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RESUMO 

As escolas do campo são instituições que atendem, prioritariamente, estudantes 

residentes em áreas rurais. Suscitam, portanto, um currículo articulado às 

especificidades do contexto em que se inserem. Para atender às demandas das 

escolas que integram a Rede Municipal de Ensino de Massaranduba, Santa Catarina, 

independentemente de serem ou não escolas do campo, a Secretaria de Educação 

do município vem desenvolvendo um programa de formação continuada, norteado 

pelo pensamento complexo e pelos conceitos da transdisciplinaridade e da 

ecoformação. Nos encontros ocorridos no decorrer dos últimos três anos, gestores e 

docentes de cada escola elaboraram e aplicaram Projetos Criativos Ecoformadores 

(PCE), valorizando a articulação entre os conteúdos curriculares e as demandas e 

potencialidades do contexto local, sem, contudo, subestimar as que se projetam 

globalmente. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Luís Alves, lócus desta 

pesquisa, é uma escola do campo multisseriada, vinculada à referida Rede Municipal 

de Ensino, que também participa da formação e desenvolve um PCE anualmente. A 

mobilização ocorrida a partir desse processo colaborou para estimular outra 

percepção acerca da escola, muitas vezes, antes subestimada por suas 

peculiaridades. Esta pesquisa teve como intenção ampliar os benefícios desse 

processo, por meio da ressignificação do currículo escolar da referida instituição de 

ensino. Seu objetivo buscou estruturar uma proposta curricular transdisciplinar para a 

escola do campo que funciona em tempo integral, avaliando seu potencial para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas ecofomadoras. Teoricamente, a pesquisa 

amparou-se nas contribuições de autores como Aires e Suanno (2018), Almeida 

(2018), Bezerra Neto (2016), Garbelini Neto e Silva (2019), Garske, Castilho e 

Cândido (2019), González Velasco (2017), Harrari (2020), Jesus (2006), Moraes 

(1996, 2004), Morin (2009, 2015, 2020), Petraglia (2008, 2013), Pupo (2018), Sá 

(2019), Santos (2019), Suanno (2010), Tonucci (2020), Torre (2005), Torre e 

Zwierewicz (2009), Zwierewicz (2014, 2017). Metodologicamente, optou-se pela 

pesquisa participante, apoiada pelas pesquisas documental, bibliográfica e 

exploratória e pela abordagem qualitativa. Participaram do estudo três profissionais 

vinculados a diferentes setores da Secretaria de Educação do Município de 

Massaranduba, Santa, dois egressos e um docente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Educação Básica – PPGEB da Universidade Alto Vale do 

Rio do Peixe - UNIARP, que avaliaram o documento proposto, observando sua 

aproximação com as perspectivas da transdisciplinaridade e seu potencial para 

estimular a ecoformação. Na coleta de dados, utilizaram-se os seguintes instrumentos 

de pesquisa: i) um formulário para registrar resultados da análise do relatório que a 

referida escola tem sobre as demandas apresentadas pelas famílias; ii) um formulário 

para registro de contribuições das pesquisas correlatas para elaboração da proposta 

curricular e das demandas legais; iii) um questionário à avaliação da proposta 

elaborada. Como resultado, apresenta-se um produto educacional com um currículo 



    

 
 

focado nas relações que o estudante estabelece com ele mesmo, com os outros e 

com o entorno composto por uma sistematização de bases epistemometodológicas 

de referência para o currículo transdisciplinar proposto, um pensamento organizador 

para os anos iniciais e condições mobilizadoras para cada um dos anos que compõe 

a primeira etapa do Ensino Fundamental, justificadas pelo potencial que oferecem 

para articular conteúdo e realidade e dinamizar uma educação comprometida com a 

vida. 

Palavras-chave: Educação Básica. Escola do campo. Currículo. 
Transdisciplinaridade. Ecoformação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ABSTRACT 

 

The rural schools are institutions that attend, foremost, students who live in the rural 

areas. Therefore, they ask for a syllabus articulated to the specificities of the context 

in which they are. In order to attend the demands of the schools that are part of the 

Municipal Department of Education of Massaranduba, Santa Catarina, whether being 

or not rural schools, the Education Department of the city has been developing a 

continuing formation program, guided by the complex thinking, the transdisciplinary 

and ecoformation concepts. In the meetings held in the last three years, school 

administrators and teachers at each school designed and applied Creative Ecoforming 

Projects (CEP) [Projetos Criativos Ecoformadores (PCE)], valuing the articulation 

among the syllabus contents and the demands and potentialities of the local context, 

without, however, underestimate those projected globally. The Alto Luís Alves 

Municipal Elementary School, target of this research, is a multigrade rural school, 

bound to the referred Municipal Department of Education above, that takes part in the 

formation as well and develops a CEP annually. The resulting mobilization from this 

process collaborated to stimulate another perception of the school, underestimated 

times before because of its peculiarities. This research intended to amplify the benefits 

of this process, by means of redefining the syllabus of the cited education institution. 

Its aim was to structure a new transdisciplinary syllabus proposal to the rural school 

that works full time, evaluating its potential to the development of ecoforming 

pedagogical practices. Theoretically, the research was supported by the contributions 

of authors such as: Aires and Suanno (2018), Almeida (2018), Bezerra Neto (2016), 

Garbelini Neto and Silva (2019), Garske, Castilho and Cândido (2019), González 

Velasco (2017), Harrari (2020), Jesus (2006), Moraes (1996, 2004), Morin (2009, 

2015, 2020), Petraglia (2008, 2013), Pupo (2018), Sá (2019), Santos (2019), Suanno 

(2010), Tonucci (2020), Torre (2005), Torre and Zwierewicz (2009), Zwierewicz (2014, 

2017). Methodologically, the participant research was chosen, supported by 

documental, bibliographical, and exploratory researches and by qualitative approach. 

Three professionals, who are bound to the different sectors of the Municipal 

Department of Education of Massaranduba, Santa Catarina, took part in the studies, 

e.g.: two past and one present professors of the Program of Post-Graduation 

Professional Master of Elementary Education – PPPMEE of Alto Vale do Rio do Peixe 

University – UNIARP [Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação Básica – PPGEB da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP], 

whom evaluated the proposed document, observing its proximity to the 

transdisciplinary perspectives and its potential to stimulate the ecoformation. During 

the data collection, the following researching instruments were used: i) a form to 

register the results of the analysis of the report that the referred school has about the 

demands shown by the families; ii) a form to register the contributions of the researches 

correlated to the elaboration of the syllabus proposal and to the legal demands; iii) a 



    

 
 

questionnaire on the evaluation of the elaborated proposal. As a result, an educational 

product is presented with a syllabus focused on the relations that the student 

establishes with him/herself, with others and their surroundings composed by a 

systematization of epistemological basis of reference to the transdisciplinary syllabus 

proposed, one organizing thinking to the first years and some mobilizing conditions to 

each of the years that compose the first phase of Elementary Education, justified by 

the potential that they offer to articulate content and reality and dynamize an education 

that is committed to life. 

 

Key words: Elementary Education. Rural school. Syllabus. Transdisciplinarity. 

Ecoformation. 
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INTRODUÇÃO 

Definem-se como escolas do campo as instituições situadas tanto na área rural 

quanto na urbana, mas que atendem, predominantemente, as populações do campo, 

como indica o Decreto nº 7.352/2010, que dispõe sobre a política de educação do 

campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. A 

referida regulamentação, de igual modo, delimita que as populações do campo se 

formam por agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 

assentados e acampados da reforma agrária, bem como trabalhadores assalariados 

rurais, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, caboclos “[...] e outros que produzam 

suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural” (BRASIL, 

2010, p. 1). 

No caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Luís Alves, 

instituição para a qual se propôs o currículo transdisciplinar, além de atender seu lócus 

de inserção (comunidades do Braço Seco e São José), tem recebido estudantes de 

outras comunidades (Braço Direito, Terceiro Braço, Braço Costa, Sete de Janeiro, 

Bracinho, Santa Luzia, Rio Bonito, Segundo Braço e Primeiro Braço do Norte), 

condição que amplia a sua região de abrangência. Contudo, a falta de uma 

infraestrutura para o lazer dessa região tem colaborado para o distanciamento de 

parte dos estudantes da sua própria identidade e, em alguns casos, levado à 

desvalorização da realidade local.  

Com o intuito de colaborar com a EMEF Alto Luís Alves, no sentido de 

redimensionar possibilidades para aproximar o que se trabalha na escola da vida dos 

estudantes, esta pesquisa se comprometeu com a elaboração de uma proposta 

curricular transdisciplinar para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

ecoformadoras em tempo integral. Tomando por base tal intenção, definiu-se como 

problema de pesquisa: Quais são as especificidades a serem contempladas em um 

currículo transdisciplinar proposto para uma escola do campo que atuará em tempo 

integral e que pretende contribuir com o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

ecoformadoras? 

A escola em estudo desenvolve seu trabalho com turmas multisseriadas e, 

mesmo antes do início da pesquisa, já trabalhava com práticas sustentáveis dentro de 

uma linha transcomplexa, facilitando a adesão à proposta. Apesar dessa condição e 

da relevância que evidencia dentro da comunidade onde se insere, a atuação na 
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gestão da escola possibilitou observar a necessidade iminente de demanda para 

mantê-la em funcionamento, ou melhor, devido ao reduzido número de estudantes, a 

instituição passava por constantes discussões sobre a permanência de seu 

funcionamento, especialmente quando se avaliava sua viabilidade financeira. 

Haja vista tal situação, os profissionais que nela atuavam se comprometiam de 

diversas maneiras para fortalecer, ainda mais, o trabalho pedagógico com o intuito de 

atender às demandas locais e de ampliar sua valorização pela comunidade local e 

pelos governantes responsáveis por seu funcionamento, já que 

[...] o fechamento das escolas representa um retrocesso para a Educação do 
Campo, pois essa defende em um dos seus princípios a existência de 
unidades escolares nas comunidades camponesas, de modo que a escola 
não se limite ao espaço geográfico, mas esteja vinculada aos aspectos 
socioculturais [...] esse ideal não é a realidade da escola que temos no 
campo, pois ela não tem garantido tal possibilidade para os estudantes 
camponeses (SANTOS, 2019, p. 13) 

Em sua trajetória, a EMEF Alto Luís Alves tem buscado trabalhar de forma a 

envolver a família e a comunidade na qual está inserida com a finalidade de fortalecer, 

ainda mais, a parceria entre ambas. Além dos benefícios para o ensino e para a 

aprendizagem, as estratégias para essa interação, criadas pelos profissionais que 

atuam na referida escola, têm, de certa forma, proporcionado maior visibilidade, 

apesar de todas as implicações decorrentes da condição de parte das famílias 

residirem em outras comunidades.  

Considerando as peculiaridades da EMEF Alto Luís Alves, observou-se a 

necessidade de ampliar o desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas, 

que despertem o interesse dos estudantes e os motivem em sua aprendizagem e em 

seu desenvolvimento de maneira integral. Ou seja, práticas pedagógicas que 

estimulem o sentimento de pertencimento e a pertinência do ensino. 

Para fortalecer esse processo, defendeu-se, nesta pesquisa, a necessidade de 

pensar em um currículo transdisciplinar capaz de transitar entre o que está entre, 

através e além das disciplinas, como indica Nicolescu (2014, 2018) ao discutir o 

conceito de transdisciplinaridade. É essa perspectiva que pode ampliar a religação 

dos conteúdos curriculares ao contexto local/global, especialmente, se as práticas 

pedagógicas decorrentes desse currículo se dinamizam pela ecoformação, ou seja, 

pelo diálogo com o ambiente social e natural, valorizando, nesse processo, “[…] outras 

ligações, em especial das ligações humanas” (SILVA, 2008, p. 102).  
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Para tanto, “[...] não basta apenas direcionar o olhar para a complexidade no 

espaço educacional, mas para aquela na qual o sujeito se constrói e se evidencia [...]” 

(AIRES; SUANNO, 2018, p. 240). É esse olhar que, para os autores, implica “[...] 

pensar a complexidade dos conteúdos para o indivíduo que é, em si, uma 

complexidade [...]”.  

 Nesse sentido, Torre (2005) defende um currículo espiral no lugar de um 

currículo cíclico. Enquanto o último (cíclico) caracteriza um currículo saturado de 

conceitos e que subestima o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

indispensáveis em um processo que valoriza o saber, o sentir, o fazer e o ser, o 

primeiro (espiral) tem como base os interesses e necessidades dos implicados.  

Esta pesquisa teve como compromisso justamente buscar alternativas 

curriculares a fim de ampliar a diferenciação da prática pedagógica da EMEF Alto Luís 

Alves, tornando-a ainda mais pertinente, valorizadora e valorizada. Em função de 

mudanças recentes, observou-se que a primeira possibilidade para tal ressignificação 

surgiu com a transformação da escola com turnos específicos para uma escola em 

tempo integral, o que ampliou a relevância desta pesquisa, já que a aprovação da 

mudança, igualmente, estimulou os governantes a assumirem o compromisso de 

mantê-la em funcionamento.  

Considerando que a Rede Municipal de Ensino de Massaranduba, Santa 

Catarina já oferece uma formação continuada aos docentes, norteada pelos conceitos 

da transdisciplinaridade e da ecoformação e pela metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores - PCE, esperava-se que as transformações no currículo proposto 

fossem viáveis. Por isso, o objetivo geral da pesquisa foi estruturar uma proposta 

curricular transdisciplinar para uma escola do campo de tempo integral vinculada à 

Rede Municipal de Ensino de Massaranduba, avaliando seu potencial para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas ecoformadoras. Como objetivos 

específicos, propôs-se: i) analisar o relatório da EMEF Alto Luís Alves sobre 

demandas levantadas com a comunidade para transformação da instituição em escola 

de tempo integral; ii) definir condições epistemometodológicas e legais a serem 

implicadas na elaboração de uma  proposta curricular uma escola do campo; iii) avaliar 

a proposta de currículo transdisciplinar para a EMEF Alto Luís Alves e suas 

implicações para o desenvolvimento de práticas pedagógicas ecoformadoras por meio 

da realização de um grupo focal. 
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Tendo como base a pesquisa participativa, o estudo, também, contou com 

apoio das pesquisas documental, exploratória e bibliográfica e da abordagem 

qualitativa. Participaram do estudo três profissionais vinculados a diferentes setores 

da Secretaria de Educação do Município de Massaranduba, Santa Catarina e dois 

egressos e um docente do PPGEB, que avaliaram o documento proposto, observando 

sua aproximação com as perspectivas da transdisciplinaridade e seu potencial para 

estimular a ecoformação.  

Para a coleta de dados foram utilizados: i) um formulário para registrar 

resultados da análise do relatório que a referida escola tem sobre as demandas 

apresentadas pelas famílias; ii) um formulário para registro de contribuições das 

pesquisas correlatas e de demandas legais para elaboração da proposta curricular; iii) 

um questionário para a avaliação da proposta elaborada. 

Teoricamente, o estudo contou com contribuições de autores como Aires e 

Suanno (2018), Almeida (2018), Bezerra Neto (2016), Garbelini Neto e Silva (2019), 

Garske, Castilho e Cândido (2019), González Velasco (2017), Harrari (2020), Jesus 

(2006), Moraes (1996, 2004), Morin (2009, 2015, 2018, 2020), Nicolescu (2014, 2018), 

Petraglia (2008, 2013), Pupo (2018), Sá (2019), Santos (2019), Suanno (2010), 

Tonucci (2020), Torre (2005), Torre e Zwierewicz (2009), Zwierewicz (2014, 2017).  

Na sua sistematização, a pesquisa foi estruturada em quatro capítulos. Seus 

conteúdos transitam entre especificidades epistemometodológicas e culminam com o 

produto educacional e sua avaliação a partir da perspectiva de parte dos participantes.  

A escola do campo é discutida no primeiro capítulo. São condições envolvendo 

o conceito, sua origem e constituição, com base em aportes teóricos e 

regulamentações que têm discutido e legitimado sua trajetória no contexto brasileiro. 

O segundo capítulo discute a tríade conceitual norteadora do estudo 

‘complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação’. São conceitos que colaboram 

para compreender a relevância da religação do currículo com a realidade das escolas 

do campo e que tem se dinamizado em pesquisas do PPGEB/UNIARP que envolvem 

o uso da metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. 

  O terceiro contém uma análise de pesquisas correlatas. Utilizando como base 

o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES, a análise possibilitou observar especificidades que 

envolvem as escolas do campo em diferentes contextos do país.  



18 
 

 
 

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa. Sua organização 

atende o proposto nos objetivos geral e específicos, por isso, inclui dados em relação 

ao lócus da pesquisa e os decorrentes da elaboração e avaliação do produto 

educacional.  

Espera-se que este estudo colabore para superar “[...] entendimentos 

equivocados sobre a construção de um projeto de escola do campo e não apenas 

uma escola no campo” (GARSKE; CASTILHO; CÂNDIDO, 2019, p. 4). Para tanto, a 

pesquisa procurou atender as premissas do mestrado profissional ao se comprometer 

com o desenvolvimento de um produto educacional e que, neste caso, é uma proposta 

de currículo transdisciplinar para uma escola do campo com perspectivas de colaborar 

na dinamização de práticas ecoformadoras. 
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1 A ESCOLA DO CAMPO: CONCEITOS E CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

 
Definem-se como escolas do campo as instituições situadas tanto na área rural 

como na urbana, mas que atendem, predominantemente, as populações do campo, 

como indica o Decreto nº 7.352/2010, que dispõe sobre a política de educação do 

campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. A 

referida regulamentação, também, delimita que as populações do campo são 

formadas não apenas por agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 

ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, como também trabalhadores 

assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, caboclos “[...] e outros 

que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio 

rural” (BRASIL, 2010, p. 1). 

A escola do campo surgiu com o intuito de priorizar a formação da população 

da área rural no que se refere à mão de obra para a industrialização (BRASIL, 2007). 

A ênfase de origem tem favorecido a priorização de práticas pedagógicas arraigadas 

à urbanização, subestimando demandas e potencialidades do contexto de inserção 

dos estudantes. Portanto, 

[...] é necessário superar, ainda, tanto a visão de escolinha da zona rural, com 
a formação voltada para a aceitação do modelo criado para as escolas 
urbanas, quanto avançar nas concepções das Políticas de Educação do 
Campo, a fim de superar os entendimentos equivocados sobre a construção 
de um projeto de escola do campo e não apenas uma escola no campo 
(GARSKE; CASTILHO; CÂNDIDO, 2019, p. 4). 

