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RESUMO
As escolas do campo apresentam características que lhes são peculiares e
suscitam práticas pedagógicas articuladas ao perfil dos estudantes e à realidade
das comunidades em que se inserem. São modos de ser, viver, conviver e
produzir expressados à medida que se favorece a pertinência dos processos de
ensino e de aprendizagem. Com base nessa premissa, esta pesquisa teve como
objetivo avaliar o potencial de um programa de formação, norteado pela
perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, para a transformação da prática
pedagógica e o atendimento das necessidades formativas dos docentes da
Escola Municipal de Educação Básica Rodolfo Nickel, situada na zona rural de
Caçador, Santa Catarina, Brasil. A realização do estudo se caracteriza por uma
pesquisa-ação, apoiada pelas pesquisas bibliográfica e documental e,
prioritariamente, pela abordagem qualitativa. O estudo contou com a
participação de oito docentes e 18 (dezoito) estudantes vinculados à referida
escola, bem como uma gestora da Secretaria de Educação e 50
(cinquenta) estudantes visitantes. Para a coleta de dados foram utilizados dois
questionários - um para avaliar o perfil dos docentes e suas necessidades
formativas e outro para avaliar os resultados do programa de formação na
percepção dos referidos profissionais -, um roteiro de entrevista aplicado aos
estudantes da escola lócus da pesquisa, um formulário para análise de
programas formativos precedentes e um formulário para sistematização das
práticas desenvolvidas a partir da formação. Também foram sistematizados
relatos dos docentes e da gestora, gravados durante os encontros formativos e
avaliações de estudantes visitantes sobre os resultados da primeira Mostra do
Conhecimento, aberta ao público e realizada na escola como última etapa do
programa de formação-ação e encerramento do Projeto Criativo Ecoformador
(PCE) desenvolvido com os estudantes. Os resultados indicam que a proposta
formativa contribuiu para transformação da prática pedagógica dos docentes,
destacando-se na articulação teórico-prática ao aproximar os conteúdos da
realidade em que os estudantes estão inseridos, nas oportunidades para
ampliação de diálogos fundamentados na teoria, ressignificando a visão sobre
os processos de ensino e de aprendizagem, na ampliação da criatividade e do
protagonismo dos estudantes e no trabalho colaborativo. Em relação às
necessidades formativas dos docentes que indicavam temas de preferência,
além de estratégias para ampliação da participação da comunidade, do interesse
dos estudantes e do comprometimento com a aprendizagem, a formação
acentuou a discussão do planejamento e da metodologia de ensino e estimulou
a implicação dos pais e/ou responsáveis em várias ações desenvolvidas, o
comprometimento dos estudantes, redimensionando o que antes era
considerado indisciplina, o interesse pela apropriação dos conteúdos,
especialmente por ter sido estimulada sua articulação com a realidade local, sem
subestimar demandas globais. Considerando que se trata de uma pesquisa
vinculada ao Mestrado Profissional, conclui-se que a proposta formativa e o
projeto desenvolvido pelos docentes constituem dois produtos educacionais que
podem ser explorados em outros contextos, considerando, entretanto, algumas
necessidades indicadas pelos docentes para a proposta formativa, como a
inserção do programa no cronograma anual da escola e a ampliação de
atividades práticas que sirvam de exemplo para o trabalho com os estudantes.
Palavras-chave: Escola do campo,
transdisciplinaridade, ecoformação.
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ABSTRACT
Rural schools have defining traits that are typical of pedagogical practices related
to students’ profiles and the context of the local community. The schools are ways
of being, ways of living, of getting along and producing that are expressed as the
pertinence of teaching and learning processes is favored. Based on that premise,
this piece of research has the objective of evaluating the potential of a training
program guided by the eco-transformative transdisciplinary perspective, for the
transformation of pedagogical practices as well as for providing for training needs
of teachers working at Rodolfo Nickel Elementary school in the rural area of the
city of Caçador, Santa Catarina, Brazil. This study can be defined as actionresearch, based on bibliographical and documentary research with a qualitative
approach. The participants of the study were eight teachers and eighteen
students from the aforementioned school as well as a representative from the
Office of Education and other fifty visiting students. The following tools were
employed in data collection: a questionnaire meant to assess teachers’ profiles
and training needs; a questionnaire aimed at evaluating the results of the training
program as perceived by teachers; a script used to interview the local students;
a form for the analysis of preceding training programs, and a form for
systematizing the practices developed from the training program. In addition, we
systematized reports by the teachers and the representative recorded during the
training sessions as well as evaluations by the visiting students of the results of
the first Knowledge Exhibition – open to the public, having taken place at the
school as last stage of the action-training project and the Creative Eco-training
Project developed with the students. Results indicate that the training proposal
helped transform teachers’ classroom practices. The proposal outstood in the
articulation between theory and practice - as it brought content closer to students’
reality -, in the opportunities for deepening theory-based discussion - as it helped
reshape the overall view on the learning and teaching processes -, and finally by
fostering students’ agency and cooperative work. Regarding the training needs
of teachers (who expressed theme preferences), and in addition to strategies to
increase community participation, students' interest and commitment to learning,
the training emphasized the discussion of planning and methodology and
stimulated the engagement of the parents (or legal guardians) in many of its
projects, the students' commitment (reshaping what was previously considered
indiscipline), the interest in the acquisition of knowledge, especially since its
articulation with the local reality was encouraged, without underestimating global
demands. Considering that the present piece is a research linked to the
Professional Master's Degree, we have concluded that the training proposal and
the project developed by the teachers consist of two educational products that
can be further studied in other contexts, considering, however, some needs
indicated by the teachers for the training proposal. Examples are the inclusion of
the program in the school's year schedule and the increased use of practical
activities that serve as models for working with students.
Keywords: Rural School, teacher training, pertinence, transdisciplinarity, ecotraining.
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INTRODUÇÃO

Com os avanços tecnológicos e o processo de globalização,
impulsionados especialmente a partir da década de 1990, a humanidade passou
a vivenciar transformações vultuosas, que afetam a realidade global e se
capilarizam localmente. Entre os problemas que permeiam esse processo de
mutação acelerada, Morin (2015) destaca o desregramento ecológico, a
exclusão social, a exploração sem limites dos recursos naturais, a busca
desumanizante do lucro e a ampliação das desigualdades sociais. Problemas
como esses afetam toda a sociedade e chegam às escolas, suscitando um
redirecionamento nas propostas de formação inicial e continuada e nas práticas
pedagógicas dos docentes que se confrontam com novas demandas
relacionadas, inclusive, ao perfil dos estudantes.
Se por um lado, parte dos docentes convive com estudantes cuja vida é
permeada por possibilidades, outra pode se defrontar com aqueles que
sobrevivem em condições de desvalorização, negligência e/ou miséria, exigindo
além de conhecimento, uma postura mais solidária dos profissionais diante da
própria vida, motivada por questionamentos como: Qual é a responsabilidade da
escola sobre a constituição dessa realidade que favorece a desigualdade social
e a exploração desmedida do meio ambiente? Que condições são necessárias
para transformar a exclusão em possibilidades de inclusão e de destruição em
sustentabilidade? Os paradigmas educacionais têm colaborado para agravar
essa realidade?
A análise da história da educação brasileira confirma que o paradigma
positivista influenciou na organização curricular das escolas e ainda exerce um
papel

determinante

na

realidade

atual.

Estimulando

o

ensino

descontextualizado, linear e fragmentado, essa perspectiva paradigmática que
favorece a competição, exclusão e a destruição da vida no planeta, vem sendo
questionada por diferentes autores, entre os quais Moraes (1996, 2004), Morin
(2001, 2009, 2015), Santos (2009), Zwierewicz e Torre (2009).
Sua superação tem sido estimulada por outros paradigmas destacadas
por Moraes (2004), entre eles, o paradigma sociocrítico e o paradigma
ecossistêmico. A prioridade deste último é estimular uma educação a partir da
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vida e para a vida e que favoreça transformações nos envolvidos no processo
de ensino e de aprendizagem, no ambiente da sala de aula, no contexto das
instituições e nos seus entornos (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009).
Moraes (1996, p. 61) reforça que por ter como premissa uma visão de
totalidade, se espera do paradigma ecossistêmico o resgate do ser humano, pois
o mesmo “[...] estimula um olhar sistêmico que reconhece a interdependência de
todos os fenômenos e o entrosamento dos indivíduos e das sociedades nos
processos cíclicos da natureza.” (MORAES, 1996, p. 61). Nesse sentido, é o
oposto de uma perspectiva que isola os objetos daquilo que os envolve e que
persiste no que Morin (2001) nomeia como inteligência cega por destruir os
conjuntos e a totalidade.
Uma das iniciativas formativas que tem relação com esse paradigma é o
Programa

de

Formação-Ação

em

Escolas

Criativas,

desenvolvido,

especialmente, em municípios do sul e leste de Santa Catarina (ZWIEREWICZ,
2017). Ao articular-se com as contribuições da transdisciplinaridade e da
ecoformação, a estrutura do programa e a própria expressão formação-ação têm
como intenção evitar que a formação continuada se limite ao que Nóvoa (2001)
aponta como oferta de palestras que, ao serem trabalhadas isoladamente, pouco
acrescentam aos profissionais da educação.
O programa foi oferecido aos docentes que atuam na escola de campo,
lócus deste estudo, no decorrer do ano de 2018, estando diretamente vinculado
ao problema que norteou esta pesquisa: Quais são as contribuições de um
programa de formação docente transdisciplinar e ecoformador, dinamizado por
meio de uma metodologia que estimule a empatia e a pertinência do ensino, para
a mudança da prática pedagógica e o atendimento das necessidades formativas
dos docentes da EMEB Rodolfo Nickel, em Caçador, Santa Catarina?
Considerando as implicações do referido problema, a pesquisa teve
como objetivo avaliar o potencial de um programa de formação transdisciplinar
e ecoformador para a transformação da prática pedagógica e o atendimento das
necessidades formativas dos docentes da EMEB Rodolfo Nickel, em Caçador,
Santa Catarina.
Como escola do campo, a referida instituição apresenta especificidades
a serem consideradas nas práticas pedagógicas. Como as demais instituições
não urbanas, a EMEB Rodolfo Nickel tem nas raízes históricas uma educação
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no meio rural que priorizou a formação de estudantes com perfil para atuar no
contexto industrial, enfraquecendo as identidades dos povos do campo e a
ampliação das desigualdades (BRASIL, 2012).
A visão míope permeando as políticas públicas para educação do campo
restringia os problemas que as populações distantes dos centros urbanos
enfrentavam às condições geográficas e ao número reduzido de habitantes das
comunidades. Em decorrência, questionava-se o atendimento a um reduzido
número de estudantes, em função dos “[...] gastos para a manutenção do então
denominado ensino rural.” (BRASIL, 2007, p. 10).
O conceito de rural, contudo, não é mais o suficiente para as
especificidades das comunidades campesinas que, nos últimos anos, vêm
lutando pela compreensão do ‘espaço rural’ como espaço de vida, e traz, como
uma de suas bandeiras, a educação do e no campo: ‘do’, por ser pensada para
a realidade dos povos campesinos, e ‘no’, porque deve acontecer naquele
espaço geográfico (CALDART, 2005).
Em convergência com esse propósito, definiram-se quatro objetivos
específicos: apresentar o perfil dos docentes que atuam na EMEB Rodolfo
Nickel, destacando as necessidades formativas para o desenvolvimento de
práticas transdisciplinares e ecoformadoras; analisar programas de formação de
docentes que se aproximam da perspectiva transdisciplinar e ecoformadora para
identificação das possibilidades que oferecem para a formação pretendida;
estruturar um programa de formação, com base nos exemplos pesquisados,
articulado as perspectivas da transdisciplinaridade e da ecoformação às
necessidades formativas dos docentes da escola pesquisada; sistematizar
práticas desenvolvidas pelos docentes da escola pesquisada durante o
desenvolvimento o programa formativo.
O estudo se constitui em pesquisa-ação, apoiada pela pesquisa
documental e, prioritariamente, pela abordagem qualitativa. A coleta de dados
envolve uma população composta por oito docentes e 18 (dezoito) estudantes
da escola pesquisada, bem como de uma gestora vinculada à Secretaria de
Educação de Caçador e 50 (cinquenta) estudantes de outras escolas de Caçador
que visitaram a primeira Mostra do Conhecimento.
Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos: a) dois
questionários: um para conhecer o perfil dos docentes e suas necessidades
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formativas e outro para avaliar os resultados do programa na percepção dos
referidos profissionais; b) um roteiro de entrevista para avaliar a percepção dos
estudantes em relação à prática pedagógica desenvolvida a partir da inserção
dos docentes na proposta formativa; c) dois formulários: o primeiro para análise
de programas formativos precedentes e o segundo para registros de ações
específicas dos docentes investigados durante a intervenção. Além disso, a
participação de estudantes de outras escolas na primeira Mostra do
Conhecimento realizada pela instituição - momento em que coincidiu o
encerramento do programa de formação e da proposta desenvolvida em sala de
aula pelos docentes -, possibilitou a avaliação destes em relação ao que
observaram no decorrer da visita. Pela relevância dos relatos, parte deles foi
incluído justamente por expressar a percepção de quem não participou
diretamente da prática pedagógica desenvolvida na escola pesquisada, mas da
atividade que socializou seus resultados.
Destaca-se, ainda, que a coleta de dados na fase inicial da pesquisa, por
meio da aplicação de questionário preliminar aos docentes, teve como intenção
adequar o programa formativo à realidade da escola pesquisada, sem
desconsiderar os dois conceitos centrais que norteiam este estudo: a
transdisciplinaridade e a ecoformação. Enquanto a transdisciplinaridade é
concebida por Nicolescu (2014) como aquilo que está entre, através e além das
disciplinas, a ecoformação fortalece as relações recíprocas, pessoa-ambiente,
sendo que “[...] o objeto da educação relativa ao ambiente não é o ambiente
enquanto tal, mas a relação do homem com ele.” (SILVA, 2008, p. 101), por isso,
sua relevância para a pesquisa envolvendo uma escola do campo.
Tendo como alicerce epistemológico os dois conceitos, pretendia-se
oferecer aos docentes que participariam do programa novas possibilidades para
sua atuação junto à sala de aula e na interação com a comunidade, estimulando
que colaborassem, entre outras condições, para a aproximação do currículo com
a realidade local e global e a articulação teórico-prática, ampliando
possibilidades para o desenvolvimento dos estudantes. Esperava-se, portanto,
que o estudo contribuísse diretamente para os docentes e beneficiasse também
os estudantes matriculados nas turmas em que os profissionais atuavam,
justificando o uso da expressão formação-ação.
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Partiu-se do princípio que a formação docente é um tema a ser
destacado nas discussões atuais sobre a educação, devendo ser priorizada nas
políticas de cada nação e consolidadas em cada contexto educacional, em
função das mudanças aceleradas que atingem a realidade global e se
capilarizam no interior de cada escola. São essas demandas que motivam esta
pesquisadora no sentido de desenvolver um estudo ancorado na realidade da
educação do campo e comprometido em devolver possibilidades que a
transformem.
Participando ativamente do cotidiano de uma escola do campo, percebese o quão complexo é o trabalho de um educador e quanto a formação
continuada torna-se determinante para a prática pedagógica dos docentes. Além
de suprir lacunas da formação inicial, a formação continuada pode oportunizar a
aproximação dos docentes à realidade em que atuam, tornando o ensino mais
pertinente e significativo para os estudantes.
O próprio contexto de atuação profissional, portanto, suscita e justifica
esta pesquisa. Contudo, sua relevância se amplia na medida em que se
aproxima do ímpeto pessoal da pesquisadora de não deixar se levar pelo
comodismo, observando, nesse ínterim, o quanto uma formação continuada
pode oportunizar mudanças, especialmente quando é concebida como
alternativa que colabora para distanciar o docente de um pensar reducionista e
de um fazer mecanicista que se reverbera no cumprimento de simples tarefas
rotineiras.
Ao estruturar esta pesquisa, tendo como situações mobilizadoras a
vivência profissional e características pessoais, considerava-se que as
exigências da escola do século XXI vão muito além de ensinar conteúdos
fragmentados, requisitando que as práticas pedagógicas se mobilizem por meio
de iniciativas criativas e inovadoras. Nesse sentido, é possível vislumbrar na
educação e no profissional docente uma esperança não somente para os
estudantes, mas também para a comunidade em que estão inseridos.
O paradigma ecossistêmico traduz essa possibilidade de inovação,
especialmente por dinamizar-se pelos conceitos de transdisciplinaridade e
ecoformação. Trata-se de uma alternativa para redimensionar uma educação
que tem formado indivíduos para o mundo do consumo, onde o ter vale muito
mais que o ser.
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Nesse sentido, esta pesquisa pretende ser o início de uma mudança não
apenas para os docentes, mas também para os estudantes e sua comunidade.
Anseios como este, perpassam a vida da pesquisadora desde a graduação,
acentuando-se com o passar dos anos, especialmente na elaboração do projeto
de pesquisa para o ingresso no Programa de Mestrado Profissional em
Educação Básica (PPGEB) da UNIARP e na participação nas disciplinas por ele
ofertadas.
No Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Pedagogia, o objeto de
pesquisa foi exatamente este, no entanto, limitou-se à formação de docentes na
década de 1990. Também foi tema do estudo na Pós-graduação lato sensu,
dando ênfase à formação no município de Calmon, local de residência atual e de
atuação profissional anterior, realizada na época junto aos anos iniciais e na
formação de alfabetizadores no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC). Nesse processo, quanto maior era a aproximação com o tema,
mais se ampliava a necessidade de aprofundar o conhecimento e a vontade de
dinamizar mudanças na prática.

E, além disso, ter a oportunidade de

compartilhar com docentes em atuação possibilidades para aproximar a escola
da comunidade, tornando o ensino mais pertinente, mobiliza o desejo por esta
pesquisa.
A oportunidade surgiu por meio do PPGEB, o qual prioriza a pesquisa
com intervenção. Ao vincular-se à linha de pesquisa ‘Cultura, ensino e formação
docente’, aproxima-se com a ênfase da mesma de ter na qualificação da
formação docente e na prática profissional o seu objeto de reflexão, análise e
mudança, dedicando-se ao estudo da cultura pedagógica, visando sua
ressignificação e o delineamento de ações transformadoras por meio das
práticas docentes (UNIARP, 2016).
Além dessa possibilidade, a parceria entre a UNIARP e Secretaria
Municipal da Educação do município de Caçador facilitou a aplicabilidade da
pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa-ação, foi possível atuar diretamente no
cotidiano da instituição escolar selecionada para o estudo.
O desenvolvimento do programa de formação-ação oferecido a docentes
de uma escola do campo como objeto desta pesquisa também é justificado pela
sua relevância social, especialmente por estimular o uso de uma metodologia
comprometida com a empatia e a pertinência do ensino e, em decorrência, com

23
a transformação da prática pedagógica e o atendimento das necessidades
formativas dos docentes vinculados à proposta formativa. Nesse sentido,
esperava-se que a participação dos docentes no programa refletisse diretamente
na sala de aula, pois, conforme defende Nóvoa (1995), a formação de qualidade
se dá no coletivo, não antes, nem depois, mas junto com a transformação da
escola é que acontece a transformação do docente e, consequentemente, dos
estudantes.
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1 A FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE TRANSFORMAÇÃO

Vivenciamos um período histórico de profundas transformações.
Influenciada pelas mudanças que acontecem local e globalmente, a formação
docente tende a se redimensionar no sentido de atender um perfil profissional
compatível com uma realidade em acelerada mutação. Ao situar a formação
docente em uma realidade globalizada, este capítulo sistematiza contribuições
de autores que discutem demandas formativas e suas implicações nas políticas
públicas, destacando, entre outras questões, os principais paradigmas
educacionais que têm influenciado na educação brasileira e a delimitação, a
partir deles, de um programa de formação comprometido com emergências do
século XXI.

1.1 DA FORMAÇÃO DESCONTEXTUALIZADA À FORMAÇÃO NO CONTEXTO
DE ATUAÇÃO DOCENTE
Vivenciamos uma realidade “[...] caracterizada pelo fenômeno da
globalização e pelas tensões e pressões que este fenômeno e os seus processos
exercem sobre cada Estado-Nação [...]”. Permeada por uma política neoliberal,
a globalização fortalece um modelo de sociedade regida pelos imperativos
econômicos, acentuando medidas sociais que se revelam como mecanismos de
distribuição ínfima de renda para uma parte significativa da população mundial
(ABREU, 2017).
As consequências da globalização, vinculada às premissas neoliberais,
são múltiplas e afetam diferentes dimensões da sociedade, entre elas a
educação (SILVA, 2014). Em decorrência, valores humanos como a
solidariedade e o espírito colaborativo são subestimados, minimizando
possibilidades de consolidar uma sociedade voltada para o bem comum.
É nesse interim que a cultura do ter tem reforçado a exclusão, enquanto
facilita o crescimento das grandes corporações, trazendo resultados como os de
2015, quando foi comprovado que 45,2% da riqueza global ficou concentrada
nas mãos de 0,7% da população mundial, enquanto 71% era obrigada a dividir
3% da economia (CREDIT SUISSE, 2015). Esse distanciamento econômico
afeta a identidade dos sujeitos, inferiorizando a dos menos favorecidos que se
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veem suprimidos pela falta de estímulo à consciência coletiva e à compreensão
da totalidade.
A escola não ficou imune a essas transformações que assolam a
sociedade globalizada. A educação, de uma maneira geral, se fortaleceu
como um produto a ser consumido, ampliando sua eficácia na medida em que
colabora

para

a distribuição

do capital

cultural

de acordo com

os lugares sociais em que cada pessoa está inserida (BOURDIEU, 2001).
Diante dessa realidade, é essencial que a escola transforme suas
práticas e, da mesma forma que é influenciada pela sociedade, acelere seu
potencial de influência, colaborando tanto para dar visibilidade à realidade local
e global como para minimizar a exclusão em todas suas formas de manifestação.
Nesse processo, o docente é um dos agentes fulcrais para efetivar mudanças na
realidade escolar e do seu entorno.
Em decorrência, sua atuação envolve uma gama extensa e complexa de
situações, que exigem uma sólida formação inicial e uma formação continuada
ao longo da trajetória profissional. Contudo, apesar da profissão requisitar a
formação tanto de base e a permanente, Nóvoa (2002) alerta que não é sempre
que o reconhecimento da sociedade corresponde às exigências formativas. Este
autor lembra que mesmo quando se insiste na importância da sua função, existe
uma tendência de considerar que basta dominar o conteúdo pertinente ao
componente curricular de atuação e possuir habilidades para comunicar e agir
junto aos estudantes.
Aranha (2006), contudo, lembra que a atuação no âmbito educacional
suscita docentes reflexivos e transformadores. Ou seja, um docente que planeje
o desenvolvimento de sua própria prática pedagógica, problematizando tanto
suas escolhas educativas como suas consequências nos processos de ensino e
de aprendizagem, como indica a Universidade de Borås - UB (2012), da Suécia,
quando define as competências dos docentes que nela atuam.
Essa condição exige mais que saberes específicos e habilidades de
comunicação. Entre os saberes necessários, Zwierewicz (2013) faz referência a
vários tipos de conhecimentos, implícitos em um leque amplo de competências
docentes pesquisadas pela autora na transição do século XX para o XXI, entre
os quais:
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a) conhecimentos conceituais: manifestados quando o docente conhece
diferentes concepções pedagógicas, metodologias e processos
avaliativos, justifica a concepção pedagógica adotada e planeja de
acordo com a mesma e escolhe conscientemente entre diferentes tipos
de métodos de ensino, incluindo aqueles que utilizam tecnologias de
informação e comunicação;
b) conhecimentos pessoais: presentes no desenvolvimento de pesquisas
que favoreçam a autoaprendizagem, na análise e comunicação da
própria experiência, destacando resultados de pesquisas relevantes
para sua própria profissão, e na atualização constante para
acompanhar a velocidade das transformações;
c) conhecimentos interpessoais: requisitados para trabalhar em equipe,
fortalecer as relações com os estudantes, com a instituição e com seu
entorno e para promover a aprendizagem autônoma e cooperativa;
d) conhecimentos sociais: relevantes para estruturar e adaptar projetos
atentos às demandas ao contexto, exercer a dimensão política por meio
da participação na construção da vida e da história do entorno e
atender a diversidade pessoal e cultural dos estudantes e da
comunidade;
e) conhecimentos no âmbito emocional: indispensáveis para enfrentar os
deveres e dilemas éticos da profissão e identificar expectativas e
necessidades dos estudantes;
f)

conhecimentos

axiológicos:

evidenciados

ao

potencializar

os

estudantes em uma atitude ética, crítica e responsável, desenvolver a
prática pedagógica com base em valores humanos, como a justiça, a
solidariedade, a paz, a tolerância, o respeito à diferença, além de
problematizar o ensino, visando a igualdade de oportunidades;
g) conhecimentos ecológicos: necessários para incorporar no ensino
questões emergentes como a sustentabilidade.
Considerando esse leque de saberes, é indiscutível que a formação
integral dos estudantes precede a formação integral do docente. Nesse sentido,
Moraes (2011) afirma que é urgente a necessidade de pensarmos na
problemática educacional como um todo, não nos utilizando apenas de um
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discurso atualizado e romântico, justificando a formação dos docentes com
iniciativas fragmentadas.
Diante dessa perspectiva, seminários e/ou palestras dissociadas da
prática efetiva dos docentes não são suficientes para suprir as necessidades que
os mesmos encontram em uma realidade em constante transformação. Nóvoa
(2001) aponta que ao serem ofertadas isoladamente, essas atividades pouco
acrescentam aos profissionais da educação. Em contrapartida, defende que a
formação deve se dar no coletivo, nem antes, nem depois, pois é junto à
transformação da escola que acontece a transformação do docente e,
consequentemente, dos estudantes.
Essa visão coincide com a de Gatti, Sá Barreto e André (2011) quando
afirmam que é preciso refletir sobre os referencias de formação continuada que
vêm sendo implantados, especialmente quando desenvolvidos de maneira
descontextualizada da escola, priorizando ainda a formação transmissiva,
centrada em palestras, seminários, oficinas e cursos rápidos. Também converge
com a de Morin (2009) quando afirma que não é viável transformar uma
instituição sem transformar, simultaneamente, as mentes. Da mesma forma, não
é viável transformar as mentes sem transformar, simultaneamente, as
instituições.
Maturana (2001) também alerta que a transformação em um sistema
social somente pode ocorrer a partir da transformação no comportamento
daqueles que a integram. Portanto, formação docente implica envolver a
realidade e trabalhar, durante o próprio processo formativo, a transformação dos
que atuam, de suas práticas e dos espaços de atuação.
Nessa perspectiva, é necessário pensarmos em uma formação
humanizadora e contextualizada para que todos os âmbitos que envolvem a
educação sejam contemplados, sendo fundamental que, minimamente, uma
parte aconteça no contexto escolar para que as mudanças se efetivem em ação.
Nesse sentido, Nóvoa (2002 p. 27) propõe uma prática de reflexão de
transposição deliberativa que transforme a formação em “[...] um espaço de
discussão onde as práticas e as opiniões singulares adquirem visibilidade e
sejam submetidas à opinião dos outros.” Essa condição oportuniza o saber
analisar e saber analisar-se, para buscar no coletivo a superação de práticas
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pedagógicas que não respondem às demandas da realidade educacional atual
e, possivelmente, futura.

