCC.  

Ao possibilitar a inclusão sistemática de novas perguntas, mesmo que a 

elaboração do PCE já esteja concluída, a iniciativa favorece que se gere um 

movimento de busca pelo conhecimento. Nesse sentido, a perspectiva é que valorize 

a pesquisa e o trabalho colaborativo. 

Em relação às metas, a inclusão de iniciativas que colaborem para a 



 
 

 
 

metamorfose da escola constitui uma maneira de estimular nos estudantes a 

capacidade de compreender a realidade e de nela intervir. Essa perspectiva valoriza 

processos de ensino e de aprendizagem pautados na resolução de situações-

problema e no protagonismo dos estudantes.  

De uma forma geral, a proposta geral do PCE, desde o epítome à polinização 

tem como intenção mobilizar os estudantes em um movimento que a Língua Inglesa 

caracterize o estudo de conteúdos vivos. Trata-se de um processo além da 

apropriação dos referidos conteúdos para compreendê-los e utilizá-los a partir de uma 

perspectiva de respeito a si, aos outros e ao meio ambiente. 

Essa forma de conceber o PCE proposto converge com os indicadores de 

práticas transdisciplinares de leitura, interpretação e produção textual selecionados 

por Zielinski (2019). São exemplos dos indicadores a articulação teórico-prática que 

se dá na elaboração de projetos e a própria construção de cenários ecoformadores, 

condições vinculadas ao estudo de conteúdos de diferentes componentes curriculares 

e com aprofundamento de demandas globais. 

Entre as limitações da pesquisa, destacam-se as dificuldades decorrentes do 

período pandêmico. A intenção inicial era, inclusive, a de realizar uma pesquisa-ação 

com aplicação do PCE proposto, mas as oscilações em relação ao formato das aulas 

motivaram que se declinasse dessa ideia. 

Como pesquisas futuras, sugere-se tanto a aplicação do PCE, desde que 

adequado à realidade da nova turma, como também novas pesquisas para averiguar 

como diferentes escolas e docentes têm transladado conceitos priorizados em uma 

educação complexa para a prática efetivada tanto em contextos do Brasil com do 

exterior. 
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QUESTIONÁRIO SOBRE ATIVIDADES TRANSDISCIPLINARES DE LÍNGUA 
INGLESA  

VALIDAÇÃO 
 

Este questionário objetiva coletar informações sobre demandas formativas e 
potencialidades implicadas na aprendizagem do ensino da Língua Inglesa, 
manifestadas por estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental. Sua aplicação constitui 

uma das etapas de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 
Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - PPGEB da UNIARP e seus resultados 
serão utilizados em uma segunda etapa, quando se pretende elaborar um Projeto Criativo Ecoformador 
(PCE). 

Para validação de juízes, contamos 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 poderão 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, pois ela é fundamental para a qualidade do instrumento. 

 

Dimensão – questão 
Articulação 

dimensão - 

questão 

Coerência 

na 

elaboração 

da questão 

Dimensão 1:  Relevância da Língua Inglesa  

01 
Você considera que a aprendizagem do inglês é importante para você? 
(   ) Não  (   ) Sim.   Justifique sua resposta:................................................  

  

02 
Você considera que utilizará o inglês na profissão que exercerá futuramente? 
(   ) Não(   ) Sim.   Justifique sua resposta: ............................................... 

  

Dimensão 2:  Estilos de aprendizagem 

03 Qual o tempo que você investe semanalmente em seus estudos?   

04 
Você prefere: 
(    ) Estudar sozinho    (     ) Estudar em equipe 

  

05 Como você estuda o conteúdo de Língua Inglesa?   

06 
Você costuma ler textos em inglês? 
(   ) Não(   ) Sim.   Justifique sua resposta: .................................................... 

  

07 
Você utiliza recursos tecnológicos para estudar inglês? 
(   )Não (   ) Sim.   Justifique sua resposta: .................................................. 

  

08 
Você pratica inglês com o auxílio de músicas, filmes, notícias, séries ou outro  
recurso que não seja o livro didático? 
(   )Não (   ) Sim.    

  

09 
Os jogos eletrônicos, de tabuleiro ou quebra-cabeça atraem sua atenção? 
(   ) Não (   ) Sim.   Justifique sua resposta: ............................................................... 

  

10 

As aulas ao ar livre, oportunizando o contato com a natureza, auxiliam na 

aprendizagem? 

(   )Não(   ) Sim.   Justifique sua resposta: ..................................................... 

  

11 
Você realiza as tarefas de casa solicitadas na disciplina de Língua Inglesa? 
(   ) Não (   ) Sim.   Justifique sua resposta: ........................................................ 

  

Dimensão 3: Demandas formativas  

12 
Quais as maiores dificuldades encontradas com relação à aprendizagem do 
inglês? 

  



 
 

 
 

13 

Considerando sua experiência em sala de aula, assinale duas opções que mais 

precisam ser melhoradas na disciplina de Língua Inglesa? 

  (  ) As explicações                            (  ) Os conteúdos      

(  ) Os ambientes para estudar         (  ) O material didático   (   ) A utilização de 

situações reais na leitura, produção e interpretação textual 

(   ) As dinâmicas de equipe 

  

15 
Você considera que o livro didático é suficiente para aprender Inglês? 

(   ) Não  (   ) Sim.   Justifique sua resposta 

  

15 

Como você  avalia as aulas no laboratório de informática:  

(  ) Ótimas        (  ) Boas        (  ) Ruins 

Justifique sua resposta: ........................................................................      

  

16 

Que assuntos você gostaria que o professor de Inglês trabalhasse juntamente 
com os outros professores e estudantes da escola? 
(   ) Alimentação   (   ) Drogas   
(   ) Perigos da internet         (    ) A fome no mundo        (    ) Ansiedade 
(    ) Profissões      (     )  Pandemia         (     ) Poluição  
(    ) O problemas do uso de agrotóxicos     (    ) Agressividade 
 (    ) Fatos da realidade local    (  ) Fatos da realidade mundial 
Outros. Quais? .................................................................... 

  

Dimensão 4: Possibilidades  

17 
Indique três sugestões que podem auxiliar o(a) seu(ua) professor(a) de Língua 

inglesa a melhorar o ensino:      

  

18 
Indique três sugestões que podem auxiliar você a aprender com mais facilidade 

o Inglês: 

  

 

 

 

 