Diferentemente das perceptivas que precisam envolver uma escola urbana, “[...] 

pensar a escola rural é pensar o homem rural, seu contexto, sua dimensão como 

cidadão, sua ligação com o processo produtivo”. Nesse sentido, faz-se necessário “[...] 

questionar sua ligação direta com a qualificação profissional e seu grau de 

comprometimento e interferência na formação sócio-política dos currículos e a forma 

como tem acompanhado as transformações ocorridas no campo” (LEITE, 1999, p.14). 

Além dos equívocos em torno de concepções norteadoras das práticas 

pedagógicas nas escolas do campo, não é incomum as instituições serem 

desprovidas de tecnologias, de recursos socioeducacionais e de possibilidades de 

acesso (CAVALCANTE, 2010). Essas condições tornam a escola do campo menos 

atrativa e dificultam sua valorização. Por isso, este estudo partiu do princípio de que 

é preciso recuperar concepções sobre escola do campo para redescobrir suas 
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características e possíveis propostas formativas, considerando as demandas da 

transição das primeiras décadas do século XXI. 

Observa-se que, apesar dos problemas identificados nas principais concepções 

norteadoras da educação do campo no contexto brasileiro, sistematizadas mais 

adiante, as discussões vinculadas aos preceitos pedagógicas foram assegurando 

alguns compromissos por parte do Estado até consolidar a criação das bases para a 

modalidade. Isso ocorreu, praticamente, no final do século XX com a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96. Em seu art. 28, o 

documento indica que: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, s. p.). 
 

 A partir desse mecanismo legal, evidencia-se uma mudança significativa na 

forma de conceber a referida modalidade de educação, pois, a partir do que determina 

a LDBEN 9394/1966, fazem-se necessárias adaptações para o ensino ajustar-se à 

realidade do campo. Isso se desdobra em ações específicas para reafirmar a 

identidade cultural dos cidadãos do campo. 

Dois anos depois da aprovação da LDBEN 9394/96, criou-se a Articulação 

Nacional por uma Educação do Campo, entidade que passou a valorizar ações 

relacionadas à escolarização dos povos do campo em âmbito nacional, influenciando 

a realização de Conferências Nacionais por uma Educação Básica do Campo, sendo 

a primeira em 1998 e a segunda em 2004. Uma das ações decorrentes refere-se à 

criação da Coordenação Geral do Campo, um órgão vinculado ao Ministério da 

Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, estimulando a existência, em esfera federal, de um órgão específico para 

atender a demanda do campo de acordo com suas especificidades (BRASIL, 2007).  

A partir da Resolução CNE/CEB nº. 2, de 28 de abril de 2008, a Educação do 

Campo passou a ser destinada ao atendimento às populações rurais em suas mais 

variadas formas de produção da vida. Na Resolução em questão, evidenciou-se que 

o conceito de Educação do Campo integra duas perspectivas: aquela da área de 

localização da população (populações rurais) e aquela dos grupos, povos ou 
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comunidades que se demarcam identitariamente. Dessa forma, delimitam-se 

especificidades dos grupos a quem se destina a educação do campo. 

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – 

DCNEB/2013, definiram-se alguns elementos importantes em relação às 

características atuais da escola do campo de forma que essas “[...] devem contemplar 

a diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, 

econômicos, de gênero, geração e etnia” (BRASIL, 2013. p. 53). 

Além de avanços na perspectiva pedagógica, a valorização da educação do 

campo implica o compromisso com a formação docente e com a infraestrutura. Nesse 

sentido, é necessário imprimir, ainda, uma “[...] política global, articulada, permanente, 

com financiamento adequado e uma gestão pública, transparente e simplificada, com 

controle social e, fundamentalmente, com a participação dos povos do campo e com 

os movimentos que articulam a suas lutas” (D’AGOSTINI; TAFFAREL; SANTOS 

JÚNIOR, 2012, p. 319). 

 Essa perspectiva converge com as reflexões de Garbelini Neto e Silva (2019), 

Garske, Castilho e Cândido (2019) e Pupo (2018) sobre a importância de aprofundar 

a compreensão acerca dos princípios pedagógicos, epistemológicos e democráticos 

que norteiam a gestão e a organização da escola do campo no Brasil. Além disso, 

observam a necessidade de construção de propostas pedagógicas que tomem como 

referência o fato de o processo educativo ter como horizonte a produção da vida a 

partir da vida no campo, numa articulação com os saberes universais historicamente 

sistematizados. 

 Considerando que, atualmente, têm sido aprovados novos documentos para 

nortear a educação no país, entre eles, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

(BRASIL, 2018) e a Política Nacional de Alfabetização - PNA (BRASIL, 2019), 

defende-se a necessidade de se recuperarem concepções norteadoras da educação 

no campo, evitando sua desvalorização neste momento da história da educação 

brasileira. É a partir da sistematização de duas das propostas historicamente mais 

latentes que se discutem condições essenciais à escola do campo na realidade atual, 

independentemente dos rumos que se estão tomando a partir desses dois 

documentos. 
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1.1 CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS QUE MARCARAM A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 
 Tecer reflexões sobre a educação do campo implica, entre outros aspectos, 

compreender as concepções pedagógicas que têm norteado essa modalidade 

educativa fortalecida por meio da luta popular dos movimentos sociais e sindicais por 

terra, trabalho, cultura, identidade e condições adequadas à produção da vida, 

especialmente, a partir do início do século XX. Ao sistematizar a educação do campo, 

Caldart (2009, p. 35) confirma que se trata de “[...] um fenômeno recente da realidade 

educacional brasileira, que tem os movimentos sociais camponeses como principais 

protagonistas”. 

 Entre as interferências sofridas pela educação do campo no decorrer do século 

XX, destaca-se o movimento do ruralismo pedagógico e a proposta pedagógica do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. Apesar de outras 

interferências, neste projeto discutem-se essas duas propostas, especialmente, pela 

preocupação de ambas com uma educação que fixe a população do campo no campo.  

O movimento pedagógico ruralista se legitimou de acordo com o contexto 

político e econômico da década de 1930. Em sua organização, caracterizou-se pela 

repulsa à acolhida de propostas pedagógicas do exterior em razão da defesa da visão 

nacionalista e pela ideia de uma pedagogia voltada ao homem do campo (BEZERRA 

NETO, 2016). 

Esse movimento se instaurou em meio a uma série de mudanças no país, 

ocorridas, especialmente, entre os anos 1930 a 1945. No âmbito educacional, 

Magalhães Junior e Varela (2016, p. 617) mencionam como exemplos dessas 

mudanças “[...] a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública no ano de 1930, 

o ‘Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova’ em 1932 e a promulgação da Carta 

Constitucional de 1934 e, posteriormente, a de 1937”. Para esses autores, foi nesse 

processo que o movimento do ruralismo pedagógico se posicionou como uma 

estratégia para proporcionar uma mudança de perspectiva com relação ao campo e 

que se caracterizou por um trabalho voltado às escolas tipicamente rurais.  

Apesar da atenção ao âmbito rural, o movimento, também, tinha como estímulo, 

para sua mobilização, a busca de respostas ao impacto social provocado pela 

ampliação das cidades, pela acelerada imigração e pela incapacidade de absorção de 

mão de obra disponível no mercado urbano. Esse processo esteve relacionado à 
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política econômica brasileira, advinda da crise de superprodução cafeeira, que 

mobilizou enorme contingente do campo para as cidades (SANTOS; SOUZA, 2015). 

Apesar da atenção a determinadas especificidades do campo nesse ínterim, a 

proposta do ruralismo pedagógico partiu do princípio de que uma perspectiva 

pedagógica voltada ao “[...] homem do campo poderia contribuir para a sua fixação no 

meio rural [...]”, mas não levou “[...] em conta que o que realmente poderá prender o 

homem à terra são as condições econômicas e as políticas implementadas para o 

setor e não a pedagogia” (BEZERRA NETO, 2016, p. 9). 

Além dessas limitações, o autor critica a formação dos profissionais para atuar 

na proposta, afirmando que a opção de criar escolas normais rurais voltadas à 

formação de docentes para atuar nas escolas do campo substituiu-se pela criação de 

um curso de ruralismo anexo às escolas normais já existentes. Esse curso, segundo 

o autor, seria concretizado ao término do curso normal, tendo duração de três a quatro 

meses e como viés a relação teórico-prática.  

Uma das consequências desse tipo de formação era a incipiência de propostas 

que valorizassem, de fato, a pertinência do ensino nas escolas do campo. Apesar de 

se pautar em estratégias que estimulassem a permanência no campo, não 

dimensionavam as implicações decorrentes desse processo. Se, por um lado, a 

intenção era de fazer o fluxo da migração do povo campesino para a cidade diminuir, 

e o estímulo a esse processo ser visto como uma forma de valorização dos produtores 

agrícolas (JESUS, 2006), as implicações do mundo da produção capitalista reiteraram 

a ênfase em propostas educacionais que se distanciavam das reais necessidades e 

potencialidades do campo.  

Entre intenções, iniciativas e limitações do movimento pedagógico ruralista e 

das demandas urbanas da época, é preciso compreender a relevância da agricultura 

naquele período. Ainda, considerada um símbolo de prosperidade e da riqueza para 

o País, a agricultura se posicionava como [...] “o meio eficaz para proporcionar o 

crescimento econômico brasileiro”. Nesse ínterim, previa-se o perfil de um “[...] ideal 

de lavrador que poderia usufruir do bem-estar resultante dos trabalhos agrícolas. 

Somente se beneficiaria, no entanto, o trabalhador cujos trabalhos se adequassem 

aos moldes e diretrizes científicas, pois dessa maneira seria possível vincular 

agricultura e prosperidade” (MAGALHÃES JUNIOR; VARELA, 2016, p. 632).  
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Apesar dessa percepção e da compreensão de uma educação diferenciada, 

“[...] a educação rural era tratada com certo desprezo, sendo o professor rural visto 

como um nômade à espera da oportunidade de se firmar na profissão e obter um 

lugarzinho na primeira cidade que o acolhesse” (BEZERRA NETO, 2016, p. 80). Para 

elucidar essa condição, o autor faz referência a textos do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, publicados no ano de 1950, 

afirmando que neles se pode constatar a posição de inferioridade atribuída aos 

docentes rurais por serem considerados ambiciosos e por se moverem pelo desejo de 

transferir-se para a cidade, mesmo quando nascidos no interior. 

Em contraposição ao ruralismo pedagógico, algumas ações educativas 

relacionadas ao MST, à Comissão Pastoral da Terra - CPT, à Conferência Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG e ao Movimento Eclesial de Base - MEB 

se destacaram como formas de resistência, especialmente no decorrer da década de 

1980. Essas ações traziam ideias com o intuito de reivindicar e de construir 

referenciais à educação nos quais se contemplassem as particularidades do povo 

campesino, tais como as ligadas aos seus direitos sociais, culturais e a suas 

necessidades diárias (BRASIL, 2007). 

Apesar de algumas especificidades do foco educacional do MST, discutidas na 

sequência, propostas elaboradas e implementadas por docentes vinculados ao 

movimento pedagógico ruralista persistiram nesse novo movimento. Isso fica 

perceptível quando o MST propõe “[...] uma nova forma de educar a fração da classe 

trabalhadora que habita no campo, com conteúdos e metodologias específicos para 

meio rural”, mas segue fazendo “[...] apologia de uma pedagogia que visa à fixação 

do homem no campo” (BEZERRA NETO, 2016, p. 9). 

 Ainda assim, o MST teve como embrião a formação centrada em valores, 

especialmente àqueles “[...] que alimentam uma visão de mundo mais ampla ou 

histórica, e sustentam esta disposição de solidariedade e de espírito de sacrifício pelas 

causas do povo” (CALDART, 2000, p. 101). Silva e Teixeira (2012) destacam que as 

primeiras discussões do MST se concentravam em garantir escola às crianças 

pequenas, mas, com o desenvolvimento do próprio movimento e, em decorrência das 

condições reais “[...] das famílias, oriundas das lutas, dos enfrentamentos, dos 

violentos despejos, da perseguição por pistoleiros, polícia etc., garantir escola não só 
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se tornou um desafio como definir que tipo de educação teriam as crianças sem terra 

se tornou centro dos debates” (p. 14).  

Para os autores, essa ampliação se justificava pelas contradições vivenciadas 

pelas famílias sem terra e que se refletiam na escola. Além disso, lembram que grande 

parte dos docentes que atuavam no campo não era oriunda da “[...] luta e isso 

contribuía muito para que os mesmos tratassem as ações dos e das sem terra como 

ato de vandalismo [...]” (SILVA; TEIXEIRA, 2012, p. 14). 

Para Saveli (2000, p. 20), o elemento inovador da proposta pedagógica do MST 

foi “[...] o sentido de apropriação da escola pública por um movimento social 

organizado, com o objetivo de promover uma educação escolar intrinsicamente ligada 

ao seu projeto social”.  Para tanto, assentam a proposta pedagógica em algumas 

condições, sendo parte delas sistematizada na sequência, com base nas 

contribuições da autora mencionada: 

- a aprendizagem e o ensino devem partir da realidade e a ela voltar-se: esse 

princípio indica que objeto estudado deve ter relação com a vida prática e com 

as necessidades concretas; 

- a defesa de uma educação problematizadora: essa ideia suscita a vinculação 

da proposta com a perspectiva da educação libertadora de Paulo Freire, 

mediante a qual docentes e estudantes se posicionam como investigadores 

críticos da realidade; 

- um currículo que tenha como ponto de partida a realidade do estudante e a 

prática como centro dos processos de ensino e de aprendizagem: a perspectiva 

estimular o envolvimento em experiências de trabalho prático e com utilidade 

real e, dessa forma, oportunizar aos estudantes que se organizem, trabalhem 

em equipe, compartilhem tarefas, tomem decisões e resolvam problemas da 

própria realidade; 

- a sala de aula deixa de ser o centro dos processos de ensino e de 

aprendizagem: defende-se que se aprende em qualquer lugar apesar de não 

se subestimar a relevância do uso da sala de aula como espaço para reflexão 

acerca do conhecimento; 

 - a utilização de temas geradores: pelo seu potencial para envolver a própria 

realidade dos estudantes, ou seja, dos assentamentos, estimulando a 

construção de conhecimentos concretos e com sentido real. 



26 
 

 
 

Por meio de condições como essas, o MST buscou imprimir sua própria 

perspectiva educacional. Apesar de aproximações como o movimento pedagógico 

ruralista, o MST se diferenciou pela sua contestação à ordem econômica, pois sua 

defesa tem relação com “[...] construção de um projeto socialista e essa possibilidade 

não passava pelo entendimento dos ruralistas, que defendiam uma proposta 

nacionalista e capitalista” (BEZERRA NETO, 2016, p. 11). 

A aproximação do final da segunda década do século XXI com todas as suas 

mazelas globais e locais demanda o pensamento voltado a um referencial educacional 

que não subestime os avanços das contribuições até então propostas à educação do 

campo, mas que, ao fortalecê-las ou ressignificá-las, considere a complexidade da 

realidade atual. Por isso, recorre-se a conceitos que podem ser fundamentais para 

pensar a escola do campo na realidade atual, especialmente, no sentido da 

pertinência do ensino no seu compromisso com o bem viver defendido por Morin 

(2015) e que envolve as condições individuais, sociais e ambientais locais e globais.  

 

1.2 DOCUMENTOS E REGULAMENTAÇÕES RELACIONADAS ÀS ESCOLAS DO 

CAMPO 

 
Criaram-se alguns mecanismos legais na transição do século XX para o século 

XXI, visando a assegurar condições ao atendimento de demandas das escolas do 

campo. São portarias, decretos, resoluções e outras regulamentações, entre elas, as 

que integram o Quadro 1.  

Quadro 1 - Documentos legais norteadores da educação do campo 

Legislação Responsável Ênfase Texto de referência 

 
 
 
 
 
 
Lei de diretrizes 
e Bases da 
Educação 
Nacional – 
LDBEN nº 
9394/96 

 
 
 
 
 
 

Brasil 
(1996) 

 
 
 
Prioriza adaptações 
de acordo com a 
realidade da 
população da zona 
rural de acordo com 
cada região em que se 
localizam com 
adaptações 
necessárias em 
relação a conteúdos 
curriculares, 

Art. 28. Na oferta de educação 
básica para a população rural, 
os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações 
necessárias à sua adequação 
às peculiaridades da vida rural 
e de cada região, 
especialmente: I – conteúdos 
curriculares e metodologias 
apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos 
alunos da zona rural; II – 
organização escolar própria, 
incluindo adequação do 
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adequação do 
calendário escolar e 
adequação do 
trabalho rural 

calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III – adequação à 
natureza do trabalho na zona 
rural. 

Resolução 
CNE/CEB Nº 2 

Brasil 
(2008) 

Institui princípios para 
reger uma política 
pública para a 
educação do campo 

Estabelece diretrizes 
complementares, normas e 
princípios para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas de atendimento da 
Educação Básica do Campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Nº 
7.352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garante mecanismos 
de funcionamento a 
escolas do campo de 
forma a minimizar a 
defasagem de 
educação devido à 
falta de acesso 
principalmente no que 
se refere a educação 
do campo. 

Art. 3º Caberá à União criar e 
implementar mecanismos que 
garantam a manutenção e o 
desenvolvimento da educação 
do campo nas políticas 
públicas educacionais, com o 
objetivo de superar as 
defasagens históricas de 
acesso à educação escolar 
pelas populações do campo, 
visando em especial: I - reduzir 
os indicadores de 
analfabetismo com a oferta de 
políticas de educação de 
jovens e adultos, nas 
localidades onde vivem e 
trabalham, respeitando suas 
especificidades quanto aos 
horários e calendário escolar; II 
- fomentar educação básica na 
modalidade Educação de 
Jovens e Adultos, integrando 
qualificação social e 
profissional ao ensino 
fundamental; III - garantir o 
fornecimento de energia 
elétrica, água potável e 
saneamento básico, bem como 
outras condições necessárias 
ao funcionamento das escolas 
do campo; e IV - contribuir para 
a inclusão digital por meio da 
ampliação do acesso a 
computadores, à conexão à 
rede mundial de computadores 
e a outras tecnologias digitais, 
beneficiando a comunidade 
escolar e a população próxima 
às escolas do campo. 
Parágrafo único. Aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios 
que desenvolverem a 
educação do campo em regime 
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de colaboração com a União 
caberá criar e implementar 
mecanismos que garantam sua 
manutenção e seu 
desenvolvimento nas 
respectivas esferas, de acordo 
com o disposto neste Decreto. 

 
 
 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais 
Gerais para a 
Educação 
Básica – 
DCNEB 

 
 
 
 

Brasil 
(2013) 

Prioriza sobre a 
importância de 
valorizar a proposta 
pedagógica de acordo 
com a realidade da 
população da zona 
rural enfatizando a sua 
maneira de viver de 
modo a buscar a 
preservação da 
cultura local. 