1.2 A FORMAÇÃO DOCENTE NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas públicas são construções participativas de uma coletividade,
que visam à garantia dos direitos sociais dos cidadãos. Esse é para Carvalho
(2008) um princípio democrático fundamental.
No interior de uma sociedade democrática, a união entre as partes é
determinante para que se decida, em conjunto, as prioridades que atendam às
necessidades que nela predominam. As Políticas Públicas são, portanto,
diretrizes elaboradas para enfrentar problemas públicos (BRANCALEON et al.,
2015).
O termo “público”, associado à política, não é uma referência
exclusiva ao Estado, como muitos pensam, mas sim à coisa
pública, ou seja, de todos, sob a égide de uma mesma lei e o
apoio de uma comunidade de interesses. Portanto, embora as
políticas públicas venham freqüentemente do Estado e, além
disso, sejam reguladas por este, elas englobam também
decisões e preferências individuais e devem ser controladas
juntamente com os cidadãos. A política pública expressa assim,
conversão de decisões privadas em decisões e ações públicas,
que afetam a todos (PEREIRA, 1994, p. 12, sic.).

As políticas públicas manifestam-se por meio de programas públicos,
projetos, leis, rotinas administrativas, subsídios governamentais, entre outras
formas (BRANCALEON et al., 2015). Para que sejam garantidas, visando
atender as reais necessidades dos sujeitos para as quais foram planejadas, são
convertidas em legislações.
No que se refere à formação docente, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN 9394/96) assegura, em seu artigo 62, que:
[...] A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal
(BRASIL, 1996, p. 42).

O detalhamento dessa formação é delimitado quando se define que “§1°
A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação
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dos profissionais de magistério.” Além disso, “§2° A formação continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e
tecnologias de educação a distância. Dessa forma “§ 3° A formação inicial de
profissionais

de

magistério

dará

preferência

ao

ensino

presencial,

subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a
distância.” (BRASIL, 1996, p. 45).
Com base nessa legislação e com as aprovadas subsequentemente, as
exigências de formação foram ampliadas. A atuação que antes poderia se dar
em nível médio, agora só pode ocorrer por meio da licenciatura plena (BRASIL,
2017). Nessa direção, o Plano Nacional de Educação (2014-2024) (PNE)
descreve na meta 15 que se deve:
[...] garantir, em regime de colaboração entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano
de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2014, p. 35).

Se por um lado as regulamentações restringem o número de
profissionais que poderiam atuar na educação, por outro, valorizam e estimulam
que se qualifiquem os interessados em atuar na área. Segundo os dados do
Censo Escolar, a porcentagem de professores formados na Educação Básica
em 2007 era de 68,4%, enquanto em 2016 subiu para 77,5% (INEP, 2007, 2016).
Embora tenha havido crescimento de 9,1% nos últimos 9 anos, ainda nos
encontramos distantes de alcançarmos a meta que prevê a necessidade da
licenciatura, pois se continuarmos na mesma proporção de crescimento ao final
do plano, teremos atingido apenas 85,5 % dos profissionais, enquanto a meta é
de 100%.
Além da indicação referente à titulação, as regulamentações também
vêm indicando perspectivas para a formação. A Resolução nº 2 de 2015, do
Conselho Nacional de Educação (CNE) é um dos exemplos, ao indicar em seu
parágrafo 5º, os princípios da formação de profissionais do magistério da
Educação Básica, sistematizados no Quadro 1:

30
Quadro 1 – Princípios da formação de profissionais do magistério da Educação Básica
Sequência
Princípio
A formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica
como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das
I
crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases
científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica;
A formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como
compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a
consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que
II
promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao
reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda
forma de discriminação;
A colaboração constante entre os entes federados na consecução dos
objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
III
Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as
instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições;
A garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes
IV
ofertados pelas instituições formadoras;
A articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,
V
fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
O reconhecimento das instituições de Educação Básica como espaços
VI
necessários à formação dos profissionais do magistério
Um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base
teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente,
VII
assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que
concorrem para essa formação;
A equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a
VIII
redução das desigualdades sociais, regionais e locais;
A articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre
XIX
os diferentes níveis e modalidades de educação;
Compreensão da formação continuada como componente essencial da
profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente,
X
integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto
pedagógico da instituição de educação básica;
A compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de
XI
cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência
e atualização culturais.
Fonte: Brasil (2015)

A resolução do CNE também assegura que a formação docente deve
ser norteada por uma base comum nacional, pautada em uma educação que
conduza a um processo emancipatório e que facilite a articulação entre a teoria
e a prática. O artigo 7º, especificamente, destaca que se espera que o egresso
da formação inicial e continuada tenha um repertório de informações e
habilidades formado pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos e que
se consolidou no exercício profissional, fundamentado-se em princípios da
interdisciplinaridade, da contextualização, da democratização, da pertinência e
relevância social, da ética e da sensibilidade afetiva e estética (BRASIL, 2015).
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No decorrer dos princípios, observa-se também que se indicam aos
docentes de carreira no magistério público determinadas horas de qualificação
ao longo de sua atuação, o que contribui para sua formação. Mais de uma
década antes da definição desses princípios, Nóvoa (1999) já indicava que tanto
em relação à formação inicial como à continuada era necessário superar a
retórica do ‘professor reflexivo’ enquanto na prática se dinamizam processos de
ensino e de aprendizagem centrados na memorização.
Portanto, além de buscar a efetivação do direito à formação continuada,
é importante que ela seja de qualidade e que possa ser aplicável, de acordo com
a necessidade do docente e da realidade escolar. Essa perspectiva é o oposto
de simplesmente cumprir a tarefa de transmitir conteúdos contidos em uma
matriz curricular, como muitas vezes acontece na escola.
Ainda em relação à formação continuada, o Ministério da Educação
(MEC) emitiu, a partir de 2000, algumas preocupações com a formação
continuada dos docentes e agilizou ações em que assumiu o papel de formador
dos profissionais da Educação Básica. Por meio da Coordenadoria de
Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, órgão do Ministério da
Educação (CAPES/MEC) de formação docente das redes públicas em nível
superior, o MEC criou, em 2006, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) (BRASIL,
2006). O objetivo foi de ampliar a oferta de formação inicial e continuada para
quem estivesse nos grandes centros, mas, principalmente, quem tinha
dificuldade de acesso à universidade.
Já no ano de 2009, foi formulada, no âmbito da CAPES/MEC, a Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, e
instituído o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(PARFOR), que compreende um conjunto de ações do governo federal, em
colaboração com Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e secretarias de
educação de estados e municípios, para ministrar cursos superiores e de
formação continuada aos docentes em serviço (BRASIL, 2007).
Essa parceria com as IES pretendia contribuir para que as formações
acontecessem de forma mais concreta e contextualizada. Nesse sentido, as
escolas poderiam se converter em laboratórios para que todos os docentes
desenvolvessem, em serviço, as possibilidades de mudança das suas próprias
práticas.
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Ao atuar na gestão escolar, contudo, observa-se que ao serem
oportunizadas ações formativas, considerando o previsto nesta legislação, parte
dos docentes se exclui por diversos motivos. Alguns por falta de tempo, pois
precisam trabalhar triplicando sua carga-horária para complementar seu salário,
outros por questões familiares, outros ainda por falta de motivação.
Sobre esse assunto, Bergamini (2012) caracteriza motivação por uma
busca ininterrupta rumo ao desenvolvimento pessoal, sendo que nesse processo
o indivíduo precisa ter liberdade, já que as recompensas intrínsecas do próprio
trabalho representam o recurso saudável e sustentável do estado motivacional.
Por isso, na formação é indispensável considerar as recomendações de Nóvoa
(2001) no sentido de que não seja uma prática que se materialize somente pela
transmissão teórica preservada no formato formação-palestra.
Além disso, a aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) traz algumas alterações para a Educação Básica que precisam ser
consideradas nas próximas ações formativas. Uma das que consideramos de
grande impacto para o Ensino Fundamental é o fato de que crianças que estão
no ciclo de alfabetização deverão ser alfabetizadas ao final do 2º ano, ou seja,
com 7 (sete) anos de idade (BRASIL, 2017).
Apesar de se observar que as principais políticas referentes à formação
continuada permanecem buscando assegurar que a união, estados e municípios
forneçam subsídios aos docentes para formação continuada, cabendo a estes
profissionais buscar os seus direitos e aproveitá-los quando lhes são
disponibilizados (BRASIL, 2017), é preciso considerar que estamos chegando
aos anos finais da segunda década do século XXI com mudanças intensas.
Nesse sentido, evidencia-se que, além do compromisso de assegurar a
formação inicial e continuada, existe a necessidade de ampliar as reflexões
sobre a qualidade das alternativas que são ofertadas e a serviço de quem são
implementadas.
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1.3 AS ESCOLAS DO CAMPO E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE SEUS
DOCENTES
A relevância de uma instituição escolar no meio rural e as diferenças
entre uma escola do campo e uma escola urbana são aspectos destacados nesta
seção, delimitando o perfil do egresso e, em decorrência a ênfase na formação
de seus docentes. Para tanto, no decorrer do breve histórico da educação no
campo no Brasil delimitado na sequência, são destacados aspectos legais que
a legitimam para que se constitua em uma modalidade de ensino, conforme
indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica.
(BRASIL, 2013).
Historicamente, a educação no meio rural priorizou a formação de
estudantes com perfil para atuar no contexto industrial. Além de ampliar as
diferenças sociais, essa concepção difundia a ideia de que era melhor viver na
cidade, enfraquecendo as identidades dos povos do campo e, do ponto de vista
social, a ampliação das desigualdades (BRASIL, 2012).
No âmbito das políticas públicas para educação, considerava-se que os
problemas que as populações distantes dos centros urbanos enfrentavam se
resumiam às condições geográficas e ao número reduzido de habitantes das
comunidades. Em decorrência, questionava-se o atendimento a um reduzido
número de estudantes, em função dos “[...] gastos para a manutenção do então
denominado ensino rural.” (BRASIL, 2007, p. 10).
Contudo, o conceito de rural não é mais o suficiente para expressar as
especificidades das comunidades campesinas que, nos últimos anos, vêm
lutando pela compreensão do ‘espaço rural’ como espaço de vida e trazendo
como uma de suas bandeiras a educação do e no campo: ‘do’, por ser pensada
para a realidade dos povos campesinos e ‘no’ porque deve acontecer naquele
espaço geográfico (CALDART, 2005).
Amparada pelo modelo escravocrata advindo do modelo português,
adotado na colonização do interior do país, a visão inicial de ensino rural gerou
um forte preconceito com os povos que vivem e trabalham no campo, bem como
uma grande dívida social (BRASIL, 2007). E, apesar de que proposta lançada
em 1932 pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, indicava que as
demandas do campo e da cidade deveriam ser tratadas da mesma forma, nas

34
Leis Orgânicas da Educação Nacional, promulgadas a partir de 1942, ficou
explicito a separação entre a educação das elites e das classes populares.
De acordo com essas Leis, o objetivo do ensino secundário e
normal seria ‘formar as elites condutoras do país’ e o do ensino
profissional seria oferecer ‘formação adequada aos filhos dos
operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados,
aqueles que necessitam ingressar precocemente na força de
trabalho’ (BRASIL, 2007, p. 11).

Na tentativa de conter o fluxo migratório do campo para a cidade, o
Estado estabeleceu na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961
(LDBEN n° 4.024) que os “[...] os poderes públicos instituirão e ampararão
serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de
favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações
profissionais.” (BRASIL, 1961, s. p.). Naquela mesma década também foi
implantado o modelo de Escola-Fazenda no ensino técnico agropecuário,
enquanto os currículos oficiais foram elaborados com enfoque tecnicista para
atender ao processo de industrialização em curso.
Já a partir da década de 1980, destacaram-se no processo de resistência
à ditadura militar, as ações educativas do Movimento Nacional dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Comissão Pastoral da Terra (CPT),
da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e do
Movimento Eclesial de Base (MEB) (BRASIL, 2007, p. 12). Contrapondo-se à
lógica da falta de uma política efetiva para a educação no campo, os Movimentos
Sociais do Campo têm buscado há mais de três décadas mudanças e estimulado
o desenvolvimento de propostas inovadoras.
Nesse interim, o conceito de educação do campo vai se distanciando da
visão inicial para ser definida como um “[...] fenômeno da realidade brasileira
atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que
visa incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das
comunidades camponesas.” (CALDART, 2012, p. 257). O autor também afirma
que esta nova proposta conecta os envolvidos,
[...] às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das
lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre
projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm
implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções
de política pública, de educação e de formação humana.
(CALDART, 2012, p. 257).
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Em termos legais, a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 efetivou o compromisso do Estado, bem como da sociedade brasileira em
promover a educação para todos, garantindo o direito ao respeito e à adequação
da educação às singularidades culturais e regionais (BRASIL, 1988). Em
complemento, a LDBEN 9.394/96 estabeleceu uma base comum a todas as
regiões do país, a ser complementada pelos sistemas federal, estaduais e
municipais de ensino e determina a adequação da educação e do calendário
escolar às peculiaridades da vida rural e de cada região, sendo que essa
autonomia também está assegurada na atual BNCC (BRASIL, 2017).
Gradativamente, os povos do campo superaram alguns desafios, entre
eles, a criação da “Articulação Nacional por uma Educação do Campo”, em 1998.
Trata-se de uma entidade que ficou responsável de promover e gerir as ações
conjuntas pela escolarização dos povos do campo em nível nacional. Dentre as
conquistas desta, estão a instituição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em
2002, e a criação, em 2004, no âmbito do Ministério da Educação, da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, à qual está vinculada a
Coordenação Geral de Educação do Campo, incluindo em âmbito federal um
órgão responsável especialmente pelo atendimento dessa demanda a partir da
identificação de suas particularidades (BRASIL, 2007).
As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica
(BRASIL, 2013) também asseguraram que “[...] as escolas das populações do
campo, dos povos indígenas e dos quilombolas, ao contar com a participação
ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao currículo [...]” estarão
sendo ampliadas as oportunidades sistematizadas no Quadro 2:
Quadro 2 – Oportunidades para as escolas do campo indicadas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para Educação Básica do ano de 2013
Sequência
Oportunidade
Reconhecimento dos modos próprios de vida das populações do campo, suas
I.
culturas, tradições e memórias coletivas, como fundamentais para a
constituição da identidade das crianças, adolescentes e adultos.
Valorização dos saberes e do papel das populações do campo na produção
II.
de conhecimentos sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural, assim
como as práticas ambientalmente sustentáveis que utilizam.
Reafirmação do pertencimento étnico, no caso das comunidades quilombolas
III.
e dos povos indígenas, e do cultivo da língua materna na escola para estes
últimos, como elementos importantes de construção da identidade.

36
Flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e atividades,
tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais,
mantido o total de horas anuais obrigatórias no currículo.
Superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas
V.
populações, tendo por garantia o direito à educação.
Fonte: Brasil (2013)
IV.

É importante garantir que os povos do campo tenham acesso à
educação de qualidade e se priorize o sentido de pertencimento nas escolas do
campo. Por isso, apesar dos avanços, ainda há muito a ser conquistado.
A vida no campo, assim como na cidade, exige muito esforço. No
entanto, no meio rural ainda é comum as pessoas não terem acesso a
informações e conhecimentos facilmente veiculados entre as populações dos
meios urbanos.
Nesse contexto, a escola muitas vezes é uma das poucas instituições
que amplia possibilidades para a comunidade rural. Portanto, a educação
priorizada na escola do campo deve ser um referencial para a aprendizagem e
para o empoderamento dos estudantes.
[...] o sistema educativo do campo se afirmará na medida em que
se entrelaçarem com a própria organização dos povos do
campo, com as relações de proximidade inerentes à produção
camponesa - vizinhança, as famílias, os grupos, enraizar-se e
aproximar as formas de vida centrada no grupo, na articulação
entre as formas de produzir a vida (ARROYO, 2006, p. 114).

É de igual relevância considerar e respeitar a existência de tempos e
modos diferentes de ser, viver e produzir, contrariando a pretensa superioridade
do urbano sobre o rural e admitindo variados referenciais de organização da
educação e da escola (BRASIL, 2007).
[...] toda vez que uma escola desconhece e ou desrespeita a
história de seus educandos, toda vez que se desvincula da
realidade dos que deveriam ser seus sujeitos, não os
reconhecendo como tais, ela escolhe ajudar a desenraizar e a
fixar seus educandos num presente sem laços (CALDART,
2005, p. 116).

Diante desse panorama, as iniciativas que buscam superar os
paradigmas da educação rural que valorizam o agronegócio centrado na
exploração indiscriminada dos recursos naturais em detrimento das pequenas
propriedades são convergentes com o paradigma ecossistêmico que norteia esta
pesquisa. Nesse sentido, ao preconizar uma educação do campo que se apoia
nos conceitos da transdisciplinaridade e da ecoformação, buscando novas

37
relações entre as pessoas e a natureza, entre os seres humanos e os demais
seres dos ecossistemas, prioriza-se a sustentabilidade ambiental, agrícola,
agrária, econômica, social, política e cultural, bem como a equidade de gênero,
étnico-racial e intergeracional, condições previstas no documento oficial do MEC
intitulado ‘Educação do Campo: diferenças mudando paradigmas’ (BRASIL,
2007).
Segundo dados apresentados neste documento, a formação dos
professores que atuam nas escolas do campo está deficitária.
A proporção de professores leigos, embora tenha declinado, de
2002 a 2005, de 8,3% para 3,4%, ainda é elevada, já que 6.913
funções docentes são exercidas por professores com até o
ensino fundamental e apenas 21,6% dos docentes das séries
iniciais do ensino fundamental cursaram nível superior.
(BRASIL, 2007, p. 22).

Na instituição em que a pesquisa está sendo realizada essa margem não
converge, pois apenas dois profissionais estão em fase de graduação e os
demais têm formação na área em que atuam. No âmbito geral, contudo, é
necessário avançar muito em relação a preparação para a docência em uma
escola do campo, pois como demonstra Alencar (2010), é necessário muito mais
que a graduação para atender as demandas do campo. A autora compreende
que:
1) A formação do professor posta e desenvolvida na área rural,
transportada da área urbana, não valoriza a memória, história,
produção e cultura do povo do campo.
2) As práticas pedagógicas dos docentes não relacionam a
educação formal (conteúdos sistematizados apropriados no
ambiente acadêmico) à educação não formal (conteúdos que se
aprendem no mundo da vida) e informal (conteúdos que se
aprendem no processo de socialização).
3) Não há estrutura e experiência dos professores para o
desenvolvimento entre saberes escolares e saberes do cotidiano
(ALENCAR, 2010, p. 216).

Percebe-se que, em grande parte, os docentes não estão preparados
para responder ao paradigma da educação no campo. Arroyo (2007) aponta a
principal causa do problema:
A história nos mostra que não temos uma tradição nem na
formulação de políticas públicas, nem no pensamento e na
prática de formação de profissionais da educação que focalize a
educação do campo e a formação de educadores do campo
como preocupação legítima (p. 158).
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Ou seja, a educação brasileira preocupa-se em formar profissionais para
a educação como um todo, sendo que historicamente não há formação docente
para o campo. Os modelos de educação seguidos são criados a partir das áreas
urbanas e, além disso, os salários dos docentes do campo são mais baixos e as
condições de trabalho são precárias, conforme documento oficial do MEC:
[...] as condições de trabalho dos profissionais do magistério
permanecem precárias. No caso específico da área rural, além
da baixa qualificação e dos salários inferiores aos da zona
urbana, eles enfrentam, entre outros problemas, sobrecarga de
trabalho, alta rotatividade e dificuldade de acesso à escola, em
função das condições das estradas e da falta de ajuda de custo
para a locomoção. (BRASIL, 2007, p.33).

Nesse sentido, a cidade de Caçador já obteve alguns avanços, pois
como mencionado anteriormente, a maioria dos docentes da escola implicada
na pesquisa possui formação na área em que atua e os regentes têm um
acréscimo de 5% no salário base por trabalharem em escola do campo. Contudo,
encontram dificuldade de acesso à escola, além de outras questões que
dificultam o trabalho.
Mesmo assim, observam-se grandes avanços com relação à
metodologia de ensino utilizada na instituição pesquisada, estimulada por vários
fatores, entre os quais, a permanência em 2018 do quadro de profissionais que
atuou em 2017. É diante desse contexto que esta pesquisa se comprometeu em
conhecer com maior propriedade a realidade da escola, percebendo suas
características, potencialidades e desafios, além de propor uma intervenção
como forma de contribuir na prática pedagógica dos docentes que nela atuam.
Ao tratar justamente das práticas pedagógicas dos docentes da escola
do campo, Alencar (2010) defende que é preciso ir além dos conhecimentos
disciplinares por meio da inserção de
[...] temas que são naturalizados no espaço de formação e que
são transportados à sala de aula pela docência, gerando e
materializando situações de inferiorização, desumanização e
desqualificação de todas as ordens possíveis e inimagináveis na
formação do educando e do próprio educador. Precisa discutir
processos e formas flexíveis de organização escolar e
metodologias apropriadas à educação do campo. Precisa
considerar e acolher em sua prática o diálogo entre os diversos
e diferentes saberes que constituem a educação formal, não
formal e a informal, de forma a estabelecer a criticidade, a
criatividade e a dialogicidade na constituição da participação dos
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professores do campo como sujeitos e coautores das práticas
pedagógicas (p. 219).

Acerca dessas necessidades é que esta pesquisa se comprometeu com
um programa de formação-ação, fundamentado na transdisciplinaridade e na
ecoformação. A perspectiva é de que transformasse em uma possibilidade de
atendimento das demandas, mas também de alicerce para valorizar as
potencialidades da instituição, dos educadores e da comunidade em que estão
inseridos.
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2 PARADIGMAS EDUCACIONAIS E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO
DOCENTE

Ao conceituar paradigma, Moraes (2001, p. 31) se refere ao termo como
um modelo ou “[...] padrões compartilhados que permitem a explicação de certos
aspectos da realidade. É mais que uma teoria; implica uma estrutura que gera
novas teorias.” Sua constituição pode ser definida, conforme defende Morin
(2002), por dois eixos:
Figura 1 – Eixos dos paradigmas

•O nível paradigmático é o do
princípio de seleção das
ideias que estão integradas
no discurso ou na teoria, ou
postas de lado e rejeitadas.

Promoção/seleção dos
conceitos-mestres da
inteligibilidade

Determinação das
operações lógicasmestras
•O paradigma está oculto sob
a lógica e seleciona as
operações lógicas que se
tornam ao mesmo tempo
preponderantes, pertinentes
e evidentes sob seu domínio.

Fonte: Adaptado de Morin (2002)

Influenciando tanto a formação docente como as práticas pedagógicas
decorrentes, existem, minimamente, quatro paradigmas educacionais. São eles:
paradigma positivista, paradigma interpretativo, paradigma sociocrítico e o
paradigma ecossistêmico (MORAES, 2004). Uns são mais influentes que os
demais, mas todos têm contribuído para as formas de pensar e dinamizar a
educação, bem como na formação docente especificamente.
O paradigma positivista influenciou a organização curricular das escolas
no contexto brasileiro e ainda exerce um papel determinante na realidade atual.
Este paradigma tem como principal representante Augusto Comte e surgiu por
volta de 1850. Moraes (2001) lembra que para Comte, a ciência resume-se ao
viés positivista, devendo limitar-se aos fatos e as suas leis, sujeitas ao método
de observação e experimentação. Nesse sentido, a ciência tem seu papel
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definido pelo estudo de fatos experimentais, palpáveis e mensuráveis.
(MORAES, 2001).
Esse paradigma é fortemente influenciado pelo pensamento cartesianonewtoniano, sendo que na escola inibe as possibilidades de expressão e criação
dos estudantes. Em contrapartida, valoriza a competição e a fortalece por meio
de uma metodologia que prioriza a dimensão cognitiva em detrimento às demais
dimensões que constituem o desenvolvimento humano.
Estimulando o ensino descontextualizado, linear e fragmentado, essa
perspectiva paradigmática vem sendo questionada por diferentes autores, entre
os quais Moraes (1996, 2004), Morin (2001, 2009, 2015), Santos (2009),
Zwierewicz e Torre (2009). Sua superação tem sido estimulada por outros
paradigmas destacadas por Moraes (2004), entre eles, o paradigma sociocrítico
e o paradigma ecossistêmico.
Contudo,

antes

destes

dois

paradigmas,

surgiu

o

paradigma

interpretativo. Enquanto o positivista focaliza no fato ou objeto, o interpretativo
centra o ensino na vivência das pessoas (MORAES, 2004).
O paradigma interpretativo tem seu surgimento vinculado ao Movimento
da Escola Nova, o qual foi inspirado nas ideias filosóficas e pedagógicas de John
Dewey e resultou articulado a conquistas de ensino laico, público e gratuito em
todos os níveis. Essa perspectiva era fortalecida pelas contribuições de Anísio
Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço Filho, dentre outros (BEVILAQUA,
2014).
Como o próprio nome supõe, é um paradigma baseado em
interpretações, em questionamentos. O estudante passa a ganhar mais
importância nos processos de ensino e de aprendizagem e suas ideias e dúvidas
ganham mais voz, além de que a busca por um ideal coletivo passa a ser mais
constante, segundo os ideais propostos na filosofia deweyana.
O paradigma sociocrítico, por sua vez, agrega o contexto sociocultural
aos processos de ensino e de aprendizagem. Contextualiza o acontecimento a
partir dos valores sociais envolvidos na conduta dos responsáveis pela situação
(MORAES, 2004). É esse paradigma que norteia, por exemplo, a Proposta
Curricular de Santa Catarina, valorizando o conhecimento que o estudante
possui e as experiências que ele já viveu no contexto onde estava inserido até
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chegar a escola a partir de uma abordagem histórico-cultural (SANTA
CATARINA, 2014).
A Proposta Curricular de Santa Catarina também destaca que o ser
humano é um ser social e histórico. Portanto, essa compreensão não consegue
se dar a partir de um pensamento único, pois somente com diálogos e debates
é possível entender que os seres humanos fazem a história, ao mesmo tempo
em que são determinados por ela. A compreensão da história como elaboração
humana é capaz de sustentar esse entendimento, sem cair em raciocínios
lineares.
Já o paradigma ecossistêmico prioriza uma educação a partir da vida e
para a vida e que favoreça transformações nos envolvidos no processo de ensino
e de aprendizagem, no ambiente da sala de aula, no contexto das instituições e
nos seus entornos (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). Moraes (1996) reforça que
se espera do paradigma ecossistêmico
[...] o resgate do ser humano, a partir de uma visão de totalidade,
pois estimula um olhar sistêmico que reconhece a
interdependência de todos os fenômenos e o entrosamento dos
indivíduos e das sociedades nos processos cíclicos da natureza.
(p. 61).

