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Resumo: O processo de aprender se concretiza na mudança de comportamento frente ao conteúdo
trabalhado, seja uma mudança cognitiva, de procedimentos ou atitudes. A aprendizagem completa
ocorre quando o indivíduo muda na cognição, metodologia e afeto. A relação ensino-aprendizagem se
constitui na organização de procedimentos, com a função clara de suscitar a transformação do sujeito
frente aos conteúdos propostos. Interessa-nos levar os participantes a compreender como ocorrem
estes processos de aprendizagem a partir da perspectiva da construção do conhecimento, da mediação
pedagógica e da aprendizagem significativa, pois partimos do pressuposto de que o conhecimento é
construído por meio das relações que os sujeitos estabelecem cognitivamente, entre os pares, com o
meio sociocultural em que vivem, numa perspectiva relacional e ativa. O Workshop tem por objetivo
discutir e vivenciar os enfoques e posturas ético, políticas e epistemológicas do planejamento
participativo e ensino da participação recriando na vivência dos paradigmas de conhecimento e de
transformação do pesquisador como sujeito também da própria pesquisa. O processo de criação e o
conjunto de ferramentas e técnicas para se iniciar esse projeto é composto por uma cesta como as
ferramentas do Design Thinking, do Canvas, do ‘Mercado de Trocas Epistemológicas’, do World Café e
sistematização de experiências entendendo a participação como conquista. Os recursos educacionais
digitais e a infraestrutura para mapear as necessidades e enfrentar os problemas (entraves) utilizados
na execução do projeto em grupo no workshop levarão à aplicação da proposta na realidade dos
participantes. Esses exemplos práticos de pesquisa-ação permitirão a intervenção em realidades
educacionais diversas. Como resultados esperados no Workshop, os participantes criarão projetos
exequíveis em diferentes realidades a partir do Design Thinking; do planejamento estratégico derivado
da metodologia Canvas, e vivenciarão a construção de uma visão geral do projeto e farão a troca de
conhecimento no ‘Mercado de Trocas Epistemológicas’, metodologia elaborada pela equipe
proponente.
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ESTRUTURA DO WORKSHOP
1- Apresentação (Dinâmica de Grupo) – [duração: 30 minutos]
Inicia com uma explanação da atividade de planejamento estratégico por meio de troca de conversa e
informações básicas aos pares. Após 2 minutos de conversa entre as duas pessoas, falando seu nome
profissão e motivação para estarem no Congresso e Workshop, as duplas serão convidadas a se
apresentarem para os demais participantes. Cada dupla apresentará o colega, tendo 1 minuto para
esta atividade.
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2- Exposição Teórica do tema – [duração: 30 minutos]
A proposta metodológica baseia-se na sistematização de experiências de Chavez-Tafur (2007), nos
paradigmas inspirados no conceito de alteridade de Fals Borda (2015) e de aprendizagem a partir da
perspectiva da construção coletiva do saber, da mediação pedagógica e da aprendizagem significativa
e dialogada, como discute Freire (1996), levando os participantes a refletirem sobre seu papel
protagonista e autônomo nessa construção para “obter aprendizagens críticas a partir das nossas
experiências” Holliday (2007). A rigorosidade metodológica desse trabalho está baseada na coerência
ética ancorada na lógica do processo. A vivência de uma cesta de ferramentas e estratégias compondo
a metodologia para resolução de problemas na implementação de planos de tecnologia educacional
como o do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB (2019) que expõe a visão estratégica e
o planejamento participativo como ferramenta de planejamento educacional e a formação de
docentes e discentes por meio de metodologias ativas determina os passos desse workshop.
3- Atividade Prática (Procedimentos/Passos) – [duração: 90 minutos]
Serão organizados grupos de trabalho, haverá a discussão sobre o projeto que será criado a partir da
valorização de experimentações práticas e sistematizações de experiências anteriores para a solução
de problemas visando um projeto de trabalho educacional para pesquisa -ação. A partir das cesta de
ferramentas e metodologias utilizadas pelas autoras em Bussolotti, Souza & Cunha (2018), refletir-seá sobre o uso de plataformas digitais e metodologias ativas segundo os trabalhos desenvolvidos na
pesquisa do Mestrado Profissional em Educação em Souza, Bussolotti, & Cunha (2018) e Souza,
Bussolotti, Ribeiro, & Cunha (2019).
Pretende-se vivenciar em grupo os cinco passos do Design Thinking: entender, empatizar, cocriar,
prototipar e evoluir e construir a matriz visual dividida em 9 áreas – Canvas do projeto (Centro de
Inovação para a Educação Brasileira, CIEB 2019).
Finaliza com a apresentação em um ‘Mercado de Trocas Epistemológicas’ (Bussolotti, Souza & Cunha,
2018), das experiências dos grupos de trabalho.
4- Aplicação em outros contextos e Discussão – [duração: 30 minutos]
Ao final, será feita uma reflexão sobre a vivência debatendo sobre os recursos educacionais digitais e
a infraestrutura para mapear as necessidades e enfrentar os problemas (entraves) utilizados na
execução de projetos em grupo para planejamento educacional partindo da perspectiva da pesquisaação e de como poderão levar à aplicação da proposta na realidade dos participantes. Como resultados
esperados no Workshop, criarão projetos exequíveis em diferentes realidades a partir do Design
Thinking; do planejamento estratégico derivado da metodologia Canvas, vivenciarão a construção de
uma visão geral do projeto e farão a troca de conhecimento no ‘Mercado de Trocas Epistemológicas’,
metodologia elaborada pela equipe proponente. Poderão reproduzir todos os passos das
metodologias vivenciadas adaptando à sua realidade de pesquisa-ação, planejamento educacional,
planejamento estratégico e contribuições em projetos socioculturais.
Recursos Necessários: Além de quadro, computador, videoprojector e ligação à internet utilizaremos
papéis cartolinas e ou flip chart e canetas e lápis coloridos para a construção dos projetos educacionais
de planejamento participativo.
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