Formas de organização e 
metodologias pertinentes à 
realidade do campo devem, 
nesse sentido, ter acolhida. 
Assim, a pedagogia da terra 
busca um trabalho pedagógico 
fundamentado no princípio da 
sustentabilidade, para que se 
possa assegurar a preservação 
da vida das futuras gerações.  

Plano Nacional 
de Educação –  
PNE 2014-2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevê metas para a 
educação em tempo 
integral, oferta gratuita 
e ampliação da 
jornada escolar 

Prevê a oferta de educação em 
tempo integral para no mínimo 
50% das escolas públicas de 
forma a atender no mínimo 
25% dos alunos da Educação 
Básica, a aplicação da 
gratuidade de atividades de 
ampliação da jornada escolar 
dos alunos da rede pública de 
Educação Básica em parceria e 
de forma articulada com a rede 
pública de ensino e  reforça a 
oferta para as escolas do 
campo e de comunidades 
indígenas e quilombolas de 
educação em tempo integral, 
com base em consulta prévia e 
informada, considerando as 
peculiaridades locais.  

 
 
 
 
 
 
 
Base Nacional 
Comum 
Curricular – 
BNCC 

 
 
 
 
 
 
 

Brasil 
(2018) 

 
 
 
 
Orienta sobre a 
adequação do 
currículo de forma a 
incluir todas as 
modalidades do 
Ensino da Educação 
Básica de forma a que 
se elabore um 
currículo com foco na 
equidade dessas 
modalidades. 

A BNCC e currículos têm 
papeis complementares para 
assegurar as aprendizagens 
essenciais definidas para cada 
etapa da Educação Básica, 
uma vez que tais 
aprendizagens só se 
materializam mediante o 
conjunto de decisões que 
caracterizam o currículo em 
ação. [...] Essas decisões, 
precisam, igualmente, ser 
consideradas na organização 
de currículos e propostas 
adequados às diferentes 
modalidades de ensino 
(Educação Especial, Educação 
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de Jovens e Adultos, Educação 
do Campo, Educação Escolar 
Indígena, Educação Escolar 
Quilombola, Educação a 
Distância), atendendo-se às 
orientações da Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 

 
 
 
Plano Nacional 
de Alfabetização 
- PNA 

Brasil 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considera a 
asseguridade do 
direito a alfabetização 
a todas as 
modalidades do 
Ensino. 

A PNA não deixa de considerar 
com particular atenção as 
modalidades especializadas de 
educação. Dadas as 
particularidades da educação 
escolar indígena, da educação 
escolar quilombola, da 
educação do campo e da 
educação especial no âmbito 
da alfabetização, é preciso 
promover a formação 
específica de professores com 
vistas à melhoria da qualidade 
de ensino de leitura e escrita 
segundo essas 
particularidades, bem como 
estimular a elaboração de 
material didático e paradidático 
que atenda às necessidades 
desse público. 

Fonte: Brasil (1996, 2008, 2010, 2013, 2014, 2018, 2019). 

 

A síntese da sequência possibilita que se observe o avanço cronológico de 

cada legislação em relação às escolas do campo: 

- 1996: a LDBEN n. 9394/96 define perspectivas curriculares à população rural, 

indicando a necessidade de sua aproximação com as especificidades da vida rural de 

cada região. 

- 2008: a Resolução CNE/CEB n. 2 institui princípios para que a Educação 

Básica do Campo desenvolva políticas públicas de acordo com a sua realidade. 

- 2010: o Decreto n. 7.352 indica mecanismos para as escolas do campo 

minimizarem situações de defasagem tanto no processo de alfabetização quanto ao 

que se refere a questões sociais e de acesso às tecnologias, entre outros. 

- 2013: as DCNEBs priorizam a importância de desenvolver propostas 

pedagógicas voltadas à realidade da população da zona rural, envolvendo a cultura 

local e toda uma prática pedagógica voltada para a sustentabilidade. 
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2014: o PNE 2-14-2024 prevê metas para a educação em tempo integral, oferta 

gratuita e ampliação da jornada escolar, incluindo comunidades indígenas e 

quilombolas. 

- 2017: a BNCC indica a importância da adequação do currículo a todas as 

modalidades de ensino da Educação Básica, priorizando a equidade dentro delas. 

- 2019: o PNA indica a necessidade de formação de docentes e de produção 

de material para alfabetização nas modalidades especializadas da educação, o que 

inclui a educação do campo.  

Excetuando-se o Decreto n. 7.352 de 2010 e PNA de 2019, os demais 

documentos têm como foco a adequação curricular das escolas do campo à realidade 

do campo. Apesar de possíveis limitações em função das políticas educacionais de 

cada época, as regulamentações têm sido fundamentais para superar o que Garske, 

Castilho e Cândido (2019, p. 4) definem como “[...] entendimentos equivocados sobre 

a construção de um projeto de escola do campo e não apenas uma escola no campo”. 

Por isso, a defesa, nesta pesquisa, de um currículo espiral no lugar de um 

cíclico, como defende Torre (2005), ou seja, um currículo que para o autor o religa à 

vida ao superar iniciativas permeadas por discursos vazios de conteúdo real.  
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2 COMPLEXIDADE, TRANSDISCIPLINARIDADE E ECOFORMAÇÃO: CONCEITOS 

PARA RELIGAR CURRÍCULO AO CONTEXTO DA ESCOLA DO CAMPO 

 
Vivencia-se um momento histórico marcado pela intolerância e por 

negligências, violências, guerras, enfermidades, mudanças climáticas e outros 

problemas que acabam afetando o contexto educacional. Se o término do século XX 

configurou um cenário futuro de esperança em função dos avanços tecnológicos e do 

potencial de veiculação da globalização, o panorama das duas primeiras décadas do 

século XXI tem sido marcado por catástrofes que acentuam o valor das reflexões de 

Morin (2013) sobre um destino comum da humanidade.  

Em se tratando, especificamente, dos anos de 2020 e 2021, observa-se que a 

pandemia gerada pelo Covid-2019 tem mobilizado uma série de reflexões sobre como 

será o futuro próximo e também os anos subsequentes. Vivenciar essa nova realidade 

possibilita observar o que a humanidade está passando por um momento em que 

precisa se reinventar. 

 Por um lado, repentinamente, o mundo todo parou e uma crise mundial se 

estabeleceu abruptamente. Por outro, parece, contudo, ser também um momento 

oportuno para as nações compreenderem sua interdependência   

Notoriamente, “[...] temos um problema absolutamente vital e fundamental que 

a comunidade de destino mundial nos revela [...]” e que é “[...] a possibilidade, talvez, 

de criar um mundo novo” (MORIN, 2020, s. p.). Em contrapartida, observa-se que as 

tentativas de reorganização não ocorrem de forma pacífica, especialmente em países 

cuja economia se sobrepõe à vida. Diante disso,   

A humanidade precisa tomar uma decisão. Seguiremos o caminho da 
desunião ou seguiremos o caminho da solidariedade global? Se 
escolhermos a desunião, a crise não apenas permanecerá, mas 
provavelmente causará catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos 
a solidariedade global, será uma vitória, não apenas contra o coronavírus, 
mas contra todas as futuras epidemias e crises que a humanidade possa 
enfrentar no século XXI” (HARRARI, 2020, s. p. grifos nossos).  

Sendo uma ou outra a alternativa que se configurará, o momento atual é de 

grandes mudanças e a escola precisa se posicionar no interior de um movimento de 

extrema instabilidade global e que se capilariza localmente. Tonucci (2020, s. p.) 

reforça que “[...]  Este é o ponto de partida. Se tudo mudou, a escola não pode 
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continuar como antes [...]. Contudo, o autor, igualmente, expressa que a escola ainda   

“[...] quer demonstrar que pode continuar como antes e continua sendo uma instituição 

de classes e deveres, onde a única coisa que mudou foi o meio: em vez de ficar cara 

a cara, isso é feito virtualmente [...]”. 

Incontestavelmente, é inconcebível seguir com uma “[...] inadequação cada vez 

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

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

vez mais [...] globais, planetários” (MORIN, 2009, p. 13). Ao destacar o desregramento 

ecológico, a exploração sem limites dos recursos naturais, a busca desumanizante do 

lucro, a exclusão e a ampliação das desigualdades sociais como problemas 

planetários que capilarizam localmente a incerteza em relação ao futuro, Morin (2015) 

sinaliza a relevância de superar a fragmentação e a descontextualização como 

condição fulcral dos processos de ensino e de aprendizagem (ZWIEREWICZ, 2017).  

González Velasco (2017), por sua vez, reafirma ser necessário religar, ou seja, 

estimular um processo pedagógico e didático que transite do tradicional e religue a 

essência da educação indispensável à vida no e do planeta. Aqui, vale o exemplo 

dado por Morin (2013) quando, em uma de suas palestras, lembrou que a lagarta 

rasteja até se autotransformar.  

Suanno (2010, p. 3), por sua vez, lembra que o ser humano constitui um “[...] 

sistema autoeco-organizador [...]”, ou seja, “[..] um sistema autopoiético, que se auto-

constrói (sic), auto-organiza”. Por isso, gestores e docentes podem fazer o movimento 

das lagartas para transformar seu entorno enquanto também transitam por sua própria 

metamorfose. 

Essa condição implica, contudo, aceitar a emergência de perspectivas 

paradigmáticas comprometidas com a realidade atual e com as incertezas em relação 

ao futuro. Também, implica nortear a concepção pedagógica por conceitos ainda não 

capilarizados na educação brasileira. 

Entre os paradigmas educacionais atentos à emergência como as vivenciadas 

atualmente, destaca-se o paradigma emergente (MORAES, 1996), também, nomeado 

por ecossistêmico (MORAES, 2004) ou transcomplexo (GONZÁLEZ VELASCO, 

2017). Para facilitar a identificação, nesta pesquisa, opta-se pelo termo 

transcomplexo.  
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De acordo com perspectivas que se alinham a esse paradigma “[...] não há 

separatividade, inércia ou passividade [...]. Tudo está relacionado, conectado e em 

renovação contínua” (MORAES, 1996, p. 61). Se considerada nas escolas do campo, 

a perspectiva atenderia, por exemplo, o reconhecimento das especificidades da 

realidade local no planejamento docente e o desenvolvimento de propostas formativas 

que dinamizem a articulação entre o currículo e a realidade dos estudantes e de suas 

comunidades (ALMEIDA, 2018). Dessa forma, reafirmaria possibilidades da segunda 

proposta pedagógica sistematizada no capítulo anterior, além de enaltecer a 

relevância da articulação dos processos de ensino e de aprendizagem com a 

produção sustentável dos assentamentos e das outras questões consideradas 

emergenciais tanto local como globalmente. 

Em convergência com o paradigma transcomplexo, o pensamento complexo 

“[...] é um tipo de pensamento que não separa, mas une e busca as relações 

existentes entre os diversos aspectos da vida” (PETRAGLIA, 2013, p. 16). 

Sistematizado por Morin (Santos, 2009), o pensamento complexo se dinamiza por 

meio do que Petraglia (2008, p. 35) nomeia como educação complexa, cujo papel é 

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

acenando com novas perspectivas de resistência, emancipação e felicidade”. 

O pensar complexo compreende que as realidades humana, social e natural 
são interdependentes e interligadas, nas quais as partes se relacionam com 
o todo e vice-versa; as partes e suas particularidades estabelecem relação 
com o todo, bem como as partes interagem entre si [...] (SÁ, 2019, p. 22). 

Como o planeta e todas as coisas que o constituem estão entrelaçadas, o 

pensamento complexo possibilita que se compreenda a interdependência entre as 

partes e das partes em relação ao todo.  Sá (2019, p. 21) lembra que o termo complexo 

“[...] significa um conjunto de coisas, fatos, circunstâncias, eventos que apresentam 

ligação e são interdependentes”. São, portanto, “[...] fenômenos partícipes de um 

mesmo processo e que em movimento, em interação, produzem um “todo”, uma 

unidade complexa [...]” (grifo do autor). 

No âmbito escolar, esse tipo de pensamento supera uma visão educacional que 

coaduna com a cisão entre tempo e história e entre ciência e ser humano, e que, de 

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

isolamento do sujeito”. O pensamento complexo tem justamente esse potencial de 

nutrir uma pedagogia que orienta pela superação da “[...] visão fragmentária, 
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disjuntiva, maniqueísta, simplista e redutora da realidade e do ser humano “[...] (SÁ, 

2019, p. 40). 

É, portanto, imprescindível aos diferentes contextos educacionais, incluindo o 

das escolas do campo, quando as propostas que norteiam suas práticas pedagógicas 

priorizam referenciais que não consideram a vida campesina. Por isso, a relevância 

de pautar as discussões que as envolvem no potencial de religação do paradigma 

emergente e na necessidade de ampliar possibilidades para fortalecer a capacidade 

resiliente dos estudantes do campo.  

Para tanto, considera-se determinante o estímulo ao pensamento complexo 

articulado às possibilidades oferecidas às propostas curriculares pela 

transdisciplinaridade, pois ela transcende a disciplinaridade para considerar o que 

está entre, além e através delas (NICOLESCU, 2014, 2018). Essa perspectiva que 

suscita a relação entre o pensamento complexo e a transdisciplinaridade se justifica 

em razão de que ambos aparecem como duas formas de pensamento atual, 

agrupados “[...] à busca de uma perspectiva integradora do conhecimento e da 

realidade como reação a uma visão atomizante e fragmentada” (ESPINOSA 

MARTINEZ, 2014, p. 46).  

No caso das escolas do campo, o que está entre, além e através das disciplinas 

são as próprias pessoas que vivem no campo, seu processo produtivo, sua cultura, 

necessidades, resiliência, potencialidades, além de demandas globais que se 

capilarizam localmente.  Essa perspectiva significa não separar o humano do 

universo, o que sinaliza que as áreas do conhecimento precisam se orientar pela 

condição humana (MORIN, 2009), superando a crença de que os conhecimentos 

científicos, por si mesmos, são capazes de solucionar os problemas da realidade atual 

e enfrentar as incertezas em relação ao futuro. 

Vale destacar que a transdisciplinaridade, especificamente, repousa, 

inicialmente, sobre as disciplinas, mas as transcende, expressando sua essência na 

relação entre sujeito e objeto. Nesse sentido, fortalece “[...] a construção de uma nova 

epistemologia capaz de resgatar a multidimensionalidade do sujeito, compreendido a 

partir de uma ontologia complexa” (RIBEIRO; MORAES, 2014, p. 244), condição 

imprescindível ao reencontro consigo, com o outro e com a natureza. 

Nesse processo “[...] os fundamentos da ecoformação são um convite para o 

reencontro e para diálogo entre o natural e o cultural [...]” para que, ao reencontrarem 
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a natureza, os sujeitos possam “[...] reencontrar a si mesmos e reencontrar os outros”. 

Portanto, por meio da ecoformação, propõe-se que “[...] o contato formador com as 

coisas, com os objetos e com a natureza [...] possa ser formador de outras ligações, 

em especial das ligações humanas” (SILVA, 2008, p. 102). Como a ecoformação se 

constitui em “[...] um diálogo da humanidade com seu ambiente social e natural nos 

termos do que Morin [...]” caracteriza com a expressão “[...] compreender a 

humanidade da humanidade [...]’ sua relevância para as escolas do campo se acentua 

na articulação com o paradigma transcomplexo, com o pensamento complexo e com 

a transdisciplinaridade.  

É na articulação desses conceitos que se estimula o diálogo entre currículo e 

realidade, especialmente, quando se dinamiza uma educação que tenha como foco 

sua religação à própria vida no campo, sem subestimar a abrangência global. 

 

2.1 PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES: UMA OPÇÃO METODOLÓGICA 

PARA RELIGAR 

A educação está perpassando por momentos de desafiadores, especialmente 

a partir do ano de 2020 quando a pandemia causada pelo Sars-CoV-2 impôs 

restrições ao ensino presencial. Mesma antes da pandemia, existia uma premente 

necessidade de repensar o currículo de forma que se busque religá-lo à realidade em 

que está inserido, dando sentido ao real papel da escola.  

Entre as possibilidades 

metodológicas que têm colaborado para 

essa religação situa-se o PCE, criada 

por Torre e Zwierewicz (2009). 

Caracterizada na Figura 1, o PCE é 

composto por organizadores conceituais 

que possibilitam práticas pedagógicas 

conectadas ao “[...] marco teórico 

baseado na complexidade, no olhar 

transdisciplinar e ecoformador  

Figura 1 - Organizadores conceituais da 
metodologia do PCE 

 
Fonte: Zwierewicz (2015) adaptado de Torre e 
Zwierewicz (2009). 
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[...]” e sustentados pelos princípios: da incerteza, da autoeco-organização, da 

interatividade, da intersubjetividade, do caráter dialógico, da ecologia da ação, entre 

outros (TORRE, ZWIEREWICZ, 2009, p. 156). 

A metodologia do PCE representa um referencial de ensino e de aprendizagem 

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

desenvolvimento integral e, por isso, as práticas decorrentes se vinculam às 

realidades local e global, transcendendo o conhecimento científico por meio do 

desenvolvimento de atitudes colaborativas, solidárias e conectadas à vida (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009). Em decorrência, o trabalho desenvolvido a partir da 

metodologia tem se destacado pelo potencial que oferece para um ensino “[...] 

ancorado na vida, estimulando que os docentes e estudantes possam ir ‘além da 

reprodução’ de conhecimentos e ‘além da análise crítica da realidade’ [...]” 

(ZWIEREWICZ, 2013, p. 166), condição que converge com paradigma transcomplexo, 

com o pensamento complexo, com a transdisciplinaridade e com a ecoformação. Por 

isso, a defesa, nesta pesquisa, de um currículo espiral no lugar de um cíclico, como 

defende Torre (2005), isto é, um currículo que para o autor religa a prática pedagógica 

à vida ao superar iniciativas permeadas por discursos vazios de conteúdo real.  

 A proposta tem sido utilizada em várias Redes Municipais de Ensino de Santa 

Catarina, entre elas a Rede Municipal de Ensino de Massaranduba. Já no 

PPGEB/UNIARP, “[...] sua utilização tem relação com a concepção pedagógica que 

norteia o mestrado. Em decorrência, desenvolvem-se pesquisas, avaliando o 

potencial do PCE na transformação da prática pedagógica em instituições de 

Educação Básica” (ZWIEREWICZ et al., 2020, p. 290).   

Como exemplos, sistematizam-se na sequência especificidades de três 

pesquisas desenvolvidas no PPGEB/UNIARP. Com base no estudo de Zwierewicz et 

al. (2020) são registrados na sequência, além do objetivo geral de cada pesquisa, 

alguns de seus resultados, elucidando a importância da metodologia para a 

elaboração da proposta curricular realizada na pesquisa atual.  