É o oposto de uma perspectiva que isola os objetos daquilo que os
envolve, estando de acordo com o pensamento complexo de Morin (1996)
quando afirma não ser um pensamento onisciente, mas um pensamento que
sabe que sempre é local e datado em um determinado momento. Não seria
também um pensamento completo, pois sabe-se de antemão que sempre haverá
a incerteza.
Compreende-se então, a partir dessa visão, que o mundo físico é uma
rede de conexões e não fragmentos ou coleções de coisas separadas. Quando
tentamos isolar as partes do todo, deixamos para trás os elos que as unem e
formam o todo (MORAES, 2001). Isso ocorre quando trabalhamos a partir de
paradigmas educacionais que fragmentam e distanciam os conteúdos da
realidade, isolando-os em diferentes componentes curriculares sem que se
articulem ao serem trabalhados em sala de aula.
Nessa condição reside uma das preocupações desta pesquisa, quando
se propõe o desenvolvimento e a avaliação de um programa de formação
continuada permeado por uma visão ecossistêmica e que pretende favorecer a
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conexão entre docentes e discentes para vivenciar processos de ensino e de
aprendizagem que vinculem currículo e realidade. É uma proposta fortalecedora
de redes formadas por pessoas que pensam e sentem e estão constantemente
interagindo com o meio onde vivem, potencializando a pertinência.
As escolas que têm como base o paradigma ecossistêmico, procuram
contribuir para a formação de pessoas que acessam, se apropriam, produzem e
difundem conhecimentos científicos, analisam criticamente a realidade, fazem
projeções sobre possíveis soluções e as utilizam para uma transformação de si
próprios e do entorno (ZWIEREWICZ, 2017), por isso, converge com o
pensamento complexo. Anunciado por Morin (2007), o pensamento complexo é
considerado uma referência para a superação da cegueira do conhecimento, que
se perpetua na educação durante séculos, centrando-se muito mais na
reprodução de conteúdo que no bem-estar das pessoas, da sociedade e da
natureza (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009).
Este viés de pensamento tem por objetivo consolidar uma prática
pedagógica que supera a ênfase de processos que “[...] ensinam a isolar os
objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez de reconhecer
suas correlações), a dissociar os problemas, no lugar de reunir e integrar.”
(MORIN, 2009, p. 15). Sua importância se amplia na realidade ainda muito
presente nas escolas da região em que este estudo é desenvolvido, suscitando
a urgência de reflexões e ações para superação de práticas arraigadas ao
paradigma positivista e ao pensamento tradicional.
O pensamento complexo contribui para a inserção no currículo escolar
de “[...] questões relacionadas ao meio ambiente, aos valores humanos, à
solidariedade e tantos outros aspectos esquecidos pela escola desconectada da
vida [...]” (ZWIEREWICZ, 2013, p. 9). Ou seja, um currículo que passa a ter
sentido, tanto para o docente quanto para o estudante, em função da prática
pedagógica valorizar sua pertinência ao articular teoria e prática, como se
pretende por meio desta pesquisa-ação.
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2.1 TRANSDISCIPLINARIDADE E ECOFORMAÇÃO NA RESSIGNIFICAÇÃO
NA DOCÊNCIA
A transdisciplinaridade e a ecoformação convergem com as premissas
do paradigma ecossistêmico e do pensamento complexo e favorecem que os
docentes aproximem o currículo da realidade dos estudantes e ampliem, entre
outros aspectos, a articulação entre teoria e prática. Pela relevância de ambos
os conceitos para o programa formativo proposto para a escola do campo, objeto
de estudo desta pesquisa, sistematizam-se, na sequência, contribuições de
autores que discutem os conceitos e destacam suas contribuições para o âmbito
educacional.
O termo transdisciplinaridade surgiu pela primeira vez em 1970, na
França, durante a apresentação do filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget (18961980), que a descreveu da seguinte maneira:
Finalmente, esperamos ver que a etapa das relações
interdisciplinares passe a um nível superior que deveria ser a
“transdisciplinaridade”, a qual não se limitará a reconhecer as
interações
e
reciprocidade
entre
as
investigações
especializadas, e sim que buscará estreitar os vínculos dentro
de um sistema total, sem fronteiras estáveis entre as disciplinas.
(PIAGET, 1972, p. 144, grifos do autor).

Apesar de apontado por Piaget, o termo foi difundido por Basarab
Nicolescu, um atuante e respeitado físico teórico do cenário científico
contemporâneo. Para este pesquisador, a transdisciplinaridade é concebida
como aquilo que está entre, através e além das disciplinas (NICOLESCU, 2014).
Ao defender a relevância da transdisciplinaridade, o pesquisador não
subestima o valor da disciplinaridade. Para ele, a transdisciplinaridade,
juntamente com a interdisciplinaridade, não tem por pretensão subestimar a
importância da disciplinaridade, tampouco da multidisciplinaridade e da
pluridisciplinaridade, já que "[...] seria muito perigoso considerar essa distinção
como absoluta, pois com isso a transdisciplinaridade seria esvaziada de todo o
seu conteúdo e a eficácia de sua ação seria reduzida a nada.” (NICOLESCU,
1997, p. 6).
Contudo, a própria inclusão do prefixo ‘trans’ que significa ‘ir além de’,
suscita novas possibilidades de formação e prática no ambiente escolar. Ir além
do que tem se vivenciado na escola com relação ao currículo e sua articulação
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com a realidade a partir dos três primeiros paradigmas educacionais discutidos
na seção anterior, oportunizando uma formação docente e, em decorrência, uma
formação discente vinculada às demandas atuais e comprometida com as
demandas futuras.
Definida como a busca do sentido da vida por meio de relações entre os
diversos saberes (ciências exatas, humanas e artes) numa democracia cognitiva
(SANTOS, 2009), a função da transdisciplinaridade é a compreensão do mundo,
tendo com um dos imperativos a unidade do conhecimento (NICOLESCU, 1997).
Essa unidade suscita a religação dos saberes (GONZÁLEZ VELASCO, 2017),
condição implicada na articulação entre as disciplinas e destas com a realidade.
A incorporação da transdisciplinaridade no ensino contribui para criar
metodologias educacionais que estimulam uma compreensão mais global do
mundo, considerando, nesse processo, o universo interior do ser humano, o
universo exterior e a interação que existe entre esses dois universos
(NICOLESCU, 2005). Portanto, a inserção de uma proposta transdisciplinar, em
sala de aula, sugere para Santos (2005, p. 2-3) a “[...] superação da mentalidade
fragmentária, incentivando conexões e criando uma visão contextualizada do
conhecimento, da vida e do mundo”. Nesse processo, a transdisciplinaridade
pode ser interpretada como uma postura diante da vida (NICOLESCU, 2005).
Assim como a transdisciplinaridade, a ecoformação também é um
conceito que emerge do paradigma ecossistêmico e projeta um novo olhar para
a prática educativa nos ambientes escolares. Ela é uma maneira sintética,
integradora e sustentável de entender a ação formativa, sempre em relação com
o sujeito, a sociedade e a natureza (TORRE, 2009).
O termo passou a ser veiculado na década de 1990, sob a influência do
Grupo de Pesquisa em Ecoformação e Educação para o Ambiente da
Universidade de Montréal/Québec, articulando-o às reflexões sobre a
aplicabilidade dos pressupostos do pensamento complexo no campo da
educação socioambiental. Esse grupo de pesquisa era coordenado, na época,
por Gaston Pineau (SILVA, 2008).
A intenção da ecoformação é contribuir para “[...] estabelecer as
premissas teóricas das unidades ecológicas de base que religam o homem à
natureza [...]” enfatizando “[...] a relação com o ambiente natural como processo
essencial de consolidação da condição humana.” Destaca-se, também, que a
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ecoformação fortalece as relações recíprocas pessoa-ambiente, sendo que “[...]
o objeto da educação relativa ao ambiente não é o ambiente enquanto tal, mas
a relação do homem com ele” (SILVA, 2008, p. 101). Torre (2009), por sua vez,
nos apresenta algumas características da ecoformação:
a) Vínculos interativos com o meio natural e social, pessoal e
transpessoal.
b) Desenvolvimento humano a partir e para a vida, em todas
suas dimensões e manifestações de maneira sustentável. A
sustentabilidade é um traço fundamental da ecoformação e de
todos os conceitos relativos a “eco”, como ecopedagogia,
ecodesenho, ecoavaliação, ecossistemas.
c) Caráter sistêmico e relacional que nos permite entender a
formação como redes relacionais e campos de aprendizagem.
d) Caráter flexível e integrador das aprendizagens, tanto por sua
origem multissensorial e interdisciplinar como por seu poder
polinizador.
e) Primazia de princípios e valores ambientais que tomam a
Terra como um ser vivo onde convergem os elementos da
natureza. Tanto vivos como inertes. (p. 25).

A ecoformação surge em decorrência de preocupações com as
demandas da realidade atual, considerando os resultados de “[...] condutas [...]
orientadas à obtenção de grandes benefícios particulares em curto prazo, sem
entender suas consequências para os demais ou para as futuras gerações.”
Esse comportamento é “[...] fruto do hábito de atender somente o mais próximo,
espacial e temporalmente, e desatender as previsíveis consequências futuras de
nossas ações.” (MALLART, 2009, p. 29).
Ao ser considerada na formação docente, observa-se que a
preocupação vai além de transmissão de conhecimentos historicamente
acumulados ou da visão crítica em relação aos mesmos. A ecoformação estimula
preocupações com o bem-estar da humanidade, mas também do entorno
próximo, e, em decorrência, com as relações entre o ser humano e a natureza.
A construção de um novo fazer pedagógico mediado pela ecoformação
não acontece a partir de disciplinas fragmentadas ou pensamentos
individualistas; é necessário espírito colaborativo, pensamentos e trabalhos em
redes de cooperação, resiliência e criatividade, dentre tantas outras atitudes que
não fazem parte das rotinas imobilizadas e acomodadas ainda observadas em
diferentes contextos educacionais. Nesse sentido, a ecoformação, em sintonia
com a transdisciplinaridade, colabora para superar as práticas pedagógicas
mantidas em cativeiros disciplinares (ZWIEREWICZ, 2013).

47
Sua importância na formação docente se amplia quando se compreende
que para a ressignificação da docência é necessário ao docente se conhecer e
compreender as dimensões visíveis e invisíveis que permeiam a sua prática.
Essa preocupação converge com Furlanetto (2011, p. 129) quando afirma que
“[...] a aprendizagem da docência não ocorre exclusivamente nos cursos de
formação, inclui diferentes situações, nas quais as ações de ensinar e aprender
são praticadas.”
As pesquisas realizadas pela autora revelaram que cada docente possui
uma espécie de docente interno que emerge quando ele exercita a docência e
interfere diretamente na sua prática. A autora situa nesse processo o que nomeia
como matrizes pedagógicas.
Essas matrizes podem ser comparadas a arquivos existenciais
que guardam registros sensoriais, emocionais e cognitivos,
acessados nos espaços pedagógicos. [...] ao serem acessadas,
podem ser ampliadas e transformadas. Dessa forma, a formação
ganha novos contornos, pois não implica somente aquisição de
novos conteúdos, mas reconhecimento e revisão do que foi
aprendido (FURLANETTO, 2011, p. 129-130).

Ao ser lembrada, a experiência possibilita a construção de sentidos para
o que foi vivido, transformando-se em ação e, nesse processo, constitui a
existência do docente como um ser humano, carregado de emoções,
sentimentos, conceitos formados, sensível, capaz de se transformar e
transformar sua realidade, destaca a autora. E, é esse transformar-se em ação,
que foi priorizado no decorrer desta pesquisa.
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3 DA PROPOSTA DAS ESCOLAS CRIATIVAS AO PROGRAMA DE
FORMAÇÃO-AÇÃO E À METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS
ECOFORMADORES (PCE)
As demandas da realidade atual e as incertezas em relação ao futuro
suscitam propostas de ensino e de aprendizagem mais transdisciplinares e
ecoformadoras. Preocupado com a inadequação entre currículo escolar e as
referidas demandas, Saturnino de la Torre, então coordenador do Grupo de
Pesquisa e Assessoramento Didático (GIAD), da Universidade de Barcelona,
Espanha, iniciou, especialmente a partir de 2006, a discussão da proposta das
Escolas Criativas.
Este capítulo está dedicado à sequência história da proposta,
sistematizando o início das discussões no contexto espanhol e sua consolidação
no contexto brasileiro. Além disso, contextualiza o Programa de Formação-Ação
em Escolas Criativas e a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores
(PCE), sendo que ambos são dinamizadores da proposta das Escolas Criativas,
especialmente, no contexto catarinense.

3.1 AS ESCOLAS CRIATIVAS: CONCEITO E PRINCÍPIOS TEÓRICOS
As Escolas Criativas se diferenciam de outras propostas educacionais
por terem como princípios norteadores o paradigma ecossistêmico, o
pensamento complexo, a transdisciplinaridade e a ecoformação. Elas se
caracterizam como instituições que:
[...] que vão mais adiante do lugar do qual partem (transcendem),
que dão mais do que têm e ultrapassam o que delas se espera
(recriam), que reconhecem o melhor de seus estudantes e
professores (valorizam), que crescem por dentro e por fora,
buscando em tudo a qualidade e a melhora (transformam).
(TORRE, 2013, p. 13).

Ou seja, uma Escola Criativa busca, por meio de um trabalho
colaborativo e solidário, superar os obstáculos e paradigmas que muitas vezes
são inerentes ao contexto escolar, independentemente de estarem ocultos ou
explícitos. É importante destacar que essa superação somente será possível se
existir fortalecimento de valores humanos, colaboração e a consciência de
coletividade, compreendendo que as ações do hoje trarão consequências,
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favoráveis ou desfavoráveis no futuro, para si, para o outro e para o meio
ambiente.
As Escolas Criativas são aquelas que “[...] aprendem, que mudam, que
geram cultura, que possuem climas propícios à criatividade [...]” (TORRE, 2009,
p. 57-58). O autor ainda destaca que consideram a complexidade imersa na
realidade e traçam metas compartilhadas, distinguindo-se em função da
liderança transformadora e dialogada, além do compromisso com o futuro,
valorizando, em seu desenvolvimento, contribuições de todos que nela
interagem e, para isso, dinamizam um processo de autoavaliação permanente,
fortalecendo o protagonismo da comunidade escolar, seja ela interna ou externa.
Nesse sentido, as Escolas Criativas consideram as reflexões de Moraes
(1996, p. 61) quando destaca que em meio à realidade não há “[...]
separatividade, inércia ou passividade [...]. Tudo está relacionado, conectado e
em renovação contínua.” É uma visão na qual se compreende que:
[...] a realidade emerge como unidade global, complexa,
integrada por fatos, situações, contextos, pessoas, valores
socioculturais, etc. Trata-se de um sistema interativo e dinâmico
no qual a modificação de um dos elementos altera as relações
entre todos eles. (MORAES, 2004, p. 21).

A proposta das Escolas Criativas prioriza o todo sem desconsiderar as
partes. Nesse sentido, o docente é um agente que efetiva uma prática
pedagógica ecossistêmica, mediante a qual o currículo se articula com a
realidade e fortalece a relação entre teoria e prática. Esse processo tem implícito
os seus saberes pedagógicos, suas crenças, representações e expectativas
sobre os processos de ensino e aprendizagem (COSTA, 2012).
Essas crenças estão diretamente ligadas à bagagem de vida do docente,
independente da área de atuação. Nesse sentido:
As experiências de vida e os antecedentes são, obviamente,
ingredientes-chave do indivíduo que somos ou do que
pensamos acerca de nós mesmos; o grau até o que investimos
no nosso “eu” no modo de ensinar, nossa experiência e
antecedentes, são, portanto, os que configuram a nossa prática.
(GOODSON, 2003, p. 748).

Existe, portanto, uma articulação entre o fazer e o pensar docente. Nesse
processo, a ação que se fortalece e se redimensiona por meio da reflexão é
favorecida por meio de diferentes oportunidades de formação.
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A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um trabalho
de reflexividade crítica sobre as práticas de (re)construção
permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão
importante saber da experiência, e colocando a reflexão sobre a
prática e a experiência como fatores primordiais no processo de
formação (NÓVOA, 1995, p. 25).

Em decorrência, o docente cuja profissionalização tem sido permeada
por uma perspectiva paradigmática mais tradicional, precisa ter apoio e
disposição para emergir em uma perspectiva mais inovadora. Isso é possível por
meio do estudo, diálogos com seus pares e um constante movimento de reflexão
e ação. Além disso, se faz necessário que a gestão escolar conheça as
expectativas e os objetivos do docente com relação a seu trabalho. O processo
formativo, portanto, deve se dar na dimensão do cidadão e do profissional, do
individual e da coletividade, levando em consideração que fazemos parte de
múltiplas pertinências para evitar desconfortos maiores do que a cultura
dominante já proporciona (COSTA, 2012).
Coincide-se, portanto, com Morin (2009) quando defende a relevância
do processo de ressignificação do pensamento para ressignificar a escola,
principalmente, o pensamento individualista para ir construindo um pensamento
e uma prática democrática, com a visão do todo, sem desconsiderar as partes.
Isso suscita uma tomada de consciência sobre a própria atuação docente para
que se posicione em um pesquisador de sua prática, questionando-a
constantemente, a fim de melhorar continuadamente o ensino e a aprendizagem
dos estudantes.
Essa é uma das perspectivas do programa de formação-ação que é
objeto de estudo desta pesquisa. A ressignificação pensamento/ação permeia a
proposta formativa, no sentido de superar paradigmas ainda centrados na
transmissão, no individualismo e no distanciamento entre currículo e realidade.

3.2 DAS INICIATIVAS NA ESPANHA À CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA DAS
ESCOLAS CRIATIVAS NO CONTEXTO BRASILEIRO

O paradigma ecossistêmico, o pensamento complexo e a perspectiva
transdisciplinar e ecoformadora norteiam a proposta das Escolas Criativas.
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Como já registrado, essa proposta foi impulsionada por Saturnino de la Torre,
então coordenador do Grupo de Pesquisa e Assessoramento Didático (GIAD),
da Universidade de Barcelona (UB).
Este grupo de pesquisa vem trabalhando com a criatividade desde a
década de 1980. Ao sistematizar o percurso de criação da proposta das Escolas
Criativas a partir daquela década, Torre (2013) destaca como principais
iniciativas do GIAD no contexto espanhol as registradas na sequência e que
optamos por delimitar em etapas para dar visibilidade tanto às ações que
precederem a organização da proposta como às que caracterizam sua
consolidação:
Primeira etapa: iniciada na década de 1980, a etapa contou com a
realização de uma série de eventos, cursos de formação, disciplinas no
Ensino Superior, projetos de pesquisa e publicações vinculados à
criatividade, sem, contudo, mencionar a proposta das Escolas Criativas.
Segunda etapa: período em que o GIAD deu sequência às atividades da
etapa anterior, mas também se comprometeu com o desenvolvimento do
Projeto Estratégias Didáticas Inovadoras para a Formação Inicial de
Docentes (EDIFID), especialmente durante os anos de 2002-2005. O
objetivo deste projeto era estimular a criatividade e a inovação em sala de
aula, por meio da criação de diferentes estratégias didáticas.
Terceira etapa: período iniciado em 2008, quando o Parlamento Europeu
declarou 2009 o ano Europeu da Criatividade e Inovação. Na declaração,
foi destacada a necessidade de a Europa impulsionar a capacidade
criativa e de inovação, em virtude de demandas sociais e econômicas
emergentes, bem como o reconhecimento do Conselho Europeu a
relevância da inovação para que os países europeus pudessem
responder aos desafios e possibilidades da globalização. A iniciativa
atribuiu à criatividade um valor social e cultural que deveria ser assumido
pelos organizadores socioculturais e instituições educativas.
Quarta etapa: teve como motivação a iniciativa do Parlamento Europeu,
convergindo com a elaboração pelo Grupo GIAD do Proyecto Red de
Escuelas Creativas para apresentar na convocatória da Generalitat de
Catalunya e na convocatória ARIE de 2008. Tendo como subtítulo ‘hacia
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una escuela del século XXI’, o documento se assentou sobre os princípios
da sustentabilidade, ecologia de saberes e integração institucional de
saberes, comprometendo-se, portanto, com a superação da fragmentação
acadêmica em forma de disciplinas.
A pretensão do projeto era aproximar três instituições e três olhares sobre
a educação: a) a universidade com seu saber pedagógico; b) a escola e seu
saber prático; c) as administrações com seu saber gerencial, para estimular e
reconhecer os esforços inovadores. Essa tríade era justificada em função da
perspectiva que oferecia para resgatar, reconhecer e difundir o potencial
inovador e criativo daquelas instituições educativas que já vêm experimentando
novas formas de desenvolver o currículo sobre a base de valores, potenciais e
capacidades humanas.
Nos registros, o autor destaca que apesar de parecer vigente, urgente e
necessária para uma educação transformadora e de qualidade, a proposta não
foi aceita pela administração. Segundo ele, o resultado tem relação com
preocupações ainda centradas em conteúdos e ao rendimento, do que melhorar,
de fato, a educação e, por isso, a semente não enraizou. Ainda assim,
possibilitou levar adiante uma reflexão sobre as organizações educativas abertas
à mudança, que aprendem e se transformam enquanto colaboram para
transformar seu entorno.
O autor ainda registra que após o resultado, foi realizado um diálogo com
o Consórcio de Educação de Catalunha (Prefeitura, Inspetoria e Departamento
de Educação). Foram várias reuniões para realizar uma Jornada ou Fórum sobre
Escolas Criativas, nas quais participariam, de forma colaborativa,
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administração pública, a universidade e as escolas para estimular a aproximação
dos saberes tradicionalmente distanciados: o teórico, pragmático e o gerencial.
Contudo, a proposta também não se concretizou e a semente não germinou na
Catalunha, tampouco foi levada adiante em outros locais da Espanha antes de
ser consolidada no contexto brasileiro.
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3.2.1 O surgimento e capilarização do Programa de Formação-ação em
Escolas Criativas
Após as tentativas frustradas para despertar o interesse pela proposta
das Escolas Criativas na Espanha, Torre (2013, p. 147) destacou que era “[...]
preciso esperar e voltar o olhar sobre outros lugares, outras terras, outras
instituições mais lúdicas e dispostas a comprometer-se com a educação
transformadora.” Foi então que, na interação do então coordenador do GIAD,
Saturnino de la Torre, com o contexto brasileiro que surgiram possibilidades para
o desenvolvimento de primeiras iniciativas formativas no sul catarinense
(ZWIEREWICZ, 2013).
Torre (2013) lembra-se do momento em que a proposta foi discutida no
Brasil, afirmando que foi em um encontro entre ele e a professora Marlene
Zwierewicz, que se organizou a primeira proposta de formação das Escolas
Criativas realmente implementada. A iniciativa foi realizada em 2008 e envolveu
docentes da Escola Barriga Verde, de Orleans, Santa Catarina, uma instituição
vinculada à Fundação Educacional Barriga Verde (FEBAVE), que é também
mantenedora do Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE).
Depois da experiência-piloto, uma nova iniciativa formativa foi realizada
em 2009. Sem estar vinculada a uma IES, a iniciativa intitulada ‘Programa de
Formação-Ação em Escolas Criativas’ foi desenvolvida no município de
Gravatal, atendendo docentes da Educação Básica de escolas vinculadas às
redes municipal e estadual. Esta experiência foi divulgada internacionalmente
em função dos resultados alcançados e serviu de referência para as formações
subsequentes por demonstrar o valor de uma educação a partir da vida e para a
vida, como defendem Torre e Zwierewicz (2009).
No ano de 2009 também foi lançado o primeiro livro sobre Escolas
Criativas. Intitulado ‘Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e
resiliência na educação’, o livro discutiu conceitos que permeiam a proposta das
escolas criativas, reflexões sobre a escola pretendida, experiências pedagógicas
consideradas inovadoras, além de uma proposta metodológica que atendesse
os princípios das Escolas Criativas.
Em 2013, a proposta formativa foi desenvolvida no município de
Balneário Rincão, outra cidade do sul catarinense. A perspectiva, neste caso,
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era de que a iniciativa colaboraria, por meio a formação dos docentes da rede,
tanto à transformação da forma de planejar e desenvolver os planos de aula
como impulsionasse transformações do entorno, no sentido de estimular o
desenvolvimento de uma cidade sustentável. Por isso, envolveu os Projetos
Criativos Ecoformadores (PCE), planejados durante o programa e revisados com
a colaboração dos estudantes, estimulando o diagnóstico das prioridades e
potencialidades individuais, coletivas e dos seus entornos para colaborar, por
meio

da

educação,

para

o

desenvolvimento

de

ações

sustentáveis

(ZWIEREWICZ et al, 2015).
A partir daquele ano, a proposta foi adotada pelo Centro Universitário
Barriga Verde (UNIBAVE), passando, gradativamente, a ser desenvolvida em
nas cidades de Grão Pará, Santa Rosa de Lima, São Ludgero e também em uma
escola vinculada ao município de Urussanga e outra ao município de Braço do
Norte. A partir de 2017, o referido programa também foi desenvolvido em Paulo
Lopes (região leste catarinense), e em 2018 passou a ser proposto para os
municípios de Timbó Grande (planalto norte catarinense) e Caçador (oeste
catarinense) na escola que é lócus desta pesquisa.
As primeiras experiências também impulsionaram outras iniciativas em
função dos resultados alcançados, tais como o Programa de (Eco)formação
Continuada de Professores, desenvolvido na Escola de Educação Básica
Municipal Visconde de Taunay (EBMVT), vinculada à Rede Municipal de Ensino
de Blumenau, na Mesorregião do Vale do Itajaí (PUKALL, SILVA; ZWIEREWICZ,
2017),

bem como na Rede Municipal de Ensino de Massaranduba, na

Mesorregião Norte do Estado de Santa Catarina.
Especificamente em relação ao Programa de Formação-Ação em
Escolas Criativas, Zwierewicz et al. (2017) destacam que sua organização no
município de Paulo Lopes, e que serve de referência aos outros locais, conta
com uma estrutura definida em cinco etapas: a) Etapa da conexão, b) Etapa da
projeção; c) Etapa do fortalecimento; d) Etapa da interação; e) Etapa da
polinização. Esta mesma estrutura sistematizada no Quadro 2 também norteia a
proposta implicada nesta pesquisa.
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Quadro 3 – Etapas do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas
Etapas
Descrição
Constitui o início do programa e objetiva impactar os participantes,
utilizando estratégias para que gestores e docentes possam situar
suas práticas, identificando e valorizando as inovações realizadas
Etapa da conexão
antes do início da formação, bem como os desafios a serem
enfrentados. Também são trabalhadas as bases teóricas que
norteiam o programa e as possibilidades metodológicas e
avaliativas.
Abarca os momentos de planejamento que visam reduzir a distância
entre o realizado e o desejado. Nesta etapa, são definidos os
Etapa da projeção
Projetos Criativos Ecoformadores – PCE, cuja prática colabora para
ampliar a criatividade e estimular a superação do ensino linear,
fragmentado e descontextualizado.
Visa a participação de gestores e docentes em encontros de estudo
e oficinas para aprofundar conhecimentos teóricos e práticos,
impulsionando as mudanças necessárias. Colaboram, ainda,
Etapa do
profissionais de diferentes áreas e instituições, com o propósito de
auxiliar em questões sugeridas por gestores e docentes que
fortalecimento
participam do programa.
Fomenta a socialização das ações desenvolvidas a partir da
formação. Ela é fundamental para potencializar a criatividade da
Etapa da interação
equipe a partir da troca de ideias compartilhadas por profissionais
de todas as instituições da rede municipal de ensino que participam
da proposta.
Incentiva a divulgação dos resultados dos Projetos Criativos
Ecoformadores – PCE, apresentando-os em seminários municipais,
publicações em livros, periódicos científicos e eventos. É uma etapa
Etapa da polinização para valorizar as escolas, os profissionais, os estudantes, as
comunidades e suas iniciativas, contribuindo também para que
outros contextos possam ressignificar suas práticas a partir daquilo
que foi compartilhado.
Fonte: Zwierewicz et al (2017)

As etapas mantêm uma proximidade com os organizadores conceituais
dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), metodologia criada por Torre e
Zwierewicz (2009). Nesse sentido, o programa atende as premissas das Redes
Internacionais de Escolas Criativas (RIEC e RIEC Brasil) quando, por meio da
metodologia utilizada “[...] contribui para identificar, potencializar e difundir
instituições e práticas transdisciplinares e ecoformadoras, priorizando as que
propiciam tanto a religação dos saberes quanto a formação integral e a
consciência planetária.” (ZWIEREWICZ, et al., 2017, p. 1852).
Trata-se de uma proposta educativa conectada com as demandas atuais
e com as incertezas em relação ao futuro, e sua inserção nas escolas promove
transformações que estimulam a resiliência de gestores, docentes, profissionais
técnicos e estudantes ao se envolverem em processos de ensino e
aprendizagem mais criativos e contextualizados. Entre os resultados, observase a revitalização dos espaços escolares, a ampliação da interação com a
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comunidade, o fortalecimento do trabalho colaborativo e a difusão dos resultados
em eventos e obras que registram as práticas desenvolvidas (UNIBAVE, 2015).
As ações aqui sistematizadas também motivaram outras iniciativas,
como eventos, publicações e a formação das duas redes destacadas em um dos
parágrafos anteriores. Atualmente existem vários núcleos vinculados à Rede
Internacional de Escolas Criativas (RIEC). São eles: RIEC UB Barcelona, RIEC
FURB, RIEC UFT, RIEC UNIBAVE, RIEC UNIARP, RIEC Madrid, RIEC IFSCSJ, RIEC-Magsul e RIEC Ecofor sendo este último o mais recente.

3.3 A METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES
(PCE) E O PROTAGONISMO DOCENTE E DISCENTE
Para articular a prática pedagógica à proposta das Escolas Criativas é
necessário

desenvolver

possibilidades

metodológicas.

Uma

dessas

possibilidades é a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE).
Criada por Zwierewicz e Torre (2009) e publicada no primeiro livro sobre
Escolas Criativas (Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e resiliência
na educação), a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)
prioriza processos de ensino e de aprendizagem conectados com a vida,
estimulando a articulação entre currículo e realidade e, em decorrência, a
inserção de necessidades dos estudantes e dos entornos em que se inserem,
sem subestimar as demandas globais. Nesse processo, valoriza o protagonismo
docente e discente, para que, em parceria com a gestão e os profissionais
técnicos, bem como com a comunidade escolar externa, sejam criadas soluções
e implementadas ações que promovam o bem-estar individual, social e
ambiental, articulando, nesse processo, o acesso, a produção e a difusão do
conhecimento científico e de outros tipos de conhecimento.
Esta metodologia é utilizada tanto no desenvolvimento do Programa de
Formação em Escolas Criativas como em sala de aula, especialmente, por
docentes que participam da proposta formativa. Portanto, na formação
continuada os docentes vivenciam um processo próximo ao que desenvolverão
em sala de aula, aproximando, novamente, a teoria com a prática.
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No lançamento dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), Torre e
Zwierewicz (2009), afirmaram que, independentemente do tipo de projeto
utilizado, alguns aspectos são relevantes na sua construção, entre eles:
a) a problemática: alguma situação que necessita de reflexão e
discussão norteia os projetos, a partir disso se estabelecem os
objetivos ou metas;
b) coleta de dados: informações e referenciais acerca da problemática;
c) elaboração de propostas: possíveis soluções para a problemática;
d) resultados: obtidos a partir das possíveis soluções.
O que diferencia, contudo, a metodologia dos demais projetos que vêm
sendo implementados no ensino brasileiro e de outros países é que “[...] um
Projeto Criativo Ecoformador representa um referencial de ensino e de
aprendizagem baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e na
busca do desenvolvimento integral da pessoa.” (TORRE; ZWIEREWICZ, p. 155,
2009). Para isso, envolve currículo e realidade e favorece a articulação teóricoprática, indo além do acesso aos conhecimentos historicamente produzidos, sua
interpretação e análise crítica, conforme preveem os três primeiros paradigmas
destacados neste projeto (Paradigma Positivista, Paradigma Interpretativo e
Paradigma Sociocrítico).
O PCE se assenta em fatos/aspectos/condições relevantes para os
estudantes, buscando relação das demandas locais/globais com o currículo.
Nesse processo, transcende o conhecimento em si, para promover atitudes
colaborativas que favorecem a transformação individual e coletiva, buscando
também melhorar a relação com o ambiente, por isso, é flexível e aberto para
incorporar as necessidades que surgem durante o seu desenvolvimento
(TORRE; ZWIEREWICZ, 2009).
Essa metodologia possibilita ao docente e discente maior protagonismo,
reajustando os objetivos sempre que necessário, sem perder a visão sobre as
metas que caracterizam a capacidade criativa e a transformação. Para isso,
trabalha para além das competências em si, conectando o processo aos valores
que favorecem o bem-estar individual, social e ambiental.
Em seu desenvolvimento, estimula a iniciativa, a originalidade, a
imaginação tanto dos discentes como os docentes, que passam compartilhar o
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processo de ensino e aprendizagem. Nesse processo, o papel do docente
ultrapassa a perspectiva de mero instrutor para estimular, orientar, impulsionar,
conectar e mediar os estudantes por meio de itinerários que favorecem a
formação integral, estimulando que se desenvolvam em parceria e, ao superar
desafios, se transformem, transformando, concomitantemente, a realidade,
condição que prioriza indicações de Morin (2009), quando afirma que a
transformação externa se concretiza mediante a transformação interna, e de
Maturana (2002), quando afirma que a transformação de uma instituição se torna
possível quando os que a integram também e transformam. Por isso, a
aprendizagem vai além da sala de aula, para incorporar outros cenários que dão
vida ao projeto.
A metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) emerge do
paradigma ecossistêmico, considera o pensamento complexo e se define a partir
de um olhar transdisciplinar e ecoformador, portanto, existem alguns conceitos
didáticos matrizes apontados por Torre e Zwierewicz (2009), selecionados a
partir das contribuições de Moraes (2004, 2008) que o norteiam, entre eles, a
consciência, o sentido de colaboração e diálogo, a conexão com a vida, o
desenvolvimento de valores, a autonomia, a criatividade, sistematizados no
Quadro 3:
Quadro 4 – Conceitos didáticos matrizes
Conceito
Descrição
É um conceito nuclear da didática da complexidade e da
A consciência
transdisciplinaridade, tornando visível algo que não era.
Este caráter precisa estar presente nas relações entre todos os
O caráter colaborativo
envolvidos no processo educativo e, nesse processo, a
e dialogante
interculturalidade, deve acompanhar toda proposta educacional.
Se manifesta na conexão com a vida como ponto de partida e de
Sentipensar e
chegada, inspirando motivações, analogias e relações entre os
vivenciar
conteúdos. Nesse sentido, não basta conhecer para saber, é
preciso dar vida, experimentar, sentir; isso é, incorporar a
dimensão emocional junto à cognitiva (Sentipensar) nas
aprendizagens.
Os valores se convertem em metas, em pontos de referência dos
Valores humanos e
projetos que pretendem transcender a mera transmissão de
sociais
conteúdos.
São valores que acompanham o desenvolvimento de
Autonomia e
competências, habilidades e atitudes que explícita ou
criatividade
implicitamente acompanham os projetos.
Uma das grandes vantagens da aprendizagem por meio de
projetos, especialmente os destacados nesta pesquisa, é que os
conteúdos formativos se relacionam de forma espontânea e
Currículo articulado
natural, como na vida, superando a reiterada fragmentação dos
conhecimentos.
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Na idealização, estruturação, execução e apresentação de um
projeto se consideram estratégias diversificadas. [...] A formação
ética e moral pode ser conquistada por meio deste processo
metodológico.
Um projeto transdisciplinar e criativo requer um tipo de valorização
e avaliação que vai além da simples comprovação de
Avaliação polivalente,
conhecimentos. [...] falamos de avaliação formadora porque todo
continuada, formadora
processo de autoaprendizagem se constitui no maior referencial
que a formação alcança, é muito mais confiável que as
classificações que pode outorgar o docente preocupado por
conhecimentos específicos do currículo pré-determinado.
Fonte: Torre e Zwierewicz (2009), adaptado de Moraes (2004, 2008)
Estratégias múltiplas e
diversificadas

Esses referenciais didáticos potencializam a relevância dos Projetos
Criativos Ecoformadores (PCE) como metodologia de ensino transdisciplinar e
ecoformadora. A partir deles, é possível descobrir novos referenciais para
organização dos processos de ensino e de aprendizagem, considerando as
demandas de cada contexto, sem desconsiderar a realidade global.
Além dos conceitos matrizes, os Projetos Criativos Ecoformadores
(PCE) possuem também seus organizadores procedimentais. A opção dos
organizadores resulta das reflexões em relação à necessidade das Escolas
Criativas terem como base dos projetos a realidade de cada entorno educativo,
mas ir mais adiante do seu ponto de partida, “[...] formando em competências,
atitudes e valores que preparem a partir da vida e para a vida, utilizando-se de
problemáticas reais que priorizem o desenvolvimento de uma consciência de
harmonização pessoal, social e planetária.” (ZWIEREWICZ, 2011, p. 102).
Ao lançar a metodologia na obra ‘Uma escola para o século XXI, Torre
e Zwierewicz (2009) destacam como parte das características dos Projetos
Criativos Ecoformadores (PCE):
- representam um referencial de ensino e aprendizagem baseado na
autonomia, transformação, colaboração e busca do desenvolvimento
integral;
- partem dos interesses dos (as) estudantes e de sua realidade,
transcendendo o conhecimento científico, por meio do desenvolvimento
de atitudes colaborativas, solidárias e conectadas com a vida;
- estimulam uma prática educativa flexível e aberta às emergências que
precedem sua aplicação e as que surgem durante seu desenvolvimento;
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- fomentam a resiliência dos (as) estudantes e dos(as) próprios(as)
docentes, que ressignificam seu pensamento enquanto ajudam a
ressignificar o entorno.
Para que seja possível uma prática pedagógica diferenciada por meio da
metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) é necessário que os
docentes se apropriem dos organizadores conceituais, situados na Figura 2, e
compreendam cada etapa que será descrita a seguir, considerando os registros
de Torre e Zwierewicz (2009):
Figura 2 – Organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)

Epítome
Legitimação
teórica

Polinização

Avaliação
emergente

Legitimação
pragmática

Coordenadas
temporais

Perguntas
geradoras

Itinerários

Metas
Eixos
norteadores

Fonte: Zwierewicz (2014) adaptado de Torre e Zwierewicz (2009)

Considerando que a pretensão do PCE é que os processos de ensino e
de aprendizagem se conectem à vida, a partir de uma prática pedagógica
transdisciplinar e ecoformadora, e devolvam a ela algo que melhore a realidade
individual, social e ambiental, os organizadores conceituais são assim
delimitados por Zwierewicz e Torre (2009):
 Epítome: é o ponto de partida, a âncora, o entorno de interação entre
teoria e prática e, portanto, entre ciência e realidade, seus valores,
problemas e avanços. Como momento fundamental para criar o clima
propício para a aprendizagem, a situação se caracteriza como um
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movimento em que os estudantes interagem com a realidade atual e
projetam perspectivas de futuro, percebendo desafios e possibilidades
a partir de uma situação-problema. Enquanto se efetiva, esse momento
deve provocar um encantamento em relação à aprendizagem, para que
o estudante se sinta impactado pela realidade conectada por meio do
projeto.
 Legitimação teórica: justifica a importância, o interesse, a atualidade,
a relevância e o impacto do projeto em função dos conhecimentos já
disseminados e implicados nos conteúdos curriculares.
 Legitimação pragmática: colabora para considerar necessidades e
potencialidades da realidade atual e futura, evitando a cegueira do
conhecimento comentada por Morin (2001). Ao atuar de forma
articulada à legitimação teórica, a legitimação pragmática auxilia na
identificação de situações emergenciais que justifiquem possíveis
intervenções, situando a importância da relação entre os conteúdos
curriculares e a realidade local e global.
 Perguntas geradoras: definir as perguntas geradoras é fundamental
para estimular a criatividade e a própria atitude indagadora,
contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas como:
reconhecer, identificar, observar, analisar, avaliar, criar, transformar e
difundir. Elas colaboram também para incluir outras dimensões para
além das cognitivas, estimulando o desenvolvimento integral.
 Metas: são os resultados fortemente desejados e marcam a direção, o
sentido dentro de uma determinada visão de ser humano e de uma
concepção educativa. Elas têm um valor para quem as propõem e, por
isso, estão dentro de cada um, da mesma forma que estão os sonhos,
as aspirações. É um termo que se diferencia quando comparado aos
objetivos, que geralmente são definidos de fora para dentro, ou seja,
do sistema para a pessoa.
 Eixos norteadores: são formados pelos objetivos, conceitos e
conteúdos; têm a tarefa de ajudar na sensibilização e na tomada de
consciência em relação ao papel de cada um diante do que se trabalha
no projeto e que, de alguma forma, está conectado à vida. Não são,
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portanto, relações de conteúdos previstos pelo sistema e trabalhados
sem uma contextualização em relação às demandas da realidade,
tampouco são elementos sem vinculação com as metas e com os
outros organizadores conceituais desta sequência didática.
 Itinerários: são constituídos por atividades organizadas desde uma
perspectiva

complexa,

transdisciplinar

e

ecoformadora.

Sua

organização está ligada aos outros organizadores conceituais e, por
isso, eles mantêm uma vinculação permanente com as perguntas
geradoras, os objetivos e os outros aspectos que constituem o projeto.
 Coordenadas temporais: constituem o tempo disponível para o
desenvolvimento do projeto, prevendo o período necessário para
alcançar as metas e possibilitar a satisfação das necessidades
individuais e coletivas – que podem ser intelectuais, emocionais,
físicas, relacionais ou de outra ordem –, bem como o tempo necessário
para o despertar da consciência diante da realidade estudada – traçar,
viabilizar e difundir as intervenções.
 Avaliação emergente: é uma atividade formativa fundamental para
comprovar os resultados das práticas e, sobretudo, para acompanhar,
revisar, compartilhar e potencializar as ações, assim como intervir e
avançar nelas. Por isso, seu foco não deve ser somente o planejado,
mas também o não previsto, o emergente e o que, por algum motivo,
passou a fazer parte do processo, tal como a tomada de consciência,
a sensibilidade, os valores, os hábitos, as relações.
 Polinização: é a fecundação do projeto no entorno em que foi
desenvolvido e em outros contextos, dando vida à proposta matricial,
de tal modo que as ideias e os valores sigam ativos após o término do
projeto, diferenciando-se das grandes ideias que têm vida curta porque
não germinam em um sistema que possibilita sua continuidade. Por
isso, é importante compartilhar o projeto e os resultados em entornos
que estimulem sua sequência, entendendo-se, portanto, que é preciso
polinizar para seguir adiante. É, em síntese, o que perdura depois do
encerramento do projeto.
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Os organizadores conceituais formam uma sequência didática que tem
no epítome a etapa de abertura da prática pedagógica e na polinização o seu
encerramento. Sua utilização colabora para superar práticas pedagógicas
centradas na simples reprodução dos conhecimentos e no distanciamento do
currículo em relação à realidade (ZWIEREWICZ, 2017).
A proposta da metodologia dos PCE poderá ser potencializada na
medida em que o docente se apropriar dos conceitos norteadores e ter a
sensibilidade de adequar a proposta a cada realidade, considerando a
necessidade dos envolvidos e do contexto em que se inserem. Por isso, o papel
do docente é determinante, já que é sua implicação na metodologia é que poderá
transformar um ensino fragmentado e linear em um processo transdisciplinar e
ecoformador.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO

Toda pesquisa implica um percurso metodológico permeado por
escolhas definidas com base no problema que a norteia e nos objetivos
propostos. Considerando a relevância desse processo, este capítulo sistematiza
as condições que envolvem a realização do estudo, delineando além dos tipos e
abordagens de pesquisa, a população e amostra, as técnicas e instrumentos
selecionados para a coleta de dados e as formas de tratamento, bem como o
atendimento dos preceitos éticos que orientam as pesquisas envolvendo seres
humanos.

4.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM
A realização do estudo se caracteriza por uma pesquisa-ação, apoiada
nas pesquisas bibliográfica e documental. Thiollent (2000) lembra que uma
pesquisa-ação requisita uma ação por parte dos envolvidos no problema
emergente, enquanto Gil (2007, p. 44) destaca que a bibliográfica é utilizada para
a análise de estudos precedentes e Marconi e Lakatos (2010) afirmam que a
pesquisa documental é definida pela coleta de dados em documentos.
A pesquisa-ação esteve implicada no desenvolvimento do programa
formativo, objeto central deste estudo. Já a pesquisa bibliográfica teve como foco
a análise de outros programas formativos, desenvolvidos e publicados a partir
da perspectiva das Escolas Criativas, enquanto a pesquisa documental se
dimensionou a partir da análise de registros relacionados ao processo formativo
e seus resultados, especialmente, o projeto didático elaborado e desenvolvido
coletivamente pela equipe que participou do programa formativo e de estudantes
que visitaram a etapa de ‘polinização’ dos seus resultados.
Quanto à abordagem, foi priorizada a qualitativa, ainda que a quantitativa
tenha se feito presente em determinados momentos. Destaca-se que abordagem
qualitativa se difere da quantitativa “[...] à medida que não emprega um
instrumento estatístico como base do processo de análise de um problema. Não
pretende

numerar

ou

medir

unidades

ou

categorias

homogêneas.”
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(RICHARDSON et al, 2007, p. 79). A abordagem quantitativa, por sua vez, tem,
entre seus pressupostos básicos, a “[...] busca pela objetividade mediante o
desenvolvimento de técnicas que situem os dados à margem dos significados,
interpretações e valores da sociedade e dos investigadores.” (CARDONA, 2002,
p. 29). Enquanto a abordagem qualitativa norteou o processo de análise das
práticas atuais, bem como a eficácia do programa formativo para sua
transformação, a qualitativa foi fundamental para conhecer necessidades
formativas e caracterizar o perfil docente.

4.2 LÓCUS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada na EMEB Rodolfo Nickel, situada no
Assentamento Hermínio Gonçalves dos Santos, interior do município de Caçador
- SC, ou seja, é uma escola do campo. A comunidade é extremamente rica em
fontes de água e possui grande potencial agrícola, sendo produtiva o ano todo,
condição que dimensiona a economia da localidade.
A instituição atende atualmente 65 crianças matriculadas nos últimos
anos da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os
estudantes residem na comunidade e têm pouco acesso à área urbana, bem
como às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
O corpo docente é formado por oito professores, três de turma e cinco
de disciplinas específicas, as quais compreendem: Arte, Educação Física,
Filosofia, Inglês e Informática. Há também uma Especialista em Assuntos
Educacionais, profissional responsável pelas demandas pedagógicas e
administrativas da escola, sendo a mesma responsável por esta pesquisa.

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA
Foram participantes diretos desta pesquisa os oito docentes que fazem
parte da equipe docente da instituição e 18 (dezoito) estudantes que participaram
do ‘Projeto Criativo Ecoformador: As aventuras de Felpo Filva na escola do
campo’, desenvolvido na escola pesquisada a partir da participação dos
docentes no Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas. Em relação à
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equipe de docentes, a amostra foi equivalente à população total de profissionais
que atuam na escola, enquanto da população formada por 65 (sessenta e cinco)
estudantes, foi selecionada uma amostra de 11,7%. Também participaram do
estudo: uma gestora vinculada à Secretaria de Educação de Caçador que
acompanhou o processo de formação e avaliou seus resultados, bem como 50
(cinquenta) estudantes selecionados entre os 112 (cento e doze) que visitaram
a escola na parte final do desenvolvimento do ‘Projeto Criativo Ecoformador: As
aventuras de Felpo Filva na escola do campo’, ou seja, na sua polinização.

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio dos seguintes instrumentos:
- dois questionários: um para avaliar o perfil dos docentes e suas
necessidades formativas (Apêndice I) e outro para avaliar os resultados
do programa na percepção dos referidos profissionais (Apêndice II);
- um roteiro de entrevista aplicado aos estudantes (Apêndice III);
- Dois formulários: um formulário para análise de programas formativos
precedentes (Apêndice IV) e outro formulário para análise das práticas
desenvolvidas a partir da formação (Apêndice V).
O questionário utilizado na primeira etapa foi elaborado pela
pesquisadora e validado por uma equipe de profissionais com vínculo com a
temática. Para a segunda etapa, o instrumento foi reformulado para que
possibilitasse avaliar o programa formativo. Os demais instrumentos foram
elaborados pela pesquisadora com base nos referencias teóricos e na
metodologia de ensino que integrou o Programa de Formação-Ação em Escolas
Criativas.

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS
A pesquisa compreendeu a diferentes etapas e a utilização de diferentes
instrumentos para a coleta de dados. No Quadro 4 são sistematizadas as etapas,
bem como os instrumentos utilizados, os procedimentos de aplicação e as fontes
de pesquisa.
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Primeira

Publicações
vinculadas
à
Rede
Internacional de
Escolas
Criativas (RIEC)

de
de

Terceira

Segunda

Analisar
programas
formação
docentes

Quarta

Formulário

Docentes

Sem uso de
instrumento
específico

Sem uso de
instrumento
específico

Conhecer
percepção
estudantes
visitantes

Sexta
Sétima

Depois da formação

Questionário

Caracterizar o
perfil docente e
suas
necessidades
formativas

Conhecer
a
percepção dos
docentes e da
gestora
durantes
as
atividades
formativas

Quinta

Durante a formação

Antes da formação

Quadro 5 – Etapas da pesquisa e respectivas especificidades
Período
Etapa
Instrumento
Objetivo
Fontes/sujeide pesquisa
tos implicados

Formulário

Roteiro
entrevista

de

Questionário

a
de

Sistematizar as
ações
planejadas no
projeto
desenvolvido na
escola
Conhecer
a
percepção dos
estudantes em
relação à prática
pedagógica dos
docentes
Analisar
as
contribuições do
programa para a
transformação
da
prática
pedagógica

Docentes
gestora

Estudantes
visitantes

Docentes

e

Procedimentos
O
preenchimento
foi
individualizado,
respeitando um
tempo
hábil
entre a entrega e
a devolução.
Levantamento
das publicações
e
respectiva
análise
para
preenchimento
do formulário
Gravação
de
falas da equipe
durante e ao final
da
realização
das atividades
formativas
Análise
das
avaliações
do
trabalho
desenvolvido na
escola pesquisa
Análise
das
ações referentes
ao
Projeto
Criativo
Ecoformador
(PCE)

Estudantes

Aplicado a
(dezoito)
estudantes
finalização
PCE

18

Docentes

Aplicado no final
do
programa,
respeitando um
tempo
hábil
entre a entrega e
a devolução

na
do

Fonte: A pesquisadora

A análise dos dados qualitativos compilados nos questionários, nas
gravações, entrevista e relatos foi realizada a partir de definição de categorias
criadas com a finalidade de conhecer aspectos determinantes para a pesquisa,
bem como aproximações e/ou divergências dos sujeitos que participaram do
estudo. O tratamento dos dados quantitativos foi feito por meio do uso do Excel,
já que tanto a amostra como o número de questões não foram muito amplos.
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Destaca-se também que no sentido de preservar os preceitos éticos da
pesquisa, foram utilizados quatro documentos:
- Declaração de Ciência e Concordância das instituições envolvidas;
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores de idade;
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para docentes;
- Termo de autorização de uso de imagem.
Para preservar a identidade, os sujeitos da pesquisa foram identificados
por meio de siglas. Especificamente, na análise das avaliações dos estudantes
visitantes não foi possível adotar os referidos documentos, o que reforçou a
necessidade do uso de siglas (EV1, EV2, EV3...). Além disso, destaca-se que
os textos foram disponibilizados pelos estudantes para exposição na escola,
condição que havia tornado pública as suas percepções a respeito da prática
pedagógica visitada.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa
à luz de estudos precedentes. A sequência da sistematização considera os
objetivos específicos para culminar com o proposto no objetivo geral, cujo
compromisso foi o de avaliar o potencial de um programa de formação
transdisciplinar e ecoformador para a transformação da prática pedagógica e o
atendimento das necessidades formativas dos docentes da EMEB Rodolfo
Nickel, em Caçador, Santa Catarina.
Na sistematização dos resultados, caracterizando-se, inicialmente, o
perfil dos docentes da escola pesquisada e suas necessidades formativas,
seguidas pela sistematização de programas formativos em outros contextos. A
partir de então, o programa de formação-ação envolvendo a EMEB Rodolfo
Nickel é apresentado, bem como sua avaliação na perspectiva dos docentes que
participaram da formação e atuaram de forma convergente em sala de aula, dos
estudantes

que

participaram

do

desenvolvimento

do

Projeto

Criativo

Ecoformador (PCE), estruturado pelos docentes durante o programa de
formação-ação e dos estudantes visitantes da primeira Mostra do Conhecimento.
Para ampliar a compreensão sobre o processo de formação-ação, entre a
apresentação do programa formativo e sua avaliação, sistematiza-se o Projeto
Criativo Ecoformador (PCE) elaborado pelos docentes durante a formação e
aplicado na escola pesquisada no decorrer do ano letivo, contextualizando,
dessa maneira, práticas desenvolvidas durante os encontros formativos,
condição que traduz o movimento de pesquisa com intervenção.