A pesquisa de Telegen (2019) objetivou analisar a proximidade e/ou 

distanciamento do Projeto Incentivo à Leitura, desenvolvido na EMEF Professora 

Cândida Bertotto Zucatti, do município de Macieira, Santa Catarina, em relação à 

metodologia do PCE, visando à identificação de indicadores úteis ao aperfeiçoamento 

da elaboração e do desenvolvimento de novos projetos. A pesquisa culminou com a 
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identificação dos dez indicadores (Figura 2) que, segundo a percepção de Zwierewicz 

et al. (2020, p. 295)  “[...] demonstram o compromisso com a descolonização curricular 

ao vincular o proposto nos projetos com realidade local e com o estímulo à resolução 

de situações-problemas com base nas possibilidades oferecidas pela 

transdisciplinaridade e pela ecoformação”. 

Figura 2 - Indicadores para avaliar a proximidade de projetos de ensino e de aprendizagem à 
metodologia do PCE 

 
Fonte: Telegen (2019). 

 
A pesquisa de Hoffmann (2019) buscou avaliar a utilização da metodologia do 

PCE e seus possíveis impactos sobre a pertinência do ensino no 5º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de Timbó Grande, Santa Catarina. De acordo 

com a docente responsável pelo desenvolvimento do PCE junto aos estudantes de 

uma das turmas, a proposta acentuou a pertinência do ensino à medida em que se 

conectou à realidade dos estudantes e de suas famílias, destacando como exemplos, 

a articulação realizada entre as demandas locais e os conteúdos curriculares, o 

acesso à produção da erva-mate, a sua forma de cultivo e a preparação que antecede 

a sua comercialização.  

O mesmo ocorreu com os estudantes implicados no PCE, quando afirmaram 

terem sido trabalhadas condições que permeavam suas realidades, tais como os 

conhecimentos acessados na entrevista realizada com avós, pais e vizinhos, a 

vivência junto à roda de chimarrão, o contato com a propriedade de cultivo de erva-

mate e a distribuição de mudas, a produção textual, envolvendo o que estudaram, a 

música e as receitas com erva-mate. Também, houve destaque sobre o quanto as 

aulas de campo ofereceram condições para confrontar conhecimentos 

Abertura de impacto 
e de conexão do 

projeto à realidade 
local/global

Estudos 
precedentes que 
fundamentem o 

projeto

Ações envolvendo a 
realidade local

Questões que 
estimulam a atitude 

indagadora

Resultados 
concretos e 

quantificáveis

Foco no 
desenvolvimento 

integral e na tomada 
de consciência

Atividades 
transdisciplinares e 

ecoformadoras

Cronologia 
articulada

Avaliação 
comprometida com 

as demandas

Perpetuação de 
resultados 

vinculados ao bem 
comum
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tradicionais/empíricos aos técnicos/científicos, além de oportunizar o contato com 

conhecimentos não dominados anteriormente (HOFFMANN, 2019).  

Já a pesquisa de Oliveira (2020) teve como objetivo avaliar o potencial de um 

PCE articulado aos campos de experiência ao desenvolvimento integral de bebês e 

de crianças bem pequenas que frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil 

Elmar Pereira Rosa, de Caçador, Santa Catarina. De acordo com a pesquisadora, 

além de possibilitar aos bebês e às crianças bem pequenas novos contatos, novas 

possibilidades, novas sensações e desafios, cultivou-se a perspectiva ecoformadora, 

a qual tem, entre seus compromissos, uma formação aberta aos novos desafios que 

a sociedade atual enfrenta e que demanda o respeito e o cuidado com a vida no e do 

planeta. 

Resultados como esses justificam o uso da metodologia como referencial 

metodológico da proposta curricular que integra o produto educacional elaborado no 

decorrer desta pesquisa. Como articula base epistemológica e prática efetiva, a 

metodologia oferece condições para potencializar um currículo transdisciplinar 

norteador de práticas pedagógicas ecoformadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

3 ESTUDOS CORRELATOS E SUA APROXIMAÇÃO COM A COMPLEXIDADE, A 

TRANSDISCIPLINARIDADE E A ECOFORMAÇÃO 

 

Com o propósito de analisar estudos brasileiros que discutem, articuladamente, 

escolas do campo e práticas pedagógicas, além de sugerirem uma aproximação com 

a complexidade, a transdisciplinaridade e a ecoformação, analisaram-se produções 

publicadas entre os anos de 2007 e 2019, incluindo artigos científicos e trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e de pós-graduação. Observou-se que as 

publicações se aproximam dessa tríade conceitual quando valorizam a articulação das 

escolas do campo à vida campesina apesar de as demandas globais e de os três 

conceitos estarem explícita e intencionalmente demarcados somente em uma das 

publicações.  

A partir da utilização dos descritores ‘práticas pedagógicas – escolas do 

campo’, situaram-se na Scientific Electronic Library Online (Scielo), no Google 

Acadêmico, na Revista Brasileira de Educação do Campo e PPGEB/UNIARP, cinco 

artigos científicos, uma dissertação e um trabalho de conclusão de curso, 

apresentados no Quadro 2 a seguir.  

Quadro 2 - Pesquisas correlatas 

Base Publicação Título Autor/Ano 

Scielo Artigos 

Ensinar e aprender na educação do 
campo: processos históricos e 
pedagógicos em relação 

Antonio e 
Lucini (2007) 

Pibid Diversidade e a Formação de 
Educação do campo 

Souza, Pinho e 
Meireles (2012) 

Google 
Acadêmico 

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso 

Educação do campo: um olhar nas 
práticas pedagógicas da sala 
multisseriada na Escola Municipal do 
Ensino Fundamental Antônio César 
De Carvalho, Pedras de Fogo, PB 

Sant’Anna e 
Marques (2015) 

Artigo 
Tensões entre o local e o global: 
ruralidades contemporâneas e 
docência em escolas rurais 

Oliveira (2018) 

Revista 
Brasileira de 
Educação do 
Campo 

Artigo 

Educação do campo, multisseriação 
e formação de professores 

Santos (2019) 

Um olhar sobre o ensino nas classes 
multianos 

Bem e Silva (2019) 
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UNIARP 

Dissertação 

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

Almeida (2018) 

Fonte: Da pesquisa. 

Durante a busca, situaram-se diversos artigos e dissertações relacionadas à 

escola do campo e às práticas pedagógicas nelas desenvolvidas, contudo, a maioria 

abordava somente uma ou outra temática. O número reduzido se justifica, portanto, 

pela opção de selecionar publicações que abordavam tanto as escolas do campo 

como as práticas pedagógicas nelas desenvolvidas.  

Após a seleção, utilizaram-se quatro categorias de análise: a) objetivo e 

temáticas priorizadas; b) condições mobilizadoras; c) conceito central e autores de 

referência; d) aproximação com a complexidade, a transdisciplinaridade e a 

ecoformação como alternativa à vinculação das escolas do campo à vida no campo. 

Sistematizam-se os resultados na sequência. 

 

- Objetivo e temáticas priorizadas nas publicações 

Apesar de discutirem sobre a escola do campo e a prática pedagógica, as 

publicações apresentam especificidades, ou seja, a abordagem de questões históricas 

de constituição das práticas educativas, tensões entre o local e o global nas rotinas 

das escolas do campo, possíveis diálogos entre os processos formativos e o contexto 

das escolas públicas, as condições das salas multisseriadas e a influência da 

formação docente nas práticas pedagógicas, conforme se registra no Quadro 3 e se 

contextualiza na sequência. 

Quadro 3 - Objetivos das publicações 

Autor/Ano Título Objetivo 

Antonio e 
Lucini 
(2007) 

Ensinar e aprender a 
educação do campo: 
processos históricos 
e pedagógicos em 
relação 

Resgatar questões históricas da constituição de 
práticas educativas que emergem das necessidades 
de diferentes grupos sociais em acessar a educação, 
privilegiando a educação popular como uma das 
matrizes pedagógicas constituintes da educação do 
campo. 

Souza, 
Pinho e 
Meireles 
(2012) 

Tensões entre o 
local e o global: 
ruralidades 
contemporâneas e 
docência em escolas 
rurais 

Investigar possíveis tensões entre o local e o global 
no contexto das ruralidades contemporâneas, 
enfatizando os tempos, os ritmos e os espaços 
construídos a partir das vivências de professores e 
alunos na organização das rotinas de escolas rurais. 
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Sant’Anna 
e Marques 

(2015) 

PIBID Diversidade e 
a Formação de 
Educadores do 
Campo 

Relatar a experiência sobre a necessidade de 
diálogos entre os processos formativos e o contexto 
das escolas públicas com o intuito de levar o Pibid 
Diversidade para as Escolas do Campo e indígenas 
para fortalecer a construção de práticas pedagógicas 
em parceria com os sujeitos do campo. 

Oliveira 
(2018) 

Educação do campo: 
um olhar nas 
práticas 
pedagógicas da sala 
multisseriada na 
Escola Municipal do 
Ensino Fundamental 
Antônio César De 
Carvalho, Pedras de 
Fogo, PB 

Analisar a prática educativa na sala multisseriada em 
seu processo de aplicação e o funcionamento das 
concepções teóricas e metodológicas na organização 
das práticas transmissoras e problematizadoras na 
sala de aula, da Escola Municipal Antônio César de 
Carvalho, localizada no sítio Aurora, em Pedras de 
Fogo, PB, baseando-se em uma escola de campo. 

Santos 
(2019) 

Educação do campo, 
multisseriação e 
formação de 
professores 

Investigar a realidade das classes multisseriadas no 
que se refere à formação e às condições de trabalho 
dos docentes da fase inicial do Ensino Fundamental 
do Campo, em um município baiano. 

Bem e Silva 
(2019) 

Um olhar sobre o 
ensino nas classes 
multianos 

Refletir acerca da problemática das classes multianos 
na Educação Básica. 

Almeida 
(2018) 

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

Avaliar o potencial de um programa de formação, 
norteado pela perspectiva transdisciplinar e 
ecoformadora, para a transformação da prática 
pedagógica e o atendimento das necessidades 
formativas dos docentes da Escola Municipal de 
Educação Básica Rodolfo Nickel, situada na zona 
rural de Caçador (Santa Catarina). 

Fonte: Da pesquisa. 

As temáticas priorizadas envolvem a condição das salas multisseriadas 

(OLIVEIRA, 2018, SANTOS, 2019, BEM; SILVA, 2019) e a formação (ALMEIDA, 

2018, SANT’ANNA; MARQUES, 2015, SANTOS, 2019). Para o INEP (2006), as 

preocupações com as turmas multisseriadas justificam-se pela ausência de formação 

específica dos docentes, pela falta de material pedagógico adequado e pela ausência 

de infraestrutura básica nas escolas do campo. Por outro viés, a preocupação com a 

formação deriva de reflexões como as tecidas por Bezerra Neto (2016, p. 9) ao criticar 

um curso de ruralismo que deveria ser realizado em poucos meses e ao término do 

curso normal, bem como a “[...] apologia de uma pedagogia que visa a fixação do 

homem no campo”. 

As questões históricas da constituição de práticas educativas são o centro da 

discussão do estudo de Antonio e Lucini (2007) e as possíveis tensões entre o local e 
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o global no contexto das ruralidades contemporâneas que definem a centralidade da 

publicação de Souza, Pinho e Meireles (2012). Destaca-se, ainda, que a 

complexidade, a transdisciplinaridade e a ecoformação constituem os temas centrais 

da publicação de Almeida (2018), justificando as preocupações de Pinho e Passos 

(2018) de que mudanças são necessárias nas práticas educativas para que essas se 

pautem em múltiplos saberes e, conforme defende González Velasco (2017), na sua 

religação.    

 

- Condições mobilizadoras das publicações 

 

As condições mobilizadoras que deram origem às publicações envolveram 

influências históricas, questões legais e especificidades na atuação docente. 

Também, envolveram a formação e análise de um programa formativo. 

A publicação de Antonio e Lucini (2007) motivou-se pela análise de fatores que, 

historicamente, estão enraizados no currículo e influenciam no menosprezo pelos 

estudantes do campo. Além disso, também busca alternativas para as práticas 

pedagógicas. Em contrapartida, a publicação de Oliveira (2018) sistematiza 

especificidades de movimentos que defenderam a escola do campo, observando, por 

um lado, a legislação que rege o ensino multisseriado e, por outro, as práticas 

desenvolvidas. 

A publicação de Bem e Silva (2019), por sua vez, aborda os principais desafios 

das práticas docentes nas salas multisseriadas, pautando suas reflexões em estudos 

precedentes para evidenciar a necessidade de reflexão sobre o ensino desenvolvido 

nesses contextos. Essa condição, de modo semelhante, evidenciou-se na publicação 

de Souza, Pinho e Meireles (2012), ao sistematizar questões sobre a formação e a 

atuação de docentes em escolas do campo, incluindo os tempos e os ritmos dos 

sujeitos, a formação dos docentes, as condições impostas de trabalho, a infraestrutura 

das escolas, bem como as especificidades e as singularidades desses espaços, 

observando duas implicações nos processos de ensinar e de aprender em territórios 

rurais. 

As demais publicações pautam-se pela formação docente. Enquanto a 

publicação de Santos (2019) dedica-se ao levantamento de dados em escolas do 

campo e sua análise à luz de teorias que abordam a questão, este estudo 
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comprometeu-se com a formação, assim como ocorreu no estudo de Almeida (2018), 

conforme se pode observar no Quadro 4. Ainda que com outra perspectiva, vale 

lembrar que a formação também integrou as discussões do artigo de Sant’Anna e 

Marques (2015). 

Quadro 4 - Condição que mobilizou a publicação 

Autor/Ano Situação mobilizadora 

Antonio e 
Lucini (2007) 

Retratar fatores históricos das escolas do campo enraizados nos 
currículos como forma de menosprezar essa classe social, buscando 
alternativas para valorizar as práticas docentes nas escolas do campo. 

Souza, Pinho e 
Meireles (2012) 

Sistematizar questões em torno do tempo-espaço rural com suas 
distintas ruralidades e os itinerários de formação-profissão docente para 
problematizar a questão da educação situada em espaços rurais, 
contemplando, entre outras questões, as condições de trabalhos 
impostas e a infraestrutura das escolas. 

Sant’Anna e 
Marques (2015) 

Abordar questões relacionadas à formação inicial e continuada de 
docentes de uma escola do campo, sendo realizadas ações formativas 
para docentes e supervisores. 

Oliveira (2018) 

Sistematizar o referencial teórico-metodológico e a origem dos principais 
movimentos que defenderam a escola do campo, incluindo a legislação 
que rege o ensino multisseriado em escolas do campo, bem como as 
práticas desenvolvidas nessa realidade. 

Santos (2019) 

Sistematizar reflexões referentes à formação de docentes que lecionam 
em escolas do campo, especialmente nas que oferecem ensino 
multisseriado, a partir de dados coletados por meio de questionários e 
de entrevistas e analisados à luz de teorias acerca da temática. 

Bem e Silva 
(2019) 

Abordar os principais desafios das práticas docentes nas salas multianos 
com base em autores que tratam da temática, evidenciando a 
necessidade de se refletir sobre o ensino. 

Almeida (2018) 
Atender a demandas formativas e da prática pedagógica de docentes de 
uma escola do campo, por meio de um programa vinculado às escolas.  

Fonte: Da pesquisa. 

As situações motivadoras das publicações são, portanto, diversas. Elas têm 

relação não somente com a concepção que norteia o ensino nas escolas do campo, 

mas também com a realidade que as caracteriza e com as alternativas para sua 

transformação. Isso converge com as preocupações de Garske, Castilho e Cândido 

(2019, p. 4) sobre a necessidade “[...] de superar os entendimentos equivocados sobre 

a construção de um projeto de escola do campo e não apenas uma escola no campo”, 

cuja formação persiste em um referencial criado para as escolas urbanas. 
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- Conceito central e autores de referência 

Temas geradores, problematização, pertinência do ensino, formação docente, 

saberes docentes, prática pedagógica, complexidade, transdisciplinaridade e 

ecoformação são conceitos implícitos ou explícitos nas publicações selecionadas. 

Uma das publicações, também, teve como conceito central os Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE), uma metodologia criada por Torre e Zwierewicz (2009), situada 

como no texto uma possibilidade para aproximar o currículo da realidade do campo. 

Em relação aos autores de referência, observou-se uma variação nas opções 

ainda que Paulo Freire tenha sido um dos autores centrais de três publicações. Ao 

valorizar um método de alfabetização que permite o desenvolvimento da consciência 

crítica e da emancipação popular, Freire (1981) estimulou a criação de possibilidades 

para a educação no campo. Isso se pode observar, por exemplo, quando Saveli (2000, 

p. 20) registrou que um elemento inovador da proposta pedagógica do MST foi “[...] o 

sentido de apropriação da escola pública por um movimento social organizado, com o 

objetivo de promover uma educação escolar intrinsecamente ligada ao seu projeto 

social”, revelando que a proposta pedagógica deve ter relação com a vida prática e 

com as necessidades concretas, oferecendo condições aos docentes e aos 

estudantes para se posicionarem como investigadores críticos da realidade. 

 

- Aproximação com a complexidade, a transdisciplinaridade e a ecoformação 

como alternativa para a vinculação das escolas do campo à vida no campo  

Em razão de o objetivo envolver a análise de possíveis aproximações das 

publicações com a tríade complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação, 

recuperam-se os conceitos didáticos da metodologia dos PCE,1 sistematizados por 

Torre e Zwierewicz (2009) e registrados na Figura 4. Esses conceitos possibilitam que 

se identifiquem perspectivas teórico-metodológicas implícitas e explícitas nas 

publicações, observando o potencial de aproximação com a referida tríade. 

 

 

 

                                            
1 Os conceitos didáticos da metodologia dos PCE sistematizaram-se por Torre e Zwierewicz (2009) 
com base em reflexões sobre o paradigma ecossistêmico (MORAES, 2004) e sobre a ecologia dos 
saberes (MORAES, 2008). 
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Figura 3 - Conceitos didáticos básicos da metodologia dos PCE 

Fonte: Adaptado de Torre e Zwierewicz (2009). 

De forma geral, observou-se que as sete publicações têm, como condições 

determinantes para seu desenvolvimento, a historicidade das escolas do campo e a 

luta que perpassaram e perpassam para continuar desenvolvendo seu trabalho e 

manter seu funcionamento. No interior desse movimento, evidenciam alternativas para 

que as escolas do campo desenvolvam práticas pedagógicas de acordo com a 

realidade em que estão inseridas ou valorizem as iniciativas que já desenvolvem.  