5.1 PERFIL DOS DOCENTES E SUAS NECESSIDADES FORMATIVAS

Os dados para caracterizar o perfil docente e suas necessidades
formativas foram coletados por meio da aplicação do questionário elaborado e
validado para esta finalidade. O instrumento foi aplicado no final do mês de
fevereiro do ano de 2018, antes do início dos encontros formativos, aos oito
docentes que atuavam na escola pesquisada.
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Dos oito docentes, predominou o sexo feminino, constituindo-se uma
equipe de sete mulheres e um homem. A predominância feminina na Educação
Básica também é comprovada por outros estudos, entre os quais, Cardoso et al.
(2011) e Mango et al. (2012). Em relação à formação, constatou-se que 18%
estão concluindo a graduação, 55% possuem graduação completa e 27% pósgraduação lato sensu.
O tempo de atuação na docência também se diferencia entre os
membros da equipe, sendo que 12% atuavam a menos de um ano, 37% de dois
a cinco anos, 38% de seis a dez anos e 13% de onze a 15 (quinze) anos,
predominando, portanto, o que atuam a menos de dez anos. Esses resultados
são discutidos à luz de Huberman (1992), autor que avalia um o ciclo de vida dos
docentes, afirmando que existem fases pelas quais passam os referidos
profissionais no decorrer da sua atuação. Apesar de não ser um padrão que
atinge todos os profissionais e que as etapas não são rígidas, resgatamos o
estudo deste autor como uma forma de refletir sobre a relevância de uma
formação que estimule a resiliência e valorize os docentes.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo autor, os profissionais que
atuavam na docência nos seus três primeiros anos situavam-se no que ele
definiu como a fase da ‘entrada na carreira’, momento em que para os autores
que subsidiam seus estudos se define pela ‘sobrevivência’ e ‘descoberta’. Já os
que ultrapassavam essa fase e permaneciam na docência até de dez anos de
carreira passavam à fase da ‘estabilização’, do ‘comprometimento definitivo’ ou
da ‘tomada de responsabilidades’ e que definia o momento de escolha de uma
identidade profissional. Por fim, os que passavam dos dez anos ingressavam na
fase da ‘diversificação’ ou de ‘experimentação’, que lhes oportunizava testar
novas possibilidades pedagógicas.
Como a fase subsequente definida por Huberman (1992) foi a de ‘por-se
em questão’, ou seja, da dúvida em relação à escolha profissional, a
possibilidade dos docentes da EMEB Rodolfo Nickel participarem de um
programa de formação-ação que atenda suas necessidades pode ser
determinante para sua permanência na Educação Básica. Reitera-se que,
apesar da flexibilidade, as etapas foram aqui destacadas para alertar sobre
relevância de uma formação que, de fato, considere a realidade docente, já que
existem pesquisas que comprovam a desmotivação e problemas de saúde
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decorrentes da realidade educacional, entre as quais, as de Lima e Silva (2014)
e Ceballos e Santos (2015).
Dentre os oito docentes, 87% participaram de formações continuadas
nos últimos dois anos. Ao serem questionados sobre a aplicação dos
conhecimentos trabalhados no decorrer das formações, 43% afirmaram que os
utilizavam eventualmente em sala de aula e 57% utilizavam quase sempre. Esse
resultado converge com as preocupações de Nóvoa (1992) quando afirma que
a formação de qualidade se dá no coletivo, não antes, nem depois, mas junto
com a transformação da escola, pois é onde acontece a transformação do
docente e, consequentemente, dos estudantes.
Quanto às necessidades formativas, os docentes investigados foram
questionados sobre os maiores desafios na sala de aula, temas para formações
futuras e melhorias necessárias na instituição. A perspectiva era de que as
respostas contribuíssem para elaboração do programa de formação-ação,
atendendo, dessa forma, suas necessidades formativas.
Entre os desafios de atuar na escola do campo investigada, destacaram
a pouca participação dos pais nas atividades escolares e a indisciplina dos
estudantes. Situaram também a falta de interesse por parte dos estudantes, a
falta de domínio de alguns conteúdos prévios indispensáveis para a sequência
dos estudos, além do desejo de que a equipe da Secretaria de Educação
ampliasse sua participação nas atividades escolares. Os resultados são
sistematizados no Gráfico 1:
Gráfico 1 – Desafios da escola indicados pelos docentes pesquisados

Desafios da escola pesquisada
Pouca participação dos pais nas
atividades escolares

3

Indisciplina dos alunos

3

Participação limitada da Secretaria de
Educação

1

Falta de interesse por parte dos
estudantes

1

Falta de domínio de alguns conteúdos

1

Fonte: A pesquisadora
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Em relação aos temas para formações futuras, os docentes destacaram
o planejamento e a metodologia de ensino, seguidos pelo Projeto Político
Pedagógico (PPP) e pela inclusão. Esses resultados são sistematizados no
Gráfico 2.
Gráfico 2 – Temas sugeridos pelos docentes pesquisados para formações futuras

Temas para formações futuras
Projeto Político Pedagógico

1

Inclusão

1

Metodologia de ensino

3

Planejamento

3

Fonte: A pesquisadora

A necessidade de destacar o planejamento e a metodologia de ensino
na formação docente converge com condições priorizadas nos dois programas
de formação analisados no decorrer da pesquisa: o Programa de (Eco)
formação, desenvolvido na Escola de Educação Básica Municipal Visconde de
Taunay – EBMVT; o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas,
desenvolvido em diferentes municípios catarinenses.
Quanto às fontes mais utilizadas no planejamento do ensino, os
docentes destacaram a Internet, como pode ser observado no Gráfico 3. A opção
demonstra que a equipe prioriza fontes alternativas para o planejamento do
ensino durante o ano letivo, evitando o uso exclusivo do livro didático.
Gráfico 3 – Fontes utilizadas pelos docentes pesquisados no planejamento do ensino

Fontes utilizadas no planejamento do ensino

7

Internet

Livros de literatura

Fonte: A pesquisadora

1
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Os docentes também foram questionados quanto a melhorias
necessárias na instituição. Nas respostas, 50% afirmaram que são necessárias
melhorias na infraestrutura e os demais situaram a formação continuada, a
interdisciplinaridade, a cooperação e a flexibilidade com relação a horários das
aulas, conforme explicitado no Gráfico 4.
Gráfico 4 – Necessidades observadas pelos docentes pesquisados em relação à escola

Necessidades para melhorar a instituição pesquisada
Flexibilidade com relação a horário das aulas

1

Cooperação

1

Interdisciplinaridade

1

Formação continuada

1

Infraestrutura

4

Fonte: A pesquisadora

Os aspectos indicados pelos docentes pesquisados mobilizam os
programas formativos analisados e, em sua adaptação para o contexto da
pesquisa, integram a proposta oferecida aos mesmos. Como exemplo, destacase a possibilidade de a formação continuada favorecer a colaboração. Ao fazer
uma síntese de relatos de docentes que participam do Programa de FormaçãoAção em Escolas Criativas em outros municípios, Zwierewicz et al. (2017)
afirmam que um dos destaques dos docentes é justamente à ampliação do
trabalho colaborativo entre eles e, entre eles, os gestores, os estudantes e a
comunidade.
As necessidades apontadas pelos docentes pesquisados convergem,
portanto, com especificidades consideradas nos programas de formação
analisados. Isso facilitou a adaptação dos programas ao contexto da escola do
campo, favorecendo a estruturação de uma proposta que considerasse a
realidade local.
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5.2

ANÁLISE

DE

PROGRAMAS

DE

FORMAÇÃO

CONTINUADA

NORTEADOAS PELA TRANSDISCIPLINARIDADE E PELA ECOFORMAÇÃO

Considerando as demandas das escolas do campo, indicadas por Arroyo
(2006, p. 114) ao afirmar que seu sistema educativo se afirmará quando “[...] se
entrelaçarem com a própria organização dos povos do campo, com as relações
de proximidade inerentes à produção camponesa [...].” Para o autor essa
condição implica tanto a vizinhança como as famílias e os grupos, para que se
enraíze e se aproxime das “[...] formas de vida centradas no grupo, na articulação
entre as formas de produzir a vida.”
Para atender essa necessidade no decorrer desta pesquisa com
intervenção, foram selecionados dois programas de formação continuada que
considerassem em seu desenvolvimento um movimento de formação-ação,
mobilizados por iniciativas que aproximam o currículo escolar à realidade das
escolas implicadas. Entre os programas publicados, optou-se pela seleção de
duas propostas que se configuram pelo viés da transdisciplinaridade e da
ecoformação. São elas:
- (Eco)formação de Professores na Educação Básica: desenvolvido
na Escola Básica Municipal Visconde de Taunay (EBMVT), no município de
Blumenau, Santa Catarina, o referido programa foi criado pela pesquisadora
Pukall (2017), sendo aplicado inicialmente entre nos anos de 2015 e 2016. O
programa foi estruturado com base no segundo programa formativo,
apresentado na sequência, e constituiu a intervenção vinculada à Dissertação
do Mestrado da referida pesquisadora durante seus estudos no Programa de
Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e
Matemática (PPGECIM), da Universidade Regional de Blumenau (FURB)
(PUKALL; SILVA; ZWIEREWICZ, 2017).
- Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas: aplicado pela
primeira vez em 2009, em Gravatal, Santa Catarina, e aperfeiçoado nos anos
posteriores, o referido programa teve como base uma experiência preliminar
desenvolvida na Escola Barriga Verde (EBV), de Orleans, Santa Catarina
(ZWIEREWICZ, 2017). Criado por Zwierewicz (2011), o programa atualmente é
desenvolvido nas Redes Municipais de Ensino como de Paulo Lopes, São

75
Ludgero e Santa Rosa de Lima, além Timbó Grande e também na escola lócus
desta pesquisa.
Para análise dos dois programas foram utilizadas as seguintes
categorias: a) concepção pedagógica norteadora; b) opção metodológica; c)
resultados. Por meio dessas categorias foi possível analisar o pensar e o fazer
pedagógico e sua influência em mudanças ocorridas a partir do desenvolvimento
dos programas.
- Concepção pedagógica: a estruturação de ambos os programas se
caracterizou pela transdisciplinaridade e pela ecoformação. E, ainda que o
Programa de (Eco)formação de Professores na Educação Básica evidencie com
mais ênfase a ecoformação, a transdisciplinaridade está presente nas duas
propostas, como pode ser observado na sequência.
[...] fica claro que precisamos pensar em uma formação que no
possibilite ir além do ensino conteudista e fragmentado, pois
mesmo entendendo que os conteúdos são importantes para
nossa prática pedagógica, sabemos que não são mais
suficientes [...] (PUKALL, 2017, p. 29).

A preocupação da autora revela que a prática pedagógica disciplinar e
até mesmo interdisciplinar não atende o propósito do programa. Ou seja, para ir
além do ensino conteudista é necessário implicar o que está além, entre e
através das disciplinas, como menciona Nicolescu (2014) ao definir a
transdisciplinaridade.
Para evidenciar a relação entre a transdisciplinaridade e a ecoformação,
Pukall (2017) faz referência a Pineau (2008) quando afirma que formação
docente norteada pela transdisciplinaridade se converte em ecoformação, pois
se articula com os três níveis da realidade: o eu, o outro e o meio ambiente.
O mesmo acontece no Programa de Formação-Ação em Escolas
Criativas, condição caracterizada nos registros de sua criadora, ao afirmar que
na primeira experiência realizada em Gravatal, ficou visível que os docentes
pretendiam “[...] transgredir o ouvir para sentir a complexidade, trabalhar
envoltos por práticas transdisciplinares e vivenciar a ecoformação, praticando,
no próprio processo formativo, as ideias defendidas pelas Escolas Criativas [...]”
(ZWIEREWICZ, 2011, p. 142). A autora também registra que essa primeira
experiência da proposta em Gravatal ampliou alternativas como a que descreve
na sequência:
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Especificamente no sul catarinense e na cidade de Paulo Lopes,
as experiências têm redimensionado a organização curricular,
aproximando conteúdo e realidade. Assim, espera-se estimular
o sentido de pertencimento, favorecendo a formação integral, a
religação dos saberes e a consciência planetária a partir dos
pensares e fazeres locais (ZWIEREWICZ, 2017, p. 220).

Ao vincular transdisciplinaridade e ecoformação, a preocupação dos dois
programas é, sobretudo, com uma formação continuada dos docentes capaz de
contribuir na própria transformação, estimulando, ao mesmo tempo, que estes
possam ressignificar suas ações, seu local de trabalho, sua comunidade e, dessa
forma, atender o que propõe Morin (2009) quando afirma que para transformar
a realidade é preciso transformar-se também.
- Metodologia de ensino: tanto o Programa de (Eco)formação de
docentes em Educação Básica como o Programa de Formação-Ação em
Escolas Criativas têm como base para seu desenvolvimento a metodologia dos
Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). As publicações que sistematizam as
duas propostas reforçam essa opção.
Pukall (2017) descreve que organizou a (Eco)formação continuada de
professores utilizando os Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) como recurso
metodológico, na busca por uma formação concebida e construída a partir das
necessidades e problematizações levantadas pelo grupo pesquisado. Ela
também registra que o programa foi estruturado em 14 encontros ao longo dos
anos de 2015 e 2016.
Percebe-se

também

a

convergência

da

proposta

com

a

transdisciplinaridade e a ecoformação quando a pesquisadora relata que os
organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)
passaram a ser a linha norteadora da (Eco)formação continuada, para que os
professores se apropriassem da prática desejada para o ensino dos estudantes
(PUKALL, 2017).
O uso da metodologia também é detectado nas publicações sobre o
Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas. Nesse caso, é justificada
pelas possibilidades que oferece para transitar de um ensino linear para práticas
pedagógicas transdisciplinares e ecoformadoras (ZWIEREWICZ, 2018).
Em sua dinamização, a referida metodologia tem seu ponto de partida
“[...] ancorado na vida, estimulando que os docentes e estudantes posam ‘ir além
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da reprodução de conhecimentos’ e ‘além da análise crítica da realidade’ [...]
(ZWIEREWICZ, 2013, p. 166, grifos da autora). A partir de então, colaboram para
a viabilização de propostas e intervenções que qualifiquem a vida dos envolvidos
na proposta e de seus entornos, fomentando a resiliência dos que se implicam
em seu desenvolvimento, afirma a autora.
- Resultados: os resultados de ambos os programas vêm sendo
difundidos nas redes sociais vinculadas a diferentes escolas da Educação
Básica, eventos, livros e artigos científicos. Destacamos alguns deles no sentido
de evidenciar a relevância da matriz conceitual e metodológica que os norteia
para a transformação da prática pedagógica.
Ao analisar resultados do Programa (Eco)formação de Professores na
Educação Básica, observou-se que todas as áreas do conhecimento foram
envolvidas tanto na (eco)formação quanto na elaboração e aplicação dos
diferentes Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) criados pelos docentes. Além
disso, a heterogeneidade na equipe de participantes da (Eco)formação
continuada ampliou possibilidades para a troca de experiências (PUKALL, 2017),
valorizando o trabalho colaborativo.
O acompanhamento da proposta formativa, por meio da pesquisa
vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências Naturais e Matemática (PPGECIM), da Universidade Regional de
Blumenau (FURB) também evidenciou que a opção conceitual e metodológica
norteadora da formação estimulou a criatividade e respeitou a individualidade e,
dessa forma, foi possível transcender o conhecimento na relação com os
conteúdos para promover iniciativas de colaboração que estimulam o sentido de
pertencimento e de empoderamento, delineando o ir além, através e além do
conteúdo escolar (PUKALL, 2017).
Em relação ao Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, a
ênfase do viés transdisciplinar e ecoformador tem contribuído para superar a
linearidade presente nas práticas pedagógicas. Nesse processo, colabora para
transformar o pensamento docente, enquanto também colabora para transformar
suas práticas e, em decorrência, o entorno escolar, porque fortalece uma postura
mais investigativa, interativa, proativa, solidária e colaborativa (ZWIEREWICZ,
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2018). A autora também faz referência que ao optar pelo uso da metodologia dos
Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) estimulou-se:
[...] a ampliação da criatividade docente, a aproximação entre
escola e comunidade, mudanças na forma de planejar o ano
letivo e nas estratégias utilizadas em sala de aula e para além
dela, bem como o protagonismo dos estudantes quando
transladam de uma posição de inércia para vivenciar um
currículo conectado (ZWIEREWICZ, 2018, p. 183).

O uso de uma metodologia conectada com a concepção pedagógica,
portanto, evidencia resultados que comprovam a transformação da prática
pedagógica, como se pretendia nesta pesquisa. Dessa forma, justifica-se a
utilização dos dois programas aqui destacados na elaboração da proposta
formativa delineada para a EMEB Rodolfo Nickel, pois colaboram para atender
diferentes demandas, entre elas, aquela que González Velasco (2016) denomina
como religação dos saberes, condição determinante para os processos de
ensino e de aprendizagem em escolas do campo.
Em contrapartida, destaca-se que a opção pelo Programa de FormaçãoAção em Escolas Criativas se deve pela proximidade da orientadora desta
pesquisa com a proposta, pelo título fazer referência às próprias Escolas
Criativas e pelo acesso à descrição das etapas publicadas por Zwierewicz et al.
(2017) e sistematizados no Quadro 2 deste estudo. Dessa forma, apesar dos
dois programas analisados considerarem em sua dinamização os organizadores
conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), a difusão das etapas
do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas contribuiu para vislumbrar
a proposta no momento de seu planejamento e sua adaptação em conformidade
com as sugestões dos profissionais da escola do campo que participaram do
processo formativo, por isso, a valorização da expressão ‘formação-ação’.

5.3 O PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS:
PERTINÊNCIA

E

EMPATIA

NOS

PROCESSOS

DE

ENSINO

E

APRENDIZAGEM

A partir das análises dos programas de formação precedentes, a
caracterização do perfil e a identificação das necessidades formativas dos
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docentes da EMEB Rodolfo Nickel, foi possível estruturar um programa com o
objetivo de superar os desafios da instituição pesquisada, sem desvalorizar os
potenciais que a mesma já apresentava. Dentre as especificidades da escola,
destaca-se a disponibilidade dos docentes participarem tanto da formação, como
da elaboração e aplicação do Projeto Criativo Formador (PCE), sistematizado na
próxima seção, e também da pesquisa, cuja intenção era conhecer a influência
desse processo na transformação das suas práticas pedagógicas.
Entre os oito participantes, apenas dois docentes tinham seu
enquadramento profissional como efetivos na instituição, mas devido à
aproximação com a prática pedagógica que a escola vem tendo desde 2017,
quatro docentes contratados em caráter temporário voltaram a trabalhar nela no
ano de 2018. Isso possibilitou a continuidade de algumas ações que já vinham
sendo promovidas na escola, bem como o estreitamento das relações com toda
a equipe, o que facilitou significativamente o trabalho a partir do programa
proposto.
A proposta formativa foi pautada nos princípios que norteiam as Redes
Internacionais de Escolas Criativas (RIEC e RIEC Brasil), especialmente a
transdisciplinaridade e a ecoformação, sem, contudo, minimizar as indicações
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e das Diretrizes
Curriculares para a Educação Infantil da Associação dos Municípios do Alto Vale
do Rio do Peixe (AMARP) (AMARP, 2014) e também a Proposta Curricular do
município de Caçador (CAÇADOR, 2017).
O programa foi coordenado pela pesquisadora e sua orientadora e
organizado em cinco encontros, totalizando a carga horária de 24 horas. Os
quatro primeiros foram realizados após o horário das aulas, na Secretaria
Municipal de Educação (SME) de Caçador, havendo um cuidado no convite e no
acolhimento dos participantes, conforme evidencia a Figura 3.
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O último encontro ocorreu no Centro
Comunitário

próximo

à

Figura 3 – Convite para a formação

escola,

durante a etapa da polinização que
constituiu

a

Conhecimento

primeira

Mostra

realizada

do
pela

instituição.
O programa contou com a
participação de todos os docentes, da
coordenadora

do

Ensino

Fundamental da SME, bem como da
pesquisadora e da orientadora da Fonte: Acervo da pesquisadora
pesquisa. Além dos encontros gerais
de formação, foram realizadas reuniões na escola durante as horas-atividade
dos docentes, bem como um acompanhamento sistemático da pesquisadora no
desenvolvimento do Projeto Criativo Ecoformador (PCE) que envolveu todas as
turmas da escola, condição que contribuiu para o replanejamento de algumas
das ações propostas no decorrer das próprias etapas sistematizadas na
sequência.
Na descrição das etapas, pode ser observada a mobilização dos
docentes na consolidação de uma formação que, de fato, se traduz pela ação.
Não se trata de uma formação no formato tradicional, pois enquanto contribui
com o aprofundamento da concepção pedagógica, prioriza uma metodologia que
estimula a aplicação em sala de aula, com os estudantes, do proposto
coletivamente pela equipe. Dessa forma, pretendia-se melhorar os índices que
indicavam que um percentual elevado de docentes utilizava eventualmente em
sala de aula o que trabalhavam nas formações, como foi detectado com a
aplicação do questionário sobre as necessidades formativas.
Antes da sistematização das etapas, destaca-se que as mesmas são
flexíveis, tanto que sua sequência foi adaptada às necessidades dos docentes
da escola pesquisada. Além disso, a sistematização das atividades realizadas
em cada uma evidencia um movimento de formação-ação e, por isso, muitas das
condições e ações são construídas no decorrer do próprio processo.
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- Etapas da conexão e projeção: como registrado no Quadro 2, a
primeira etapa consiste no início do programa e objetiva impactar os
participantes, utilizando estratégias para que possam situar suas práticas,
identificando e valorizando as inovações realizadas antes do início da formação,
bem como os desafios a serem enfrentados, além de trabalhar as bases teóricas
que norteiam o programa e as possibilidades metodológicas e avaliativas. A
segunda, por sua vez, prevê planejamentos que tem como objetivo reduzir a
distância entre o realizado e o desejado. É, portanto, a etapa da definição dos
Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) (ZWIEREWICZ et al., 2017).
As primeiras etapas foram agrupadas no primeiro encontro que
aconteceu no início do mês de março de 2018, com o objetivo de situar e
valorizar as inovações realizadas antes do início da formação, bem como os
desafios a serem enfrentados e a criação de possibilidades para reduzir a
distância entre o realizado e o almejado. Foi um momento essencial para
conectar a proposta com as reais necessidades dos docentes, por meio de um
planejamento colaborativo e pertinente.
Considerando o epítome, ou seja, o primeiro organizador conceitual dos
Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), as etapas iniciaram com a ‘dinâmica
do barco’. Foi solicitado a cada docente que dobrasse um barco de acordo com
o formato que haviam aprendido no decorrer de sua trajetória escolar.
Em um primeiro momento todos os docentes utilizaram um formato
comum, comprovando o quanto a escola uniformiza conhecimentos e ações. Em
seguida, foram desafiados a dobrar um novo barco utilizando um formato
diferente.
A dinâmica teve o objetivo de refletir sobre as práticas pedagógicas
ainda presentes na educação atual da escola pesquisada, bem como na
realidade da educação brasileira. Por isso, observaram que em um primeiro
momento todos reproduziram aquilo que já sabiam, e todos sabiam praticamente
somente uma forma, fazendo com que quase todos os barcos ficassem iguais.
Essa

forma

de

agir

foi

confrontada

a

práticas

pedagógicas

reprodutivistas. Foi o momento de recorrer a autores que subsidiam reflexões
sobre essa persistência, entre eles, situou-se Moraes (2001) que faz referência
à escola tradicional, uma perspectiva ainda presente na realidade atual por meio
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do ensino descontextualizado, linear e fragmentado, fruto do paradigma
positivista.
Após a dinâmica, a proposta preliminar do programa e seus objetivos
foram apresentados, justificando a escolha de seu subtítulo ‘pertinência e
empatia nos processos de ensino e aprendizagem’. Acolhido pela equipe, o
subtítulo procurava manter uma relação com as especificidades da escola do
campo

pesquisada,

prevalecendo

as

informações

obtidas

sobre

as

necessidades formativas, quando a maioria optou pelo planejamento e por
metodologias de ensino.
Na ocasião, o paradigma e os conceitos que permeavam a proposta
foram discutidos. Partiu-se do paradigma ecossistêmico e do pensamento
complexo para que, na sequência, se aprofundasse a transdisciplinaridade e a
ecoformação.
Também foi apresentada a metodologia de base do programa formativo,
avaliando possibilidades para utilizá-la em sala de aula por tratar-se de um
programa de formação-ação. No detalhamento dos organizadores conceituais
dos

Projetos

Criativos

Ecoformadores

(PCE),

procurava-se

observar

aproximações com o contexto da escola do campo.
Nesse sentido, resgataram-se práticas enraizadas pelo paradigma
positivista para que pudessem refletir sobre a escola atual. Foi um momento em
que os docentes foram instigados a refletir sobre o que mudou e como podem
contribuir para a realidade da escola. Também foram questionados sobre o que
pensam quando dialogam sobre a escola em que atuam.
Na interlocução, surgiram potencialidades e demandas relacionadas à
escola, às instituições que a apoiam, aos estudantes e à comunidade, as quais
foram sistematizadas no Quadro 6:
Quadro 6 – Demandas e potencialidades da escola do campo pesquisada
Aspectos levantados
Especificidades apontadas
União da equipe dos profissionais
Sobre a escola
Comprometimento
Apoio da EPAGRI, ICASA, INCRA e Prefeitura Municipal
Afetividade
Interculturalidade
Sobre os estudantes
Sexualidade precoce
Falta de autocuidado
Força da mulher
Violência masculina
Sobre a comunidade
Trabalho infantil
Crenças
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Sobre a produção da
comunidade

Pouco acesso à saúde e transporte
Acesso precário à comunidade
Cultivo diversificado: pimentão, tomate, milho, alho, cenoura,
alface...
Uso acentuado de agrotóxicos
Produção artesanal
Introdução de algumas tecnologias, como a ceifa

Fonte: A pesquisadora

A partir das informações delimitadas no quadro, os docentes foram
desafiados a observar a proposta curricular do município e selecionar os
conteúdos que poderiam relacionar com as demandas e potencialidades.
Destaca-se que anterior ao início da Figura 4 – Livro utilizado como
base

do

projeto

elaborado

formação, uma das docentes havia sugerido um colaborativamente
livro da literatura infantil para ser um dos
instrumentos na elaboração das ações para o
ano letivo. Intitulado “Felpo Filva”, o livro da
Figura 4, de autoria de Eva Furnari, representa
diversos gêneros textuais, conteúdo este que
todos os docentes consideraram relevante para
ser abordado em todas as turmas, pois era
convergente com a Proposta Curricular do
município de Caçador (CAÇADOR, 2017).

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Considerando que um dos objetivos da equipe para o ano letivo, mesmo
antes da formação, era a valorização da escola, bem como da comunidade do
campo, os docentes deram continuidade às ações do ano anterior, articulando
com o que havia sido promovido no início do ano letivo de 2018, com a “chegada”
de uma carta na escola do personagem do livro citado. Os detalhes da atividade
são descritos na próxima seção, quando o ‘Projeto Criativo Ecoformador: as
aventuras de Felpo Filva na escola do campo’ é contextualizado.
Refletindo sobre o que já haviam realizado anteriormente e nas
potencialidades e demandas listadas, os docentes citaram como possíveis
conteúdos a serem trabalhados na articulação com a realidade da escola do
campo pesquisada, entre outros: sistema monetário, numeral e quantidade,
meios de transporte, cartografia, alimentação saudável, higiene, solo, entre
outros. O que pretendiam é que os conteúdos fizessem sentido, ampliando a
pertinência do ensino, conforme ilustrado na Figura 5. Fortalecia-se, nesse
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processo, a elaboração do Projeto Criativo Ecoformador convergente com a
realidade local.
Figura 5 – Etapa da conexão e projeção

Figura 6 – Início do planejamento do PCE

Fonte: Arquivos da pesquisadora

Fonte: Arquivos da pesquisadora

Ao final do encontro, acordaram em elaborar e aplicar atividades
relacionadas aos conteúdos destacados por eles, lembrando-se de sua
articulação com as demandas e potencialidades identificadas. Também ficou
definido que no encontro seguinte os docentes compartilhariam as ações que
implementariam na escola.
Como toda escola trabalharia o mesmo Projeto Criativo Ecoformador
(PCE), cada docente buscaria a articulação da sua área de conhecimento e da
turma em que atua com as demais. Dessa forma, pretendia-se ampliar
possibilidades para que os estudantes aprendessem com seus pares e com
estudantes de outras faixas etárias.
- Etapa da interação: esta etapa estimula a socialização das ações
desenvolvidas a partir do início da formação. Ela correspondeu ao segundo
encontro, quando foi realizada a memória dos conceitos que nortearam o
encontro anterior. Era uma forma de conectar teoria às práticas que
compartilhariam na sequência.
Atendendo o que se propuseram no encontro anterior, os docentes
passaram à socialização das atividades desenvolvidas entre o primeiro e o novo
encontro. Observou-se nos relatos que, em alguns casos, os docentes foram
muito além do que haviam se proposto, evidenciando o quanto os desafios do
primeiro encontro foram considerados.
As falas caracterizaram o compromisso assumido no encontro e como
repercutiu no trabalho com os estudantes em sala de aula.

Ao relatar as

experiências com os gêneros textuais ‘carta’ e ‘contos de fada’, o P1 afirmou que
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“[...] as crianças se envolveram muito e estão curiosas em relação ao que vamos
trabalhar. Isso é gratificante”. O P2, por sua vez, comentou que “[...] todos
participaram ativamente da atividade proposta e com muita empolgação, sendo
um dia muito divertido [...]”, se referindo a gincana de cooperação e a brincadeira
‘caça aos pinhões’.
O P8 compartilhou a atividade sobre as partes do corpo e higiene,
trabalhando o vocabulário em inglês. Dessa forma, articulou sua área ao objetivo
do ‘Projeto Criativo Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva na escola do
campo’.
Figura 7 – Registro da socialização dos
docentes no segundo encontro

Figura 8 – Planejamento da versão definitiva
do Projeto Criativo Ecoformador (PCE)

Fonte: Arquivos da pesquisadora

Fonte: Arquivos da pesquisadora

Durante o encontro, o Projeto Criativo Ecoformador (PCE) foi
complementado, incluindo as atividades que já haviam sido trabalhadas em
todas as turmas e disciplinas, além do planejamento de ações para o período
subsequente.

Também foi discutido o capítulo intitulado ‘Escolas Criativas:

experiências transformadoras potencializadas na interação do Ensino Superior
com a Educação Básica’, encaminhado aos docentes com antecedência. De
autoria de Zwierewicz et al. (2016), o texto contempla experiências criativas e
inovadoras que poderiam ser exemplos para as práticas pedagógicas da escola
pesquisada. Além disso, situou os docentes sobre a tríade que permeia as
Escolas Criativas: complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação.
- Etapa do fortalecimento: esta etapa tem como pretensão aprofundar
conhecimentos teóricos, articulando-os a possibilidades práticas, impulsionando
mudanças necessárias para reduzir a distância entre o real e o desejado
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(ZWIEREWICZ et al., 2017). Ela aconteceu em dois encontros: um ao final de
julho, quando o semestre estava sendo concluído; outro em setembro.
No primeiro encontro foi trabalhado um vídeo sobre as Tendências
Pedagógicas. Seu propósito era refletir sobre como muitas escolas ainda estão
arraigadas ao paradigma positivista, além de observar o quanto a equipe de
docentes da escola pesquisada estava avançado no sentido de priorizar uma
tendência mais ecossistêmica.
Também foi possível apresentar a versão atualizada do ‘Projeto Criativo
Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva na escola do campo’ e fazer uma
memória, com apoio de imagens, do que havia sido trabalhado. No encontro, o
conceito de Escolas Criativas foi aprofundado, acessando aos estudos de Torre
(2013), além de serem retomados os organizadores conceituais dos Projetos
Criativos Ecoformadores (PCE), descritos por Torre e Zwierewicz (2009).
Observou-se o esforço dos docentes no sentido de superar o cansaço,
mantendo-se motivados. Isso ficou evidente quando o P3 comentou que estava
“[...] valendo a pena, mas a gente trabalhou né galera?” Os demais concordaram.
Ir além do tradicional é um desafio e demanda esforço, companheirismo e
inovação, características que se fortaleciam com o transcorrer dos encontros
formativos.
Na sequência, os docentes receberam a tarefa, conduzida pela
orientadora da pesquisa, de elencar atividades possíveis para suas turmas,
especificamente, e para a escola em geral, visando ampliar a articulação entre
os conteúdos curriculares e a realidade dos estudantes. Era a forma de superar
alguns obstáculos como os caracterizados na fala da e P1 quando fez o seguinte
comentário “[...] eu tenho muita dificuldade em conectar a matemática no PCE,
apesar de saber que a matemática está em tudo.”
Enquanto pensavam em cada área e turma, também identificavam
possibilidades de envolver toda a escola. Essa atividade foi realizada por meio
da ‘dinâmica da pizza’, quando cada docente recebeu uma ‘fatia de papel’ para
registrar possibilidades específicas e, ao juntá-las com as outras fatias, formava
o que poderia ser desenvolvido em conjunto.
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Figura 9 – Dinâmica da pizza com elaboração de atividades para a escola e por turma

Fonte: Arquivos da pesquisadora

A docente que anteriormente comentou sobre a dificuldade com a área
matemática se propôs a trabalhar com o sistema monetário, por meio da
organização de um mercado, além de uma vivência na venda no Dia da Família
na Escola que aconteceria em agosto. Foi então que a docente de Arte se propôs
a criar um food truck, para que as crianças pudessem vender alimentos
saudáveis para as famílias. A mesma docente é regente das turmas de 4º e 5º
ano e se propôs a trabalhar com o solo e o cultivo das plantas, explorando fração
e o gênero textual paródia com o tema alimentação saudável.
A docente da turma de Educação Infantil apresentou a possibilidade a
explorar o curta-metragem “O menino e a caixa” de Temujin Doran, para, na
sequência, desenvolver a experiência em que as crianças receberiam uma caixa
de papelão para criar, inicialmente, o que quisessem e, na sequência, um
personagem em colaboração, juntando as caixas. A experiência foi vinculada ao
eixo da imaginação e interação da Proposta Curricular de Educação Infantil
(AMARP, 2015).
Dando continuidade às apresentações, a docente do 1º ano elencou o
conteúdo plantas para realizar a classificação, trabalhar tamanho, cheiros,
utilidade e outras especificidades. Se propôs também a solicitar às crianças para
que levassem de casa sementes e mudas com o propósito de cultivá-las na
escola.
A professora de Arte também apresentou como uma das propostas o
trabalho com tintas a partir de alguns alimentos cultivados pela comunidade,
utilizando em cada turma uma técnica diferente. A docente de Informática, por
sua vez, comentou que teria um material rico para trabalhar com sementes,
envolvendo desde a germinação até o desenvolvimento da planta. Além disso,
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destacou as possibilidades que oferecem as pesquisas e que as turmas de 3º ao
5º ano já apresentavam bastante autonomia no uso do computador e dos
netbooks disponibilizados pela escola aos estudantes. Na sequência, os
docentes refletiram sobre a relevância das tecnologias digitais, sendo observado
o quanto estimulam uma visão global, desde que trabalhadas com consciência.
Na oportunidade, a pesquisadora também destacou as ações para a
escola em geral, parte delas inclusive sugeridas por ela, envolvendo a
preparação da terra e o cultivo, além da criação de espaços de leitura ao ar livre
com material alternativo. Lembrou também da possibilidade de promover um
sarau de poesia, que foi realizado no ano anterior e estimulou o desenvolvimento
da oralidade e autonomia das crianças, aprofundando o respectivo gênero
textual, além de possibilitar a participação da família.
O encontro foi encerrado com uma avaliação dos participantes. Trechos
das avaliações integram a seção em que consta a percepção dos docentes em
relação ao Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas.
Ainda vinculada à etapa do fortalecimento, foi realizado um novo
encontro de formação. Devido a parceria da SME com as escolas para
elaboração de questões vinculadas à avaliação externa, foram abordados os
descritores da Prova Brasil (BRASIL, 2008), confrontando-os aos descritores
elaborados pela Rede Municipal de Ensino de Caçador, os quais foram baseados
na proposta das competências e habilidades da BNCC (BRASIL, 2017).
O encontro teve início com a projeção do vídeo “Sementes germinando”,
explorado para refletir sobre as possibilidades criadas na formação e a partir
dela. A ideia era contribuir com possibilidades para estimular uma produção
textual com apoio de discussões e muita pesquisa envolvendo a realidade da
escola do campo pesquisada. Como o milho é cultivado na referida comunidade,
lançou-se aos docentes alguns questionamentos, entre eles: O que é o milho?
Você já conheceu plantações de milho? Como eram? Como e que tipos de milho
são cultivados na sua comunidade/cidade? Que espécies de milho nossos
familiares conhecem? Como nossos familiares cultivavam milho antigamente?
Como nossos familiares faziam a colheita do milho antigamente e que alimentos
produziam com ele? Como e quanto se produz de milho no Brasil? Como e
quanto se produz de milho em outros países? Quais pratos brasileiros e
internacionais à base de milho podem ser feitos e como eles são feitos? Como
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podemos cultivar milho orgânico? Quais são os custos e benefícios do milho
orgânico?
Destacou-se que a produção e interpretação textual são eixos avaliados
na Prova Brasil, por isso, é importante que o docente tenha previsto em seu
planejamento diferentes estratégias contextualizadas que a estimulem, tais
como a realizada na abertura do encontro, com a finalidade de que o estudante
esteja preparado também para esse tipo de avaliação. Após a atividade, foram
realizamos comparações entre os descritores da Prova Brasil e os que estavam
sendo propostos pela SME, destacando convergências e especificidades.
Como a SME havia solicitado aos docentes da rede a elaboração de
questões para o processo avaliativo externo, isso foi levantado no decorrer do
encontro formativo, suscitando comentários como o registrado na sequência.
[...] foi muito difícil desenvolver as questões para a avaliação [...]
se essa formação tivesse sido antes, ou a SME tivesse realizado
um encontro com todos os professores da rede, de acordo com
as turmas que trabalham, teria sido mais fácil, pois a elaboração
exige muito do professor; não é só fazer uma pergunta, mas
pensar em ser claro para que a criança compreenda o que está
sendo pedido, é pensar o que eu vou conseguir avaliar com a
questão e ainda sobre as alternativas, o que não é da nossa
rotina na maioria das vezes (P1).

Nessa fala, foi possível perceber a angústia da docente em elaborar uma
avaliação que realmente cumpra a sua função e, ao mesmo tempo, a admissão
desta de que elaborar avaliações com o formato adotado externamente não é
rotineiro na maioria das vezes. Essa discussão foi crucial para que refletir sobre
o quanto o avanço em relação às práticas pedagógicas deve ser acompanhado
por discussões em relação à avaliação.
Esse encontro, portanto, foi marcado por profundas reflexões acerca das
práticas pedagógicas e a sua relação com a forma que se autoavaliam e avaliam
os estudantes. Pelo fato de estarem trabalhando com uma metodologia que
estimula a produção no lugar da reprodução, a visualização de questões
avaliativas que priorizam a interpretação e a resolução de problemas ficou mais
clara.
- Etapa da polinização: estimula a divulgação dos resultados dos
Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). É uma etapa para valorizar as escolas,
os profissionais, os estudantes, as comunidades e suas iniciativas, contribuindo
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também para que outros contextos possam ressignificar suas práticas a partir
daquilo que foi compartilhado, conforme destacam Zwierewicz et al. (2017).
Nesta etapa foi realizado o quinto e último encontro. Ele aconteceu no
Centro Comunitário da comunidade em que a escola pesquisada está inserida,
culminando com a primeira Mostra do Conhecimento da escola.
No evento foram apresentadas todas as etapas do ‘Projeto Criativo
Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva na escola do campo’. Na
oportunidade, a escola recebeu a visita dos familiares das crianças, da
extensionista social da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina (EPAGRI), de profissionais da Secretaria de Educação de
Caçador, da orientadora desta pesquisa e de estudantes e docentes de duas
escolas da cidade. Ao todo, cinco turmas visitaram a escola, totalizando 112
estudantes e 12 (doze) docentes externos.
Na organização do evento, os estudantes da instituição pesquisada
foram divididos em sete equipes; cada equipe ficou responsável pela
apresentação de uma etapa do ‘Projeto Criativo Ecoformador: as aventuras de
Felpo Filva na escola do campo’, além de orientar os visitantes e entregar as
lembranças. Todas as etapas foram elaboradas e desenvolvidas ao longo do ano
por todos os docentes e todos os estudantes de diferentes turmas, sendo que a
apresentação dos resultados constituiu um momento de valorização e de
empoderamento, conforme pode ser observado nas avaliações que constituem
as seções finais deste capítulo.

5.4.4 O PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR: AS AVENTURAS DE FELPO
FILVA NA ESCOLA DO CAMPO

No ano de 2017, a equipe de docentes da EMEB Rodolfo Nickel
desenvolveu um projeto de leitura, tendo como base a literatura infantil. Por isso,
no final daquele ano foi proposto que no ano subsequente seria selecionado um
livro específico para servir de referência ao trabalho de todas as turmas,
especialmente porque os docentes consideraram que os resultados da ênfase
na literatura foram relevantes para os processos de ensino e de aprendizagem
na escola de campo.
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No início do ano letivo de 2018, retomou-se a ideia e, com a sugestão
de uma docente, foi escolhido o livro “Felpo Filva” da autora Eva Furnari, com a
pretensão de desenvolver um projeto de estímulo à leitura e à escrita, pois a obra
apresenta diversos gêneros textuais.
Em fevereiro do novo ano, a equipe iniciou o envolvimento das turmas
por meio da recepção a uma carta, a qual foi deixada em uma caixa de correio
da escola, confeccionada pela equipe docente para a ocasião, já que não existe
atendimento do Correio à comunidade. A carta era de “Felpo Filva” e continha
comentários sobre a escola, além do local de residência do personagem e
algumas de suas características, mas não informava se era ser humano ou
animal. Isso despertou a curiosidade dos estudantes e os motivou a querer
conhecer com mais profundidade o formato e conteúdo das cartas, pois
pretendiam responder ao Felpo e descobrir quem ele realmente era.
Com o início do Programa de Formação-ação em Escolas Criativas:
pertinência e empatia no processo de ensino e aprendizagem, a atividade foi
valorizada como epítome do Projeto Criativo Ecoformador (PCE), desenvolvido
durante o ano letivo na EMEB Rodolfo Nickel e acompanhado por meio desta
pesquisa. Dessa forma, o que seria antes um projeto de leitura e escrita que
priorizava

a

dimensão

impulsionadora

do

cognitiva,

se

desenvolvimento

transformou
integral,

em

uma

proposta

mobilizada

pela

transdisciplinaridade e ecoformação ao articular teoria e prática e estimular a
aproximação entre os conteúdos e a realidade do campo.
Na sistematização da proposta
metodológica, realizada na sequência,
mantêm-se
conceituais

os
dos

organizadores
Projetos

Criativos

Ecoformadores (PCE) (representados
na Figura 1, recuperada na lateral) e as
implicações de sua adaptação à EMEB
Rodolfo Nickel. Destacam- se também
três atividades realizadas durante o ano
letivo,

evidenciando

estabelecida, de forma

a

relação
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transdisciplinar e ecoformadora, entre as atividades práticas e o conteúdo
previsto para ser apropriado pelos estudantes como uma condição indispensável
para ampliar a empatia e pertinência nos processos de ensino e de
aprendizagem.

- Pensamento organizador: a justificativa
O pensamento organizador justifica a relevância de cada Projeto Criativo
Ecoformador (PCE) desenvolvido. Apesar de não se constituir em um dos
organizadores conceituais, sua definição é necessária, pois conecta a proposta
com demandas da realidade local.
No caso específico da EMEB Rodolfo Nickel, destaca-se que é uma
escola do campo e, portanto, apresenta características que diferem,
significativamente, de uma escola urbana. Boa parte dos estudantes dessa
instituição demonstrava pouco interesse nas atividades que implicam a literatura.
Parte dos pais são analfabetos e em casa os estudantes geralmente recebem
pouco estímulo para a leitura, além do acesso a gêneros textuais ser limitado.
Essa condição mobilizou a proposta metodológica, especialmente em função da
percepção dos docentes manifestada nos diálogos iniciais da formação,
evidenciando a leitura como uma estratégia para ampliar o conhecimento dos
estudantes sobre o entorno local e a realidade global.
A valorização de um livro que já havia sido escolhido antes do início da
formação foi acentuada pelo interesse que a carta escrita por um personagem
não conhecido despertou nos estudantes, pela riqueza da obra em relação à
diversidade de gêneros textuais e por trabalhar com valores humanos, entre eles,
o respeito às diferenças. A partir da referida obra, pretendia-se explorar os
diversos gêneros textuais e usar o Felpo como um personagem que desejava
conhecer a escola, bem como a comunidade e suas especificidades,
estimulando a construção de itinerários formativos pelos quais os estudantes
transitariam no decorrer do ano letivo.
Na comunidade na qual a EMEB Rodolfo Nickel está inserida existe uma
diversidade em relação à cultura, à produção e à sua própria história, ou seja,
tanto no se refere a pessoas quanto ao que essas pessoas fazem. Contudo,
pelas condições que permeiam a realidade local, percebia-se que precisam ser
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estimulados a se empoderarem para que se posicionem, já que em diferentes
situações sentem-se esquecidas e isoladas, mesmo quando têm a oportunidade
de expor suas potencialidades, pois sentem que existe certo preconceito externo
em relação a elas.
Diante desse panorama, o ‘Projeto Criativo Ecoformador: as aventuras
de Felpo Filva na escola do campo’ é justificado pela importância de dar voz aos
estudantes a partir da valorização da sua própria comunidade. Parte-se do
princípio que é por meio da escola, que é uma das poucas instituições da
comunidade, é possível desenvolver estratégias com tal finalidade, implicando,
no decorrer do processo, o currículo escolar.
É importante reafirmar que a proposta foi pautada nos princípios que
norteiam as Redes Internacionais de Escolas Criativas (RIEC e RIEC Brasil),
sem minimizar as contribuições das 10 competências estabelecidas pela BNCC
(2017), bem como as práticas pedagógicas, buscam consolidar o que é proposto
nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil da AMARP (2015) e também
a Proposta Curricular do município (CAÇADOR, 2017).
- Epítome: o ponto de partida
Com a intenção de gerar um clima favorável à aprendizagem, permeada
pelo estímulo à curiosidade e à imaginação das crianças, o PCE foi iniciado com
entrega de uma carta na escola “pelo correio”, com já registrado neste capítulo.
A carta era do personagem Figura 10 – Caixa de correio construída
por docentes

Felpo, mas foi escrita por uma das
docentes.

Nela, Felpo contava um

pouco sobre si e fazia comentários
positivos a respeito da escola, mas não
relatava quem ele é (se era animal, ser
humano, etc...).
A caixa de correio para entrega
da carta foi construída por docentes
(Figura 1), já que o Correio não atende
diretamente a comunidade.

Fonte: Acervo da pesquisadora
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Além de vivenciar algo que não era comum em sua rotina (receber uma
carta), os estudantes foram instigados a perceber o que havia de diferente na
escola, já que anteriormente não havia caixa de correio. A partir dessa ação, foi
realizado um diálogo as crianças com o objetivo de instigar sua curiosidade a
respeito de quem escreveu a carta, Figura 11 – Recepção da carta do Felpo
como era, onde ficava sua cidade, e
como poderiam se comunicar com
ele.

Esse

foi

desencadear

o

início

as

para
ações

subsequentes, no sentido de articular
o currículo à realidade local, sem
subestimar questões globais que
precisam

ser

trabalhadas

para

ampliar a perspectiva dos estudantes. Fonte: Acervo da pesquisadora

- Legitimação teórica: as fontes para apropriação e ampliação de
conhecimentos
Para acessar diferentes conhecimentos, estimulando sua apropriação e
aprofundamento, o Projeto Criativo Ecoformador (PCE) foi amparado pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010), pelas
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013), pelas
especificidades que constituem os Campos de Experiências e às ares de
conhecimento, destacados pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,
2017) e nas Experiências de Aprendizagem das Diretrizes da AMARP (AMARP,
2017). Além desse material, foram explorados livros didáticos de uso rotineiro na
escola, documentários e outros materiais acessíveis na Internet, folders e
materiais com informações técnicas fornecidos por órgãos como a EPAGRI.
Também foram utilizadas contribuições das seguintes propostas:
- Escolas Criativas, uma proposta espanhola-brasileira, acessível na
obra ‘Uma escola para o século XXI: Escolas Criativas e resiliência na
educação’, de Zwierewicz e Torre (2009), e as publicações
subsequentes.
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- Reggio Emilia, uma proposta italiana acessível na obra ‘As cem
linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia da educação da
primeira infância’ (DE EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999) e as
publicações subsequentes.

- Legitimação pragmática: do conteúdo curricular à realidade local e global
Para

estimular

um

ensino

contextualizado,

transdisciplinar

e

ecoformador, foram exploradas diferentes possibilidades práticas. Dividida em
vários eixos, a legitimação pragmática formou o itinerário apresentado na Figura
12, facilitando a mobilização de conhecimentos e ações durante todo o ano letivo
e estimulando uma sequência didática que considerasse o epítome como ponto
de partida e a polinização como ponto de chegada, como previsto na
metodologia do Projetos Criativos Ecoformadores (PCE).
Figura 12 – Eixos que mobilizaram o desenvolvimento do Projeto Criativo Ecoformador (PCE)
no decorrer do ano letivo

Fonte: Da pesquisadora

No primeiro eixo, foram destacados os gêneros textuais carta e contos. Já
o sexto eixo – alimentação saudável e horta escolar - foi dividido em quatro
subtemas, devido a participação da escola na Jornada de Educação Alimentar e
Nutricional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). São
eles: comida de verdade na escola; promovendo a alimentação adequada e

saudável no currículo escolar; propaganda e publicidade de alimentos para o
público infantil; envolvimento da família na alimentação escolar: vamos
aprender juntos!
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- Perguntas geradoras
As perguntas geradoras são fundamentais para estimular a pesquisa e
o desejo de conhecer os conteúdos que integram as diferentes disciplinas ou
estão implícitos nos campos de experiência da Educação Infantil, mas também
o que está além, através e entre os mesmos (perspectiva transdisciplinar), além
de mobilizar os envolvidos no desenvolvimento de ações que proporcionem o
bem-estar individual, social e ambiental (perspectiva ecoformadora). Por isso, é
importante que além das questões visualizadas pelos docentes, os estudantes
sejam estimulados a lançar novas alternativas no decorrer do processo. No caso
da EMEB Rodolfo Nickel, as questões preliminares estavam articuladas aos seis
eixos que formaram o itinerário letivo, conforme delimitado no Quadro 7:
Quadro 7 – Perguntas geradoras previamente elaboradas
Eixo

Temática

I

Exploração de
gêneros textuais

II

Identidade

II

Localização

IV

Preparação da
visita do Felpo

V

Visita do Felpo

VI

Alimentação
saudável e horta
escolar

Perguntas geradoras
Quem é Felpo?
Onde fica Rapidópolis?
Quem é o responsável pela entrega de cartas?
Como faremos para responder a Felpo?
Quem sou eu?
De onde eu vim?
Onde eu vivo?
De onde vem as cartas?
Quem é o responsável por entregá-las?
O que é “Correio”?
Onde está localizado o lugar onde vivo (Assentamento
Hermínio Gonçalves dos Santos)?
Qual a diferença entre a zona rural e a urbana?
Como fazemos para chegar até um lugar onde nunca fomos?
O que são pontos de referência?
Como nos preparamos para receber uma visita?
Quais são os costumes das famílias em relação a isso?
Quais alimentos são cultivados na comunidade?
Sem perguntas previas.
O que é comida de “verdade”?
Como são classificados os alimentos?
Nos alimentamos de forma correta?
Como podemos combater as pragas da horta sem o uso de
agrotóxico?

Fonte: Da pesquisadora

Durante todas as etapas, as crianças foram estimuladas e questionarem
também para que pudessem ampliar ainda mais o seu conhecimento e seu
pensamento

crítico,

observando

possíveis

problemas

da

realidade

e

necessidades para que sejam sanadas. Contudo, no eixo que previa a visita do
Felpo, todas as perguntas foram elaboradas pelos estudantes, pois existia um
clima de curiosidade bastante aguçado em razão da atividade tão esperada.
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- Metas: entre o pensado e o desenvolvido
Diferente de outros projetos didáticos, no Projeto Criativo Ecoformador
(PCE) se estimula a definição de metas, especialmente em função do estímulo
que existe entre teoria e prática, entre o pensar e o vivenciar/sentir. No ‘Projeto
Criativo Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva na escola do campo’ foram
estabelecidas as seguintes metas:
 ações voltadas para a valorização da escola do campo e da
comunidade;
 atividades que ampliem o repertório dos estudantes sobre a
realidade local e a identificação de demandas que convergem ou
não com a realidade global;
 ações voltadas para o estímulo à autonomia e à segurança dos
estudantes na oralidade, escrita e leitura;
 ações que favoreçam a interação entre diferentes disciplinas, sem
deixar de aprofundar os conteúdos específicos;
 ações que visem a ampliação do trabalho colaborativo;
 ampliação da participação das famílias e da comunidade em geral
nas atividades da escola

- Eixos norteadores: dos objetivos aos recursos implicados
Neste conceito organizador são sistematizados os objetivos do Projeto
Criativo Ecoformador (PCE), bem como outras especificidades que são
determinantes na metodologia, tais como os recursos. No caso da experiência
na escola de campo pesquisada, os objetivos ficaram assim definidos.
- Objetivo geral
Impulsionar um processo de ensino e de aprendizagem que prioriza a
articulação entre o currículo e a realidade local/global e favoreça a empatia e
pertinência do ensino, visando o empoderamento dos estudantes e da
comunidade a partir da valorização do cultivo e manejo das atividades agrícolas
e leiteira que desenvolvem.
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- Objetivos Específicos
Foram previstos vários objetivos específicos, sendo que nesta descrição
selecionaram-se os que se vinculam diretamente a três atividades realizadas no
decorrer do ano letivo. Essas atividades foram consideradas na percepção dos
estudantes as mais marcantes. São elas: Atividade 1: Cartografia; Atividade 2: A
preparação para a chegada de Felpo Filva na escola; Atividade 3: Revitalização
da horta escolar.
Objetivos específicos da Atividade 1 – Cartografia: para a turma do 5º
ano foram previstos os seguintes objetivos:
 desenvolver a capacidade de localização, por meio do uso de sistemas
de referência em orientação e de outras convenções mundialmente
aceitas;
 produzir mapas a partir do uso de convenções e referências,
orientação, legenda e fonte, entre outras;
 interpretar mapas, com base nas diferentes informações que
apresentam;
 criar placas indicativas para auxiliar Felpo Filva a chegar na escola;
Objetivos específicos da Atividade 2 - A preparação para a chegada de
Felpo Filva na escola: para as turmas do 1º, 2º e 3º anos foram previstos os
seguintes objetivos específicos:
 compreender a função social do gênero textual ‘convite e receita’,
reconhecendo sua estrutura em diferentes regiões do Brasil;
 vivenciar aprendizagens para além da sala de aula;
 conhecer a Felpo Filva e sua história;
 desenvolver

autonomia

e

oralidade

sobre

conhecimentos

já

aprendidos;
Objetivos específicos da Atividade 3 – revitalização da horta: para a
turma do 4º ano foram previstos os seguintes objetivos específicos:
 repensar a horta, participando de sua revitalização;
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 compreender sobre a importância de alimentos orgânicos para uma
vida saudável tanto para os seres humanos quanto para o meio
ambiente como um todo;
 aprofundar conhecimentos sobre o manejo da terra e a maneira e
época adequada de plantar cada alimento;
 conhecer diferentes sementes crioulas;
 plantar diferentes qualidades de chá e compreender sua função no
controle natural das pragas;
 conhecer diferentes técnicas orgânicas para melhora da terra,
aumentando a qualidade no cultivo das plantas.
Na disponibilização de recursos,

foram aproveitados materiais

recicláveis, materiais de uso rotineiro da escola, materiais cedidos por
instituições parceiras, materiais de manejo da terra e fontes de pesquisa. Alguns
materiais tiveram que ser adquiridos, contudo, não foi um volume muito
significativo, especialmente, por se trabalhar a partir de uma visão ecoformadora.
Entre esses materiais podem ser situados: material disponibilizado na
Internet; artigos científicos para fortalecer o conhecimento dos docentes;
material utilizado em palestras; celulares; computador; vídeos e filmes; BNCC;
Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Educação Infantil;

Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil; livros para pesquisa; equipamentos para manejo na
terra; adubo e mudas de diversas qualidades; alimentos que a comunidade
cultiva; mangueira; regador; garrafas pet para horta suspensa; caixas de leite
vazias.
- Itinerários: entre os conteúdos e as vivências
- Atividade 1: Cartografia
Na segunda carta que ‘Felpo Filva’ enviou a escola, ele falava sobre sua
preocupação de como chegar até ela, pois havia perdido o mapa de localização,
despertando a necessidade de se criarem placas de indicação que o ajudassem
no trajeto. Para isso, foi necessário compreender onde os estudantes moravam
em nível de comunidade, ampliando o conteúdo para município, estado, país,
continente e mundo.