Ainda que seis publicações não tenham se referido à complexidade, à 

transdisciplinaridade e à ecoformação nesse processo, buscaram-se potenciais de 

aproximação à referida tríade. Observou-se, inicialmente, que somente a publicação 

de Almeida (2018) está explícita e intencionalmente articulada. Apesar disso, as 

outras publicações trazem subjacentes indicativos que caracterizam diálogos com os 

referidos conceitos conforme destacado adiante.  

O artigo ‘Ensinar e aprender na educação do campo: processos históricos e 

pedagógicos em relação’, de Antonio e Lucini (2007), aproxima-se dos conceitos 

•Percepção da realidade e consciência pessoal, social e ambiental.

Consciência

•Entre docentes e discentes, saberes, escola e comunidade, bem como entre concepção, 
metodologia e processos avaliativos.

Caráter colaborativo e dialogante

•Conexão com a vida como ponto de partida e de chegada, estimulada por vivências reflexivas 
e propositivas. 

Sentipensar e vivenciar

•Transcendência de conteúdos e metas transformadoras.

Valores humanos e sociais

•Estímulo à resiliência na resolução criativa e autônoma de problemas. 

Autonomia e criatividade

•Articulação do conteúdo com o que está entre as disciplinas, além e através delas. 

Currículo integrado

•Diversificação nas formas de ensinar e aprender.

Estratégias múltiplas e diversificadas

•Transformação da ênfase produtivista em iniciativas de valorização das relações consigo, 
com os outros e com o entorno.

Avaliação polivalente e ecoformadora
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didáticos ‘caráter colaborativo e dialogante’ e ‘currículo integrado’ pelo fato de 

defender práticas pedagógicas definidas coletivamente e relacionadas a temas 

geradores vinculados à realidade local. Essa condição pode ser conferida quando os 

autores afirmam não caber “[...] aos educadores a decisão preponderante, mas à 

instância coletiva, o que, de antemão, implica a compreensão de que a temática a ser 

estudada deve estar organicamente vinculada às problemáticas vividas pela 

comunidade” (p. 187).  

O artigo ‘Tensões entre o local e o global: ruralidades contemporâneas e 

docência em escolas rurais’, de Souza, Pinho e Meireles (2012), aproxima-se do 

conceito didático ‘sentipensar e vivenciar’ ao abordar a necessidade de se pensar em 

espaços educativos que considerem as experiências dos sujeitos envolvidos, tendo 

essa condição como uma referência para apreender outros modos de ensinar e de 

aprender. O mesmo ocorre com o conceito ‘valores humanos e sociais’ quando a 

publicação retrata a importância de não se deixarem de lado as relações 

contemporâneas e valorizar a singularidade de cada espaço de educação para 

fortalecer e estabelecer relações entre o local e o global e entre a escola e as vidas 

dos sujeitos. 

O artigo ‘Pibid Diversidade e a formação de educadores do campo’, de 

Sant’Anna e Marques (2015), por sua vez, traz em sua abordagem uma proximidade 

com os conceitos didáticos ‘consciência’ e ‘caráter colaborativo e dialogante’, 

observada quando seus autores destacam “a importância de as universidades 

reestruturarem os seus cursos de formação de professores, considerando que as 

reformulações não podem se resumir a revisões curriculares, mas devem estar 

inseridas numa política global” (p. 727). Essa condição é vista pelos autores como 

determinante para as propostas formativas não acontecerem de forma individualizada, 

mas dentro de um complexo contexto social e institucional.  

Além disso, observa-se a aproximação com o conceito didático ‘sentipensar e 

vivenciar’ quando a publicação prioriza a construção de práticas alicerçadas na 

realidade escolar, valorizando processos de ensino e de aprendizagem articulados a 

situações reais. Da mesma forma, é possível observar a implicação do conceito 

‘estratégias múltiplas e diversificadas’ quando os autores destacam a universidade 

como instituição formadora de profissionais da educação e como produtora de 

conhecimento, valorizando iniciativas alinhadas a contribuições mais realistas para 
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formar educadores conectados com seus contextos e capazes de produzir 

conhecimentos que resultem em alternativas aos problemas da Educação Básica 

brasileira. Tal proximidade relaciona-se ao fato de se estimular a responsabilidade dos 

profissionais para construir estratégias de formação ética e moral. 

O Trabalho de Conclusão de Curso ‘Educação do campo: um olhar nas práticas 

pedagógicas da sala multisseriada na Escola Municipal do Ensino Fundamental 

Antônio César de Carvalho, Pedras de Fogo, PB’, de Oliveira (2018), por sua vez, traz 

em sua abordagem uma aproximação dos conceitos didáticos ‘caráter colaborativo e 

dialogante’, ‘currículo integrado’ e ‘valores humanos e sociais’. Essa aproximação 

ocorre quando o texto relaciona a ação docente com os acontecimentos e com a vida 

dos indivíduos na busca por possibilidades para a efetivação de uma educação 

transformadora na qual a prática pedagógica deve interagir com a realidade do 

estudante, valorizando seus aspectos culturais, econômicos e sociais. 

O artigo ‘Educação do campo, multisseriação e formação de professores’, de 

Santos (2019), denota uma aproximação com os conceitos didáticos ‘consciência’ e 

‘caráter colaborativo e dialogante’, ao registrar que a educação do campo deve ser 

“contrária ao modelo de educação que forma os trabalhadores camponeses apenas 

para atender às demandas e às exigências do capital” (p. 6). Em decorrência disso, 

defende que “o método pedagógico efetivo é aquele que atinge as preocupações e as 

necessidades dos estudantes, levando em consideração os saberes e as experiências 

que eles constroem nas diferentes práticas sociais e trazem para o espaço escolar” 

(p. 21). 

O artigo ‘Um olhar sobre o ensino nas classes multianos’, de Bem e Silva 

(2019), traz uma aproximação com os conceitos didáticos ‘consciência’, ‘sentipensar 

e vivenciar’ e ‘currículo integrado’ ao enfatizar a importância de se estabelecerem 

parcerias com a comunidade na qual a escola está inserida por meio de atividades 

curriculares que se relacionem com a vida diária dos estudantes, considerando a 

importância de se ter como ponto de partida o conhecimento da própria realidade. Da 

mesma forma, observa-se a presença do conceito ‘estratégias múltiplas e 

diversificadas’, quando a publicação defende que o docente “[...] precisa sair dos 

‘muros da escola’ em busca de novos conhecimentos que são indispensáveis para 

sua formação”, priorizando “métodos inovadores que contribuam com o 

desenvolvimento de estudantes de classes multianos” (p. 9). 
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A dissertação ‘Influência do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas 

na transformação das práticas pedagógicas em uma escola do campo’, de Almeida 

(2018), conecta-se com todos os conceitos didáticos da metodologia do PCE. Para 

caracterizar essa aproximação, sistematizam-se trechos da dissertação, vinculando-

os a cada um dos conceitos didáticos.  

- Consciência: estruturou um programa com o objetivo de superar os desafios 

da instituição em estudo, sem desvalorizá-la, respeitando suas especificidades. 

- Caráter colaborativo e dialogante: acolheu profissionais que atuavam, 

anteriormente, em outras escolas e que optaram por desenvolver um trabalho 

colaborativo, considerando a realidade local/global. 

- Sentirpensar e vivenciar: realizou encontros formativos criados para o 

atendimento a demandas da escola e de sua respectiva comunidade. Por isso, 

além das reflexões, os docentes vivenciavam, na prática, o que foi planejado 

colaborativamente, podendo, também, sentir os reflexos no desenvolvimento 

dos estudantes na interação com a comunidade e na difusão dos trabalhos 

realizados na própria escola e externamente. 

- Valores humanos e sociais: abordou a importância de a escola participar de 

programa formativo que a valorizasse, auxiliando-a, igualmente, nas condições 

que demandassem ressignificações.   

- Autonomia e criatividade: observadas quando os docentes foram instigados a 

refletir sobre a realidade e a desenvolver possibilidades para sua valorização e 

transformação bem como na participação dos estudantes no decorrer do 

projeto desenvolvido. 

- Currículo integrado: articularam-se conteúdo e realidade e valorizaram-se 

diferentes saberes, ampliando a pertinência do ensino e o sentido de 

pertencimento na escola.  

- Estratégias múltiplas e diversificadas: manifestaram-se quando, 

coletivamente, os docentes buscaram superar práticas tradicionais e valorizar 

possibilidades transdisciplinares e ecoformadoras.  

- Avaliação polivalente e ecoformadora: observou-se, em todas etapas da 

formação-ação, especialmente quando se elaboraram e se desenvolveram 

possibilidades para a valorização dos estudantes e da realidade em que 

estavam inseridos, articulando os processos avaliativos à melhoria individual, 
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social e ambiental.  

 A análise, com base nos conceitos didáticos da metodologia do PCE, 

dimensiona o potencial de aproximação com a complexidade, a transdisciplinaridade 

e a ecoformação de todas as publicações, ainda que se possa considerar, mais ou 

menos, profunda se comparados os seis primeiros estudos à publicação de Almeida 

(2018). Para exemplificar, recuperam-se algumas condições que caracterizam essa 

proximidade. 

As publicações que valorizaram o currículo integrado, o caráter dialogante e 

colaborativo, o sentipensar e o vivenciar e os outros conceitos didáticos da 

metodologia do PCE transcendem a disciplinaridade para considerar o que está entre 

as disciplinas, além e através delas. Tal condição, para Nicolescu (2014), caracteriza 

a transdisciplinaridade. Da mesma forma, tende a apresentar possibilidades para 

valorizar um diálogo com o ambiente social e natural, priorizado pela ecoformação 

(SANTOS, 2009).  

Dessa maneira, salienta-se que convergem com a necessidade destacada por 

Morin (2009) de superar a inadequação entre os saberes compartimentados entre 

disciplinas, realidades ou problemas, que são cada vez mais globais e 

planetários. Esse processo é impulsionado quando se supera o pensamento 

reducionista, valorizando-se, em seu lugar, o pensamento complexo.  

Articulado à transdisciplinaridade, esse pensamento coaduna com “[...] uma 

perspectiva integradora do conhecimento e da realidade como reação a uma visão 

atomizante e fragmentada” (Espinosa Martinez, 2014, p. 46) e se fortalece com a 

ecoformação, pois a mesma dinamiza o diálogo entre o natural e o cultural “[...] para 

que, ao reencontrarem a natureza [...]”, as pessoas possam reencontrar a si mesmas 

“[...] e reencontrar os outros” (SILVA, 2008, p. 102).  

A aproximação desses conceitos aponta para uma questão central da 

publicação de Almeida (2018), que consiste na articulação das escolas do campo com 

as práticas pedagógicas que efetivam a própria vida no campo, sem subestimar as 

demandas globais. Nesse sentido, não basta o estímulo à permanência no campo, 

mas devem-se considerar as implicações desse processo, ou seja, a própria vida no 

campo, como defendido por Jesus (2006), e sua relação com o contexto global. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente estudo se caracteriza pela pesquisa participante, apoiada pelas 

pesquisas documental, bibliográfica e exploratória e pela abordagem qualitativa. As 

referidas opções foram determinantes à elaboração de uma proposta curricular 

transdisciplinar convergente com a realidade em que a EMEF Alto Luís Alves se 

insere. 

A pesquisa participante “[...] caracteriza-se pelo envolvimento e identificação 

do pesquisador com as pessoas investigadas [...]” (CÓRDOVA, 2009 p. 40), sendo 

fundamental para elaborar e avaliar a proposta transdisciplinar e seu potencial para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas ecoformadoras.  

A pesquisa documental, por sua vez, “[...] caracteriza-se pela coleta de dados 

em documentos [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 106). Ela foi determinante para 

análise do relatório que a escola tem sobre suas demandas.   

A pesquisa bibliográfica “[...] tem como fonte o resultado de estudos 

precedentes, publicados, especialmente em livros, artigos científicos, trabalhos de 

cursos, dissertações e teses [...]” (ZWIEREWICZ, 2014. p. 34). No caso desta 

pesquisa, utilizou-se para análise de estudos correlatos enquanto a exploratória o foi 

para avaliar a proposta curricular, ou seja, o produto educacional na perspectiva de 

especialistas.  

Já o uso da abordagem qualitativa contribuiu para relacionar as particularidades 

da escola ao currículo elaborado, analisando o potencial da proposta para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas ecoformadoras. Nesse sentido, os 

resultados podem corresponder a “[...] um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (MINAYO, 2010, p. 23). 

No desenho da pesquisa, previram-se três etapas. Essas, articuladas aos 

objetivos específicos, sistematizam-se na Figura 4, sendo acompanhadas dos tipos 

de pesquisa e de abordagem que subsidiaram o estudo, bem como as técnicas e os 

instrumentos de pesquisa e as respectivas fontes de coleta de dados. 
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Figura 4 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE 

DADOS 

 

Participaram da pesquisa três profissionais vinculados a diferentes setores da 

Secretaria de Educação do Município de Massaranduba, Santa Catarina, dois 

egressos e um docente do PPGEB/UNIARP, que avaliaram o documento proposto, 
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observando sua aproximação com as perspectivas da transdisciplinaridade e seu 

potencial para estimular a ecoformação. 

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

i) um formulário para registrar resultados da análise do relatório que a referida 

escola tem sobre as demandas apresentadas pelas famílias;  

ii) um formulário para registro de contribuições das pesquisas correlatas para 

elaboração da proposta curricular;  

iii) um questionário para a avaliação da proposta elaborada (Apêndice 1). 

Elaboraram-se os instrumentos após a leitura do relatório disponibilizado pela 

escola, pois existiam demandas indicadas pela comunidade que poderiam ser 

determinantes para a coleta de dados subsequentes. Entendia-se que antecipar os 

instrumentos poderia subestimar informações determinantes para a elaboração da 

proposta curricular transdisciplinar.  

Especificamente, o questionário para avaliação da proposta foi também 

validado por quatro profissionais, sendo um docente e três egressos. No processo de 

validação, enviou-se o questionário original com seis questões agrupadas em quatro 

dimensões: Dimensão 1:  perspectiva transdisciplinar da proposta; Dimensão 2:  

aproximação com a realidade do campo; Dimensão 3: valorização da pertinência do 

ensino; Dimensão 4: estímulo ao protagonismo dos estudantes; Dimensão 5: potencial 

ecoformador; Dimensão 6: demandas e sugestões para implementação (Figura 5). 

Figura 5 - Questionário na versão validação 

         

 
      

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR UMA PROPOSTA CURRÍCULAR TRANSDICIPLINAR E SEU 
COMPRIMOSSO COM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ECOFORMADORAS EM ESCOLA DO CAMPO 

Validação 

Este questionário tem como objetivo avaliar a proposta de currículo transdisciplinar para a 
EMEF Alto Luís Alves e suas implicações para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
ecoformadoras. Sua aplicação constitui uma das etapas de uma pesquisa vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
- PPGEB da UNIARP. 

Para validação de juízes, contamos com sua colaboração na análise de dois aspectos: a) 
articulação entre questão e dimensão; b) coerência na elaboração da questão. 

 As notas de validação podem variar de 1 a 5 e precisam ser registradas nas colunas ao lado 
de cada questão, enquanto as sugestões para melhorar a elaboração deverão ser registradas após 
cada item. Destaca-se que quanto mais próxima à nota 5, mais coerente e articulada é considerada 
cada questão na visão de quem valida o instrumento: 

1 - Insuficiente        2 - Regular         3 - Média          4 - Razoável      5 – Excelente 

Somos gratos pela sua contribuição, haja vista ser fundamental para a qualidade do 
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instrumento. 
 

Dimensão – questão 
Articulação 

dimensão - questão 

Coerência na elaboração 

da questão 

Dimensão 1:  Perspectiva transdisciplinar da proposta 

01 

A proposta curricular expressa uma perspectiva 
transdisciplinar:  
(    )  Não    (    ) Sim. Em caso afirmativo, registre um exemplo 
observado no documento: 

  

Dimensão 2:  Aproximação com a realidade do campo 

02 

A proposta curricular valoriza a aproximação da prática 
pedagógica com a realidade do campo: 
(    )  Não    (    ) Sim. Em caso afirmativo, registre um exemplo 
observado no documento: 

  

Dimensão 3: Valorização da pertinência do ensino 

03 

A proposta curricular valoriza práticas pedagógicas 
comprometidas com o sentimento de pertencimento?  
(    )  Não    (    ) Sim. Em caso afirmativo, registre um exemplo 
observado no documento: 

  

Dimensão 4: Estímulo ao protagonismo dos estudantes 

04 

As temáticas nodais de cada ano letivo podem colaborar para 
o desenvolvimento de atividades que potencializem o 
protagonismo discente? 
 (    )  Não    (    ) Sim. Em caso afirmativo, registre um exemplo 
observado no documento: 

  

Dimensão 5: Potencial ecoformador 

05 

A proposta curricular oferece condições para o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas ecoformadoras, ou 
seja, práticas pedagógicas comprometidas como bem-estar 
pessoal, social e ambiental?    
(    )  Não    (    ) Sim. Em caso afirmativo, registre um exemplo 
observado no documento: 

  

Dimensão 6: Interdependência conceitual  

06 

A proposta curricular demonstra um compromisso com a 
interdependência dos conceitos ‘pensamento complexo, 
transdisciplinaridade e ecoformação’?  
(    )  Não    (    ) Sim. Em caso afirmativo, registre um exemplo 
observado no documento: 

  

Dimensão 7: Demandas e sugestões para implementação 

07 

O espaço a seguir está reservado para registros de 
comentários adicionais. Uma avaliação geral da proposta, 
demandas para implementá-la e sugestões para sua melhora 
são bem-vindas. 

  

Fonte: da pesquisa. 

De acordo com retorno recebido dos participantes da validação, todas os itens 

das diferentes dimensões receberam a avaliação máxima (5) tanto no que se refere à 

articulação da dimensão/questão quanto na coerência na elaboração da questão. 

Além disso, sugeriram-se apenas duas mudanças: a primeira indicando a necessidade 

de transformar a opções dicotômicas (sim e não) por opções escalonadas. Exemplo: 

(   ) Concordo Totalmente, (  ) Concordo Parcialmente, (  ) Não Concordo; a segunda 

substituir a opção em que se solicitavam exemplos por um texto solicitando que se 

justificasse a resposta, a fim de priorizar a imparcialidade dos dados para análise. O 
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questionário em sua versão definitiva apresenta-se no APÊNDICE I.  

4.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Na análise, os dados respectivos a cada etapa da pesquisa foram tratados da 

seguinte forma: 

− Etapa I: os dados sobre demandas da EMEF Alto Luís Alves com 

familiares para sua transformação em escola em tempo integral foram 

tratados com apoio do Excel; 

− Etapa II: as contribuições das pesquisas correlatas foram tratadas com 

a finalidade de observar condições determinantes para a elaboração 

proposta curricular;  

− Etapa III: os dados coletados com o questionário para avaliação da 

proposta também foram tratados com o intuito de validar o produto, 

detectando condições que expressam seu potencial transdisciplinar e 

também seus limites para o desenvolvimento de práticas 

ecoformadoras. 

 

 4.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA E RISCOS 

Para a realização da pesquisa, observaram-se os procedimentos que 

asseguram a ética na pesquisa. Para tanto, enviou-se o projeto de pesquisa ao Comitê 

de Ética da UNIARP, acompanhado pelos Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para maiores de idade e pela Declaração da Instituição Co-

participante.  

Aprovou-se o projeto pelo Comitê de Ética no mês de março de 2020. A partir 

dessa aprovação, enviou-se um convite aos profissionais que avaliaram o resultado, 

deixando clara a possibilidade de optarem ou não pela participação.  
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Figura 6 - Aprovação do Comitê de Ética 

 

Fonte: Plataforma Brasil.  

Assim como toda pesquisa, esta, igualmente, apresentou riscos especialmente 

em decorrência da pandemia causada pelo Sars-CoV-2. Para evitar o contato, o 

convite para os participantes e o produto educacional foram encaminhados por e-mail, 

sendo o questionário preenchido no Google Forms. 

4.6 BENEFÍCIOS 

Por meio da elaboração de uma proposta para um currículo transdisciplinar, 

pretendia-se colaborar, diretamente, com a escola implicada no estudo, oferecendo-

lhe a possibilidade de um documento norteador para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas ecoformadoras. Sua utilização poderá colaborar com um ensino que 

considere, em seu desenvolvimento, as especificidades de uma escola do campo.  

Ao estimular práticas pedagógicas ecoformadoras, pretendia-se que a proposta 

transdisciplinar favorecesse a pertinência do ensino e possibilitasse que em sua 

aplicação ampliasse, nos estudantes, o sentimento de pertencimento. Apesar de ser 

voltada a uma escola específica, o estudo pretendia, igualmente, colaborar para o 

fortalecimento de outras escolas do campo no sentido de minimizar os impactos da 

urbanização educacional.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente capítulo apresenta e discute os resultados à luz de autores que 

constituíram a base teórica da pesquisa. Para sequenciar a sistematização, 

consideraram-se os objetivos específicos de forma a culminar com o objetivo geral 

proposto, cujo intenção foi estruturar uma proposta curricular transdisciplinar para a 

EMEF Alto Luís Alves, uma escola do campo em tempo integral vinculada à Rede 

Municipal de Ensino de Massaranduba, Santa Catarina. 

A sistematização dos resultados iniciou-se pela apresentação de dados 

levantados pela própria escola para a implementação de uma proposta de escola em 

tempo integral. Na sequência, apresentaram-se os resultados obtidos em análises 

realizadas em outros estudos que sistematizam práticas pedagógicas ecoformadoras 

em escolas do campo, bem como condições legais consideradas na proposta 

curricular. Finalmente, registraram-se fragmentos do produto educacional e a 

percepção dos que o avaliaram. 

5.1 RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA COM A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Para a possível implementação da escola em tempo integral, a própria EMEF 

Alto Luís Alves realizou uma pesquisa com as famílias dos estudantes que a 

frequentaram durante o ano de 2019. O intuito da pesquisa foi levantar a percepção 

dos familiares sobre a transformação da escola com turnos específicos para uma em 

tempo integral. 

A pesquisa contou com a participação de 42 famílias de 55 estudantes 

atendidos desde o pré-escolar até ao 5º ano do Ensino Fundamental. Envolveu, 

portanto, um número significativo de participantes.  

Quando questionados sobre o interesse na transformação da escola com 

turnos específicos para tempo integral, 34 se mostraram favoráveis enquanto quatro 

não (Gráfico 1). Portanto, ficou evidente a aprovação da maioria na escola em tempo 

integral.  
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Gráfico 1 - Interesse dos pais ou responsáveis por escola em tempo integral 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Em relação ao horário das aulas, 21 participantes indicaram das 7h30min às 

17h e 5 das 9h às 17h. Os demais optaram por quatro outras possibilidades: 10h às 

17h; 9h às 17h; 9h às 15h, 7h30min às 17h (Gráfico 2).   

Gráfico 2 -  Opções de horário de funcionamento da escola 

 

Fonte: da pesquisa.  

Respondendo a uma questão de múltipla escolha, os participantes 

selecionaram opções do que se poderia oferecer na escola, além dos componentes 

curriculares.  As respostas foram variadas, prevalecendo língua estrangeira, com 25 

interessados, música e jogos de raciocínio, com 21 interessados, informática, com 20 
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interessados e literatura e português, com 18 interessados (Gráfico 3). Também, 

indicaram-se: aulas de dança, de teatro e de artesanato.   

Gráfico 3 - Opções temáticas para o currículo 

 

Fonte: da pesquisa 

 No geral, a comunidade demonstrou interesse pela transformação da escola 

em tempo integral e pelo horário de funcionamento entre às 7h30min às 17h. As 

temáticas implicadas nas atividades para complementar a carga horária priorizaram a 

língua estrangeira, jogos, música e informática, demonstrando preocupação dos 

familiares com uma formação mais ampla dos estudantes.  

 O fato de valorizar a língua estrangeira e a informática denota uma 

preocupação com competências relevantes em um mundo globalizado. Já a 

preocupação com jogos de raciocínio denota uma preocupação com o potencial de 

interpretação, enquanto a literatura e alternativas menos frequentes como o 

artesanato, dança e teatro indicam uma preocupação com especificidades que se 

vinculam à cultura e favorecem o desenvolvimento integral.  

Por um lado, as opções reforçam a superação daquilo que Cavalcante (2010) 

define como instituições desprovidas de tecnologias e de recursos socioeducacionais 

e de possibilidades de acesso. Além disso, se as temáticas indicadas representam 

anseios também dos estudantes, elas são fundamentais para atender o que preconiza 

a LDBEN. 9394/96 quando indica a necessidade de considerar conteúdos curriculares 

que se aproximam de seus reais interesses.  

Na dinamização das sugestões apontadas pelos participantes, pode ser 

potencializada a criatividade dos estudantes, especialmente se as atividades 
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propostas forem articuladas ao conteúdo previsto nos diferentes componentes 

curriculares e às necessidades locais. Essa perspectiva é defendida por Torre (2005) 

ao afirmar que  

A criatividade deve estar presente na programação curricular se queremos 
que esteja no desenvolvimento profissional e na realização pessoal do adulto. 
A carência de estímulos criativos na vida escolar dificilmente será recuperada 
na vida profissional (p. 145). 

Nesse sentido, Torre (2005) defende a utilização de diferentes estratégias 

didáticas dinamizadas por meio de uma metodologia criativa. Como iniciativas, o autor 

valoriza a heurística, estratégias de simulação e a aprendizagem autônoma e por 

descobertas.  

5.2 CONTRIBUIÇÕES DAS PESQUISAS CORRELATAS 

 

A análise de estudos brasileiros que discutem, articuladamente, as escolas do 

campo e as práticas pedagógicas, além de sugerir uma aproximação com a 

complexidade, a transdisciplinaridade e a ecoformação, implicou o acesso a 

produções publicadas entre os anos de 2007 e 2019. Situaram-se cinco artigos 

científicos, uma dissertação e um trabalho de conclusão de curso na Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), no Google Acadêmico, na Revista Brasileira de 

Educação do Campo e no repositório do PPGEB/UNIARP. 

No geral, observou-se que as publicações se aproximam epistemologicamente 

da tríade conceitual ‘complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação’ quando 

valorizam a articulação das escolas do campo à vida campesina. Contudo, a 

vinculação às demandas globais e a apresentação explícita e intencionalmente 

demarcada da tríade foi observada somente em uma das publicações, chamando a 

atenção para um cuidado especial à interdependência conceitual na elaboração da 

proposta curricular pretendida.  

O fato de as pesquisas priorizarem objetos relacionados às salas, à própria 

formação, as questões históricas da constituição de práticas educativas e a possíveis 

tensões entre o local e o global no contexto das ruralidades contemporâneas denotam 

que a relevância de uma proposta curricular religadora, capaz de trabalhar demandas 

locais se deixam de se articular ao contexto global, o que é possível quando se propõe 

um currículo em espiral, conforme defende Torre (2005). Essa preocupação, inclusive, 
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integra a pesquisa de Pinho e Passos (2018), especialmente quando declara que 

mudanças são necessárias às práticas educativas para que essas se pautem em 

múltiplos saberes e, conforme defende González Velasco (2017), à sua religação.    

Ao discutir alternativas futuras para as escolas do campo, observou-se a 

relevância de valorizar, além das práticas pedagógicas de acordo com a realidade em 

que estão inseridas, iniciativas que já desenvolvem. Na mesma direção, observaram-

se condições mobilizadoras de as pesquisas correlatas envolverem influências 

históricas, questões legais e especificidades na atuação docente. Também, 

envolveram a formação e análise de um programa formativo. 

Em sua base epistemometodológica, destacam-se, entre outras condições, a 

importância da problematização e a pertinência do ensino. Essa condição acentuou 

a relevância da proposta curricular valorizar como possibilidade metodológica uma 

alternativa comprometida com esses dois aspectos.  

Nesse sentido, destaca-se o potencial para a proposta curricular, das 

publicações que valorizaram o currículo integrado, o caráter dialogante e colaborativo, 

o sentipensar e o vivenciar e os outros conceitos didáticos que norteiam a metodologia 

do PCE. São práticas como essas que possibilitam transcender a disciplinaridade para 

considerar o que está entre as disciplinas, além e através delas, como anunciado por 

Nicolescu (2014, 2018) ao conceituar a transdisciplinaridade. Da mesma forma, tende 

a apresentar possibilidades para valorizar um diálogo com o ambiente social e natural, 

priorizado pela ecoformação (SANTOS, 2008).  

 

5.3 IMPLICAÇÕES LEGAIS, FÍSICAS E PEDAGÓGICAS DE UMA ESCOLA EM 

TEMPO INTEGRAL  

 

Independentemente de a proposta curricular priorizar a transdisciplinaridade e 

comprometer-se com uma prática pedagógica ecoformadora, mostra-se necessário 

considerar documentos nacionais que legitimam o funcionamento de escolas em 

tempo integral. Além da Resolução n. 7 CNE/CEB/2010 (BRASIL, 2010), a LDBEN n. 

9394/96 (BRASIL, 1996), o PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) e a BNCC (BRASIL, 

2018) estão entre os principais documentos que definem condições para o 

funcionamento de escolas em tempo integral.  
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- LDBEN n. 9.394/96: no Art. 2º acentua princípios constitucionais e nos Arts. 

34 e 87 a ampliação progressiva da jornada escolar do Ensino Fundamental 

para o regime de tempo integral a critério dos estabelecimentos de ensino. 

Além disso, no Art. 1º prevê que a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil nas manifestações culturais (BRASIL,1996). 

- Resolução n. 7 CNE/CEB/2010: apresenta, em seu Art. 36, a consideração 

de uma jornada escolar organizada em 1.400 horas anuais, com o objetivo de 

ampliar a carga horária, visando à maior qualificação dos processos de ensino 

e de aprendizagem. No Art. 37, o documento define condições para criação de 

novos espaços e oportunidades, fomentando maior envolvimento de outros 

profissionais da escola, dos familiares e demais setores sociais nas atividades 

das escolas em tempo integral.  

Na resolução, de modo semelhante, indica-se a necessidade de um currículo 

integrado à escola em tempo integral, no qual o estudante tenha acesso à 

experimentação científica, cultura, artes, esporte, lazer, tecnologias de comunicação, 

direitos humanos, preservação do meio ambiente, saúde, entre outros componentes, 

que devem estar articulados às mais diversas áreas do conhecimento, vivências e 

práticas socioculturais (BRASIL, 2010). 

- PNE 2014-2024: prevê, em sua meta 6, a oferta de educação em tempo 

integral para no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender no 

mínimo 25% dos estudantes da Educação Básica. O plano, ainda, reforça, 

através da meta 6.6, a aplicação da gratuidade, tratada no Art. 13 da Lei 

nº.12.101 de 27 de novembro de 2009, de atividades de ampliação da jornada 

escolar dos alunos da rede pública de Educação Básica em parceria e de forma 

articulada com a rede pública de ensino. A meta 6.7 do plano também reforça 

a oferta à escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas de 

educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 

considerando as peculiaridades locais (BRASIL, 2014). 

- BNCC: afirma em seu texto que, independentemente da duração da jornada 

escolar, o documento está comprometido com a educação integral do aluno no 

que se refere à construção intencional de processos educativos que promovam 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
https://educacaointegral.org.br/glossario/curriculo/
https://educacaointegral.org.br/glossario/curriculo/
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em suas práticas pedagógicas aprendizagens sintonizadas às necessidades, 

possibilidades e interesses dos estudantes, bem como os desafios da 

sociedade considerando as diferentes infâncias e juventudes, as diversas 

culturas juvenis e seu potencial de criar formas de existir. Apesar de o 

documento utilizar o termo integral para se referir ao tipo de formação, existem 

demandas para esse tipo de desenvolvimento que dependem do tempo da 

jornada escolar. 

Nesse sentido, a BNCC aborda, ainda, que as redes de ensino devem construir 

currículos de forma que as escolas elaborem propostas pedagógicas com um claro 

foco na equidade, reconhecendo que as necessidades dos estudantes são diferentes. 

Não podendo deixar de abordar temas contemporâneos que afetam a vida humana 

em escala local, regional e global preferencialmente de forma transversal e 

integradora (BRASIL, 2018). 

As regulamentações ultrapassam o âmbito técnico para indicar outras 

condições implicadas na oferta de escolas em tempo integral. Essas condições são 

determinantes para:  

[...] o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber 
lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e 
responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos 
para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo 
para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 
aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 2018, p. 14). 

 

Para tais competências, a perspectiva transdisciplinar e o compromisso com 

práticas pedagógicas ecoformadoras são fundamentais. Por isso, nesta pesquisa, a 

elaboração da proposta curricular prioriza a vinculação das demandas legais a essa 

base conceitual.  

5.4 FRAGMENTOS DA PROPOSTA CURRICULAR TRANSDISCIPLINAR PARA 

PRÁTICAS ECOFORMADORAS  

 Nesta seção, apresentam-se fragmentos do produto educacional 

disponibilizado no link https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643677. São 

recortes da sua intencionalidade e da base epistemometodológica, bem como 

condições para articulação com a realidade do campo. 



63 
 

 
 

           A capa caracteriza a vinculação 

com a dissertação de origem e com a 

linha de pesquisa e grupo de pesquisa de 

vínculo (Figura 7).  Sua estrutura tem 

como base o template disponibilizado 

pelo PPGEG/UNIARP como forma de 

constituir uma identidade dos produtos 

educacionais elaborados pelas diferentes 

turmas que o frequentam.  

            Trata-se de um produto 

educacional proveniente da dissertação 

de mestrado intitulada ‘Currículo 

transdisciplinar para práticas 

pedagógicas ecoformadoras em escola 

do campo em tempo integral’, defendida 

em 06 de maio de 2021 no 

PPGEB/UNIARP. 

Figura 7 - Capa do produto educacional 

 
Fonte: Liz  (2021). 

 O produto educacional vincula-se à Linha de Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde 

e Formação Docente e ao Grupo de Pesquisa em Complexidade, 

Transdisciplinaridade e Ecoformação – GCET. A linha tem, na qualificação da 

formação docente e na prática profissional, seu objetivo de reflexão, análise e 

transformação, o que inclui condições envolvendo o currículo escolar. Além da 

compreensão a respeito das condições da Educação Básica, prevê o delineamento de 

ações que gerem sua transformação (UNIARP, 2019), o que converge com a 

intencionalidade da proposta curricular sistematizada no produto educacional.  

A estrutura do produto educacional forma-se por quatro partes:  

- Concepção pedagógica transcomplexa com currículo transdisciplinar para 

práticas ecoformadoras - Projetos Criativos Ecoformadores: uma via 

metodológica para um currículo transdisciplinar; 

- Práticas avaliativas; 

- Organização do currículo. 

Além das quatro seções centrais, o produto educacional apresenta, também, 

um texto introdutório, as considerações finais e as referências das publicações 
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priorizadas na elaboração. 

Em relação à concepção pedagógica, defende-

se uma um currículo transdisciplinar para práticas 

ecoformadoras pautadas no paradigma 

transcomplexo (Figura 8). 

Dessa forma, um paradigma valorizador da 

articulação entre escola e vida, além de possibilitar a 

dinamização de uma proposta curricular espiralada, 

apresenta-se indispensável para polinizar a 

criatividade por meio de iniciativas que valorizem não 

somente o saber e o fazer, mas também o ser, como 

defende Torre (2005). Nesse sentido, destaca-se a 

relevância da tríade conceitual ‘complexidade-

transdisciplinaridade-ecoformação’. 

Figura 8 - Concepção pedagógica 
transcomplexa

 
Fonte: Liz  (2021) 

 Na seleção da metodologia, 

optou-se pela ênfase aos Projetos 

Criativos Ecoformadores – PCE, 

formada por dez organizadores 

conceituais (Figura 9). A opção pela 

referida metodologia se justifica pelo seu 

potencial para transcender os conteúdos 

curriculares por meio de atividades que 

os articulem à realidade local e global e 

potencializem o autoconhecimento e o 

trabalho colaborativo, o estímulo à 

solidariedade e o compromisso com o 

meio ambiente. 

 
 
Figura 9 - Metodologia do PCE 

 
Fonte: Zwierewicz (2015) adaptado de Torre e 

Zwierewicz (2009). 



65 
 

 
 

Dentre às práticas avaliativas, optou-se por um processo de avaliação que visa 

à superação de práticas classificatórias. Por isso, a opção por várias alternativas que 

caracterizam aquilo que Torre (2005) define como avaliação polivalente e viabilizadora 

da coleta de dados no decorrer do processo figura-se indispensável à tomada de 

decisões em relação ao planejamento. As alternativas (Figura 10) convergem à ideia 

do autor de que devem possibilitar a avaliação das contribuições pessoais, os pontos 

de vista particulares e suas percepções de aprendizagem. Também, precisam avaliar 

demandas e potencialidades do coletivo, no sentido de valorizar o sentido do bem 

comum. 

Figura 10 – Práticas avaliativas 

              

                        
Fonte: Liz (2021). 

 
Em relação à organização curricular, propõe-se um formato espiralado, 

conforme sugerido por Torre (2005), cujas curvas conectam os diferentes 

componentes curriculares, formando em seu ponto central um pensamento 

organizador proposto a partir do compromisso com o bem viver pessoal e ambiental 

(Figura 11). 
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Figura 11 - Organização curricular 

 
Fonte: Liz (2021). 

 

A organização curricular considera componentes curriculares previstos na 

Proposta Curricular de Massaranduba, Santa Catarina, da qual a EMEF Alto Luís 

Alves faz parte. No produto educacional, esses componentes curriculares vinculam-

se a um pensamento organizador central ‘Eu na relação comigo, com o outro e com o 

ambiente’ e cinco condições mobilizadoras para cada um dos cinco anos iniciais do 

Ensino Fundamental. São elas:  

- 1° ano: Eu e meu/nosso lugar no/com planeta;  

- 2° ano: Eu e minha/nossas comunidades no/com o planeta;  

- 3° ano: Eu e minha/nossa cidade no/com o planeta;  

- 4° ano: Eu e meu/região norte do nosso estado no/com o planeta;  

- 5° ano: Eu e meu/nosso estado e país no/com o planeta (Figura 12). 

 

 



67 
 

 
 

Figura 12 – Religação da organização curricular 

 

Fonte: Liz (2021). 

As opções religadoras procuram respaldar a perspectiva de Aires e Suanno 

(2010, p. 240) de que “[...] não basta apenas direcionar o olhar para a complexidade 

no espaço educacional, mas para aquela que na qual o sujeito se constrói e se 

evidencia [...]”. Isso deve, especialmente, porque, para os autores, isso implica “[...] 

pensar a complexidade dos conteúdos para o indivíduo que é, em si, uma 

complexidade [...]”.  

 

5.5 VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A validação do produto educacional considerou: a perspectiva transdisciplinar 

da proposta; a aproximação da proposta com a realidade do campo; a valorização do 

sentimento de pertencimento; o estímulo ao protagonismo dos estudantes; o potencial 
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ecoformador; a interdependência conceitual; demandas e sugestões para 

implementação. Os resultados são sistematizados na sequência: 

 

 

- A perspectiva transdisciplinar da proposta 
 

Questionados sobre o produto educacional caracterizar uma perspectiva 

transdisciplinar, os seis participantes concordaram com essa afirmação totalmente. 

Para elucidar a caracterização, teceram considerações a respeito do produto 

educacional na íntegra, bem como a partes dele. 

O P1 destacou que a ênfase transdisciplinar pode ser observada em “Toda a 

pesquisa, desde o título, incluindo o problema e objetivos [...]”. Para justificar essa 

constatação, afirmou que basta rever o conceito de transdisciplinaridade de Nicolescu 

(2014) e associá-lo ao potencial da ecoformação para estabelecer ligações, em 

especial as humanas, conforme indica Silva (2008), confrontando o resultado desse 

exercício com o produto educacional.  

Outras questões que caracterizam a perspectiva transdisciplinar foram 

observadas pelos participantes na indicação de que a educação precisa se orientar 

pela condição humana, a preocupação com a realidade atual e as incertezas diante 

do futuro da humanidade.  

Da mesma forma, o formato da proposta em espiral, conectando o conteúdo ao 

contexto, converge com o destaque dado à necessidade de religação dos conteúdos 

curriculares ao contexto local/global, o diálogo entre currículo-realidade-práticas 

pedagógicas ecoformadoras e o fato de o documento indicar o que está entre, além e 

através das disciplinas em escolas do campo, ou seja, as próprias pessoas que vivem 

no campo, bem como as condições de vida entre elas, sua cultura, sua sabedoria 

popular e sua a resiliência. Isso se pode observar no registro do P5 ao recuperar o 

trecho do produto educacional a seguir: 

A relevância da ecoformação para as escolas do campo se acentua pelo 
potencial oferecido para a aproximação das práticas pedagógicas à 
complexidade campesina, colaborando para que os estudantes tenham uma 
compreensão a seu respeito, possível por meio de um pensar complexo, 
impulsionado por currículos transdisciplinares. É na articulação da tríade 
complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação, portanto, que se estimula 
o diálogo entre currículo e realidade, especialmente ao se dinamizar uma 
educação focada em sua religação à própria vida no campo, sem subestimar 
as demandas globais (LIZ, 2021, p.8). 
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Também, destacou-se a escolha da metodologia do ensino, situada por um dos 

participantes como o ponto alto da possibilidade transdisciplinar. Para o P1, “A 

perspectiva transdisciplinar está presente no documento tendo em vista a via 

metodológica adotada [...]”. O P1 ainda destacou que, ao ser articulada ao paradigma 

transcomplexo, o PCE promove o “[...] diálogo entre currículo e realidade e práticas 

pedagógicas ecoformadoras, observando o que está entre, através e além das 

disciplinas”. 

O documento todo representa essa percepção, mas o PCE é ponto alto da 
possibilidade transdisciplinar; podemos perceber, em vários momentos, mas 
aqui cito como foram organizados os “Conceitos didáticos básicos da 
metodologia dos PCE”, pois buscam por uma aprendizagem significativa ao 
relacionarem o conhecimento à vida, estabelecendo vínculos individuais e 
coletivos, além da construção ser de forma coletiva e colaborativa, entre os 
envolvidos (P6). 

As observações dos participantes sobre a perspectiva transdisciplinar da 

proposta e a contribuição da metodologia selecionada valorizam a busca por aquilo 

que Espinoza Martinez (2014, p. 46) define como “[...] uma perspectiva integradora do 

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

São alternativas como essas que se transformam em vias para o pensar complexo, 

justamente pelas condições que oferecem para superar uma “[...] visão fragmentária, 

disjuntiva, maniqueísta, simplista e redutora da realidade e do ser humano [...]” 

(ANTUNES DE SÁ, 2019, p. 40). 

 

- A aproximação da proposta com a realidade do campo 

 

Ao serem questionados se o produto educacional valoriza a aproximação da 

prática pedagógica com a realidade do campo, os seis participantes concordaram 

totalmente com essa afirmativa. Destacaram, dessa maneira, como um dos pontos-

chave a articulação da transdisciplinaridade com práticas ecoformadoras, 

considerando essa vinculação como determinante para que práticas pedagógicas se 

aproximassem da realidade do campo. Na perspectiva do P2, “Além de apresentar 

possibilidades de valorizar todo o conhecimento do contexto do estudante, demonstra 

preocupação com as demandas planetárias” 

Na mesma linha de observações, os participantes destacaram trechos do 

produto educacional que, para eles, evidenciam a importância da valorização da 
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prática pedagógica articulada à tríade conceitual ‘complexidade-transdisciplinaridade-

ecoformação’ para a população campesina. São eles: 

O objetivo do trabalho e a metodologia são compostos por ações que 
valorizam e aproximam a prática pedagógica com a realidade do campo, a 
exemplo do que se expressa em diferentes locais do documento. Limito-me 
aqui em evidenciar os seguintes trechos do texto (P3):  

 “Ao se comprometer com práticas ecoformadoras, pautadas 
epistemologicamente em um paradigma inovador e que se dinamiza por meio 
de um viés transdisciplinar, a proposta anuncia possibilidades que se 
diferenciam das propostas em escolas do campo que não consideram a vida 
no campo” (LIZ, 2021, p. 4). 

“A relevância da ecoformação para as escolas do campo se acentua pelo 
potencial oferecido para a aproximação das práticas pedagógicas à 
complexidade campesina, colaborando para que os estudantes tenham uma 
compreensão a seu respeito, possível por meio de um pensar complexo, 
impulsionado por currículos transdisciplinares. É na articulação da tríade 
complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação, portanto, que se estimula 
o diálogo entre currículo e realidade, especialmente ao se dinamizar uma 
educação focada em sua religação à própria vida no campo, sem subestimar 
as demandas globais” (LIZ, 2021, p. 8). 

 

 Outros participantes, igualmente, destacaram trechos do produto educacional, 

caracterizando a relevância da articulação da transdisciplinaridade com a 

ecoformação. O primeiro foi destacado pelo P3, o segundo pelo P5 e o terceiro pelo 

P6. 

É, portanto, na articulação entre a transdisciplinaridade e a ecoformação que 
se estimula o diálogo entre currículo e realidade das escolas do campo, 
especialmente, quando se dinamiza uma educação que tenha como foco sua 
religação à própria vida no campo, sem subestimar a abrangência global” 
(LIZ, 2021, p. 7)  

A relevância da ecoformação para as escolas do campo se acentua pelo 
potencial oferecido para a aproximação das práticas pedagógicas à 
complexidade campesina, colaborando para que os estudantes tenham uma 
compreensão a seu respeito, possível por meio de um pensar complexo, 
impulsionado por currículos transdisciplinares. (LIZ, 2021, p. 08) 

A Figura 5 – “Currículo transdisciplinar para práticas pedagógicas 
ecoformadoras” (LIZ, 2021, p. 13). 

 

 O P6, ainda, comentou que o produto educacional representa muito bem as 

possibilidades que cada série tem para explorar pontos importantes sobre as 

particularidades campesinas. Já o P4 ressaltou a relevância da transdisciplinaridade 

para religar conteúdo e contexto, incluindo demandas locais e globais que “[...] se 

pautam e se entrelaçam consigo, com os outros e com o entorno [...]”, destacando que 

o “[...] O pensamento organizador permite esta conexão”, enquanto o P1 destacou 

que: 
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Percebe-se a valorização da prática pedagógica com a realidade do campo 
ao considerar o diálogo com o ambiente social e natural, valorizando as 
ligações humanas, observando a realidade atual local e global nas relações 
entre sujeito, sociedade e Natureza. 

Aspectos observados pelos participantes se entrelaçam às indicações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – DCNEB quando a 

mesma define que as escolas do campo “[...] devem contemplar a diversidade do 

campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de 

gênero, geração e etnia” (BRASIL, 2013. p. 53). São especificidades como essas que 

convergem com a defesa de Leite (1999, p. 14) de “[...] pensar a escola rural é pensar 

o homem rural, seu contexto, sua dimensão como cidadão, sua ligação com o 

processo produtivo”.  

As especificidades locais, trabalhadas de forma articulada com as globais 

aludem às preocupações presentes em pesquisas correlatadas analisadas neste 

estudo. Um dos exemplos é a Pinho e Passos (2018), indicando que mudanças são 

necessárias nas práticas educativas para que essas se pautem em múltiplos saberes. 

Igualmente, convergem com a defesa de González Velasco (2017) sobre a 

necessidade de religação dos saberes, uma condição indispensável para superar 

iniciativas que, de acordo com Morin (2009, p. 15), “[...] ensinam isolar os objetos (de 

seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações) 

a dissociar problemas, em vez de reunir e integrar [...]”. 

  

- A valorização do sentimento de pertencimento 

Ao serem questionados sobre a valorização do produto educacional em relação 

a práticas pedagógicas comprometidas com o sentimento de pertencimento, os seis 

participantes concordaram totalmente com essa questão. Para justificarem suas 

respostas, destacaram a relação de sentimento de pertencimento com as práticas 

pedagógicas promovidas com apoio da metodologia do PCE, lembrando que, para 

Zwierewicz (2013, p. 166), trata-se de uma via ancorada “[...] na vida, estimulando que 

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

da análise crítica da realidade’ [...]”.  

Novamente me reportarei ao PCE. Quando trabalhamos com o PCE, já 
estamos apresentando uma proposta voltada ao sentimento de pertença. A 
grande mudança na prática pedagógica com os Projetos Criativos 
Ecoformadores é justamente essa, ou seja, educar a partir de situações reais 
e que possam articular o conhecimento acadêmico ao cotidiano de cada 
aluno, estimulando que se percebam inseridos no contexto e desejem 
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construir possibilidades para sua transformação e melhoramento do planeta 
e da sociedade. 

O pensamento organizador, ou seja, o ‘eu na relação comigo, com os outros 
e com o ambiente’, tem como justificativa a possibilidade de se vincular a 
práticas pedagógicas ecoformadoras e, portanto, comprometidas com o bem-
estar individual, social e do meio ambiente [...] (P6). 

Ao se articular conteúdo a toda sabedoria, a toda riqueza do conhecimento 
campesino, a qual está diretamente ligada à realidade do estudante, tendo 
como metodologia os Projetos Criativos Ecoformadores, abrem-se 
possibilidades para um trabalho colaborativo e solidário pautado nas relações 
que valorizam o eu, o outro e o entorno (P2). 

 

Além do destaque à metodologia do PCE, os participantes acentuaram a 

relevância da articulação entre a transdisciplinaridade e a ecoformação para o 

sentimento de pertencimento. Os trechos a seguir caracterizam essa perspectiva:    

A valorização de práticas pedagógicas comprometidas com o sentimento de 
pertencimento evidencia-se na articulação entre transdisciplinaridade e 
ecoformação, partindo das vivências ao conhecimento científico, estimulando 
o diálogo entre currículo e realidade, dinamizando uma educação que tem 
como foco a religação com a própria vida (P1). 

“No documento apresentado há evidencias do comprometimento da proposta 

com o sentimento de pertencimento [...]” (P3). Como exemplos, destacou uma citação 

de Morin (2011), na qual o autor trata da cegueira sobre o que é, de fato, o 

conhecimento e a relevância da consciência do caráter incerto do ato cognitivo para o 

conhecimento pertinente.   

Trata-se de uma perspectiva que converge com Ribeiro e Morais (2014, p. 244), 

quando valorizam a “[...] a construção de uma nova epistemologia capaz de resgatar 

a multidimensionalidade do sujeito, compreendido a partir de uma ontologia 

complexa”. É nesse processo que a ecoformação enriquece a articulação dos 

componentes curriculares com a realidade da população campesina, transformando-

se em um convite para o que Silva (2008, p. 102) considera um “[...] reencontro e para 

diálogo entre o natural e o cultural [...]”. 

Destaca-se, ainda, que a valorização do sentimento de pertencimento no 

currículo escolar aponta para as indicações da Resolução n. 7 CNE/CEB/2010, 

especialmente no definido no Art. 37 quando indica a necessidade de condições para 

criação de novos espaços e oportunidades que favoreçam um forte envolvimento dos 

profissionais da escola, dos familiares dos estudantes e outros setores da sociedade 

nas escolas em tempo integral (BRASIL, 2010).  

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
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- O estímulo ao protagonismo dos estudantes 

 

Questionados sobre o potencial das condições mobilizadoras de cada ano 

letivo, indicadas no produto educacional, para colaborar com o desenvolvimento de 

atividades que potencializem o protagonismo discente, cinco participantes 

concordaram totalmente com tal ideia, e um participante, parcialmente. Os que 

concordaram que a proposta curricular estimula o protagonismo destacaram a 

relevância do PCE para esse processo, além da ênfase no pensamento complexo e 

na forma pela qual os componentes curriculares foram apresentados. Isso fica 

perceptível nos trechos registrados na sequência:  

A vinculação dos componentes curriculares com o pensamento organizador, 
por meio das condições mobilizadoras, tem como metodologia de referência 
os Projetos Criativos Ecoformadores – PCE. São eles que possibilitam que a 
escola em seu conjunto ou as turmas em suas especificidades escolham o 
que, especificamente, mobiliza cada projeto, especialmente no sentido de 
valorizar o protagonismo dos implicados em uma educação comprometida 
com a vida (P5). 

O potencial do PCE para definição das condições mobilizadoras indicou-se, 

também, pelo participante que concordou parcialmente com isso. Diferente do P5, o 

P4 justificou sua resposta com a observação de que o próprio PCE pode definir as 

condições mobilizadoras.  

Diante disso, destaca-se que a proposta curricular aqui apresentada não 

elimina a possibilidade de que cada PCE defina condições mobilizadoras como é 

habitual nas escolas em que se utiliza como metodologia de referência.  

Contudo, no caso desta proposta curricular, essas condições mobilizadoras 

específicas do PCE poderiam vincular-se às condições mobilizadoras para cada ano 

do Ensino Fundamental definidas identificáveis na Figura 12. Como exemplo, destaca-

se que um PCE para o 3° ano teria: a) ‘Eu na relação comigo, com o outro e com o 

ambiente como pensamento organizador comum a todos os anos iniciais do Ensino 

Fundamental b) ‘Eu e minha/nossa cidade no/com o planeta’ como condição 

mobilizadora comum de todos os 3°s anos; C) e ‘Atitudes sustentáveis: o que fazemos 

e podemos fazer por nossa cidade?’ como condição mobilizadora específica do PCE.   

Os demais participantes expressaram sua concordância em relação ao 

potencial das condições mobilizadoras de cada ano letivo, indicadas no produto 

educacional, da seguinte forma: 
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As temáticas contribuem para o desenvolvimento de atividades que 
potencializam o protagonismo estudantil ao passo que partem do 
pensamento organizador do ser na relação consigo, com os outros e com o 
ambiente, aliado à metodologia dos PCE, pois a escola em seu conjunto, ou 
as turmas em suas especificidades escolhem como mobilizar cada projeto 
(P1). 

 
O P2 também concordou ao afirmar: “Sim. Com certeza, pois os mesmos 

apresentam um comprometimento com a vida, com o pensamento complexo. Partem 

do contexto do estudante contemplando também as emergências contemporâneas”. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da própria metodologia do PCE para o 

trabalho com situações-problema, especialmente porque, para Torre (2005), essas 

são essenciais para a manifestação da criatividade, especialmente porque instigam a 

busca, o intercâmbio de ideias e as iniciativas comprometidas com a solução de 

problemas.  

Além disso, o P6 fez referência às Figuras 5 e 6 do produto educacional, 

afirmando que elas representam a resposta à pergunta. Ademais, registrou que 

apesar de “[...] que alguns conceitos tenham um vínculo mais profundo com 

determinado componente curricular, o seu estudo vinculado a um pensar complexo, 

os valorizam como parte de um todo [...]”. 

O protagonismo não é uma condição que converge com um currículo cíclico, 

uma vez que, de acordo com Torre (2005), a prática dele derivada não valoriza o 

confronto de ideias, o implicar-se em um projeto que valoriza a busca e a interação 

porque é linear no sentido de centrar-se em conteúdos e tarefas. Em contrapartida, o 

autor valoriza o currículo espiralado como um convite à engenhosidade e à abertura 

a estratégias didáticas comprometidas com as necessidades dos estudantes como se 

pretende nesta pesquisa.  

 

- O potencial ecoformador 

 

Ao serem questionados se a proposta curricular oferece condições para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas ecoformadoras, os seis participantes 

concordaram totalmente com essa afirmativa. Como forma de ilustrar, o P4 destacou 

o potencial do pensamento organizador para dinamizar práticas ecoformadoras, o que 

foi reafirmado por outros participantes conforme pode ser observado nos seguintes 

registros: 
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O pensamento organizador, ou seja, o ‘eu na relação comigo, com os outros 
e com o ambiente’ tem como justificativa a possibilidade de se vincular a 
práticas pedagógicas ecoformadoras e, portanto, comprometidas com o bem-
estar individual, social e do meio ambiente. A partir dessa perspectiva, 
situam-se, em cada ano letivo, condições mobilizadoras propostas para 
vincular os componentes curriculares ao pensamento organizador (P6). 
 
O pensamento organizador, ou seja, o eu na relação comigo, com os outros 
e com o ambiente apontam possibilidades de se vincular a práticas 
pedagógicas ecoformadoras, comprometidas com o bem-estar individual, 
social e do ambiente (P2). 
 
Percebe-se, na proposta curricular, o comprometimento com o bem-estar 
pessoal, social e ambiental no estabelecimento do seu pensamento 
organizador, assim como na metodologia pautada na autonomia, na 
transformação, na colaboração e na busca do desenvolvimento integral da 
pessoa, sem desvinculá-lo das emergências planetárias (P1). 
 

Na perspectiva do P3, a opção pela tríade complexidade-transdisciplinaridade-

ecoformação como pilar para a proposta evidencia o potencial ecoformador da 

mesma. Como forma de exemplificar, destaca o seguinte trecho:  

É na articulação da tríade complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação, 
portanto, que se estimula o diálogo entre currículo e realidade, especialmente 
ao se dinamizar uma educação focada em sua religação à própria vida no 
campo, sem subestimar as demandas globais (LIZ, 2021, p. 8). 

Nesse processo, acentua-se a relevância da afirmação de Aires e Suanno 

(2018, p. 240) quando defendem que “[...] não basta apenas direcionar o olhar para a 

complexidade no espaço educacional, mas para aquela que na qual o sujeito se 

constrói e se evidencia [...]”. Isso implica a defesa por um currículo espiral e que, para 

Torre (2005), translada de uma perspectiva saturada de conceitos para uma que tenha 

como base os interesses e necessidades dos estudantes. Nessa mesma direção, 

destaca-se que apesar das lacunas, a BNCC indica a necessidade de trabalhar com 

temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, 

preferencialmente de forma transversal e integradora (BRASIL, 2018). 

 

- A interdependência conceitual 
 

Questionados se o produto educacional demonstra um compromisso com a 

interdependência dos conceitos ‘pensamento complexo, transdisciplinaridade e 

ecoformação’, cinco participantes concordaram totalmente, e um deles, parcialmente. 

Seguem exemplos que caracterizam a concordância: 

Ao se propor uma organização curricular pautada na transdisciplinaridade 
comprometida com a ecoformação, sugerindo-se uma proposta em formato 
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espiralado, cujas curvas conectam os diferentes componentes curriculares ao 
ponto central, formando por um pensamento organizador proposto a partir do 
compromisso com o bem-estar pessoal, social e ambiental, demonstrando 
assim que o conhecimento pode e deve ser construído de forma interligada e 
contínua, superando assim as barreiras do ensino disciplinar estático, sem 
vida  (P2). 
 
O compromisso da interdependência dos conceitos pensamento complexo, 
transdisciplinaridade e ecoformação evidencia-se na organização do 
currículo, na alternativa de metodologia sugerida, bem como na orientação 
das práticas avaliativas, através da busca do desenvolvimento integral, da 
articulação entre local e global, levando em consideração os níveis de 
realidade, do estímulo ao protagonismo, criatividade e autonomia estudantil 
almejando o bem-estar pessoal, social e ambiental (P1). 
 
É na articulação da tríade complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação, 
portanto, que se estimula o diálogo entre currículo e realidade, especialmente 
ao se dinamizar uma educação focada em sua religação à própria vida no 
campo, sem subestimar as demandas globais (P5). 
 

Observações como essas são determinantes para avaliar a fragilidade de 

práticas pedagógicas que, de acordo com Morin (2009, p. 13), demonstram uma “[...] 

inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes separados, 

fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por outro lado, realidades ou 

problemas cada vez mais [...] globais, planetários”.  

Nesse sentido, uma das possibilidades para ampliar a interdependência 

conceitual foi indicada pelo P4, participante que concordou parcialmente com essa 

indicação ao afirmar que a perspectiva transcomplexa, mencionada no produto 

educacional, proposta por González Velasco (2017), valoriza o pensamento 

ecologizador da educação, o diálogo entre diferentes saberes e o manejo das 

incertezas, pode ampliar o potencial de reflexão implícito no produto educacional.  

 

 

- Demandas e sugestões para implementação 

 

Na última questão, solicitou-se aos participantes registrarem sua percepção 

geral acerca da proposta curricular e possibilidades para sua melhora. Como síntese 

de um posicionamento geral, destacam-se os seguintes fragmentos: 

O produto educacional mostra-se de grande valor à educação, atendendo aos 
desafios emergentes para o Séc. XXI, pois buscam alternativas inovadoras e 
pautadas no desenvolvimento integral do ser humano, trazendo a 
oportunidade de proporcionar a religação de saberes e a conexão entre nós, 
os outros e a Natureza. Destaca-se também a possibilidade de implementá-
lo sob diferentes níveis de realidade, nos quais se encontram pessoas 
dedicadas e engajadas à construção de um mundo melhor para as futuras 
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gerações (P10).  

Ao dinamizar pelos conceitos do pensamento complexo, da 
transdisciplinaridade e da ecoformação, utilizando como metodologia os 
Projetos Criativos Ecoformadores, a proposta representa um referencial 
comprometido com o bem-estar individual, social e planetário, ou seja, uma 
proposta comprometida com a vida. Pertinente também considerar o fato de 
a proposta respeitar e de valorizar toda complexidade do povo campesino, 
bem como por essa ser flexível, podendo, assim, ser adaptada a outros 
contextos (P2). 

Como sugestões, os participantes indicaram: “[...] ampliar a Figura 5, para 

evidenciar os temas vinculados aos eixos de aprendizagem sugeridos, os quais estão 

articulados de maneira excelente!” (P1). “A minha sugestão é dar ampla visibilidade 

no produto educacional, criar vídeos no youtube, postar os resultados/ações nas redes 

sociais e publicar o material em revistas/periódicos da área da educação” (P3).  

O projeto descreve, em sua introdução, sobre a necessidade de ampliar o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, comprometidas com 
os interesses dos estudantes e capaz de motivá-los em sua aprendizagem e 
em seu desenvolvimento de maneira integral, ou seja, práticas pedagógicas 
valorizadoras do conhecimento pertinente e motivadoras do sentimento de 
pertinência.  

Acredito na proposta! Vejo esta parte (protagonismo do estudante) como 
primordial, por isso, acredito também que poderia ser escrito com maior 
ênfase sobre esse pensamento. Isso torna o projeto mais fortalecido na 
proposta (P4). 
 

Além dessas sugestões, o P6 indicou a necessidade de acentuar o currículo 

em si. Já o P4 mencionou que, em função da relevância da parte referente ao 

protagonismo, seria interessante ampliar o texto que trata dessa questão, tornando a 

proposta ainda mais fortalecida.   

5.5.1 Análise geral da validação do produto educacional 

 

Como forma de sistematizar os resultados do processo de validação do produto 

educacional, registram-se, na sequência, condições centrais que indicam o 

atendimento das dimensões indicadas na proposta curricular, bem como os aspectos 

a serem melhorados.  

De acordo com os participantes, o produto educacional caracteriza uma 

perspectiva transdisciplinar. Essa caracterização, segundo eles, pode ser observada 

na pesquisa que deu origem ao referido produto e no próprio produto educacional 

quando se defende ao fato de a educação precisa se orientar pela condição humana, 
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bem como a preocupação demonstrada no decorrer do documento com a realidade 

atual e com as incertezas diante do futuro da humanidade. Também, destacou-se o 

formato espiralado, valorizando a conexão do conteúdo ao contexto local e à realidade 

global e a escolha da metodologia do ensino como uma das vias para um currículo 

transdisciplinar.  

Quanto ao potencial da proposta curricular para caracterizar uma perspectiva 

transdisciplinar articulada às práticas ecoformadoras, destacou-se a relação 

estabelecida no currículo com o ambiente social e natural, valorizando a realidade da 

população campesina. Da mesma foram, indicou-se a relação da transdisciplinaridade 

e da ecoformação com o pensar complexo como uma condição determinante para 

práticas ecoformadoras vinculadas às demandas do campo. 

Especialmente em relação ao potencial ecoformador, destacou-se a relevância 

do pensamento organizador que, na sua formulação, demonstra a preocupação com 

a realidade atual e com as incertezas diante do futuro da humanidade. Além disso, 

destacou-se o formato espiralado, valorizando a conexão do conteúdo ao contexto e 

a escolha da metodologia com base assentada nos interesses e nas necessidades 

dos estudantes.  

Da mesma forma, destacaram a relevância do currículo espiralado para a 

interdependência da tríade conceitual complexidade-transdisciplinaridade-

ecoformação, especialmente quando proposto para a articulação dos diferentes 

componentes ao pensamento organizador proposto a partir do compromisso com uma 

educação para a vida.  

Em relação ao sentimento de pertencimento, indicou-se o potencial da 

metodologia do PCE para seu estímulo, especialmente pela sua característica 

transdisciplinar e ecoformadora. Para os participantes, essa metodologia tem um 

papel fundamental para vincular as práticas pedagógicas à própria realidade do 

campo conforme proposto no produto educacional. 

Quanto ao estímulo ao protagonismo dos estudantes, destacou-se o papel das 

condições mobilizadoras previstas a cada um dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e sua articulação com uma educação comprometida com a vida e 

dinamizadora do pensar complexo por meio da metodologia do PCE. Portanto, 

caracterizaram-se como diferenciais para o estímulo ao protagonismo dos estudantes, 

as condições mobilizadoras e o compromisso da metodologia com um pensar 
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complexo, indispensável para o potencial criativo. 

No geral, os participantes avaliaram o produto educacional como uma proposta 

de grande valor para educação emergente, justificando o posicionamento 

especialmente pela pesquisa que deu origem a ele e pelo compromisso assumido em 

sua elaboração com o bem viver tanto individual, social e ambiental. Além disso, 

indicaram sugestões pontuais como a ampliação do tamanho de uma das figuras e do 

texto referente ao protagonismo dos estudantes, além da dinamização de estratégias 

de difusão com apoio das revistas/periódicos entre outras formas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória das escolas do campo tem sido marcada por condições que limitam 

seu potencial ao atendimento das demandas do campo, mas também por 

possibilidades que comprovam avanços legais, espistemológicos e metodológicos. 

Entre leis, documentos norteadores e publicações, é possível transitar em avanços e 

por condições inibidoras para uma escola do campo comprometida com a realidade 

do campo.  

Haja vista as possibilidades, esta pesquisa objetivava estruturar uma proposta 

curricular transdisciplinar para uma escola do campo de tempo integral específica, 

avaliando seu potencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

ecoformadoras. Por isso, analisaram-se dados da realidade local e compiladas 

condições epistemometodológicas e legais a fim de compor o produto educacional 

norteado pela perspectiva transdisciplinar, avaliando seu potencial para práticas 

pedagógicas ecoformadoras.  

 A análise dos dados sobre a realidade local possibilitou conferir o interesse da 

comunidade sobre a transformação da escola lócus da pesquisa em uma escola em 

tempo integral e o horário sugerido de funcionalmente.  Também, possibilitou 

conhecer temáticas sugeridas pela comunidade a serem implicadas no currículo, 

observando a preferência pela língua estrangeira e por jogos de raciocínio, música e 

informática, além de outras possibilidades, demonstrando preocupação dos familiares 

com uma formação mais ampla dos estudantes.  

 O fato de valorizar a língua estrangeira e a informática denota uma 

preocupação com competências relevantes em um mundo globalizado. Já a 

preocupação com jogos de raciocínio enfatiza uma inquietação quanto ao potencial 

de interpretação, enquanto a literatura e as alternativas como o artesanato, dança e 

teatro, apesar de menos frequentes nas respostas da comunidade, mostram uma 

busca por especificidades que se vinculam à cultura e favorecem o desenvolvimento 

integral.  

Já a análise de estudos correlatos que discutem, articuladamente, as escolas 

do campo e as práticas pedagógicas, além de sugerir uma aproximação à 

complexidade, à transdisciplinaridade e à ecoformação, implicou o acesso a 
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produções publicadas entre os anos de 2007 e 2019.  

Na análise de cinco artigos científicos, uma dissertação e um trabalho de 

conclusão de curso na Scientific Electronic Library Online (Scielo), no Google 

Acadêmico, na Revista Brasileira de Educação do Campo e no repositório do PPGEB, 

observou-se que as publicações se aproximam epistemologicamente da tríade 

conceitual ‘complexidade-transdisciplinaridade-ecoformação’ ao valorizarem a 

articulação das escolas do campo à vida campesina. Contudo, a vinculação às 

demandas globais e a apresentação explícita e intencionalmente demarcada da tríade 

foi observada somente em uma das publicações, chamando a atenção para um 

cuidado especial à interdependência conceitual na elaboração da proposta curricular 

pretendida.  

Além disso, o fato de as pesquisas priorizarem objetos relacionados às salas, 

à própria formação, às questões históricas da constituição de práticas educativas e às 

possíveis tensões entre o local e o global no contexto das ruralidades contemporâneas 

denotam a relevância de uma proposta curricular religadora capaz de trabalhar 

demandas locais sem deixar de compreender a relevância para o contexto global. 

Além disso, ao discutir alternativas futuras às escolas do campo, observou-se a 

relevância de valorizar, além das práticas pedagógicas de acordo com a realidade em 

que estão inseridas, iniciativas desenvolvidas ou em desenvolvimento em outros 

contextos.  

Na mesma direção, observou-se que as condições mobilizadoras das 

pesquisas correlatas envolveram influências históricas, questões legais e 

especificidades na atuação docente. Também, envolveram a formação e a análise de 

um programa formativo. 

Em sua base epistemometodológica, destacam, entre outras condições, a 

importância da problematização e a pertinência do ensino. Essa condição acentuou a 

necessidade de a proposta curricular valorizar como possibilidade metodológica uma 

alternativa comprometida com esses dois aspectos.  

Nesse sentido, destaca-se a relevância para a proposta curricular das 

publicações que valorizaram o currículo integrado, o caráter dialogante e colaborativo, 

o sentipensar e o vivenciar e os outros conceitos didáticos da metodologia do PCE. 

São práticas como essas que possibilitam transcender a disciplinaridade para 

valorizar a transdisciplinaridade e transcender a descontextualização para vivenciar a 
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ecoformação.   

Referente à legislação, apesar de todas as preocupações em relação às 

políticas atuais, observou-se a implicação dos documentos analisados com a 

ampliação da carga horária e com uma escola do campo que valorizasse a 

proximidade da vida no campo. São exemplos, a possibilidade de acesso a diferentes 

áreas do conhecimento, vivências e práticas socioculturais, além da ênfase no 

reconhecimento de que as necessidades dos estudantes e o desenvolvimento de 

competências expressam a relevância da transdisciplinaridade e da ecoformação. 

Com apoio da tríade conceitual ‘complexidade-transdisciplinaridade-

ecoformação’ e com base em demandas locais, além de indicações de publicações e 

de documentos que legitimam a escola em tempo integral no contexto brasileiro, 

elaborou-se o produto educacional sistematizado no decorrer da dissertação e 

disponível integralmente em https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643677.  

Com uma estrutura formada por quatro partes centrais, o produto educacional 

apresenta reflexões sobre a necessidade e a potencialidade de uma concepção 

pedagógica transcomplexa vinculada ao currículo transdisciplinar comprometido com 

práticas ecoformadoras, especificidades em relação à metodologia do PCE e a 

possíveis contribuições à proposta curricular, bem como sugestões de práticas 

avaliativas e um esquema para organização do currículo escolar, formado por um 

pensamento organizador e cinco condições organizadoras para cada um dos anos do 

Ensino Fundamental. Além das quatro seções centrais, o produto educacional, 

igualmente, um texto introdutório, as considerações finais e as referências das 

publicações priorizadas na elaboração. 

Na validação do produto educacional, ou seja, a proposta curricular 

transdisciplinar comprometida com práticas pedagógicas ecoformadoras para uma 

escola do campo em tempo integral, destacaram-se, pelos participantes da pesquisa:  

- sua perspectiva transdisciplinar, especialmente pelo seu compromisso de 

orientar a educação pela condição humana, bem como a preocupação com a 

realidade atual e com as incertezas diante do futuro da humanidade, manifestada por 

meio de um formato espiralado que valoriza a conexão do conteúdo ao contexto local 

e à realidade global por meio de uma metodologia comprometida com esse processo:  

- a articulação entre o foco na transdisciplinaridade e o seu compromisso com 

práticas pedagógicas ecoformadoras, por meio da relação estabelecida no currículo 
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com o ambiente social e natural, valoriza a realidade da população campesina. Da 

mesma forma, a relação da transdisciplinaridade e da ecoformação com o pensar 

complexo como uma condição determinante para práticas ecoformadoras vinculadas 

às demandas do campo; 

- a relevância do pensamento organizador para dinamizar o potencial 

ecoformador da proposta curricular, bem como seu formato espiralado, valorizando a 

conexão do conteúdo ao contexto por meio de uma metodologia assentada nos 

interesses e nas necessidades dos estudantes; 

- o estímulo da proposta curricular para o sentimento de pertencimento, 

acentuado pelo potencial da metodologia do PCE, especialmente pela sua 

característica transdisciplinar e ecoformadora, bem como o estímulo ao protagonismo 

dos estudantes, motivado pelas condições mobilizadoras previstas para cada um dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e sua articulação com uma educação 

comprometida com a vida e dinamizadora do pensar complexo por meio da 

metodologia do PCE.  

Em relação ao produto educacional como um todo, os participantes defenderam 

sua relevância para uma educação emergente, justificando o posicionamento 

especialmente pela pesquisa que deu origem a ele e pelo compromisso assumido em 

sua elaboração com o bem viver tanto individual, social e ambiental. Além disso, 

indicaram sugestões pontuais como a ampliação do tamanho de uma das figuras e do 

texto referente ao protagonismo dos estudantes, além da dinamização de estratégias 

de difusão com apoio das revistas/periódicos entre outras formas, valorizando, dessa 

forma, a proposta curricular. 

Em relação às limitações da pesquisa, as maiores dificuldades derivaram da 

pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que se capilarizou no interior das 98 cidades 

catarinenses no decorrer do ano de 2020, demandando a necessidade de isolamento 

social. Planejar algo inovador em meio aos desafios enfrentados na gestão da escola 

limitou a ideia inicial de planejar a proposta presencialmente enquanto os docentes a 

dinamizavam em sala de aula. 

Por isso, sugere-se, como pesquisas futuras, a realização de estudos que 

acompanhem e avaliem a implantação da proposta curricular. Além disso, defende-se 

a importância de estudos que continuem investigando a interdependência entre os 

conceitos discutidos em estudos correlatos e as práticas efetivadas, no sentido de 
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valorizar iniciativas educacionais comprometidas com a realidade do campo. 
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