100
Após

a

sistematização

dessa Figura 13 – Parte do trajeto percorrido
na aula de campo

etapa da atividade, saímos para uma aula
de campo, utilizando o ônibus escolar no
trajeto que liga a escola à rodovia, e viceversa. No trajeto foi chamada a atenção
dos estudantes para os lugares que as

Fonte: Acervo da pesquisadora

pessoas se perdem quando vão até a escola, no caso, bifurcações e entradas
para outras localidades, refletindo e percebendo pontos de referência (Figura
13), já que até então não haviam placas de indicação.
Durante

o

trajeto,

os Figura 14 – Registros dos estudantes

estudantes foram anotando os
lugares

que

consideravam

apropriados para a colocação das
placas,

registrando

pontos

de

referência com palavras-chave e
desenhos que representassem o
que para eles fazia mais sentido.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Ao chegar na escola, os registros dos estudantes foram analisados e
Figura 15 – Confronto dos registros com mapa
de Santa Catarina

escolhidos os lugares para que as
placas fossem colocadas. Para que
fosse

possível

a

leitura

e

compreensão, seguida da confecção
de placas indicativas de trânsito,
trabalhamos com algumas que já
existem, explicitando suas cores,
estrutura e desenho, estimulando
Fonte: Acervo da pesquisadora

que percebessem que as placas de

sinalização de trânsito têm cores porque cada cor tem a sua função. Ao final
desse processo, os estudantes pintaram as placas e depois voltaram ao mesmo
trajeto, acompanhados pelos docentes para posicioná-las.
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- Atividade 2: preparação para a visita de Felpo Filva na escola
Após a colocação das placas, os estudantes avaliaram que o Felpo já
conseguiria chegar até a escola; então seria necessário avisá-lo sobre o que já
haviam feito e como seria uma visita. A opção foi elaborar um convite e
encaminhar para ele. Para tanto, foi necessário aprofundar conhecimentos sobre
esse gênero textual e, por isso, foram trabalhados diferentes tipos de convite
para observar a estrutura, itens que não podem faltar, etc., e após essa
sistematização, escreveram e reescreveram diversos convites para então
selecionar o que seria enviado ao Felpo.
Enviado o convite, consideraram que seria importante programar o que
seria feito para recebê-lo. Entre a discussão, dialogaram sobre o que se faz para
receber uma visita. O objetivo foi estimular os estudantes a refletirem sobre
costumes da comunidade e da região. Então, destacaram que geralmente
prepara-se o ambiente e serve-se algo para a visita, o que favoreceu a conexão
com a próxima etapa da atividade.
Na escolha do prato, a equipe de docentes apresentou a receita de
entrevero, o qual tem o pinhão como ingrediente principal, mas contempla a
maior parte dos produtos cultivados pelas famílias da comunidade. Como todos
aceitaram a sugestão, foi preparada a atividade de “Caça ao tesouro dos
pinhões”, em parceria com a professora de Educação Física, sendo que em sua
realização foram colhidos pinhões no terreno de um dos estudantes. A atividade
contou com a participação de estudantes do 4º e 5º ano, sendo que a caça foi
norteada por de conhecimentos gerais. Nas aulas de informática, por exemplo,
foram realizadas pesquisas de receitas de entrevero (origem e diferentes
maneiras de fazer), além de trabalhar a estrutura e função deste gênero textual.
Figura 16 – Caça ao tesouro dos pinhões

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Figura 17– Local de coleta dos pinhões

Fonte: Arquivo da pesquisadora
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No dia da visita, alguns estudantes também auxiliaram na preparação do
ambiente onde receberiam o Felpo Filva, organizando uma mesa com diferentes
alimentos cultivados na comunidade. Observou-se que todas as crianças
estavam eufóricas para conhecer o tão esperado visitante.
Figura 18 – Visita do Felpo Filva

Figura 19 – Estudantes contextualizando os
alimentos produzidos na comunidade

Fonte: Arquivo da pesquisadora

Fonte: Arquivo da pesquisadora

As turmas forma reunidas no período vespertino para receber o Felpo.
Durante a visita, o visitante fez um resumo da história de sua vida (exploração
do livro) e também respondeu a diversas perguntas das crianças. Para essa
etapa, os docentes contaram com o auxílio de um colega de outra escola, o qual
é especialista em contação de histórias. Felpo foi muito atencioso com todos e
ficou curioso para saber sobre os alimentos expostos da mesa e a receita de
entrevero, o que levou as crianças a explicarem sobre o modo de preparo e os
ingredientes, e ainda sobre o plantio e cuidado de alguns dos alimentos, bem
como o nome de cada um. Na mesa estavam alimentos como: batata, tomate,
alho, batata salsa, cebola.
Foi um momento de muito aprendizado e empatia, pois as crianças se
sentiram muito valorizadas e orgulhosas da escola onde estudam, recebendo
também elogios do Felpo. Ao final da visita, todos lancharam com Felpo Filva o
prato de entrevero que havia sido preparado pela cozinheira da escola.

- Atividade 3: revitalização da horta
Para a revitalização da horta, a escola contou com a parceria da
EPAGRI, por meio de uma extensionista social que aqui será denominada de
P1. Após todas as turmas trabalharem sobre o tema alimentação saudável, a P1
propôs uma ação para melhoria da horta e ampliação dos conhecimentos sobre
alimentos orgânicos e sua relevância para as pessoas e o meio ambiente.
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Em um primeiro momento trabalhou-se o preparo da terra e dos
canteiros, explorando conteúdos da matemática na definição do espaçamento
entre mudas ou sementes. Após a discussão de orientações técnicas, do plantio
de mudas e da acomodação de sementes, os estudantes discutiram o controle
natural de pragas e aprenderam sobre a utilização de que são repelentes.
Em um segundo momento a P1 apresentou a possibilidade de produzir
um substrato para melhoria da qualidade da terra, composto com ingredientes
que não prejudicam nem o solo e nem as pessoas. São eles: terra de mato, areia
média, cal virgem, cinza de fogão e superfosfato triplo.
Figura 20 – Preparação da terra para plantio

Figura 21 – produção de substrato

Fonte: Acervo da pesquisadora

Fonte: Acervo da pesquisadora

Após a indicação das quantidades necessárias de cada ingrediente, os
estudantes produziram o substrato, juntamente com a docente responsável pela
turma e com a P1, depositando-o na terra para realizar o plantio.
Também organizaram canteiros de chás e temperos, hortaliças e
tubérculos, além de repelentes naturais como alecrim e hortelã, aprendendo
sobre a relevância de cada um na melhoria da qualidade de vida e do meio
ambiente.
Figura 22 – Orientação e plantio de chás e
temperos

Figura 23 – Canteiros da horta escolar após
melhorias

Fonte: Acervo da pesquisadora

Fonte: Acervo da pesquisadora
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Os estudantes se mostraram motivados, pois tratava-se de assunto que
fazia parte de suas vivências diárias junto aos familiares. Além disso, aprender
sobre algo que poderia ajudá-los em casa foi muito significativo.
Na sequência das atividades, os pais foram convidados a auxiliar na
organização

de

um

cenário

alternativo

de

aprendizagem,

dedicado

especialmente para a leitura. A proposta também previa sua exploração para
outras atividades vinculadas às disciplinas e a brincadeiras ao ar livre.
Figura 24 – Familiares auxiliando
preparação cenários de aprendizagem

Fonte: Acervo da pesquisadora

na

Figura 25 – Um dos
aprendizagem ao ar livre

cenários

de

Fonte: Acervo da pesquisadora

- Coordenadas temporais
O Projeto Criativo Ecoformador (PCE) foi desenvolvido de fevereiro a
novembro e sua sustentação foi pautada pelos itinerários registrados neste
documento. Sua dinamização era mobilizada pelos Planos de Aula, estimulando
a articulação das atividades diárias à proposta.
- Avaliação emergente
A avaliação priorizou o desenvolvimento integral e teve como foco os
campos de experiência e as competências estabelecidas na BNCC (2017),
valorizando a capacidade de solucionar problemas e a implicação em um ensino
transdisciplinar e ecoformador. Para tanto, foram utilizados registros coletivos e
individuais sobre a apropriação dos conteúdos, bem como sobre a interação,
participação, ampliação do vocabulário, coordenação motora, raciocínio lógico,
criatividade, resolução de problemas, desenvolvimento da linguagem oral e
escrita, seminários, atividades de interação com a comunidade, entre outras.

105
- Polinização
Considerando que a polinização é Figura 26 – fachada do local onde foi
realizada a Mostra do Conhecimento

a

fecundação

do

Projeto

Criativo

Ecoformador (PCE) no entorno em que foi
desenvolvido e em outros contextos,
dando vida à proposta matricial, de tal
modo que as ideias e valores sigam ativos
após

seu

término

(TORRE;

ZWIEREWICZ, 2009), foi realizada a
primeira Mostra do Conhecimento na

Fonte: Acervo da pesquisadora
Figura 27 – Felpo Filva e Charlô com

comunidade, com o tema do projeto, alguns dos visitantes
apresentando todas as suas etapas e
materiais produzidos. O evento recebeu
um público significativo, passando de 100
(cem) o número de visitantes. Além disso,
neste dia estavam presentes ‘Felpo Filva
e sua admiradora e esposa Charlô’,
também personagem do livro.

Fonte: Acervo da pesquisadora

A Mostra foi organizada conforme os seis eixos selecionados para seu
desenvolvimento durante o ano letivo. As figuras 26 a 33 são registros do
ambiente, dos visitantes e dos diversos estandes que foram organizados para
acolher a comunidade interna e externa e socializar todo processo e conteúdos
implicados.
Figura 28 – Estudantes apresentando a
etapa 3ª etapa: cartografia/localização

Figura 29 – Estudantes apresentando a 4ª
etapa: preparação e visita de Felpo Filva

Fonte: Acervo da pesquisadora

Fonte: Acervo da pesquisadora
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Figura 30 – Apresentação da etapa
alimentação saudável - análise de tabelas
nutricionais e cardápios preenchidos pelos
estudantes com as famílias

Figura 31 – Familiares apresentando receitas
saudáveis
que
aprenderam
com
a
extensionista social da EPAGRI

Fonte: Acervo da pesquisadora

Fonte: Acervo da pesquisadora

Figura 32 – Estudantes apresentando a
dança criada a partir do projeto: Plantar,
colher e desfrutar

Figura 33 – Parte do público que esteve
presente na Mostra

Fonte: Acervo da pesquisadora

Fonte: Acervo da pesquisadora

5.5 PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O PROJETO CRIATIVO
ECOFORMADOR: AS AVENTURAS DE FELPO FILVA NA ESCOLA DO
CAMPO
Aos estudantes da escola pesquisada não poderia ser solicitado que
avaliassem o Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, mas o Projeto
Criativo Ecoformador (PCE) criado no decorrer do mesmo e no qual foram
diretamente envolvidos, condição que implicava, de qualquer maneira, a
avaliação da prática pedagógica. Na coleta de dados foi utilizado um roteiro de
entrevista formado por 13 (treze) questões, conforme consta no Apêndice III. A
entrevista foi realizada no término da última etapa de desenvolvimento do projeto
com todos os estudantes do período matutino das turmas de 3º ao 5º ano,
totalizando 18 (dezoito) crianças.
Na sistematização dos dados, os estudantes são identificados com as
siglas E1, E2, E3... Além disso, optou-se por manter as questões ao lado das
respostas, no sentido de facilitar a compreensão das avaliações daqueles que
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vivenciaram a aplicação da metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores
(PCE) na escola do campo.
Destaca-se, ainda, que a entrevista foi realizada com todo o grupo ao
mesmo tempo e em algumas perguntas surgiam respostas parecidas. Além
disso, nem todos os estudantes quiseram responder todas as questões, pois
desde o início foi comentado que eram livres para responder ou não.
- Sobre motivação: para coletar dados sobre a motivação dos
estudantes no decorrer do desenvolvimento do ‘Projeto Criativo Ecoformador: as
aventuras de Felpo Filva na escola do campo’, foram lançadas aos estudantes
cinco questões que constam no Quadro 8, juntamente com as respostas.
Quadro 8 – A motivação dos estudantes no desenvolvimento do Projeto Criativo Ecoformador:
as aventuras de Felpo Filva na escola do campo
Questões
Respostas
Sim! (Resposta unânime)
E1: Aqui é melhor do que na cidade, a gente aprende muitas
Vocês gostam de vir para
coisas novas. E2: Todo dia a gente aprende coisas diferentes.
escola? Por quê?
E3: A gente vai nas casas dos colegas. E4: As professoras são
gentis e legais.
E2: Quando o Felpo veio na escola. E6: Quando fomos lá em
Quais momentos das
cima (centro comunitário) para apresentar. E4: O dia das
aulas deste ano foram os
paródias. E1: Quando colocamos as placas. E7: No dia do Dança
seus preferidos?
Catarina. E8: Quando fomos visitar os correios.
Das
mudanças
que
aconteceram na escola
E8: Quando fizeram a quadra. E1: Quando pintaram a escola. E9:
neste ano, quais foram as
Quando arrumamos a horta.
que
vocês
mais
gostaram?
E2: Das apresentações porque são as poucas oportunidades que
Das
ações que
os nós temos para aproveitar. E7: Do Dança Catarina porque foi
docentes realizaram neste bem formado, bem pensado nos gestos. E3 e E10: A caça aos
ano, do que vocês mais pinhões porque nós brincamos de achar as cartas, para encontrar
gostaram? Por quê?
os pinhões e também tinha um bolo bem gostoso que a prô
Renata fez.
Você gostaria de estudar Não. (resposta unânime) E1: Porque aqui é mais tranquilo. E5,
em outra escola? Por E8 e E10: Porque em outras não têm oportunidades que aqui tem
quê?
como passeios, gincanas, ajudar na escola, na horta.
Fonte: A pesquisadora

As respostas indicaram que em relação à motivação a maioria dos
estudantes gostou de ir à escola, demonstrando um carinho muito especial pela
instituição, sendo que até sua estrutura representou algo de relevância para eles.
Além disso, o fato de nenhum querer estudar em outra instituição e os motivos
pelos quais indicavam o desejo permanecer na escola pesquisada demonstrou
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o quanto é importante proporcionar aprendizagens transdisciplinares e
ecoformadoras.
A falta de interesse foi um dos desafios da escola indicados pelos
docentes antes do início da proposta formativa e do desenvolvimento do ‘Projeto
Criativo Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva’ na escola do campo. As
respostas dos estudantes demonstram mudanças nesse sentido, o que condiz
com os objetivos desta pesquisa.
- Sobre a relevância: esta dimensão do roteiro foi composta por duas
questões. Tanto as questões como as respostas dos estudantes integram o
Quadro 9.
Quadro 9 – A relevância do Projeto Criativo Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva na escola
do campo
E5: Quando a gente aprendeu a comer bem, comer comida
saudável. E10 e E11: Quando nós experimentamos os bolos que
Qual aprendizado deste
eram diferentes, a gente pensou que era de chocolate, mas era
ano vocês consideram
de feijão. E8: Quando a gente aprendeu a não ter vergonha de
mais importante?
falar, falando em público, apresentar no Dança Catarina. E9:
Quando apresentamos sobre plantar, colher e desfrutar o
trabalho que todos nós fazemos.
E1, E2, E5 e E8: Em Educação Física quando a professora
Jéssica ensinou a fazer ginástica de solo. E12: A fazer as
Qual aula deste ano
molduras de artes, arte efêmera. E8 e E9: Quando fizemos o
vocês mais gostaram?
Felpo Filva com caixinha de leite e cartolina. E8: Quando a gente
Por quê?
fez as placas porque marcamos os pontos principais, indo lá na
entrada do assentamento e depois colocamos as placas.
Fonte: A pesquisadora

Quanto à relevância ficou nítido que as atividades realizadas fora do
ambiente da sala de aula tiveram maior significado para os estudantes, pois em
diferentes momentos as respostas foram semelhantes. Destaca-se que essas
atividades foram elaboradas e oportunizadas a partir da utilização da
metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), articulando a prática
realizada na escola e em espaços externos com os conteúdos previstos para os
anos iniciais do Ensino Fundamental.
Essa

forma

de

trabalhar

condiz

com

a

perspectiva

da

transdisciplinaridade e da ecoformação, especialmente quando os docentes
estimulam uma visão sistêmica a respeito da realidade e quando os estudantes
trabalham o conteúdo curricular a partir de uma visão centrada no bem-estar
pessoal, social e ambiental. A percepção dos estudantes fez referência à
pertinência do ensino e, dessa forma, converge com a necessidade de avançar
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na formação de docentes que focalize a educação do campo e a formação de
educadores do campo como preocupação legítima, conforme elucida Arroyo
(2007, p. 158), ao afirmar que não “[...] temos uma tradição nem na formulação
de políticas públicas, nem no pensamento e na prática de formação de
profissionais da educação que focalize a educação do campo e a formação de
educadores do campo como preocupação legítima.”
Quadro 10 – A percepção dos estudantes sobre estratégias didáticas utilizadas pelos docentes
Quais
as
atividades
realizadas neste
ano
vocês consideram mais
interessantes?

Neste
ano
vocês
realizaram atividades fora
da sala de aula? Quais?

Vocês
preferem
atividades individuais ou
em grupo? Por quê?

E2: A visita do Felpo Filva. E5, E8, E12, E15 e E17: As placas, as
cartas, ler os poemas para o Felpo, o entrevero. E7: O que é
comida de verdade e o que não é. E10: As aulas com a professora
Daniela quando aprendemos a fazer substrato e a plantar. E2 e E8:
Não usar química ou agrotóxico, a plantar o alecrim e hortelã que
controlam as pragas.
Sim! (resposta unânime) E16: Gincana. E2 e E8: As placas, fomos
na entrada do assentamento e marcamos os pontos principais, daí
nós voltamos e pintamos as placas, desenhamos e pintamos. E10
e E18: Na horta, plantamos e arrumamos a horta. E18: O professor
Léo fez brincadeiras fora da sala, leu pra nós.
14 (quatorze) estudantes responderam: em grupo. E12: porque se
você tem uma dúvida teu colega pode te ajudar, e sozinho não dá
pra fazer quase nada. E5: Em grupo dá pra gente brincar, se
ajudar. E2: Quando um amigo cai e se machuca nós vamos lá e
ajudamos ele.
Quatro estudantes preferem atividades individuais: E8: porque eu
gosto de fazer só as minhas coisas do meu jeito. E10 e E11:
Porque ninguém atrapalha. A gente pode fazer da nossa opinião
se não gostar a gente pode mudar. E9: Porque os outros têm
outras ideias diferentes.

Fonte: A pesquisadora

Em relação às estratégias didáticas as respostas das crianças
valorizaram as realizadas em parceria com outras áreas do conhecimento e
outras instituições, no caso da escola pesquisada com a EPAGRI, são elas que
mais cativaram os estudantes.

Percebeu-se também que a

maioria

compreendeu que não podemos/devemos viver isolados no nosso mundo, e que
ter o apoio do outro é fundamental para o desenvolvimento.
O que chamou a atenção foi a resposta dos quatro estudantes sobre as
atividades individuais e em grupo, quando expuseram os motivos que preferem
atividades individuais, pois esses mesmos estudantes são os que apresentam
facilidade na relação com os demais, seja em atividades dentro ou fora da sala.
Percebeu-se, então, que apesar de eles preferirem atividades individuais, não
se isolam e nem se limitam a essas.
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Quadro 11 – A percepção dos estudantes sobre a participação das famílias
Vocês recebem ajuda ou
acompanhamento
de
algum
familiar
para
realizar as tarefas de
casa? De que forma?

A maior parte respondeu que sim. E2: Ao fazer o Felpo. E5:
Explicando, fazendo um exemplo. E12: Lendo pra gente.

Neste ano, a sua família
participou
mais
das
atividades
promovidas
pela escola? Quais?

A maior parte respondeu que sim. E10: Para fazer a quadra. E15:
A fazer os pães com a Daniela. E12: Nas poesias. E9: A fazer os
queijos. E8: Nas reuniões.

Foi
importante
a
participação da família na
escola? Por quê?

A maioria respondeu que sim. E12: Se não fosse a nossa família a
escola não ia ser alguém. E10: Porque a família sabe o que a gente
tá trabalhando. E8: Vê o que a gente tá fazendo e podem dizer o
que a gente pode melhorar. E1: Quando tem alguma coisa errada
eles corrigem a gente.

Fonte: A pesquisadora

A participação familiar foi a última dimensão investigada, tendo como
objetivo perceber se houve aumento na participação das famílias e o quanto isso
é relevante na percepção das crianças, pois este foi outro desafio da escola
indicado pelos docentes antes do desenvolvimento do Projeto Criativo
Ecoformador (PCE). Com as respostas, foi possível perceber que a família
participou do cotidiano escolar de seus filhos e em diferentes momentos, não
somente quando a escola determinava.

5.6 A PERCEPÇÃO DOS DOCENTES SOBRE O

PROGRAMA DE

FORMAÇÃO-AÇÃO EM ESCOLAS CRIATIVAS

Para conhecer a percepção dos docentes em relação ao Programa de
Formação-Ação em Escolas Criativas foram realizados registros de falas durante
o processo formativo, destacando-se também a da gestora que acompanhou as
etapas formativas. As gravações realizadas possibilitaram conhecer a percepção
de parte dos docentes em relação ao programa formativo e a elaboração e
aplicação do Projeto Criativo Ecofomador (PCE).
Com a opinião dos participantes foi possível perceber que o objetivo
tanto do programa quanto à metodologia, que se transformou em um produto da
formação, transcendeu as expectativas iniciais. Essa constatação ficou visível
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no depoimento da profissional da Secretária de Educação de Caçador quando
afirmou:
[...] eu estou bem encantada com o projeto, inclusive quando vou
aos lugares já vou divulgando, já vou contando o que eles estão
fazendo. E vejo assim, que as competências que vêm aí, as dez
competências [...] muitas delas já estão sendo utilizadas há
tempos pela escola, então ao mesmo tempo que a gente vai
começar a explicar e a implantar para outras escolas, aqui já
está sendo aplicado (C1).

Além disso, quando questionados sobre como estava sendo o
desenvolvimento do projeto, os docentes afirmaram que:
[...] é um desafio, projeto sempre me desafia [...] Será que vou
dar conta de fazer tudo? E a gente sempre tá buscando mais,
então esse aprender a aprender é o que me fascina nos projetos.
A oportunidade que a gente tem dentro do projeto quando junta
as turmas [...] essa unificação dos saberes [...] estou aprendendo
com o outro, eu não sou mais que o outro, essa unificação dos
saberes entre essas idades que são distintas eu acho isso muito
rico no projeto (P1).
[...] eu quero falar sobre a visão do todo, o projeto é muito rico
por causa disso, você pode ter uma visão não só das disciplinas
separadas, parece que isso é tão fragmentado tão longe de ter
uma visão de mundo, tudo junto, acho que é isso que falta para
a criança ressignificar no ambiente onde ela está, dá essa
importância e também se formar nessa área onde ele vive. Falta
essa paixão por onde eles estão (P6).

Percebe-se com esses relatos que o programa mobilizou os docentes a
uma reflexão acerca dos seus pré-conceitos, bem como em relação à mudança
em sua postura, no sentido de priorizar uma educação que ultrapassa os limites
da sala para dialogar com o entorno em que está inserida. Torre e Pujol (2013)
evidenciam a importância desse processo quando reforçam que uma educação
integrada e integradora depende da mudança dos conceitos atribuídos
tradicionalmente ao ensino e à aprendizagem e, nesse processo, é fundamental
valorizar uma educação a partir da vida e para a vida, como destacam Torre e
Zwierewicz (2009).
Também foi aplicado um questionário ao final do processo, para ampliar
a escuta aos docentes diretamente implicados na proposta formativa e em sua
capilarização em sala de aula. Acerca do questionário foram elaboradas sete
questões descritivas (Apêndice II), as quais os docentes foram convidados a
responder de maneira anônima para que a relação profissional com a
pesquisadora não influenciasse nas respostas.
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- Influência do programa de formação-ação no planejamento: sobre a
repercussão da formação continuada no planejamento das aulas, a maioria dos
docentes respondeu que influenciou diretamente na sua maneira de planejar.
Um dos exemplos dessa influência foi apresentada pela P5:
Sim, a formação continuada, onde foram discutidas ideias e
planejamentos relacionados ao projeto do Felpo Filva foi muito
enriquecedor; conseguimos nos apropriar de novos
conhecimentos
teóricos
fundamentais
para
nosso
desenvolvimento como professor.

Essa influência também ocorreu com os docentes que já tinham adotado
anteriormente a metodologia de projetos em sala de aula, como pode ser
observado no registro do P1:
A formação na verdade me trouxe uma clareza em relação ao o
que eu já estava fazendo, um enriquecimento de vocabulário
como ecoformação, transdisciplinaridade e atividades que já
faziam parte do nosso trabalho, mas que precisavam de uma
orientação.

- Influência do programa de formação-ação na ampliação do trabalho
colaborativo: quanto à ampliação do trabalho colaborativo foi possível perceber
pelo registro do P3 que o resultado foi significativo:
Sim foi uma parceria que envolveu todos os alunos e docentes,
pais, e demais funcionários da escola EMEB Rodolfo Nickel, que
juntos desenvolvemos atividades de suma importância
alimentícia para a comunidade onde vivem; fabricação de
queijos, horta, pães coloridos feitos com legumes.

Na mesma direção foi o registro do P8: “Acredito que houve sim
colaboração entre os docentes, pois tentou-se fazer uma teia de atividades, uma
ligando com a outra, isso a partir de conversas e planejamento de que atividades
realizar”.
- A influência do de formação-ação na articulação do conteúdo curricular
com a realidade do campo: sobre a influência do Projeto Criativo Ecoformador
(PCE) na articulação entre o currículo e a realidade a P1 respondeu:
Sim, ao desenvolver o projeto nós tivemos a preocupação de
que as atividades tivessem envolvimento com o cotidiano, o
meio e a vivência do aluno, mas que também favorecesse abrir
o horizonte do aluno para que ele pudesse aspirar conhecer,
criar, sonhar, realizar trabalhos favorecendo sua autonomia
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enquanto cidadão respeitando seu meio e valorizando suas
raízes.

Com isso, é possível perceber que o Projeto Criativo Ecoformador (PCE)
favoreceu de maneira relevante para que fosse possível ampliar a pertinência do
conteúdo curricular. O registro dos exemplos da P2 converge com essa
percepção:
Em sala de aula, conseguimos fixar alguns conteúdos como
sistema monetário, confecção de diversos tipos de redação e
gêneros textuais, cooperativismo e motricidade, etc. Conteúdos
que foram introduzidos no projeto e trabalhados fora de sala
como: Sistema monetário, com a venda de alimentos saudáveis
no food truck; Gênero Textual; troca de cartas e visitas aos
correios,
paródias
e
poesias;
Cooperativismo, jogos e brincadeiras sem finalidades
competitivas, onde estimulou o espírito colaborativo nos alunos,
e etc.

- A influência do programa de formação-ação no interesse dos estudantes:
quando questionados sobre o interesse dos estudantes com o desenvolvimento
do PCE, todos os docentes foram unânimes em responder que foi favorável,
ampliando significativamente o interesse de todos, como pode ser observado
nas respostas que seguem:
Foram muitos momentos marcantes, o que mais me marcou foi
a chegada da carta do Felpo, momento esse que acompanhei; o
interesse deles foi completamente visível no decorrer do
processo, cada etapa, cada momento eles estavam
interessados em saber [...] muitas perguntas eles tinham. Quem
é Felpo? O que ele faz, o que ele come, quantos anos tem, onde
ele mora? O que ele quer vir fazer na nossa escola? Foram
perguntas frequentes, e a prova foi a nossa feira do
conhecimento que não tem palavras para definir o quão valioso
foi esse momento para todos os alunos e professores, foi
expressamente notável o empenho, a transformação de
conhecimento e aprendizagem, em especial a autonomia de
cada um, no desenvolvimento, no comprometimento, na
participação, dedicação, eles se empenharam muito (P3).

“Eles pareciam curiosos, ansiosos sobre o que vinha a seguir, o que
esperar das aulas, o que poderia e seria trabalhado” (P4).
Sim, com o projeto os alunos ficaram muito mais entusiasmados
e com maior vontade em saber e conhecer mais sobre todos os
assuntos relacionados ao personagem Felpo Filva. Um exemplo
muito significativo foi em um momento do projeto que inseriu os
conteúdos de localização geográfica, placas e sinalizações que

114
estimulou o interesse dos alunos, onde os mesmos chegavam à
escola trazendo novas informações, figuras e diversas
curiosidades sobre o assunto inserido. Até mesmo os alunos da
Pré-escola ficaram entusiasmados que houve um momento em
que um dos deles trouxe até uma imagem recortada de revista
(onde mostrava rios, matas, uma casa e pedras grandes) e
mostrava aos professores da escola dizendo que aquele era um
mapa onde ficava a casa dele. Para mim foi um momento que
marcou, pois mostrou o quanto relevante foi aquele assunto para
aquela criança, a qual acabou transmitindo para outros colegas
e familiares o conhecimento aprendido na escola através do
projeto inserido (P2).

- A influência do programa de formação-ação nas práticas inclusivas: os
docentes também foram questionados sobre uma prática inclusiva a partir do
PCE. Entre as respostas a docente da Educação Infantil respondeu: “Indiferente
da forma de trabalho todas as atividades da educação infantil devem ser
inclusivas, tanto na parte teórica como prática desenvolvendo todos os eixos da
educação” (P5). A relevância de sua resposta destaca-se pela compreensão de
que a inclusão deve estar constantemente na prática docente. Nesse sentido,
não foi possível verificar se a percepção ocorreu a partir da proposta ou já a
defendia antes.
Em outras respostas foi possível observar necessidade de mudanças
conforme relatos que seguem:
Notei uma necessidade de articular aos conteúdos
programados, assuntos relevantes ao cotidiano dos alunos, pois
ao relacionar o conhecimento da grade curricular ao cotidiano da
realidade vivida por eles conseguimos assimilar e fixar melhor
os conteúdos propostos e dar uma melhor finalidade para que
os alunos possam utilizar do conhecimento aprendido (P2).
Sim, foram feitas diversas atividades que toda a escola e todos
os alunos de todas as turmas participassem; planejei de acordo
que abrangesse todos os alunos dentro de suas capacidades,
dentro daquilo que eles pudessem criar de acordo com as suas
idades e criatividades (P3).

- A influência do programa de formação-ação nos avanços em relação à
transformação da prática pedagógica: sobre os avanços observados durante
a aplicação do Projeto Criativo Ecoformador (PCE), os mesmos integraram
respostas dos docentes ao pontuarem que:
Foi de um aprendizado notável com certeza, foram atividades
lúdicas, onde os alunos se emocionaram, criaram, fizeram,
confeccionaram, participaram ativamente de toda a aventura.
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Muitos avanços em especial a autonomia, para se expressar
(P3).
Os alunos puderem perceber e vivenciar a importância do que
eles vivem e como eles vivem (a cultura do plantar, colher)
relacionando com o currículo apresentado na escola, em sala de
aula e nas diferentes disciplinas (P8).
Foram observados diversos avanços, alguns muito notáveis
como o incentivo à leitura, o estímulo na criatividade e
principalmente o despertar da curiosidade dos alunos aos
assuntos propostos. Além de todo o esforço e dedicação dos
alunos em produzir com vontade as atividades propostas (P2).

- A avaliação geral do programa de formação-ação: na última questão foi
solicitada uma avaliação geral sobre a formação continuada e sugestões que
auxiliem na melhoria desta. Em relação aos pontos mais positivos, os docentes
destacaram:
a) a articulação teórico-prática, aproximando os conteúdos da realidade
em que os estudantes estão inseridos;
b) a oportunidade de diálogo fundamentado na teoria, estimulando uma
nova visão sobre os processos de ensino e de aprendizagem;
c) a possibilidade de desenvolver toda a criatividade possível nos
estudantes e na escola como um todo;
d) o estímulo ao protagonismo dos estudantes;
e) o trabalho colaborativo.
Essas observações ficam perceptíveis na resposta registrada na
sequência. Apesar do docente não participar de todos os encontros de formação
observou melhorias e também fez parte destas conforme descreveu:
Não consegui estar presente muito nas reuniões de formação
continuada que foram propostos, mas notei uma melhora muito
grande no processo de aprendizado dos alunos, bem como no
crescimento profissional e no amplo leque de conteúdos e
assuntos que os projetos proporcionaram aos professores e
alunos da escola. Além de ser uma forma divertida e rica de se
trabalhar, o Projeto Criativo Ecoformador e toda a formação
continuada proporcionaram aos docentes uma nova visão de
ensinar; tanto dentro quanto fora da sala de aula existem
inúmeras formas de se repassar o mesmo conhecimento, porém
para a criança aprender dentro e fora da sala de aula tem uma
enorme diferença, pois para ela são experiências distintas de um
mesmo conhecimento. Para os docentes, unir-se e estar em
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constante evolução em um determinado assunto e trabalhar
diversos conhecimentos dentro de um mesmo assunto é a
melhor maneira de se formar alunos criativos e mais
interessados em aprender e descobrir melhor o conhecimento
que o mundo oferece (P2).

E ainda a P8 pontuou sobre a importância do trabalho colaborativo para
que seja possível uma educação inter e transdisciplinar: “Acredito que foi válida
a formação continuada, havendo essa troca de ideias de forma mais abrangente,
onde se pode tecer uma teia em relação aos conteúdos e atividades a serem
trabalhadas interdisciplinarmente.”
A articulação entre o currículo e a prática, bem como o protagonismo dos
estudantes, também foi algo que marcou, conforme depoimento da P3 que
afirmou: “Com certeza só vem a somar na qualidade de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos que estiveram durante o processo a frente
interagindo, participando, criando, fazendo.”
E como sugestões e desafios os docentes pontuaram que: “Minha
sugestão para que realmente a formação tenha todos os envolvidos e que estes
realmente se envolvam e que seja feita em horário de trabalho ou que estas
horas sejam dadas como horas complementares de estudo” (P1). A P8 citou que:
“Percebi que foi exaustivo para as docentes regentes seguirem o projeto, pois
muitos outros são apresentados no decorrer do ano letivo pela SME”. E ainda
“Senti um pouco de falta da prática com dinâmicas relevantes que pudesse ser
aplicada com as turmas [...]” (P5)
Os relatos indicam aspectos de relevância na transformação da prática
pedagógica a partir do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, bem
como questões a serem consideradas para sua melhora. Nesse sentido,
destaca-se que a metodologia do Projeto Criativo Ecoformador (PCE) não
consiste em um adendo, mas estimula os docentes em uma implicação profunda
e possível em função dos resultados aqui diagnosticados.
Promover a dinamização com sentido de pertinência do que está
proposto no currículo, estimulando a empatia entre os implicados e o
desenvolvimento de atividades que tivessem significado para o estudante foi um
desafio. Também é um desafio pensar em como redimensionar os aspectos
destacados pelos docentes, compreendendo-se, contudo, que isso faz parte do
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processo formativo, especialmente porque este não pode ser considerado
‘pronto’, mas em constante movimento de formação-ação.
Os

resultados

em

geral

indicam

que

a

formação

como

o

desenvolvimento do Projeto Criativo Ecoformador (PCE) favoreceu a
transformação da prática pedagógica, ampliando a pertinência do ensino e a
empatia entre docentes, estudantes e comunidade. Nesse sentido, destaca-se
que a formação fundamentou teoricamente ações práticas articuladas ao
currículo escolar, fazendo com que os estudantes realmente gostassem de estar
na escola, despertando mais interesse na sua aprendizagem a partir de suas
vivências e ampliando seus conhecimentos em relação ao mundo para
valorizarem seu lugar nesse processo.

5.4.3 A PERCEPÇÃO DOS VISITANTES SOBRE O PROJETO CRIATIVO
ECOFORMADOR: AS AVENTURAS DE FELPO FILVA NA ESCOLA DO
CAMPO
A avaliação dos estudantes que visitaram a primeira Mostra do
Conhecimento promovida pela escola pesquisada, como etapa de encerramento
do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas e de polinização do
‘Projeto Criativo Ecoformador: as aventuras de Felpo Filva na escola do campo’
não havia sido prevista no início da pesquisa. Contudo, os registros deixados
pelos estudantes de outras escolas no final da visita se transformaram em mais
uma forma de avaliar a relevância da formação e do trabalho realizado em sala
de aula e na escola em geral. Trata-se, portanto, de uma visão externa a ambos
os processos.
Na Mostra do Conhecimento foram disponibilizadas duas árvores secas
e alguns cartões de papel colorido para que os visitantes, caso tivessem
interesse, deixassem um registro para a escola, pendurando nas árvores sobre
sua opinião, o que mais gostou, ou o que quisessem escrever sobre o dia.
Os registros somente puderam ser realizados pelos visitantes do período
matutino, pois durante a tarde choveu e as árvores estavam na área externa. Ao
todo foram 50 (cinquenta) recados, e deste foram escolhidos dez para análise,
tendo em vista que alguns eram semelhantes.
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Havia uma preocupação muito grande por parte da equipe organizadora
de que todos os visitantes compreendessem o contexto em que a Mostra havia
sido organizada, pois cada etapa respeitou as fases do Projeto Criativo
Ecoformador (PCE), de acordo com a

Figura 34 – Árvore de recados

sequência didática por meio do qual foi
desenvolvido.
Com as mensagens foi possível
perceber que a compreensão foi possível,
além de terem gostado do ambiente onde a
escola está inserida. Isso ficou perceptível
no recado do V1 que escreveu: “Eu gostei
muito dessa escola e das apresentações,
gostaria de estudar aqui”. Do V2: “Trabalho
maravilhoso, parabéns!”. E do V3: “A escola
do campo é muito legal”.
Por meio de um dos cartões

Fonte: Acervo pesquisadora

percebeu-se que não foram apenas palavras para elogiar, pois retratavam
situações bem pontuais: “Eu gostei que as crianças pequenas sabem ler e
escrever” (V4). A resposta demonstrou a atenção aos detalhes da Mostra,
especialmente nas que envolviam escrita e leitura pelas crianças menores.
Em contrapartida, o V5 registrou: “Eu gostei de ver as plantas e o
trabalho de vocês”. E do V6: “Gostei muito de aprender com você como fazer
queijo.”
Além disso, a Mostra despertou interesse por mais oportunidades como
as que os estudantes tiveram oportunidade de conhecer, como traduz o recado
do V7: “Gostei muito da feira, espero ver de novo.”, reforçado pelo do V8: “Eu
gostei muito, foi uma experiência muito boa”.
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Figura 35 – Recados deixados nas árvores

Fonte: Acervo da pesquisadora

A análise dos recados possibilita concluir que a preocupação inicial dos
docentes foi superada pela organização e postura dos estudantes que estavam
apresentando. Além dos visitantes compreenderem o contexto do Projeto
Criativo Ecoformador (PCE), foram cativados pelos resultados. Nesse sentido,
vale destacar que a percepção foi além da apresentação, pois as mudanças
feitas no pátio da escola, na horta e em outros ambientes se transformaram, de
fato, em contextos transdisciplinares e ecoformadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Superar

práticas

pedagógicas

motivadas

por

paradigmas

que

permanecem enraizados por décadas e até mesmo séculos na educação,
estimulando processos de ensino e de aprendizagem descontextualizados,
lineares e fragmentados, não é uma tarefa simples, principalmente quando os
docentes não têm em sua formação propostas para auxiliá-los nessa superação.
Transladar a prática pedagógica de um paradigma a outro significa transladarse também como pessoa e profissional, pois as transformações no campo de
atuação profissional requisitam que, concomitantemente, ocorram mudanças na
forma de pensar, viver e conviver.
Esta pesquisa se comprometeu com esse processo ao promover uma
intervenção em um contexto educacional específico. Em decorrência, sua
relevância se traduz pela capacidade de atender ao seu objetivo que foi o de
avaliar o potencial de um programa de formação transdisciplinar e ecoformador
para a mudança da prática pedagógica e o atendimento das necessidades
formativas dos docentes da EMEB Rodolfo Nickel.
Para elaborar um programa de formação que atendesse as necessidades
dos docentes e estimulasse mudanças nas suas práticas pedagógicas, foi
necessário considerar experiências formativas que pudessem atender as
especificidades de uma escola do campo. Nesse sentido, a análise de outros
programas de formação que priorizaram a transdisciplinaridade e a ecoformação
foi fundamental para criar possibilidades articuladas com as demandas e
potencialidades da escola pesquisada, dos profissionais que nela atuam, bem
como dos estudantes e da comunidade em que estão inseridos.
O uso de uma metodologia conectada com a concepção pedagógica
transdisciplinar e ecoformadora no decorrer do desenvolvimento dos dois
programas evidenciou possibilidades para estimular a mudança da prática
pedagógica pretendida nesta pesquisa. Ao utilizar tanto na formação dos
docentes da EMEB Rodolfo Nickel, como na prática desenvolvida em sala de
aula durante o ano letivo a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores
(PCE), foi possível propiciar a religação de diferentes saberes, sejam os
vinculados ao currículo escolar, os que fazem parte do cotidiano da comunidade
e os que se tornam imprescindíveis para solução de determinados problemas e
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que foram trabalhados por instituições externas como a EPAGRI, possibilitando,
dessa forma, que durante o ano letivo se transitasse entre, além e através de
diferentes áreas do conhecimento.
Na adaptação para a EMEB Rodolfo Nickel foi fundamental valorizar a
flexibilidade das etapas formativas dos programas originais, pois no
desenvolvimento junto à escola pesquisada foi necessário alterar a sequência
das etapas do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas aplicado em
outros contextos, em função das condições dos docentes que participaram desta
pesquisa. Para esse ajuste foi determinante o fato de que não haviam sido
previstos no calendário escolar da escola pesquisada os encontros de formação
durante o ano letivo, exceto em dois momentos pontuais. Por isso, o esforço e
comprometimento da equipe de docentes precisam ser valorizados, pois para
parte deles a jornada nos dias de encontro era de praticamente 12 (doze) horas
distribuídas entre trabalho e formação.
Apesar de algumas faltas e do cansado observado em alguns momentos,
a participação de maior parte da equipe nos momentos previstos foi fundamental,
pois foi no decorrer dos próprios encontros que o ‘Projeto Criativo Ecoformador:
as aventuras de Felpo Filva na escola do campo’ foi elaborado, socializando-se
também, no decorrer, as inovações desenvolvidas em sala de aula durante sua
aplicação.
Em relação ao perfil, constatou-se que a maioria dos profissionais da
referida escola trabalhava uma carga horária mínima de 20 (vinte) horas
semanais, alguns atuavam em mais de uma escola e a penas três eram efetivos
na instituição; os demais exerciam temporariamente a função. A preocupação
que permeou o início do desenvolvimento da proposta formativa era a de que
essa condição de instabilidade poderia influenciar na intervenção. Contudo, a
oportunidade de participar de um programa de formação-ação também seria
uma oportunidade para estimular a permanência no trabalho e repensar a
atuação na Educação Básica.
Nesse sentido, foi determinante a indicação dos docentes em relação às
necessidades formativas e aos desafios da escola, priorizando o planejamento
e as metodologias do ensino, além de estratégias para estimular o interesse e a
inclusão dos estudantes e ampliar a participação dos pais e/ou responsáveis.
Como essas condições integram as premissas do Programa de Formação-Ação
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em Escolas Criativas e a metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores
(PCE), as demandas dos docentes foram consideradas no decorrer da
intervenção e atendidas pelo que indicam os resultados. Especificamente em
relação à infraestrutura que foi outra condição indicada pela equipe, além da
horta revitalizada coletivamente, ocorreram outras melhorias providenciadas
pela Secretaria de Educação ou conquistadas com auxílio da equipe de
profissionais que atuam na escola, os estudantes, a comunidade e outras
instituições que colaboraram no decorrer do ano letivo.
O desenvolvimento da proposta formativa também priorizou a realidade
da escola do campo e valorizou o trabalho que havia sido desenvolvido pelos
docentes antes do início do programa. A escuta atenta dos docentes, estudantes
e gestora participante, fez com que o programa pudesse ser avaliado
constantemente e replanejado para suprir tais necessidades.
Durante o acompanhamento foi possível perceber o interesse e a
motivação dos estudantes, especialmente nas aulas em que a proposta
conectava o conteúdo curricular às atividades práticas. Isso se comprovou
durante a entrevista realizada com os mesmos, quando fizeram referência à
diferença das atividades, ao que aprendiam, ao tratamento dos docentes e
outras questões que os motivou na preferência pela escola do campo,
atendendo, dessa forma, uma das demandas apontadas pelos docentes quando
investigados sobre as necessidades formativas e desafios da escola.
Outra questão que merece destaque diz respeito à relevância do Projeto
Criativo Ecoformador (PCE) na percepção dos estudantes. A afirmação de um
dos estudantes que o mais relevante foi o fato de ter perdido a vergonha de falar
e de se apresentar em público denota o empoderamento no decorrer do
processo, o que é fundamental para estudantes do campo.
Em relação à percepção dos docentes, a observação dos mesmos em
relação às mudanças no planejamento, no próprio interesse dos estudantes e na
mudança da prática pedagógica, demonstra o potencial do Programa de
Formação-Ação em Escolas Criativas. Na análise geral, vários pontos foram
destacados, entre os quais, a articulação teórico-prática, aproximando os
conteúdos da realidade em que os estudantes estão inseridos, a oportunidade
de diálogo fundamentado na teoria, estimulando uma nova visão sobre os
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processos de ensino e de aprendizagem, o estímulo ao protagonismo dos
estudantes e o trabalho colaborativo.
Vale destacar também que a primeira Mostra do Conhecimento realizada
pela escola pesquisada, a etapa de polinização, difundiu o trabalho dos docentes
e dos estudantes, favorecendo o reconhecimento de práticas transdisciplinares
e ecoformadoras por parte da comunidade escolar interna e externa. O Projeto
Criativo

Ecoformador

(PCE)

desenvolvido

e

socializado

mostrou

um

conhecimento muito além das disciplinas, conhecimento esse que proporcionou
o reconhecimento na participação na Jornada de Educação Alimentar e
Nutricional do FNDE, quando foi destinada à escola um selo de participação e
um certificado de menção honrosa. A premiação recebida no referido evento
deveu-se à participação e conclusão de todas as etapas previstas e ao
cumprimento de critérios como inovação, criatividade, continuidade no
andamento das atividades, envolvimento da família, conexão entre duas ou mais
disciplinas.
Além disso, a escola também recebeu o prêmio “Destaque EPAGRI em
Educação Socioambiental Márcia Mortari”, devido às ações do Projeto Criativo
Ecoformador (PCE) desenvolvido. E durante a premiação os estudantes
apresentaram um fragmento do projeto para outras escolas participantes. Foi
muito gratificante para os docentes da escola pesquisada vê-los superando a
ansiedade e seus medos ao compartilhar com segurança e autonomia
conhecimentos trabalhados ao longo do ano.
No decorrer desse processo, além do Programa de Formação-Ação em
Escolas Criativas, o próprio Projeto Criativo Ecoformador: ‘as aventuras de Felpo
Filva na escola do campo’, transformou-se em um produto educacional que pode
ser explorado por outras escolas, adaptando-o a cada realidade.
Portanto, atende-se aos requisitos do Mestrado Profissional, quando se
disponibilizam dois produtos educacionais com potencial para alavancar práticas
pedagógicas com inovação e criatividade, superando processos de ensino e
aprendizagem conteudistas e fragmentadas.
A pesquisa também se constituiu em um momento de autoavaliação do
trabalho que sua pesquisadora tem realizado como pedagoga. Todo movimento
contribuiu para ampliar a aproximação com os docentes, estudantes e
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comunidade, além de ampliar possibilidades para o reconhecimento de falhas e
de que pode contar com outras pessoas para transformar ao transformar-se.
Nessa trajetória foi possível confirmar a convicção de que o docente tem
o poder de transformar. Contudo, é determinante que se ofereça a ele um
movimento de formação-ação para que possa interagir continuamente enquanto
vivencia as mudanças impulsionadas individual e coletivamente.
Quanto às limitações, destaca-se as dificuldades do calendário letivo não
prevendo datas de formação durante o ano letivo, exceto no início e entre o
primeiro e segundo semestre. Além disso, a instabilidade enquanto à
manutenção

da

escola

nos

anos

subsequentes

gerou

insegurança,

especialmente na etapa de encerramento da proposta formativa. Ainda assim,
todo o processo foi determinante para que nas últimas semanas letivas a decisão
da gestão pública se deu pela manutenção da escola do campo pesquisada.
Em relação a pesquisas futuras, sugere-se a inclusão da comunidade
como sujeitos da pesquisa, pois compreende-se que a escuta atenta aos pais
e/ou responsáveis pode contribuir ainda mais para a pertinência e empatia. Pela
densidade das implicações, essa possibilidade não foi construída nesta
pesquisa, ainda assim, a participação efetiva dos mesmos foi determinante para
seu êxito.
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APÊNDICE I

QUESTIONÁRIO SOBRE PERFIL E NECESSIDADES FORMATIVAS DE
DOCENTES
Este questionário tem como objetivo coletar dados sobre o perfil de
docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e suas
necessidades formativas. Visando a utilização dos resultados na organização de
uma edição do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, compatível
com as necessidades e potencialidades da equipe pesquisada. Corresponde à
primeira etapa da pesquisa ‘A influência do Programa de Formação-Ação em
Escolas Criativas na transformação das práticas pedagógicas de docentes da
Escola Municipal de Educação Básica Rodolfo Nickel’, vinculada ao Programa
de Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP. Sua participação é
fundamental!
Responda de forma espontânea e sincera, não havendo necessidade de
se identificar. Nas questões de alternativas, assinale apenas uma opção, exceto
na segunda! Grata pela participação!

1. Sexo:
( ) Feminino

( ) Masculino

2. Nível de escolaridade/formação
( ) Graduação incompleta
Curso: ..................................................
( ) Graduação completa
Curso: ..................................................
( ) Especialização
Curso: ...................................................
( ) Mestrado
Programa: .............................................
3. Em que tipo de instituição você fez/faz o curso de graduação?
( ) Pública federal
( ) Pública estadual
( ) Pública municipal
( ) Privada
4. Qual a modalidade de ensino você frequenta/frequentou o curso de
graduação?
( ) Presencial
( ) Semipresencial
( ) A distância
( ) Não se aplica
5. Você participou de alguma atividade de formação nos últimos dois
anos?
( ) Sim
( ) Não (Vá para a questão n. 8)
6. Qual a carga horária da atividade que você considerou mais
relevante?
( ) Menos de 20 horas
( ) De 21 a 40 horas
( ) De 41 a 80 horas
( ) Mais de 80 horas
7. Você utiliza os conhecimentos apropriados nas atividades de
formação continuada na sua prática em sala de aula?
( ) Quase sempre
( ) Eventualmente
( ) Quase nunca
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8. Há quantos anos você está lecionando?
( ) Há menos de 1 ano
( ) De 1 e 1 mês a 2 anos
( ) De 2 e 1 mês e 5 anos ( ) De 5 anos e 1 mês a 10 anos
( ) De 10 anos e 1 mês a 15 anos ( ) Mais que 15 anos
9. Qual a sua carga horária semanal de trabalho?
( ) Até 19 horas-aula ( ) 20 horas-aula ( ) De 21 a 24 horas-aula
( ) De 25 a 39 horas-aula
( ) De 30 a 39 horas-aulas
( ) 40 horas-aula ou mais
10. Em quantas escolas você trabalha?
( ) Apenas uma escola
( ) Em 2 escolas
( ) Em 3 escolas
( ) Em 4 ou mais escolas
11. Qual é a sua situação trabalhista nesta escola? (Marque apenas UMA
opção)
( ) Estatutário (cargo efetivo)
( ) CLT (contratado)
( ) Prestador de serviço por contrato temporário ( ) Outras
12. Qual é o maior desafio encontrado no dia a dia da sala de aula?
(Marque apenas uma alternativa)
( ) Indisciplina dos alunos
( ) Falta de domínio de alguns conteúdos.
( ) Estratégias para Inclusão
( ) Pouca parceria com outras áreas do conhecimento.
( ) Pouca participação dos pais nas atividades escolares
( ) Outros.
Quais? ______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. Que assuntos você considera mais relevantes para serem abordados
em futuras formações?
( ) Planejamento
( ) Avaliação
( ) Metodologias de ensino
( ) Inclusão
( ) Tecnologias na educação ( ) Outros. Quais? ________________
14. Qual o principal instrumento que você utiliza para a elaboração do
planejamento?
( ) Livro Didático
( ) Revistas
( ) Internet
( ) Outros.
Quais? ______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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15. Que melhorias no contexto das práticas pedagógicas você considera
necessárias para que a educação se desenvolva com mais qualidade
nesta instituição escolar?
R:________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

APÊNDICE II

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO-AÇÃO
EM ESCOLAS CRIATIVAS: PERTINÊNCIA E EMPATIA NOS PROCESSOS
DE ENSINO E APRENDIZAGEM
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1 A formação continuada repercutiu na forma de planejar as aulas e nas
atividades desenvolvidas com os estudantes? Caso tenha influenciado,
destaque um exemplo em relação ao planejamento e outro em relação
às atividades:
2 A formação continuada ampliou o trabalho colaborativo entre os
docentes? Explique:
3 Quais avanços você observou na aprendizagem dos estudantes com a
aplicação do Projeto Criativo Ecoformador “As aventuras de Felpo Filva
na escola do campo”?
4 O Projeto Criativo Ecoformador “As aventuras de Felpo Filva na escola
do campo” favoreceu que se trabalhasse em sala de aula a realidade
dos estudantes e fora dela os conteúdos curriculares? Caso a resposta
seja afirmativa, cite dois exemplos:
5 Você percebeu maior interesse dos estudantes
desenvolvimento do Projeto? Cite um exemplo.

a

partir

do

6 A partir do Projeto você observou na sua prática uma postura mais
inclusiva atendendo as necessidades dos estudantes? Em caso
afirmativo, cite um exemplo.
7 Registre sua avaliação sobre a formação continuada e sugestões que
auxiliem em sua melhora.

APÊNDICE III

ROTEIRO DE PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SOBRE A ESCOLAE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
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Este roteiro a ser utilizado em uma roda de conversa tem como objetivo coletar dados
referentes à percepção de estudantes sobre a escola e as práticas pedagógicas
desenvolvidas após a participação dos docentes no Programa de Formação-Ação em
Escolas Criativas.

APÊNDICE IV
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE PROGRAMAS FORMATIVOS
PRECEDENTES
Dimensão 1: Motivação
01- Vocês gostam de vir para escola? Por quê?
02- Quais momentos das aulas deste ano foram os seus preferidos? Por
quê?
03- Das mudanças que aconteceram na escola neste ano quais foram as que
vocês mais gostaram?
04- Das ações que os professores realizaram neste ano, do que vocês mais
gostaram? Por quê?
05- Você gostaria de estudar em outra escola? Por quê?
Dimensão 2: Relevância
06- Qual aprendizado deste ano vocês consideram mais importante?
07- Qual aula deste ano vocês mais gostaram? Por quê?
Dimensão 3: Estratégias didáticas
08- Quais as atividades realizadas neste ano vocês consideram mais
interessantes?
09- Neste ano vocês realizaram atividades fora da sala de aula? Quais?
10- Vocês preferem atividades individuais ou em grupo? Por quê?
Dimensão 4: Participação familiar
11- Vocês recebem ajuda ou acompanhamento de algum familiar para realizar
as tarefas de casa? De que forma?
12- Neste ano, a sua família participou mais das atividades promovidas pela
escola? Quais?
13- Foi importante a participação da família na escola? Por quê?

Critérios

Comentários
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a)

concepção

pedagógica
norteadora;
b)

opção

metodológica;

c) resultados;

APÊNDICE V

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE
DOCENTES
Este roteiro a ser utilizado na observação do planejamento e práticas pedagógicas dos
docentes tem como objetivo coletar dados referentes à transformação das práticas
pedagógicas desenvolvidas durante a participação dos docentes no Programa de
Formação-Ação em Escolas Criativas.

PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR AS AVENTURAS DE FELPO FILVA NA
ESCOLA DO CAMPO

Epítome:
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Legitimação teórica:

Legitimação pragmática:

Perguntas geradoras

Metas:

Eixos norteadores – Objetivo Geral e específicos:

Itinerário:

Coordenadas temporais:
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Avaliação emergente:

Polinização:

