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RESUMO 

 

Transitar de um ensino descontextualizado a uma perspectiva transdisciplinar é um 

desafio, mas também uma possibilidade quando se investe na pertinência do ensino. 

Esta pesquisa com intervenção, metodologicamente definida como pesquisa-ação, 

priorizou possibilidades para tornar viável essa transição. Seu objetivo foi avaliar a 

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

possíveis impactos sobre a pertinência do ensino em uma turma de 5º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de Timbó Grande, Santa Catarina. Para tanto, 

priorizou-se a pesquisa-ação mediada pela abordagem qualitativa. Como técnicas de 

pesquisa optou-se pelo grupo focal, análise documental e por entrevistas, sendo que 

para a coleta de dados foi utilizado um roteiro diferente para cada uma das técnicas. 

A população foi formada por 46 (quarenta e seis) estudantes do 5º ano do Ensino 

Fundamental, sendo 24 da Turma 1 e 22 da Turma 2. Destes, oito estudantes 

participaram do grupo focal (Turma 1) para levantar sugestões para o PCE e oito da 

entrevista (Turma 2) para avaliar os resultados da aplicação do projeto. A seleção dos 

estudantes para ambos os processos foi feita aleatoriamente. Também participou da 

pesquisa, a docente responsável por umas das turmas. Como resultado, destaca-se 

que o uso da metodologia do PCE possibilitou estimular uma aprendizagem vinculada 

à valorização da realidade dos estudantes, ao diagnóstico dos seus problemas, mas 

também de suas potencialidades, favorecendo que no processo fossem encontradas 

soluções que melhorassem a escola e a prática pedagógica. Os maiores beneficiados 

foram os estudantes que participaram de atividades que implicaram a realidade local 

sem subestimar o âmbito global. Essas atividades foram apoiadas pelas perspectivas 

da transdisciplinaridade e da ecoformação, favorecendo a articulação teórico-prática 

e a aproximação do currículo escolar às demandas da realidade. Portanto, como 

produto educacional deste estudo, disponibiliza-se à Educação Básica um exemplo 

de PCE voltado para o estímulo à pertinência do ensino. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). 

Pertinência do ensino. Transdisciplinaridade.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Moving from a decontextualized teaching to a transdisciplinary perspective poses a 

challenge, but also a possibility when the relevance of teaching is considered. This 

intervention research, methodologically defined as action research, assessed and 

prioritized possibilities to make this transition feasible. It aimed to evaluate the use of 

methodology from Eco-Trainer Creative Projects - ECP (Projetos Criativos 

Ecoformadores – PCE), and its possible impacts on the relevance of teaching in a 5th-

grade Elementary School class of a public school in the city of Timbó Grande, Santa 

Catarina, Southern Brazil. To this end, action research mediated by the qualitative 

approach was considered a priority. Focus group, document analysis, and interviews 

were chosen as the research techniques; as for data collection, a different guide was 

used for each of the techniques. The sample was formed by 46 (forty-six) students 

from the 5th grade of Elementary School, 24 from Classroom 1 and 22 from Classroom 

2. Of the aforementioned groups, eight students participated in the focus group 

(Classroom 1) coming up with suggestions for the ECP, and eight students participated 

in the interviews group (Classroom 2) to evaluate the results after applying the project. 

The selection of students for both processes was made at random. In the research 

also participated the teacher responsible for one of the classrooms. As a result, it is 

important to highlight that the use of the PCE methodology made it possible to 

stimulate learning linked to the appreciation of the students' reality, the diagnosis of 

their problems, but also their potentialities, which allowed to find solutions during the 

process that improve the school and the pedagogical practice. The students who 

benefited more were those who participated in activities that implied the local reality 

without underestimating the global scope. These activities were supported by the 

perspectives of transdisciplinarity and Eco-Training, encouraging the theoretical-

practical articulation and the approximation of the school curriculum to the demands of 

reality. Therefore, as an educational product of this study, an example of ECP aimed 

at stimulating the relevance of teaching is made available to Basic Education. 

Keywords: Elementary School. Eco-Trainer Creative Project (ECP). Relevance of 

Teaching. Transdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao avaliar a educação atual, Morin (2009, p. 13) afirma que existe, por um lado, 

uma “[...] inadequação cada vez mais ampla [...] entre os saberes separados, 

fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou 

problemas cada vez [...] transversais, multidimensionais e transnacionais, globais, 

planetários”. Essa condição é resultado de práticas pedagógicas pautadas em 

paradigmas educacionais que não valorizam a articulação entre o currículo e a 

realidade local e global e não estimulam a aproximação entre teoria e prática. 

Para superar essa ênfase educacional, é necessário transformar tanto as 

instituições como a forma de pensar e agir daqueles nelas atuam. Morin (2009) 

confirma essa necessidade ao mencionar que não é viável transformar uma instituição 

sem transformar, simultaneamente, as mentes. Da mesma forma, não é viável 

transformar as mentes sem transformar, simultaneamente, as instituições. 

Motivadas por essa necessidade, vem sendo criadas iniciativas que buscam 

superar o ensino fragmentado, estimulando, em seu lugar, possibilidades mais 

transdisciplinares e ecoformadoras. Uma dessas iniciativas constitui-se pela 

metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE), criada para contribuir com 

as instituições de ensino e com aqueles que nelas atuam para que desenvolvam 

práticas pedagógicas mais comprometidas com as demandas da realidade atual e 

cientes das incertezas em relação ao futuro. Publicada pela primeira vez na obra ‘Uma 

escola para o século XXI: Escolas Criativas e resiliência na educação’, a metodologia 

vem sendo utilizada em várias escolas, especialmente, as vinculadas às redes 

municipais de ensino, como de Massaranduba, Paulo Lopes, Santa Rosa de Lima e 

São Ludgero (ZWIEREWIZ et al., 2017), além de integrar-se ao objeto de estudo da 

dissertação de Almeida (2018), vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), e constituir 

um dos referenciais que tem norteado as inovações  da Escola Básica 

Municipal Visconde de Taunay, localizada na cidade de Blumenau (PUKALL, 2017), e 

das inovações no estágio docente do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 

com Habilitação em Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina (IFSC), campus São José (PEREIRA; AGUIAR; ROSA, 2015). 

Com sua utilização nesta pesquisa, pretendia-se explorar seu potencial para 

articular teoria e prática e aproximar o currículo escolar à realidade dos estudantes 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Pukall%2C+Jeane+Pitz%2C+1970-
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que frequentam uma escola pública de Timbó Grande, Santa Catarina, estimulando, 

nesse processo, a pertinência do ensino. Essa intenção tem como base a própria 

realidade dos estudantes implicados no estudo, bem como o contexto em que 

residem. 

Destaca-se que Timbó Grande é um dos 295 municípios de Santa Catarina e 

sua população atingiu o número de 7.167 habitantes no ano de 2010, estimando-se 

que chegaria a 7.767 em 2017 (IBGE, 2017). O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de Timbó Grande em 2010 era de 0,659 e a economia derivava da 

indústria (41%), agropecuária (36%) e serviços (23%) (IBGE, 2017). Grande parte do 

seu território é coberto por áreas de reflorestamento de pinus e eucalipto (TIMBÓ 

GRANDE, 2017), sendo que é também nesse contexto que a produção de erva-mate 

se destaca (IBGE, 2017). 

Considerando a realidade dos estudantes de Timbó Grande e suas 

necessidades formativas durante a atuação da pesquisadora na gestão da escola 

pesquisada, observou-se a importância de inovar na educação, proporcionado um 

ensino que os valorize e promova o sentido de cidadania, permeado pela pertinência 

do ensino. A partir dessa demanda, constituiu-se como problema de pesquisa: A 

metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) promove a pertinência do 

ensino no 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Timbó Grande, 

Santa Catarina, por meio da inserção da realidade dos estudantes e de suas famílias 

no currículo escolar? 

Portanto, a realidade dos estudantes manteve um vínculo com a pesquisa 

desde a sua origem. Esperava-se que ao considera-la no desenvolvimento da 

intervenção proposta pela pesquisa, se estimulasse a pertinência do ensino, 

ampliando, nesse processo, condições para uma aprendizagem contextualizada e 

significativa.   

Partiu-se do princípio que é por meio da aprendizagem que o ser humano 

consegue desenvolver as suas aspirações, desde que o ensino abranja fatos da vida 

e áreas do conhecimento sempre móveis, mutáveis e em permanente transformação. 

Para tanto, as atividades da escola devem estar comprometidas com valores que 

favoreçam a atuação consciente e a promoção da cidadania (PÁTARO; ALVES, 

2011). 

Nas reuniões pedagógicas realizadas na escola selecionada para a pesquisa 

no ano de 2017, percebeu-se, contudo, que muitos dos problemas enfrentados pelos 
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docentes eram atribuídos à indisciplina dos estudantes, existindo também uma 

tendência de defender que da mesma resultava grande parte das dificuldades na 

aprendizagem. Por outro lado, percebeu-se nos estudantes certo desinteresse em 

relação aos conteúdos escolares e preocupações dos familiares que, muitas vezes, 

não conseguiam compreender os motivos que influenciavam na baixa estima de 

determinadas crianças, nas dificuldades de se apropriarem dos conteúdos curriculares 

e até mesmo na forma de se relacionarem. 

Diante dessas condições, entendeu-se como urgente e necessária a 

valorização de práticas pedagógicas comprometidas com a pertinência do ensino e 

sua manifestação na participação dos estudantes e na interação com seus pares, 

docentes e familiares durante as atividades curriculares. Considerando essa 

necessidade, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a utilização da metodologia 

dos Projetos Criativos Ecoformadores (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. 

Em relação aos objetivos específicos, a pesquisa teve como proposta: 

conhecer a percepção dos estudantes em relação à escola e às possibilidades de 

mudanças nas práticas pedagógicas; sistematizar o Projeto Criativo Ecoformador 

(PCE) desenvolvido no 5º ano do Ensino Fundamental; conhecer a percepção de 

estudantes e da docente que participaram da intervenção, destacando condições e 

limitações do Projeto Criativo Ecoformador (PCE) para estímulo à pertinência do 

ensino. 

A pesquisa teve como contexto Timbó Grande, a cidade de nascimento da 

pesquisadora. A proximidade da cidade natal e de residência permanente da 

pesquisadora com a cidade de Caçador, tornou possível o ingresso na Universidade 

Alto Vale do Rio de Peixe (UNIARP) no ano de 2000, condição que possibilitou a 

formação em Pedagogia e a atuação subsequente como docente uma escola 

multisseriada da Rede Municipal de Ensino de Timbó Grande e, no ano de 2017, como 

diretora adjunta da Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues, 

permanecendo na função até a presente data. 

 A convivência permanente com o contexto educacional foi acompanhada com 

preocupações que ultrapassam a dimensão cognitiva dos estudantes, observando 

possibilidades para trabalhar questões relacionadas à dimensão afetiva, presenciadas 
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no decorrer dos anos letivos. No dia a dia da escola era comum observar a 

desmotivação de parte dos docentes e também dos estudantes.  

 Fica perceptível, portanto, a emergência de intervenções visando mudar a 

realidade. A ideia inicial consistia em uma pesquisa que envolvesse a falta de limites 

dos estudantes, mas nas orientações para os ajustes do projeto de pesquisa, conclui-

se que era necessário ir além da coleta de dados, priorizando, nesse processo, a 

necessidade de valorizar práticas pedagógicas que ampliassem a pertinência do 

ensino.  

Nasceu dessa demanda a possibilidade de utilizar o PCE, uma metodologia 

comprometida com uma prática pedagógica vinculada às demandas da realidade local 

e global e com possíveis transformações a partir dos trabalhos realizados em sala de 

aula. Testar sua eficácia para ampliar a pertinência do ensino, manifestada nas 

atividades realizadas pelos estudantes e na interação destes com a comunidade, 

tornou-se, a partir de então, uma prioridade desta pesquisa.  

Em relação ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 

(PPGEB), destaca-se a vinculação do estudo à linha pesquisa ‘Cultura, Ensino e 

Formação Docente’ e sua intenção de colaborar no sentido de sistematizar estudos 

convergentes e proporcionar intervenções na Educação Básica. Nesse sentido, a 

pesquisa atende perspectivas epistemológicas e metodológicas da referida linha, a 

qual tem a qualificação da formação docente e a prática profissional como objeto de 

reflexão, análise e transformação (UNIARP, 2016).  

Em função de se tratar de um Mestrado Profissional, a indicação de possíveis 

adaptações no uso de metodologia a partir de seu uso em sala de aula, constitui o 

produto requisitado em função das especificidades em relação ao tipo de programa. 

Dessa forma, reforça-se o potencial de aplicabilidade do estudo. 

Como técnicas de pesquisa, optou-se pelo grupo focal, análise documental e 

por entrevistas. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro diferente para cada 

uma das técnicas. 

A população foi formada por 46 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, 

sendo 24 da Turma 1 e 22 da Turma 2. Destes, oito estudantes participaram do grupo 

focal (Turma 1) e oito da entrevista (Turma 2). Também participou da pesquisa, a 

docente responsável pela Turma 2. 

Entre os benefícios sociais da pesquisa destaca-se que a intervenção realizada 

se comprometeu com um ensino mais contextualizado. Ademais, ao utilizar uma 
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metodologia inovadora e que tem sido estimulada por meio da Rede Internacional de 

Escolas Criativas (RIEC), cuja origem tem vínculo com os estudos realizados pelo 

Grupo de Pesquisa e Assessoramento Didático (GIAD) da Universidade de Barcelona, 

a pesquisa facilita a internacionalização das atividades da escola integrada ao estudo, 

sendo que seus resultados poderão ser apresentados em eventos e publicações 

vinculados à referida rede que é formada por pesquisadores de diferentes Instituições 

de Ensino Superior (IES) do Brasil e do exterior. 

Além disso, com o compromisso de dinamizar um ensino a partir da vida e para 

a vida, por meio da metodologia do PCE, pretendeu-se estimular uma aprendizagem 

vinculada à valorização da realidade dos estudantes, ao diagnóstico dos seus 

problemas, mas também de suas potencialidades, favorecendo que no processo 

fossem encontradas soluções que melhorassem o bem-estar pessoal, social e 

ambiental. Portanto, os maiores beneficiados foram os estudantes que participaram 

de atividades que implicaram a realidade local sem subestimar o âmbito global. Essas 

atividades foram apoiadas pelas perspectivas da transdisciplinaridade e da 

ecoformação, favorecendo a articulação teórico-prática e a aproximação do currículo 

escolar com as demandas da realidade. 
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1 DO ENSINO DISCIPLINAR A POSSIBILIDADES TRANSDISCIPLINARES E 

ECOFORMADORAS 

 

 Este capítulo é dedicado à transição do ensino disciplinar às possibilidades 

transdisciplinares e ecoformadoras. Por isso, são tecidas reflexões a respeito de 

diferentes paradigmas educacionais antes da discussão dos dois conceitos centrais 

que permeiam este estudo. 

 

1.1 O PARADIGMA POSITIVISTA E A FRAGMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 A sociedade atual é, em grande parte, resultado de significativas 

transformações impulsionadas por diferentes paradigmas da ciência. As mudanças se 

revelam em função de que os paradigmas, de acordo com Morin (1996), comportam 

um número de relações lógicas entre conceitos que governam o discurso e priorizam 

determinadas relações em detrimento de outras, influenciando para que a relação 

dominadora determine a trajetória das teorias, ou seja, de todos os discursos 

articulados ao paradigma, inclusive as que repercutem no âmbito educacional. 

Nesse interim, tanto a história da humanidade como a própria ciência se 

caracterizam como processos dinâmicos e inacabados. E, enquanto as demandas da 

sociedade influenciam na mudança dos paradigmas, a ressignificação dos 

paradigmas acaba também influenciando na mudança da sociedade.   

Diante dessa condição, sentimos a necessidade de refletir sobre algumas 

questões que pautam a articulação que existe entre os paradigmas das ciências e as 

transformações sociais: O que seria da sociedade hoje se a ciência não tivesse 

passado por tantas transformações? Como seria a sociedade se a forma como 

concebemos a realidade ainda estivesse calçada nas origens sobrenaturais, 

exclusivamente religiosas, ou até mesmo na descrição matemática dos fenômenos? 

Como explicaríamos nossas incertezas, inseguranças e angústias frente às 

imprevisibilidades da vida contemporânea? 

Vasconcelos (2002 apud ARAUJO, 2010, p. 93) registra que o termo paradigma 

“[...] tem sua origem do grego parádeima, que significa modelo ou padrão”. O autor 

também reforça que é por meio de cada paradigma que se compreende a realidade 

e, dessa forma, os paradigmas orientam as escolhas das pessoas. 
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Em termos gerais, o paradigma no qual nos apoiamos “[...] rege a maneira como 

pensamos e o modos como usamos nossa lógica. É aquilo que rege a ordem do nosso 

discurso, dos nossos pensamentos e ações” (MORAES, 2004, p. 19).  

O conceito preliminar de paradigma, contudo, tem como referência as 

contribuições de Thomas Kuhn, um físico e filósofo da ciência estadunidense que 

diferencia sua visão em relação ao que propõe Morin (1996). Para Kuhn (1991, p. 13) 

os paradigmas são “[...] realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência [...]”, enquanto Morin (1996) registra que 

um paradigma comporta um número de relações lógicas entre conceitos que 

governam o discurso. Para ele, o paradigma impõe conceitos soberanos, além de 

impor também relações entre os conceitos, as quais podem ser de conjunção ou de 

disjunção, valorizando algumas relações em detrimento de outras, sendo que é a 

relação dominadora a que determina a trajetória das teorias, ou seja, de todos os 

discursos articulados ao paradigma. 

Moraes (1997) amplia as possibilidades para compreensão das especificidades 

que giram em torno dos dois conceitos de paradigma propostos. Para ela, o conceito 

de paradigma que anuncia o enfoque relacional de Morin se caracteriza pela 

convivência entre teorias e conceitos soberanos e teorias rivais. Já o enfoque 

excludente de Kuhn contribui para o desaparecimento de perspectivas que se 

diferenciam, conduzindo ao consenso entre os membros de uma determinada 

comunidade científica. Além disso, a autora destaca que pelo enfoque relacional “[...] 

as mudanças paradigmáticas convivem, simultaneamente, com outras experiências, 

teorias, outros conceitos ou fenômenos recalcitrantes que não se ajustam facilmente 

ao paradigma vigente” (MORAES, 1997, p. 32).  

 Ainda que possa parecer insignificante, os dois conceitos de paradigma indicam 

posicionamentos bastante diferenciados. Uma instituição educacional que enfoca sua 

atuação no paradigma excludente, por exemplo, desvaloriza o diálogo entre 

pensamentos divergentes, privilegiando a homogeneidade e a padronização. 

Além dessa visão diferenciada acerca do conceito, destaca-se que foram 

tecidos gradativamente diferentes paradigmas. Apesar das especificidades em 

relação a ciência atual, Souza (2012) cita como exemplos de paradigmas a física de 

Aristóteles, cuja teoria foi aceita por mais de mil anos, a astronomia Copernicana, a 

dinâmica Newtoniana, a química de Boyle e a teoria da relatividade de Einstein.  
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Para esse autor, os cientistas buscam respostas para os problemas da 

realidade sustentados pelos paradigmas em vigência. É por isso que os paradigmas 

podem ser considerados os pressupostos das ciências, que de certa forma, ainda são 

precoces se comparados ao tempo de existência da humanidade. 

A ciência tal qual a conhecemos tem existência recente, consolidando-
se a partir do século XVII como uma renovação, em oposição ao 
aristotelismo escolástico, tendo a intenção de melhorar a 
compreensão dos fenômenos naturais. Devemos considerar o 
importante papel de Galileu (1564-1642) e Descartes (1596-1650), o 
primeiro ao reformular a astronomia, enquanto o segundo ao constituir 
uma ciência física fundamentada no pensamento dedutivo e na lógica 
matemática. Na nova ciência da modernidade, a noção de causa 
designa uma rede de relações entre fenômenos representados por 
expressões matemáticas. Este tipo de causalidade com geralmente 
um único efeito é percebido como se toda natureza estivesse 
determinada, correspondendo a uma ordem que necessita apenas ser 
descoberta, dando prioridade ao quantitativo, conduzindo a ideia de 
que a natureza se assemelha a uma máquina sendo os fenômenos 
explicados por modelos mecânicos (AUBERT, 2001 apud ALMEIDA et 
al., 2017, p. 2). 

Foi essa perspectiva, conhecida como modelo newtoniano-cartesiano por Flach 

e Behrens (2008) e paradigma positivista por Moraes (2004) e González Velasco 

(2016), que acabou influenciando significativamente a educação institucionalizada. 

Araujo (2010) defende que as práticas pedagógicas docentes apoiadas nesse 

paradigma consideram que a tarefa do docente se resume à transmissão de 

conhecimentos, destinando ao estudante um papel de subserviência, pois é 

predestinado ao limite da sua carteira, silenciado em sua voz e impedido de expressar 

suas ideias.  

Na organização curricular, essa perspectiva paradigmática justifica as 

disciplinas justapostas, desfavorecendo a visão sistêmica e a multidimensionalidade 

dos fenômenos, pois privilegia tudo o que é quantificável e compartimenta o saber 

isolado do contexto (ALMEIDA et al., 2017). Ele se move, portanto, pelo princípio da 

fragmentação e influencia na organização da prática pedagógica por meio da 

disjunção dos pares binários, tais como a parte-todo e o local-global. Essa perspectiva 

subestima a relação entre os acontecimentos, os sujeitos, a realidade sociopolítica e, 

inclusive, a possibilidade de as escolas considerarem as demandas de seus contextos 

na prática pedagógica (SANTOS, 2009). 

Zwierewicz (2015) lembra que é também a partir desse paradigma que a 

educação prioriza a transmissão de conhecimentos historicamente acumulados, sem 
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considerar as possibilidades de sua reconstrução ou produção nos próprios contextos 

educacionais. O que vale é a assimilação desses conhecimentos, por meio da 

memorização e da reprodução constante. 

Em contrapartida, o surgimento do paradigma interpretativo trouxe outras 

possibilidades para o contexto educacional. Este paradigma não tem como enfoque o 

acontecimento ou objeto de estudo, mas a subjetividade dos sujeitos que com eles 

têm alguma relação. Portanto, estimula a compreensão a partir da experiência 

subjetiva do indivíduo (BURRELL; MORGAN, 1979) e, por isso, os fatos ou 

acontecimentos não têm sentido fora da consciência do indivíduo.  

O paradigma interpretativo significa um avanço se comparado à percepção 

priorizada no paradigma positivista, na qual a interpretação individual não é 

valorizada. Na área da pesquisa, por sua vez, esse paradigma estimula a 

compreensão, não valorizando somente o controle rígido do objeto de estudo como 

propõe o paradigma positivista. Já nas ciências humanas, de uma forma mais geral, 

Santos Filho (2002) registra que esse paradigma trouxe novas perspectivas, 

apontando para a impossibilidade do distanciamento entre sujeito e objeto.  

Uma escola organizada a partir do paradigma interpretativo se legitima por meio 

de documentos e práticas que valorizam o estudante como centro da aprendizagem. 

Os professores, por sua vez, promovem metodologias mais dinâmicas, mediante as 

quais os estudantes têm possibilidade de descobrir e expor seus pontos de vistas 

(ZWIEREWICZ, 2015).  

Ainda que represente um avanço, a referida autora registra que o referido 

paradigma subestima aspectos valorizados pelos dois paradigmas tratados na 

sequência. Entre esses aspectos, inclui-se a análise crítica da realidade sociocultural, 

bem como as possibilidades de nela intervir por meio de um referencial de educação 

que fortaleça a capacidade de resiliência e o trabalho compartilhado, visando o bem 

comum. 

Ao discutir os dois paradigmas destacados nesta seção, Moraes (2004, p. 20) 

também avalia que as explicações de ambos são imparciais e insuficientes, pois 

enquanto o primeiro tem como foco o fato ou objeto, o segundo centra nas vivências 

das pessoas e, portanto, na subjetividade.  São “[...] duas formas complementares, 

mas insuficientes por si sós para justificar um fenômeno de conotações sociais [...]”, 

afirma a autora. 
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 Para a autora, uma nova possibilidade se constitui a partir do paradigma 

sociocrítico, pois este avança no sentido de agregar as perspectivas do contexto 

sociocultural, possibilitando a análise do impacto e das consequências sociais do fato. 

Colunga, García Ruiz e Blanco (2013), por sua vez, registram que entre as principais 

características do paradigma sociocrítico destaca-se a tendência de estimular o 

conhecimento da realidade, compreendendo-a como práxis. Por isso, a prioridade de 

uma escola que tem como base esse paradigma educacional não se constitui pela 

transmissão do conhecimento, mas pelas possibilidades de análise crítica dos 

conhecimentos historicamente sistematizados, considerando, nesse processo, os 

valores sociais envolvidos.  

Ainda no campo educacional, esse paradigma é dimensionado pela concepção 

histórico-crítica ou pedagogia crítico-social dos conteúdos, que reconhece o papel da 

educação na transformação social. Ao compilar estudos sobre essa perspectiva, 

Dozol (1986) lembra que Libâneo, pesquisador responsável pela criação da expressão 

‘pedagogia crítico-social’ dos conteúdos, na década de 1980, destaca que esse papel 

é exercido pela educação quando a prática educativa considera as exigências da 

sociedade concreta e contribui para que os indivíduos possam compreendê-la e 

transformá-la.  

Contudo, o processo de transformação acelerado da sociedade atual tem 

demandado novas mudanças no cenário da educação, no trabalho do docente e em 

sua formação (SANTOS; OLIVEIRA, 2015). Ao se amparar em estudos de Morin 

(1999) e Boaventura Santos (2002) estes autores reforçam que “[...] o presente 

momento é de transição paradigmática, em que se deixa de analisar o mundo em 

partes independentes e fragmentadas sem conexões umas com as outras, para um 

novo paradigma que analise e compreenda o mundo como um todo em constantes 

transformações” (SANTOS; OLIVEIRA, 2015, p. 252). 

Nesse contexto se consolida o paradigma ecossistêmico, por meio do qual se 

defende, “[...] não há separatividade, inércia ou passividade [...] Tudo está 

relacionado, conectado e em renovação contínua” (MORAES, 1996, p. 61). A autora 

registra que se espera desse paradigma uma importante contribuição no resgate do 

ser humano, a partir de uma visão de totalidade, pois estimula um olhar sistêmico que 

reconhece a interdependência de todos os fenômenos e o entrosamento dos 

indivíduos e das sociedades nos processos cíclicos da natureza.  
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Santos e Oliveira (2015), em revisão de literatura sobre os paradigmas 

educacionais e suas influencias na formação de docentes e, consequentemente, em 

sua prática pedagógica, registram que desde o início 2010 vem ocorrendo um 

movimento de superação do paradigma da simplicidade, um processo lento e 

gradativo, muitas vezes com avanços e retrocessos. É nesse ínterim, que o paradigma 

ecossistêmico se consolida.  

O referido paradigma identificado como ecossistêmico por Moraes (2004) e 

transcomplexo por González Velasco (2016) é articulado à visão sistêmica, formulada 

por Bertalanfly, que para Morin (2009) criou um obstáculo ao conhecimento 

reducionista a partir da segunda metade do século XX, retomando a ideia de que o 

significado do todo é mais que um conjunto de partes que o consolidam. Essa 

concepção auxilia no conhecimento do homem sem isolá-lo do universo e, enquanto 

ajuda a situá-lo, estimula o conhecimento pertinente, por meio do qual o seu objeto de 

estudo é contextualizado. 

Para o paradigma ecossistêmico “[...] importam tanto os fatos como sua 

interpretação, bem como as interações entre os valores dominantes no momento [...]” 

Nessa perspectiva, “[...] a realidade educacional é complexa, polivalente, interativa, 

construtiva e transcendente” (MORAES, 2004, p. 21), superando a ideia da 

especialização excessiva e do princípio da fragmentação. 

É, portanto, o oposto de uma perspectiva que isola os objetos daquilo que os 

envolve e que persiste no que Morin (2001) nomeia como inteligência cega por destruir 

os conjuntos e a totalidade. No contexto escolar, o referido paradigma influencia na 

organização de uma prática pedagógica que estimula a autonomia intelectual, 

contribuindo para que o estudante discuta os problemas, encontre soluções e 

transforme a realidade (MORAES, 1996).   

O paradigma ecossistêmico ou transcomplexo prioriza a educação a partir da 

vida e para a vida (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009) e sua efetivação promove 

mudanças nos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, no ambiente da 

sala de aula, no contexto das instituições de ensino e no seu entorno. São mudanças 

perceptíveis em curto espaço de tempo, tendo em vista que os projetos pedagógicos 

decorrentes consideram a realidade do contexto social e articulam as diferentes áreas 

do conhecimento para implantar soluções durante o desenvolvimento do próprio 

calendário letivo, mediante uma sequência didática que culmina com alguma iniciativa 

transformadora, afirma Zwierewicz (2014). 



22 
 

Moraes (2004, p. 43) registra que o paradigma ecossistêmico é “[...] também 

um modo de pensar que nos leva a perceber que o processo de auto-organização 

implica em que a organização do nosso mundo exterior está também inscrita dentro 

de cada um de nós [...]”. As escolas que têm como base esse paradigma, procuram 

contribuir para a formação de pessoas que acessam, se apropriam, produzem e 

difundem conhecimentos científicos, analisam criticamente a realidade, fazem 

projeções sobre possíveis soluções e as utilizam para uma transformação mais 

imediata do entorno (ZWIEREWICZ, 2017).  

Nesse sentido, Moraes (1997 apud Pinho et al., 2015) relata que a escola 

precisa se despir de suas fronteiras, marcada pela limitação do seu espaço a recintos 

confinados, para que a comunidade e o meio ao entorno sejam considerados sua 

extensão, em que, pais, estudantes e corpo pedagógico possam compor um projeto 

educativo sancionado por parcerias. É uma proposta que visa à ampliação dos locais 

de aprendizagem, evocando uma convivência interativa entre diferentes atores 

sociais. Com essa configuração existe uma tendência ao compartilhamento de 

responsabilidades e a produção de processos autônomos e diversificados no ato de 

ensinar e aprender. Projetar-se-á, portanto, uma estrutura dissipadora de troca de 

energia com o meio. 

Com este propósito, é perceptível que se pretende o rompimento das 
barreiras físicas e relacionais entre escola e comunidade, conjugando 
compromissos e expandindo o nível de atuação. É requisitado, pois, 
um envolvimento que proporcione a troca tanto de valores e práticas, 
como de recursos humanos, tecnológicos e estruturais. Em outras 
palavras, a proposição da escola como sistema aberto parte do 
reconhecimento de que essa instituição não se situa como campo 
isolado, autossuficiente, restrita aos usuários e profissionais que nela 
atuam. Busca-se um apoio mútuo, que preconize o sucesso da 
atividade pedagógica (PINHO et al., 2015, p. 6). 

Ferreira, Carpim e Behrens (2010, p. 52) lembram que nesse processo, os 

docentes precisam superar o “[...] paradigma da fragmentação, buscando caminhos 

diferentes, com uma visão sistêmica, atuando de forma significativa, onde seu papel 

de pesquisador e mediador seja evidente e colabore para o desenvolvimento de um 

ser integral e pleno”. Nesse sentido, Pinho et al., (2015, p. 10) reforça que “Refletir 

sobre a organização da educação escolar fundamentada em novos princípios e 

valores, nos faz perceber que a tarefa que se apresenta é um desafio de amplas 

proporções, mas que se torna imponente no contexto da contemporaneidade”. 
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Nesse movimento de mudança paradigmática, as instituições também [...] 

precisam propiciar aos seus colaboradores momentos de reflexão de diálogo, de 

participação e de partilha, assim trabalhadores, profissionais, professores e alunos 

podem aprender a fazer, a conhecer, a ser e conviver” (FERREIRA; CARPIM; 

BEHRENS, 2010, p. 58). A interação e a valorização são determinantes nesse 

processo, pois conforme afirma Santos (2009, p. 18) a perspectiva paradigmática 

secular, movida pelo paradigma positivista ainda favorece uma “[...] visão 

descontextualizada e simplificadora, difundida pela ciência moderna [...]”.  

 

1.2 A TRANSDISCIPLINARIDADE E A ECOFORMAÇÃO COMO NOVAS 

POSSIBILIDADES PARA OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

 Para que os estudantes encontrem sentido no conteúdo curricular é necessário 

superar o ensino centrado na perspectiva disciplinar, priorizando em seu lugar um 

ensino transdisciplinar. Além disso, ao se aliar com a ecoformação, o ensino 

transdisciplinar amplia possibilidades para a pertinência do ensino e, por isso, esta 

pesquisa tem como referência esses dois conceitos. 

 Para compreender a relevância da transdisciplinaridade, recorremos aos 

conceitos que a precedem. Ainda que a sistematização seja breve, a compreensão do 

significado de disciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade é 

fundamental para a análise da importância que a transdisciplinaridade assume na 

educação do século XXI. 

Disciplinaridade: constitui um conjunto sistemático e organizado de 

conhecimentos que apresentam características próprias nos planos do ensino, na 

formação, nos métodos e nas próprias disciplinas (JAPIASSU, 1976). É, portanto, a 

abordagem ou exploração científica de um determinado campo ou domínio de estudo 

(ZWIEREWICZ, 2015).   

Ela caracteriza a exploração científica e especializada de determinada área de 

estudo, a exemplo da Biologia (NICOLESCU, 2005). É essa exploração de 

determinada área, caracterizando o predomínio disciplinar, que possibilitou o 

aprofundamento dos “[...] conhecimentos específicos e deu condições ao 

desenvolvimento das ciências e ao progresso tecnológico que hoje desfrutamos” 

(SANTOS, 2005, p. 2). 
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A dificuldade não reside, portanto, na disciplina em si, mas no pensamento 

linear que o ensino disciplinar promove (ZWIEREWICZ, 2015).  Isso é caracterizado 

na reflexão de Santos (2005) ao afirmar que a ciência especializada não explica a 

vida, ainda que tenha significado uma mudança radical no modo de pensar dos 

homens medievais. Também é contextualizada por Morin (2000) quando menciona 

que um especialista que somente é especialista é um perigo para o mundo e para a 

humanidade. 

Multidisciplinaridade: evoca várias disciplinas simultaneamente, sem 

explicitar as relações entre elas (NICOLESCU, 2005). Ela se define pela proposta 

simultânea de diferentes disciplinas, que apresentam objetivos múltiplos e nenhuma 

cooperação (JAPIASSU, 1976), tal como ocorre na organização da matriz curricular 

do Ensino Fundamental. 

A multidisciplinaridade, na prática pedagógica, é a organização mais 
comum do conhecimento, onde as matérias e as disciplinas se 
apresentam de maneira independente, sem explicitar as relações 
entre elas, e, na pesquisa e na resolução de problemas, ela aparece 
quando se recorre a várias disciplinas, mas sem que isso contribua 
para modificá-las ou enriquecê-las (SOMMERMAN, 2005, p. 6). 

Interdisciplinaridade: Feriotti e Camargo (2007, p. 240-241) definem a 

interdisciplinaridade como um “[...] grupo de disciplinas conexas, com finalidades e 

coordenação no nível superior, caracterizado por interações propriamente ditas, 

reciprocidade nos intercâmbios que gera enriquecimento para cada disciplina [...]”. 

Além disso, afirmam que ela provoca a “[...] incorporação dos resultados das várias 

especialidades, empréstimo e troca de instrumentos e técnicas metodológicas entre 

as disciplinas, com o objetivo de religar as fronteiras entre elas, porém assegurando 

a cada uma a sua especificidade”. 

A interdisciplinaridade “[...] se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto 

específico de pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p. 74). Portanto, “[...] diz respeito à 

transferência de métodos de uma disciplina à outra [...]” (NICOLESCU, 1997, p. 2). 

Ao buscar a gênese da interdisciplinaridade, Fazenda (2008) situa seu 

surgimento no contexto europeu, especialmente na França e na Itália, durante a 

década de 1960, em função das reivindicações que marcaram os movimentos 

estudantis daquela época. Entre as exigências dos referidos movimentos, a autora 

destaca o interesse por um ensino mais articulado com as questões de ordem social, 
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política e econômica da época, estimulando a resolução de problemas não 

solucionáveis pelo uso de uma disciplina isoladamente.  

Nessa mesma década “[...] a interdisciplinaridade chegou ao Brasil e logo 

exerceu influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB nº 5.692/71”. A partir de sua introdução “[...] sua presença no cenário 

educacional brasileiro tem se intensificado, o que fica evidente com a nova LDB nº 

9.394/96, com os PCNs e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da educação básica” (FEISTEL; MAESTRELLI, 2009, p. 1-2). 

Apesar da relevância e da necessidade da interdisciplinaridade, especialmente 

pelo estímulo que oferece à realização de projetos, Nicolescu (1997, p. 20) alerta que 

da mesma forma que “[...] a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade ultrapassa as 

disciplinas, mas seu objetivo permanece dentro do mesmo quadro de referência da 

pesquisa disciplinar”. Isso não significa, contudo, que a interdisciplinaridade não tenha 

relevância. 

 Transdisciplinaridade: constitui-se, com frequência, em esquemas cognitivos 

que podem atravessar as disciplinas (MORIN, 2009), rompendo, portanto, com as 

barreiras disciplinares (ZWIEREWICZ, 2015). Seu conceito caracteriza essa função, 

pois nele está implícito o prefixo ‘trans’ que “[...] indica, diz respeito ao que está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda 

disciplina. Sua finalidade é a compreensão do mundo atual, e um dos imperativos para 

isso é a unidade do conhecimento” (NICOLESCU, 1997, p. 1). 

A priorização da transdisciplinaridade, juntamente com a interdisciplinaridade 

não tem por pretensão subestimar a importância da disciplinaridade tampouco da 

multidisciplinaridade e da pluridisciplinaridade (ZWIEREWICZ, 2018). A autora 

também afirma que essa posição coincide com as reflexões de Nicolescu (1997, p. 6), 

quando afirma que “[...] seria muito perigoso considerar essa distinção como absoluta, 

pois com isso a transdisciplinaridade seria esvaziada de todo o seu conteúdo e a 

eficácia de sua ação seria reduzida a nada”. 

Contudo, a ênfase é justificada porque a transdisciplinaridade é concebida 

como uma postura, um espírito integralizador diante do saber, uma vocação 

articuladora para a compreensão da realidade, sem abandonar o respeito e o rigor 

pelas áreas do conhecimento (NICOLESCU, 2005). Nesse sentido, a 

transdisciplinaridade não subestima a importância da disciplinaridade, contudo 
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diverge em sua finalidade, pois a compreensão do mundo atual não pode ser inscrita 

na pesquisa disciplinar (NICOLESCU, 1997). 

O olhar transdisciplinar permite que novas formas de conhecimento 
possam dar conta da complexidade crescente de assuntos e 
problemas encontrados no mundo pós-moderno. Isso nos permite 
atribuir a transdisciplinaridade, a ideia do saber, num fluir de ideias, de 
troca de informação, na mutualidade entre várias disciplinas, além da 
possibilidade de diálogo em relação a um problema, a uma 
determinada circunstância, situação ou a um elemento, assim como a 
possibilidade de fazer o homem analisar e pensar em novas maneiras 
de se produzir conhecimento em determinado espaço ou lugar (BRITO 
et al., 2015, p. 84).  

Zwierewicz (2014) registra que, apesar de ter se destacado recentemente, a 

transdisciplinaridade não é uma visão tão nova como aparenta. O termo foi utilizado 

pela primeira vez por Piaget no ano de 1970, quando afirmou “[...] que o 

desenvolvimento cognitivo não ocorre separado por fronteiras teóricas, mas que 

depende de interações e reciprocidades ‘entre’ as disciplinas [...]”, a 

transdisciplinaridade, contudo, passa a ter sentido na área educacional, alavancado 

por suas percepções ao conceber que as diversidades existentes são “[...] tensões 

criativas para novas ideias e novas práticas que atravessem o conhecimento 

simplificador” (NASCIMENTO, 2007, p. 210-211). 

Esse alerta também é destacado por Morin (1999, p. 135) ao registrar que “[...] 

o desenvolvimento da ciência ocidental, desde o século XVII, não foi somente um 

desenvolvimento disciplinar, mas também um desenvolvimento transdisciplinar [...]”. 

Apesar disso, a educação formal tem, costumeiramente, optado pelo uso fragmentado 

dos conhecimentos, isolando as ciências como se não fosse possível e necessário o 

diálogo entre elas, além de não considerar o que elas mesmas não têm incluído como 

objetos de estudo (ZWIEREWICZ, 2013).  

A transdisciplinaridade e a ecoformação 

 A articulação entre as disciplinas e destas com a realidade se amplia quando 

transdisciplinaridade se vincula à ecoformação, em razão de esta se constituir 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”. Nesse sentido, “[…] os fundamentos da ecoformação são um convite 

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

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

As implicações de ambos os conceitos na prática pedagógica ampliam 

possibilidades para que os estudantes acessem, aprofundem, construam e difundam 

conhecimentos e soluções na sua conexão com a realidade. Considerando a 

capacidade que a ecoformação tem para potencializar o ensino transdisciplinar, 

transita-se pelo conceito que ainda não está inserido em grande parte das propostas 

pedagógicas, ainda que na BNCC, o termo esteja perceptível na sétima competência 

geral prevista no documento: 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a 
consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros 
e do planeta (BRASIL, 2017, p. 3). 

Essa perspectiva também está presente em um documento elaborado em 

2005, quase uma década após o evento em Arrábida, quando foi lançada a ‘Carta da 

Transdisciplinaridade’. Neste documento consta que a ação transdisciplinar “[...] 

propõe a articulação da formação do ser humano na sua relação com o mundo 

(ecoformação), com os outros (hetero e co-formação), consigo mesmo 

(autoformação), com o ser (ontoformação) [...]” bem como com o conhecimento formal 

e o não formal” (SOMMERMAN; MELLO; BARROS, 2005, p. 1).  

Silva (2008, p. 101) destaca que o termo ‘ecoformação’ passou a veicular na 

década de 1990, sob a influência do Grupo de Pesquisa em Ecoformação e Educação 

para o Ambiente (GREF) da Universidade de Montréal/Québec, articulando-o às 

reflexões sobre a aplicabilidade dos pressupostos do pensamento complexo no 

campo da Educação Socioambiental. Esse grupo de pesquisa era coordenado, na 

época, por Gaston Pineau. 

Amorim e Cestari (2013, p. 13) vinculam a ecoformação às contribuições de 

Morin, especialmente, as difundidas em 2003 e 2005, quando acena para a reforma 

do pensamento, considerada uma nova epistemologia, que terá como referencial 

principal a complexidade e contribuirá “[...] para explicar os novos sentidos do mundo 

e ir à busca de um novo paradigma no qual esteja conjugada a preocupação com a 
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formação humana e as questões ambientais, sistematizados numa configuração 

subjetiva denominada de sujeito ecológico”. 

A ecoformação está relacionada às demandas da realidade atual, quando se 

vive uma emergência planetária, com enormes problemas relacionados entre si. Entre 

esses problemas está a contaminação e degradação dos ecossistemas, o 

esgotamento de recursos naturais, o crescimento incontrolado da população mundial, 

os conflitos bélicos atrozes e incompreensíveis em nosso grau de civilização, perda 

da diversidade biológica, linguística e cultural. “Tudo isso acrescentado a uma 

profunda crise econômica global que não parece ser uma crise de crescimento, mas 

sim uma mudança de sistema” (MALLART, 2009, p. 29). 

Da forma como entendemos, a Ecoformação constitui um campo 
epistemológico inovador de Educação Ambiental, cuja virtuosidade é 
a de fazer dialogar sistemas cognitivos emergentes (Teoria da 
Complexidade), sistemas teóricos da tradição filosófica (Rousseau) e 
saberes da vivência (conhecimentos não científicos). Desse diálogo 
resultam, como foi possível constatar, sínteses híbridas que 
revitalizam e renovam o entendimento dos problemas e dos processos 
educativos socioambientais (SILVA, 2008, p.102). 

 Por isso, a “[...] ecoformação pode ser definida como a formação recebida e 

construída na origem das relações diretas com o ambiente material: os não-humanos, 

os elementos, a matéria, as coisas, a paisagem [...]” (PINEAU, 2006, p. 1 apud SILVA, 

2008, p. 97). Considerando essa situação moderna da relação homem/natureza, o 

conceito de ecoformação se engajaria num processo de restauração da relação do 

homem com seu ambiente. Noutros termos, a ecoformação “[...] leva em conta as 

relações de interdependência entre o organismo e o ambiente material que se 

desenvolvem no coração dos gestos cotidianos [...]” (PINEAU, 2006, p. 1 apud SILVA, 

2008, p. 97). 
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2 DO ENSINO DISCIPLINAR AO TRANSDISCIPLINAR: UMA PRIORIDADE DA 

METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES (PCE) 

 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada na escola pesquisada, com 

o intuito de ampliar a pertinência do ensino. Além da sequência didática que a compõe, 

discutem-se algumas das condições que a mesma oferece para esse propóstico. 

 
 

2.1 A METODOLOGIA DOS PROJETOS CRIATIVOS ECOFORMADORES (PCE) 

 

A metodologia a ser explorada na escola pesquisada tem como título ‘Projetos 

Criativos Ecoformadores (PCE). Lançada por Torre e Zwierewicz (2009), a referida 

metodologia é constituída por uma sequência didática que tem no epítome a etapa de 

abertura de cada projeto desenvolvido no contexto escolar e, na polinização, o seu 

encerramento, conforme pode ser observado na Figura 1.  

Figura 1 - Sequência didática dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 

 

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

 

A sequência didática prioriza o que Torre e Zwierewicz (2009) definem como 

uma educação a partir da vida e para a vida, pois na elaboração de cada PCE parte-

se de uma situação-problema para iniciar o processo de articulação entre currículo e 

realidade. A partir de então, o acesso, a apropriação, a construção e a difusão de 
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conhecimentos são acompanhadas por ações que estimulam a criatividade dos 

estudantes para que encontrem soluções para os problemas da realidade e, se 

possível, realizem intervenções que a melhorem (ZWIEREWICZ, 2017).  

Em seu desenvolvimento, a sequência didática utilizada colabora para a 

efetivação do paradigma ecossistêmico ou transcomplexo, pois a metodologia articula 

cognição, emoção e ação, como destaca Pukall (2017): a) a cognição porque se 

compromete com o acesso, a construção e a difusão de conhecimentos; b) a emoção 

por causa do envolvimento dos que participam, estimulando o sentido de 

pertencimento; c) e a ação pela capacidade que oferece para a transformação da 

realidade, já que estimula uma consciência planetária que se mobiliza por iniciativas 

locais. 

Em sua dinamização, a metodologia prioriza conceitos didáticos matriciais 

sistematizados por Moraes (2004), entre os quais: a consciência; o caráter 

colaborativo e dialogante; o sentipensar e o vivenciar; os valores humanos e sociais; 

a autonomia e a criatividade; o currículo integrado; estratégias múltiplas; e a avaliação 

polivalente.  

A diferença da metodologia PCE em relação a outros tipos de projetos didáticos 

consiste no potencial que oferece para trabalhar o ensino a partir da vida, voltando-se 

a esta com soluções projetadas no contexto de aplicação, por meio do auxílio de 

situações e de recursos que vão além da simples reprodução do conhecimento 

científico (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009). Nesse processo, compromete-se com a 

realidade atual e com as incertezas em relação ao futuro, por isso, vai além da 

reprodução do conteúdo curricular. 

 

2.2 PERTENCIMENTO E PERTINÊNCIA NOS PROJETOS CRIATIVOS 

ECOFORMADORES (PCE) 

 
 

Existe uma necessidade histórica latente da espécie humana viver 

naturalmente em grupos. Quanto mais ligados socialmente, mais chances as pessoas 

têm de sobreviver (GASTAL; PILATI, 2016). Considerada uma necessidade básica 

por pertencimento, essa busca pelo grupo motiva relações mais profundas e positivas 

e tem relação com qualidade dos laços estabelecidos e do sentimento de aceitação 

(BAUMEISTER; LEARY, 1995). 
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Historicamente, o tema do pertencimento vem sendo articulado ao de 

comunidade e, subsequentemente, também ao de sociedade. Se por um lado existe 

uma  “[...] dimensão subjetiva que motiva o pertencer a um todo é, no caso, o próprio 

sentimento de pertencimento, acionado de alguma forma pela necessidade já 

presente nesse todo que é buscado como objetivo-fim [...]”, por outro, a medida em 

que se amplia esse todo, sua “[...] visibilidade e a abrangência do objeto-fim, da 

motivação e da participação, entra-se na fronteira de comunidade e de sua relação 

com o todo social mais amplo definido pela sociedade” (SOUSA, 2010,  p. 37). Nessa 

relação entre pertencimento-comunidade-sociedade, o autor destaca que a educação, 

bem como a família, a etnia e a religião constituem redes de socialização primária e 

que indicam tanto o âmbito tradicional como histórico de comunidade-pertencimento.  

Um todo que agrega, torna visível um contato face a face e a relação 
de troca de valores, configura a identidade desde a diferença e quase 
sempre se apoia em bases de territórios não só simbólicos mas físicos: 
um sentimento de enraizamento tornado visível, quase que 
dimensionando o “tamanho” desse relacionamento. Só existe 
comunidade quando se expressa o pertencer a esse todo (SOUSA, 
2010, p. 37). 

 Por meio da análise de estudos sobre pertencimento, Gastal e Pilati (2016) 

levantaram o que podem ser considerados publicações cruciais para compreensão da 

necessidade de pertencimento e sua relevância. No Quadro 1 são sistematizados, 

além da contribuição, a questão-chave discutida, o nome do autor e ano da 

publicação. 

Quadro 1 - Contribuições relacionadas à necessidade de pertencimento e sua relevância 

Questão-chave Autores Ano Contribuição 

Primeira menção 
sobre a 
necessidade de 
pertencimento 

Baumeister e Leary 1995 

Criaram um conceito de pertencimento, 
definindo-o como uma motivação que seres 
humanos têm para procurar e manter laços 
socais profundos, positivos e 
recompensadores 

Efeitos positivos 
do pertencimento 

Carvalho e Gabriel 2006 

Concluíram que os efeitos positivos de 
aceitação social e pertencimento são 
observados em indivíduos classificados com 
estilo de apego evitativo, o que reforça o 
caráter fundamental e geral de tal motivação 

 
 
Efeitos negativos 
do pertencimento 

DeWall e Baumeister 2006 

Concluíram que déficits no sentimento de 
pertencimento foram identificados como 
prejudiciais às habilidades de socialização, 
levando à ansiedade e isolamento social. 

Baumeister, Brewer, 
Tice e Twenge 

 
 

2007 
 

 
Concluíram que o sentimento de solidão está 
relacionado com decréscimos na saúde física 
e habilidades cognitivas 

Brown, Silvia, Myin-
Germeys, Kwapil 

Hawkley e Cacioppo 2010 
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Efeitos do 
pertencimento 
sobre o humor e 
enfermidades 

 
Begen e Turner-Cobb 

 
 

2011 

Comprovaram que percepção de 
pertencimento está ligada à incidência de 
humores positivos e a uma menor incidência 
de sintomas fisiológicos de doenças 

Consequências 
da necessidade 
de pertencimento 

Baumeister 

2012 

Concluiu que a necessidade de 
pertencimento tem influência sobre outras 
variáveis psicológicas e fisiológicas, além de 
registrar que a não satisfação dela é 
prejudicial para o indivíduo. 

Fonte: Adaptado de Gastal e Pilati (2016) 

 
Gastal e Pilati (2016, p. 286) ainda afirmam que “Apesar de ser definida como 

uma motivação comum a todos os seres humanos, existe variação na força e 

influência da necessidade de pertencimento na vida de cada indivíduo”.  Para esse 

argumento, tem como base os estudos Leare e Kelly, publicados em 2009, quando 

alegaram que a existência de pessoas que apresentam forte motivação para manter 

relações de aceitação e pertencimento, direcionando maiores esforços para tal 

objetivo, enquanto outras apresentam uma motivação mais amena para manter 

conexões sociais. 

Para pertencer, não basta, contudo, estar junto. É preciso partilhar da 

experiência do outro, vivenciando uma atitude recíproca de interioridade (PAIVA, 

2000). Portanto, estar na escola junto aos demais não significa necessariamente 

sentir-se pertencente a uma comunidade/sociedade.  

A metodologia do PCE tem entre uma de suas prioridades o estímulo ao sentido 

de pertencimento e, em decorrência, a pertinência do ensino. Por nascer em meio às 

emergências deste século para aproximar currículo e realidade e articular teoria e 

prática, mobilizando, conforme afirmam Torre e Zwierewicz (2009), uma educação a 

partir da vida e para a vida, envolvem a vivência individual ao mesmo tempo que 

favorecem a convivência e, em decorrência, a atitude recíproca destacada por Paiva 

(2000).  

Essa busca implica transformar a prática docente, baseada em conteúdos 

rigidamente pré-estabelecidos e, muitas vezes desarticulados da vida dos estudantes, 

para um fazer pedagógico complexo (PUKALL, 2017). Os organizadores conceituais 

dos PCE facilitam essa transformação, condição que é indispensável para a 

valorização do pertencimento e da pertinência. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Neste capítulo são delimitadas condições metodológicas implicadas na 

pesquisa. Além do tipo de pesquisa e da abordagem, sistematizam-se informações 

referentes aos sujeitos e local da pesquisa, às técnicas e instrumentos utilizados na 

coleta de dados e os procedimentos éticos priorizados.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM 

 

Para avaliar as contribuições do PCE na aplicação ao pertencimento do ensino, 

propôs-se conhecer, inicialmente, a percepção deles em relação à realidade da 

instituição e sugestões para possíveis mudanças. A partir de então, foi realizada uma 

intervenção, constituída em forma de PCE. 

Por isso, no desenvolvimento do estudo foi priorizada a pesquisa-ação.  Este 

tipo de pesquisa, visa, além de compreender “[...] intervir na situação, com vistas a 

modificá-la” (SEVERINO, 2007, p. 120). O autor “[...] conclui que nessa pesquisa o 

conhecimento visado tem uma articulação com a intenção de alterar a situação 

pesquisada, fazendo com que, ao mesmo tempo em que se realiza o diagnóstico e a 

análise da situação, proponha-se mudanças que aprimorem as práticas analisadas” 

(ZWIEREWICZ, 2014, p. 39). No caso deste estudo, a mudança implicou a adoção de 

uma metodologia transdisciplinar e ecoformadora, comprometida em aproximar 

currículo e realidade e articular teoria e prática.  

A pesquisa documental, por sua vez, foi utilizada para analisar o planejamento 

dos docentes e parte das atividades registradas pelos estudantes. Destaca-se que 

este tipo de pesquisa se caracteriza pela coleta de dados em documentos [...]” 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 106), tal como se pretendia nesta pesquisa.  

Quanto à abordagem, o estudo priorizou a qualitativa já que a mesma responde 

a questões mais particulares se comparada à quantitativa, trabalhando com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes e, dessa forma, “[...] 

corresponde 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). 
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3.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

De acordo como Projeto Político Pedagógico (PPP), a EMEB Gleidis Rodrigues 

começou a ser construída em 1998. Na definição de seu nome, foi oferecida uma 

relação de possibilidades para seleção do que seria levado à Câmara para ser 

aprovado. Contudo, por estímulo dos vereadores optou-se pela homenagem à filha de 

Antônio Maria Rodrigues e Edinei Terezinha Santos Rodrigues que foi a óbito com 

sete anos de idade, cujo nome era Gleidis. 

A escola está localizada na Avenida Antonio Furtado, nº 685, no centro da 

cidade de Timbó Grande, Santa Catarina. De acordo com o documento, sistematizam-

se na sequência, outras informações relevantes referentes à instituição: 

- Sobre a criação: a escola foi criada pela lei nº 363/98. No início foram 

acolhidas crianças de cinco e seis anos, sendo uma turma no período matutino e outra 

no período vespertino, num total de 25 (vinte e cinco) crianças cada turma. A estrutura 

física era apenas de uma sala de aula, banheiros, cozinha e sala para a direção.  

- Ampliação do espaço físico: em 1999, com o aumento de estudantes, o 

espaço físico se tornou insuficiente e mobilizou a administração municipal que 

providenciou condições para construção de mais duas salas de aula, visando atender 

a demanda da Educação Infantil e um ambiente para reuniões de professores.  

- A oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental: no final do ano letivo de 

1999, o Pré-escolar passou a constituir a EMEB Gleidis Rodrigues, pela Lei Municipal 

nº 124, de 1º de dezembro de 1999. Contudo, a partir daquela data, a escola também 

passou a atender gradativamente o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, ampliando 

a matricula dos estudantes.  

- A oferta dos anos finais do Ensino Fundamental: no ano de 2003 foram 

oferecidas vagas para matriculas de 5ª série do Ensino Fundamental e, a partir de 

então, oportunizados, gradativamente, os anos subsequentes.  

Neste ano de 2018, a escola passou a contar com um terceiro prédio, sendo:  

um de dois pavimentos, totalizando 17 de aula, sete banheiros, uma cozinha, um 

almoxarifado, sala para direção e secretaria, sala de professores, biblioteca escolar, 

quadra coberta e quadra sem cobertura. As matrículas são oferecidas a partir de 

quatro anos de idade, atendendo, dessa forma, desde a Educação Infantil ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. No total estudam atualmente em torno de 902 alunos, 

distribuídos entre o período matutino e vespertino.  
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3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A população foi formada por 46 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, 

sendo que 24 estudavam em uma turma e 22 em outra. Da primeira turma foram 

selecionados oito estudantes para participar do grupo focal e da segunda cinco 

estudantes que participaram da entrevista. Também participou da pesquisa a docente 

responsável pela turma que participou da entrevista. 

O 5º encerra a primeira etapa do Ensino Fundamental. Por isso, optou-se pela 

escolha de uma das turmas para que relatassem sua percepção acerca do PCE. Além 

disso, espera-se que a experiência possa ser replicada em anos subsequentes, 

quando as turmas terão que participar do processo de avaliação externa, exigindo 

delas respostas para questões contextualizadas.  

.  

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Na coleta de dados foram utilizadas as técnicas do grupo focal e da entrevista, 

além da análise documental. O grupo focal envolveu os estudantes com a expectativa 

de levantar possibilidades pedagógicas para ampliar a pertinência do ensino enquanto 

a análise documental auxiliou na avaliação de atividades realizadas. A entrevista, por 

sua vez, teve o compromisso de conhecer a percepção de estudantes e da docente 

responsável ao final da aplicação do PCE.  

Em relação aos instrumentos de pesquisa, foram utilizados: a) um roteiro de 

questões para o grupo focal; b) dois roteiros de entrevista; c) um formulário para 

sistematizar o planejamento dos docentes. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa compreende várias etapas e a utilização de diferentes técnicas e 

instrumentos para a coleta de dados. No Quadro 2 são sistematizadas as etapas, bem 

como as técnicas e instrumentos utilizados, o procedimento de aplicação e as fontes 

de pesquisa. 
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Quadro 2 - Etapas da pesquisa e respectivas especificidades 

Etapa 
Técnica 

de 
pesquisa 

Instrumento 
de pesquisa 

Objetivo 
Fonte 

ou/sujeitos 
implicados 

Procedimentos 

 
P

ri
m

e
ir

a
 

 
G

ru
p

o
 f

o
c
a

l 

 
R

o
te

ir
o
 

Conhecer a 
percepção dos 
estudantes em 
relação à escola e 
às possibilidades 
de mudanças em 
relação às 
práticas 
pedagógicas. 

 
 
 
 
Estudantes 

O grupo focal contou 
com dois momentos: 
uma rodada para o 
levantamento das 
percepções 
individuais e uma 
segunda para a 
identificação de 
aspectos 
convergentes. 

 
S

e
g

u
n

d
a
 

 
A

n
á

lis
e

 
d

o
c
u

m
e

n
ta

l 

 
F

o
rm

u
lá

ri
o
 

 
 
Sistematizar o 
planejamento dos 
docentes  

 
 
Planejamen
to docente 
e atividades 
realizadas  

A análise envolverá o 
Projeto Criativo 
Ecoformador (PCE) 
elaborado pelos 
docentes com o 
intuito de ampliar o 
sentido de 
pertencimento. 

T
e

rc
e

ir
a
 

 

E
n

tr
e

v
is

ta
s
 

 

R
o
te

ir
o

s
 

e
s
tr

u
tu

ra
d

o
s
 

 
 
Conhecer a 
percepção de 
estudantes e de 
uma docente 
sobre as 
mudanças 
 

 

 

Estudantes 

Docente 

A entrevista foi 
realizada 
individualmente e os 
dados foram 
confrontados para 
identificar 
aproximações ou 
divergências nos 
posicionamentos  

Fonte: A pesquisadora 

A análise dos dados qualitativos compilados nas discussões do grupo focal, 

nas entrevistas e nos formulários foi realizada a partir de definição de categorias 

criadas com a finalidade de conhecer aspectos determinantes para a pesquisa, bem 

como aproximações e/ou divergências dos sujeitos da pesquisa. Destaca-se, também, 

que os dados do grupo focal tendem a ser mais subjetivos na primeira rodada de 

discussão e mais objetivos na segunda, pois esta última etapa situa pontos de comum 

acordo.  

Destaca-se também que no sentido de preservar os preceitos éticos da 

pesquisa, foram utilizados três documentos: a) Declaração de ciência e concordância 

das instituições envolvidas; b) Termo de consentimento livre e esclarecido para 

menores de idade; c) Termo de autorização de uso de imagem. 

Por meio dessa organização, pretendia-se atingir os objetivos específicos 

propostos na pesquisa e, em decorrência, o objetivo geral que é o de avaliar a 

utilização da metodologia do PCE e seus possíveis impactos sobre a pertinência do 

ensino em uma das turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 
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de Timbó Grande, Santa Catarina. Destaca-se, ainda, que este projeto de pesquisa 

foi aprovado pelo Comitê de Ética. Portanto, cumpre requisitos fundamentais no 

desenvolvimento de estudos que envolvem menores de idade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados sistematizados na sequência incluem as observações dos 

estudantes de uma das turmas do 5º ano, manifestadas durante o grupo focal, a 

síntese do PCE, elaborado por docentes durante um programa de formação, e a 

percepção de um segundo grupo de estudantes e da docente responsável pela turma, 

ao final da aplicação do referido projeto, coletada por meio de entrevistas. 

 

4.1 A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A ESCOLA E A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

 Na realização do grupo focal foram lançadas sete questões discutidas pelos 

estudantes em duas rodadas: a) na primeira lançavam suas contribuições; b) na 

segunda entravam em consenso, indicando o que consideravam mais relevante. Na 

sequência, são registrados os aspectos da segunda rodada, quando a equipe já havia 

definido o que concluía ser mais relevante. 

 

- O que os estudantes gostavam de fazer na escola 

Ao serem questionados sobre o que mais gostavam de fazer na escola, os 

estudantes apontaram como prioridade a realização de atividades propostas pelos 

docentes. Portanto, as atividades em si não eram consideradas por eles um motivo 

de desânimo. 

Ainda assim, além da cognição, ou seja, da dimensão intelectual, existem 

outros aspectos que transitam no contexto escolar, entre os quais se destaca a 

emoção que é referenciada por Pukall (2017) por ter relação com o envolvimento dos 

que participam de processos de ensino e de aprendizagem. Esperava-se, por isso, 

que após indicarem que também gostavam de brincar na escola, os estudantes 

referenciassem outras alterativas que ultrapassassem a preocupação com os 

conteúdos. 

Contudo, mencionaram entre outras possibilidades, o ler e o escrever e estudar 

de forma geral, apesar de também fazerem referência às aulas de Arte. Antes da 

intervenção, existia, portanto, um apreço dos estudantes ao que rotineiramente se 

realizava na escola e ao que se limita à cognição. 
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- Aspecto da escola que mais agradava 

 

 Quando questionados sobre o que existe na escola que mais os agradava, 

destacaram os amigos. Além disso, mencionaram o material escolar, os docentes, o 

ginásio de esportes, as diretoras e as mesas das salas de aula. 

 No consenso foi considerado, portanto, a dimensão humana, mas também 

especificidades da infraestrutura. Nas indicações não foi evidenciada nenhuma outra 

possibilidade que tem implícita uma relação da escola com o entorno, como a 

participação da família, as aulas de campo e a interação com especificidades que 

fazem parte da realidade do município. 

- Preferência em relação às atividades organizada pelos docentes  

 Como atividades de preferência destacaram as maquetes, perguntas e 

respostas, cruzadinhas, atividades rotineiras de Matemática e a elaboração de 

histórias, além das que ampliam a leitura. Observa-se que existe uma preferência por 

atividades mais lúdicas, apesar de destacar atividades rotineiras como as de 

Matemática e de Língua Portuguesa, ainda que em outro momento demonstraram 

rejeição à elaboração de textos.  

- Motivação para a ir à escola 

Os estudantes destacaram como principal motivo a possibilidade de aprender, 

mas também porque brincam, porque precisam ampliar a inteligência, passar de ano, 

se divertir e para fazer uma faculdade. Chamou a atenção o fato de um estudante 

mencionar que sem a escola eles não seriam nada, sugestão acolhida pela equipe 

para estar entre as de consenso.  

As observações dos estudantes convergem com o pensamento de Pátaro e 

Alves (2011) quando indicam que é por meio da aprendizagem que o ser humano 

consegue desenvolver as suas aspirações. Para tanto, o ensino deve abranger fatos 

da vida e áreas do conhecimento sempre móveis, mutáveis e em permanente 

transformação.  
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- Quando se aprende com mais facilidade 

Os estudantes destacaram as cruzadinhas, as perguntas e respostas e os 

desenhos. A resposta coincide com as demais no sentido de não conceber o espaço 

além da sala de aula como cenário de aprendizagem. 

- Atividade que rejeitam 

Ao serem questionados sobre a atividade que não gostam de realizar, 

elencaram a elaboração de textos, apesar de que em outro momento haviam 

demonstrado gosto pela elaboração de histórias. Também indicaram as atividades de 

leitura e os tumultos que definiram como ‘bagunças’.  

- Condições da escola que precisam ser melhoradas 

Os estudantes indicaram a necessidade de salas de aula mais amplas e a 

limpeza delas, o conserto das janelas e dos vidros quebrados, além da construção de 

um jardim para que os estudantes cuidassem. Também sugeriram colocar azulejo nas 

paredes, pintar as salas de aula e incluir mais frutas no lanche. 

As imagens que compõem a Figura 2 foram capturadas na EMEB Gleidis 

Rodrigues antes do início do ‘Projeto Criativo Ecoformador (PCE) - Roda do 

chimarrão: do cultivo à tradição das famílias de Timbó Grande’. A parte externa 

demonstra a necessidade de revitalizar a escola e a parte interna um contexto que 

não evidencia o protagonismo e a pertinência do ensino, por ser marcado por 

estereótipos e pela intervenção acentuada dos docentes. 

Figura 2 - Representações internas e externas da EMEB Gleidis Rodrigues anteriores à 
intervenção 
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Fonte: acervo da pesquisadora 

Havia, portanto, grandes demandas a serem consideradas no desenvolvimento 

do PCE. Elas iam além da revitalização do espaço e requisitavam um olhar atento 

sobre a prática pedagógica. 

É diante dessa realidade que se evidencia a relevância das contribuições de 

Santos e Oliveira (2015) quando afirmam que neste momento de transição 

paradigmática, o mundo não pode mais ser analisado como formado por partes 

independentes e fragmentadas. Em contrapartida, se amplia a relevância de um 

paradigma que compreenda o mundo integralmente e considere, nesse processo, as 

constantes transformações. Por isso, prática pedagógica e infraestrutura não podem 

ser consideradas condições completamente compartimentadas. 

 

4.2 O PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR (PCE): RODA DE CHIMARRÃO: 
DO CULTIVO À TRADIÇÃO DAS FAMÍLIAS DE TIMBÓ GRANDE 
 

 No ano de 2018, os docentes da EMEB Gleidis Rodrigues participaram do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, o qual foi oferecido à escola por 

meio de uma parceria entre o Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Básica (PPGEB) da UNIARP e a Secretária de Educação de Timbó Grande. Este 

programa foi objeto de estudo de Zielinski (2019), outra mestranda do PPGEB, e sua 

pesquisa teve como foco a contribuição da proposta no estímulo à leitura, produção e 

interpretação textual. A Figura 3 é um registro de diferentes momentos da formação: 

abertura, planejamento e socialização das primeiras iniciativas desenvolvidas. 

 

 

 

 



42 
 

Figura 3 - Atividades do Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas 

  

  

  

Fonte: acervo da orientadora da pesquisa 

No primeiro encontro de formação, os docentes elaboraram o ‘Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE) - Roda de chimarrão: do cultivo à tradição das famílias de Timbó  

Grande’. A proposta elaborada 

colaborativamente, foi aplicada nas 

turmas da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 

da referida escola.  

          O projeto teve como estrutura 

organizacional a que foi 

contextualizada na fundamentação 

teórica deste estudo e representada 

na imagem recuperada na lateral.  
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            Especificamente no 5º ano do Ensino Fundamental, houve uma participação 

efetiva dos estudantes na adaptação do PCE. As prioridades apontadas no grupo focal 

indicaram necessidades que, segundo eles, precisariam ser valorizadas ou 

ressignificadas, entre elas, o que mais gostavam na escola e o que deveria ser 

melhorado. Parte das observações coincidiam com prioridades da Secretaria 

Municipal de Educação, como a pintura do prédio da escola, outras foram detectadas 

especialmente pelos estudantes, o que comprova sua capacidade de contribuir com a 

percepção sobre mudanças indispensáveis no contexto escolar.  

As sugestões dos estudantes foram consideradas na adequação da proposta 

matriz, elaborada colaborativamente pelos docentes, para atender as especificidades 

das turmas do 5º ano. Tanto a ideia matriz como as adaptações são registradas na 

sequência, incluindo atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto e 

respectivos registros.  

A transcrição atende o segundo objetivo específico da pesquisa: sistematizar o 

Projeto Criativo Ecoformador (PCE) elaborado colaborativamente pelos docentes e os 

ajustes realizados em função das necessidades apontadas pelos estudantes do 5º 

ano no decorrer do grupo focal. Trata-se, portanto, da replicação, praticamente na 

íntegra, do planejamento dos docentes para o ano de 2018, sistematizado em forma 

de projeto (EMEB GLEIDIS RODRIGUES, 2018) e das ações realizadas para atender 

as necessidades levantadas pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. 

Parte da descrição dos organizadores conceituais do projeto são 

acompanhadas por imagens que representam o movimento realizado. Por meio delas, 

se demonstra, entre outras questões, algumas das transformações promovidas na 

escola e a implicação das famílias nas atividades realizadas. 

 

- Pensamento organizador - justificar 

 O ‘Projeto Criativo Ecoformador (PCE) -  Roda de Chimarrão: do cultivo à 

tradição das famílias de Timbó Grande’, teve como origem as preocupações de 

gestores e docentes com demandas sociais, ambientais, econômicas e culturais da 

realidade local. Estimular a formação de estudantes atentos a essas demandas e com 

capacidade de criar e implantar possibilidades para sua transformação foi um dos 

diferenciais que permearam o projeto. 
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No próprio documento do PCE elaborado, a proposta foi considerada uma 

forma de estimular a articulação do currículo com sua realidade de Timbó Grande. 

Entre as especificidades, destacou-se que é um dos 295 municípios de Santa Catarina 

e sua população chegou a 7.167 habitantes em 2010, estimando-se que chegasse a 

7.767 em 2017 (IBGE, 2017).  Também indicou como municípios limítrofes: Lebon 

Régis, Santa Cecília, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Porto 

União e Calmon. 

Em relação à criação do 

município, registrou que a mesma 

ocorreu em 26 de abril de 1989, 

sendo oficialmente instalado em 

1º de janeiro de 1990. Também 

situa o município no Planalto 

Norte Catarinense, na 

microrregião de Canoinhas, 

composta pelos municípios 

destacados Figura 4. 

Figura 4 - Cidades da microrregião de Canoinhas 

 
Fonte: adaptado de EBEM Gleides Rodrigues 
(2018) 

Ainda em relação à microrregião de Canoinhas, o documento situa que é 

considerada uma das economicamente mais frágeis do Estado de Santa Catarina, 

uma vez não possui uma atividade com alto valor agregado. 

Nesse contexto regional, apresenta, ainda, a taxa de escolarização do 

município que atingia 95,2% da população de 6 a 14 anos de idade, bem como o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB que chegou a 5,7 nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e 4,3 nos anos finais. Estes resultados posicionaram 

o munícipio em 7º nos anos iniciais e em 10º lugar nos anos finais na microrregião.   

Em relação à extensão territorial, o documento indica que o município ocupa 

um território é de 598,473 km², sendo que em 2010 somente 36,8 %   tinham 

esgotamento sanitário adequado e 20,3 % de arborização de vias públicas. Além 

disso, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 19.8 para 1.000 nascidos 

vivos e as internações devido a diarreias eram de 0.8 para cada 1.000 habitantes, 

conforme dados compilados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017). 

Amparando-se em outros dados fornecidos pelo IBGE, o PCE elaborado 

colaborativamente pelos docentes, contextualiza a economia do município, indicando 
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que Timbó Grande tinha no ano de 2015 um salário médio mensal de 1.7 salários 

mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

18.5%, ou seja, 1.415 dos 7.167 habitantes. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 37.8% da 

população nessas condições. 

Da mesma forma, registra dados do Produto Interno Bruto (PIB), indicando que 

per capita naquele ano era de R$ 22.583,11, o que o situava na 153º posição do 

Estado e a 11º posição da microrregião, formada por 12 municípios. Como forma de 

visualizar a realidade local, foi situado o índice que Joinville que ocupa o 1º lugar no 

ranking, tendo como PIB per capita 515.288,00.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010, por sua vez, 

era de 0,659 e a economia derivava da indústria (41%), agropecuária (36%) e serviços 

(23%) (IBGE, 2017). Destacou-se também que grande parte do território de Timbó 

Grande é coberto por áreas de reflorestamento de pinus e eucalipto (TIMBÓ 

GRANDE, 2017). É também neste contexto que a produção de erva-mate se destaca 

(IBGE, 2017). 

Tendo como contexto a realidade aqui sistematizada, registra-se, ainda, no 

PCE que trabalhar essa realidade, articulada ao currículo escolar, é fundamental para 

que os estudantes percebam a aplicabilidade do conhecimento trabalhado na 

escola, bem como sua pertinência, além de vivenciar uma prática  pedagógica que 

estimule a análise crítica em relação à realidade local e seu confronto com outros 

contextos, bem como a capacidade de resiliência ao projetar soluções para os 

problemas diagnosticados e implantar as que  são  pedagogicamente  viáveis.  Esses 

conceitos, sitematizados na  Figura  5, constituíram os eixos fulcrais da intervenção. 

          Em seu desenvolvimento, o 

envolvimento da produção de erva-mate na 

proposta, sua industrialização, 

comercialização e consumo, bem como a 

roda de chimarrão acompanhada por 

tocadores de gaita formaram os conectores 

entre o currículo e realidade, dinamizando 

um ensino contextualizado, fortalecido pela 

articulação teórico-prática.  

Figura 5 - Eixos fulcrais da intervenção 

 
Fonte: EBEM Gleides Rodrigues (2018) 
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As implicações dessas condições são relevantes para superar aquilo que Morin 

(2009) considera uma inadequação entre os conhecimentos compartimentados entre 

disciplinas e os problemas da realidade. Nesse sentido, o PCE elaborado se traduz 

pela busca por um paradigma educacional que favorece a articulação entre o currículo 

e a realidade local e global e a aproximação entre teoria e prática. 

 

- Epítome: impactar 

           Para criar um clima favorável à 

aprendizagem, gestores, docentes e 

profissionais técnicos viabilizaram 

diferentes atividades, entre elas, a 

organização de um canteiro projetado e 

construído por uma das turmas. Essa era 

uma forma de despertar o interesse por 

questões que ultrapassam o quadro de 

giz, os livros e os cadernos e, conforme 

indica González Velasco (2018), religar os 

conhecimentos. 

Figura 6 - Início da intervenção com o 5º 
ano 

 
Fonte: acervo da pesquisadora 

 Algumas turmas também iniciaram o projeto com uma roda de chimarrão. A 

atividade pretendia valorizar a cultura local e as pessoas que a difundem, ampliando, 

nesse processo, as possibilidades para conectar currículo e realidade.   

 

- Objetivos: almejar 

Como objetivo geral, o PCE teve como ação e intenção ‘ampliar a 

aprendizagem em relação aos diferentes componentes curriculares, por meio de 

ações que articulem o currículo à realidade local e sua comparação com outros 

contextos, favorecendo a aplicabilidade do conhecimento, sua pertinência, bem como 

a análise crítica e a resiliência no sentido de projetar e implementar soluções que 

melhorem o bem-estar individual, social e ambiental e valorizem a cultura do município 

de Timbó Grande.  

Os objetivos específicos, por sua vez, tinham como função articular o objetivo 

geral à cada uma das áreas de conhecimento, tal como exemplificado na sequência: 
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- Língua Portuguesa: 

 Utilizar situações da realidade social e do cotidiano imediato de forma que 

compreendem tanto a língua oral, escrita e ortográfica, situando-a como a 

representação do processo, com diferentes usos culturais. 

 Desenvolver a capacidade de uso da linguagem oral e escrita em situações 

múltiplas, ampliando a compreensão, a interpretação e a análise dos 

diversos gêneros textuais existentes na sociedade, respeitando as 

variedades linguísticas e tendo a leitura como fonte de informação e 

ampliação de seu conhecimento.   

 Desenvolver a capacidade crítica e as habilidades de produção espontânea, 

procurando avançar em suas hipóteses sobre leitura e escrita.  

 Articular a compreensão da palavra no texto e no contexto, por meio de 

atividades que envolvam a escuta e a pesquisa. 

 Valorizar a cultura regional em atividades que aprimorem a leitura, 

interpretação e produção textual, visando a formação de estudantes 

expressivos, criativos, críticos e transformadores e que se utilizam das 

regras gramaticais, de recursos expressivos e efeitos de sentido na 

compreensão de textos e em seu registro e socialização.  

 

- Ciências: 

 Ampliar o conhecimento sobre o corpo e o desenvolvimento de atitudes de 

higiene e proteção em relação a si, aos outros, ao ambiente em que vive e 

aos costumes locais, tais como a cultura do erva-mate. 

 Compreender a natureza num todo dinâmico, identificando o ser humano 

como parte integrante e agente de transformação. 

 Compreender a natureza como um todo e a responsabilidade humana na 

preservação da vida no município. 

 Compreender a natureza através dos estudos com a importância do solo, 

rochas, água, ar, observando as transformações do solo como recurso 

natural e necessário para a produção da erva-mate. 

 Compreender a natureza como um todo, explorando as diversidades para 

melhor desenvolvimento da vida. 
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- Matemática: 

 Desenvolver a percepção e a descoberta de um mundo lógico, repleto de 

relações, expressões e conceitos matemáticos, dentro de um contexto que 

envolva capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar, criar 

e avaliar, visando a compreensão e representação da realidade na qual a 

criança está inserida. 

 Solucionar situações-problema que envolvam as quatro operações e utilizem 

conhecimentos de acordo com a realidade do município. 

 Desenvolver o conhecimento lógico matemático, por meio de resolução de 

problemas, que envolvam as quatro operações, além de ler, escrever, 

interpretar e contextualizar a geometria, grandezas e medidas, relacionando-

as ao cultivo da erva-mate. 

 Ampliar o conhecimento lógico matemático, utilizando conhecimentos 

contextualizados referentes à geometria noções de grandezas, medidas, 

estatísticas, probabilidades e situações problemas. 

 

- História: 

 Ampliar o conhecimento da realidade próxima, por meio da análise e registro 

da sua história de vida. 

 Construir a noção de temporalidade histórica e diferentes formas de registro, 

envolvendo a realidade pessoal e a relação estabelecida bairro/município, 

observando as transformações ocorridas e as demandas da realidade na 

qual está inserida, considerando os processos históricos culturais. 

 Acessar conhecimentos científicos que ofereçam subsídios para que 

desenvolvam a capacidade de identificar e avaliar as ações dos homens 

referentes à colonização e suas consequências nas diferentes épocas. 

 Reconhecer-se como um ser histórico a partir de análises da realidade 

regional, situando a contribuição dos nossos antepassados até a conquista 

dos direitos trabalhistas. 
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- Arte 

 Desenvolver o potencial artístico, por meio do estímulo à criatividade, ao 

processo de coordenação motora, produção de artesanatos, pinturas, 

desenhos, croquis, entre outros, visando o aprendizado prazeroso e a 

valorização da cultura histórica e social. 

 Desenvolver o potencial artístico, por meio do estímulo à criatividade, ao 

processo de coordenação motora, produção de artesanatos, pinturas, 

desenhos, croquis, entre outros, visando o aprendizado prazeroso e a 

valorização da cultura histórica e social. 

- Geografia 

 Ampliar a noção espaço-temporal, a partir do contexto em que reside e 

estuda, estimulando o sentido de pertencimento e o reconhecimento da 

cultura local. 

 Reconhecer o lugar de vivência e suas condições geográficas, 

compreendendo o papel da sociedade na construção do território, da 

paisagem e da cultura regional. 

 Reconhecer o papel do ser humano e suas contribuições para a preservação 

do ambiente e do espaço para o cultivo da erva-mate. 

 Contextualizar conceitos de relevo, clima, hidrografia, vegetação a partir da 

realidade do município e as atividades econômicas do campo e da cidade, 

visando o reconhecimento da influência dos elementos naturais e humanos. 

Áreas como Educação Física também se implicaram na proposta. Por isso, 

além dos registrados, o documento do PCE, elaborado coletivamente, apresenta 

outros objetivos específicos. 

Essa articulação dos objetivos específicos ao geral conota a valorização da 

perspectiva de ensino transdisciplinar.  Ela, contudo, não subestima a importância da 

disciplinaridade, pois a compreensão do mundo atual não pode ser inscrita na 

pesquisa disciplinar, como afirma Nicolesccu (1997). 
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- Legitimação teórica: fundamentar  

 Como a metodologia do PCE prioriza a articulação entre o currículo escolar e a 

realidade, valorizando, nesse processo, diferentes conhecimentos (filosóficos, do 

senso comum, artístico-culturais...), sem subestimar a relevância do acesso e 

aprofundamento de conhecimentos científicos e técnicos,  a proposta elaborada no 

coletivo dos docentes previu o acesso diferentes fontes de pesquisa, entre eles os 

apresentados na Figura 6:  

a) Site da Embrapa e da EPAGRI: que disponibilizam informações técnicas 

sobre a erva-mate;  

b) Site do Instituto Brasileiro da Erva-Mate (IBRAMATE): cuja função é 

promover e ordenar institucionalmente o setor ervateiro em âmbito regional, 

nacional e internacional = https://clubedomateoficial.com.br/item/ibramate;  

c) Site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): que 

disponibiliza vídeos e outros materiais relacionados à erva-mate 

(http://www.ufrgs.br/alimentus1/objetos/erva-mate/#/apresentacao.html). 

Figura 7 - Sites para pesquisas sobre a erva-mate 

 
 

Fonte: EBEM Gleides Rodrigues (2018) 

Também foram utilizados infográficos com informações nutricionais, dados de 

produção e comercialização, entre outros, e documentários como os relacionados na 

sequência: 

- VT Erva-mate história:  

 https://www.youtube.com/watch?v=O1thf_bQxAM 

- UPFTV Reportagem - Produção Erva Mate 

https://clubedomateoficial.com.br/item/ibramate
http://www.ufrgs.br/alimentus1/objetos/erva-mate/#/apresentacao.html
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 https://www.youtube.com/watch?v=nb3RJwYCgv0 

- Erva mate - Produção no Planalto Norte SC  

https://www.youtube.com/watch?v=sVoVkKXNgcg 

- Me gusta el mate sin trabajo infantil 

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/documentario-argentino-revela-

tragedia-da-producao-da-erva-mate-21465442 

- Como preparar o solo para o plantio da erva-mate - Rio Grande Rural  

https://www.youtube.com/watch?v=2g4QEhusBKU 

Livros também foram utilizados durante a intervenção, entre eles, os indicados 

na Figura 8. 

Figura 8 - Livros indicados para o desenvolvimento do Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

   
Fonte: EBEM Gleides Rodrigues (2018) 

Além dessas fontes, foram utilizados os livros didáticos de uso rotineiro da 

escola e outros materiais acessados durante o ano letivo. 

- Legitimação pragmática: conectar 

 Como alternativas de conectar o currículo à realidade dos estudantes e de 

suas famílias, foram previstas pelos docentes na elaboração da proposta atividades 

como as registradas na sequência: 
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- roda de chimarrão acompanhada por tocadores de gaita; 

- aulas de campo em propriedades que se dedicam à produção de erva-mate; 

- cultivo de uma muda de erva-mate e criação da ‘Praça da Erva-mate’ no 

pátio da escola; 

- produção de paródias, poesias e teatros retratando a realidade local da 

produção, industrialização, comercialização e uso da erva-mate; 

- estudo de documentos sobre a história da produção de erva-mate na cidade 

de Timbó Grande e região; 

- representação em cartazes e/ou pinturas na parede da rota da erva-mate 

produzida no município; 

- hora do chá, envolvendo diferentes misturas com erva-mate; 

- elaboração de um material didático com a identificação dos gaiteiros de 

Timbó Grande que animam as rodas de chimarrão. 

- Perguntas geradoras: pesquisar 

Entre as perguntas geradoras, são registras na sequência as levantadas 

pelos docentes na elaboração do PCE: 

- De onde vem a erva-mate? 

- Que cuidados precisam ser tomados ao plantar uma muda de erva-mate? 

- Por que a erva-mate deve ser cultivada de forma diferente que outros 

produtos cultivados em propriedades agrícolas de Timbó Grande? 

- Qual é a diferença do valor pago ao produtor por cada quilo de erva-mate e 

quanto custa no supermercado? 

- Que músicas mais são tocadas em Timbó Grande durante as rodas de 

chimarrão? 
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- Quem são os gaiteiros de Timbó Grande que animam as rodas de 

chimarrão? 

Além destas, novas perguntas surgiram durante o desenvolvimento da 

intervenção, em função das demandas surgidas com a realização das atividades. 

- Metas: concretizar 

Como metas centrais para serem atingidas até o final do ano letivo, pretende-se: 

- criar a ‘Praça da erva-mate’; 

- produzir um livro de receitas à base de erva-mate; 

- produzir materiais didáticos envolvendo a erva-mate, as rodas de chimarrão e 

os gaiteiros; 

- criar simulados para avaliação da aprendizagem, envolvendo o contexto da 

erva-mate; 

- organizar um documentário envolvendo os resultados do projeto. 

- Polinização 

Além desses organizadores conceituais, o PCE definiu conteúdos, atividades, 

recursos, forma de avaliação e ações para seu encerramento. Enquanto as atividades 

são sistematizadas na sequência, comprovando seu desenvolvimento durante o ano 

letivo, o encerramento que recebe como título ‘Polinização’, consistiu na permanência 

dos cenários de aprendizagem criados na escola, na disponibilização de materiais 

didáticos confeccionados e na primeira Gincana Criativa Ecoformadora, realizada em 

colaboração com as famílias e a comunidade em geral. A gincana também tem 

registros fotográficos inseridos na sequência, quando se destaca a criação de 

cenários alternativos de aprendizagem.  

Antes do detalhamento das atividades, destaca-se que especificamente no 5º 

ano foram consideradas as sugestões elencadas pelos estudantes quando da 

participação do grupo focal. Por isso, grande parte dos registros que seguem 

envolvem os estudantes das turmas do ano mencionado. 
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4.2.1 Atividades vinculadas ao Projeto Criativo Ecoformador (PCE) - Roda de 

chimarrão: do cultivo à tradição das famílias de Timbó Grande 

 

 Parte das atividades sistematizadas na sequência foi realizada exclusivamente 

com a turma que participou do grupo focal e a que participou da entrevista, outras, 

contudo, envolveram todos os estudantes da escola. 

- Roda de Chimarrão 

O projeto família na escola existe em âmbito nacional e, no caso da intervenção, 

integrou-se ao PCE proposto, constituindo-se a partir do formato de Roda de 

Chimarrão. Em função do convite enviado às famílias, esperava-se a participação de 

um percentual expressivo. Além disso ter acontecido, algumas famílias também 

colaboraram em sua organização e em ações específicas realizadas durante o evento, 

como pode ser observado na Figura 9. 

Figura 9 - Dia da família na escola motivada pela roda de chimarrão 

 

 

 
Fonte: acervo da pesquisadora 
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- Atividades de campo 

 

           As atividades de campo tiveram como uma 

das intenções conhecer o processo de cultivo, a 

poda e a preparação da erva-mate, a 

industrialização e posterior comercialização. O 

contato com a realidade do produtor possibilitou 

que os estudantes tivessem acesso a informações 

que puderam confrontar com as pesquisadas em 

site especializados, livros, vídeos e outras fontes. 

Ao serem consideradas em atividades que antes 

ocorriam rotineiramente na escola, como a 

produção textual, essas informações acessadas 

Figura 10 - Aula de campo e 
propriedade agrícola 

 
Fonte: Helinski (2019) 

no contato com a realidade e por meio de diferentes fontes de pesquisa, ampliaram 

as possibilidades para a pertinência do ensino. 

 

- Criação de cenários alternativos e a primeira Gincana Criativa Ecoformadora 

 

 A possibilidade de criar cenários alternativos de aprendizagem coincidiu com a 

necessidade de melhorar a escola. Parte dos cenários foram criados em diferentes 

momentos (Figura 11), outros foram realizados no dia da Gincana Criativa 

Ecoformadora (Figura 12). 

Figura 11 - Criação de cenários de aprendizagem em diferentes momentos do ano letivo 
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Fonte: acervo da pesquisadora 
 

Figura 12 - Cenários de cenários de aprendizagem criados durante a Gincana de 
Ecoformação 

  

 

  

Fonte: acervo da pesquisadora 
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- Roda de chimarrão na sala de aula e distribuição de mudas de erva-mate 

 

Como forma de valorizar a cultura e produção que estimula o desenvolvimento 

econômico do município, a turma do 5º ano, envolvida na entrevista, realizou uma 

distribuição de mudas de erva-mate, precedida por uma roda de chimarrão em sala 

de aula. Uma das mudas foi plantada na própria escola, sendo considerada, a partir 

de então, um símbolo que representa a comunidade no contexto escolar. 

Figura 13 - Roda de chimarrão e distribuição de mudas de erva-mate 

  
Fonte: acervo da pesquisadora 

 

 

- Articulação teórico-prática 

 

As aulas de campo e as demais atividades envolvendo a realidade local foram 

determinantes para trabalhar conteúdos previstos no planejamento anual. Entre esses 

conteúdos, destaca-se a resolução de problemas, a produção textual e a história e 

geografia local e seu confronto em relação a outros contextos, como os territórios 

catarinense e brasileiro. 

Figura 14 - Produção textual articula às aulas de campo e pesquisas complementares 

  
Fonte: acervo da pesquisadora 

 
 

 Além da relevância do repertório de conhecimentos apropriado por meio das 

aulas de campo e das diversas pesquisas, os estudantes foram estimulados a explorar 
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diferentes gêneros textuais, ampliando a visão sobre a relevância social da escrita. A 

Figura 15 representa parte das produções textuais realizadas pelos estudantes. 

 
Figura 15 - Implicação de diferentes gêneros textuais na produção textual articula às aulas 

de campo e pesquisas complementares 

  

 
 

Fonte: acervo da pesquisadora 
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Figura 16 - Articulação das aulas de campo e pesquisas complementares com atividades 
vinculadas a diferentes áreas do conhecimento 

        As atividades práticas, realizadas nas 

aulas de campo, e as que envolveram 

pesquisas em diferentes fontes, 

favoreceram a articulação e diferentes 

conteúdos com a temática do PCE. Por meio 

delas, priorizavam-se objetivos propostos 

para a aprendizagem dos estudantes, 

apresentados neste capítulo.  

 

 

Fonte: acervo da pesquisadora 

São exemplos de objetivos implicados na realização das atividades: a) ampliar 

a noção espaço-temporal, a partir do contexto em que reside e estuda, estimulando o 

sentido de pertencimento e o reconhecimento da cultura local; b) articular a 

compreensão da palavra no texto e no contexto, por meio de atividades que envolvam 

a escuta e a pesquisa; c) valorizar a cultura regional em atividades que aprimorem a 

leitura, interpretação e produção textual, visando a formação de estudantes criativos, 

críticos e transformadores e que se utilizam das regras gramaticais, de recursos 

expressivos e efeitos de sentido na compreensão de textos e em seu registro e 

socialização.  

 

- Melhorias na infraestrutura da escola 

 

Além das iniciativas sistematizadas nas seções anteriores, as sugestões das 

crianças influenciaram na inclusão de mais frutas na merenda escolar. O atendimento 

da observação que toda a escola precisava de melhora também foi contemplada com 

a troca de vidros quebrados e da pintura do prédio, conforme registrado na Figura 17. 
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Apesar das duas últimas medidas estarem contempladas em um projeto de 

revitalização da escola, aprovado pelo governo municipal antes do desenvolvimento 

do PCE, os estudantes demonstraram estar atentos às reais necessidades da escola, 

especialmente as relacionadas à infraestrutura geral.  

Figura 17 - Revitalização da escola 

  

Fonte: acervo da pesquisadora 

 

4.3 A PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE A PERTINÊNCIA DO ENSINO 

A docente responsável pela turma de 5º ano, formada por estudantes que 

participaram da entrevista, tem formação em Pedagogia e Especialização na área da 

Educação. Integra o quadro de profissionais efetivos da Rede Municipal de Timbó 

Grande e tem menos de 40 anos.   

Ao ser questionada se a necessidade de estimular o sentimento de 

pertencimento foi considerada na elaboração e desenvolvimento do Projeto PCE que 

envolveu a erva-mate, ela respondeu que sim. Também afirmou que o assunto foi 

amplamente estudado, valorizando a cultura que faz parte das famílias dos estudantes 

ou dos que têm, minimamente, contato com ela. 

Quanto à atividade que mais estimulou a pertinência do ensino, a docente optou 

pela roda de chimarrão que envolveu as famílias. Essa observação coincide com a 

percepção de alguns estudantes registrada na próxima seção. 

A articulação com a cultura local também foi destacada quando a profissional 

foi questionada sobre aspectos da realidade dos estudantes que foram articulados 

aos conteúdos. Ela mencionou como exemplos a pesquisa sobre o chimarrão, a aula 

de campo em que tiveram acesso à produção da erva-mate, sua forma de cultivo e a 

preparação que antecede a sua comercialização. 
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Em relação aos conteúdos específicos, a docente indicou que foi possível 

trabalhar os previstos no planejamento anual e contemplados na elaboração do PCE, 

entre eles, as condições histórias e geográficas de contextos mais amplos, 

especificidades da área de Ciências, as situações-problema e diferentes gêneros 

textuais. Também indicou que nesse processo, um dos grandes diferencias da 

proposta foi possibilitar a articulação de conteúdos com a realidade que é vivenciada 

pelos estudantes.  

Sobre o interesse dos estudantes, a docente relatou que se mostraram mais 

motivados a partir do momento que perceberam o destaque que estava sendo dado à 

realidade deles e de suas famílias. Por isso, ao indicar quatro termos que 

caracterizavam os estudantes durante o desenvolvimento do PCE, ela selecionou os 

seguintes: a) motivados; b) comprometidos; c) criativos; d) participativos.  

 

4.4 A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A PERTINÊNCIA DO ENSINO 

 

 Para conhecer a percepção dos estudantes em relação às contribuições do 

‘Projeto Criativo Ecoformador (PCE): do cultivo às tradições das famílias de Timbó 

Grande’ no estímulo à pertinência do ensino, foram incluídas na entrevista questões 

sobre a implicação da realidade na sala de aula, as atividades em que isso foi feito e 

que aspectos foram trabalhados, entre outras condições.  

 

- Condições da realidade trabalhadas em sala de aula 

 O E1 destacou o próprio chimarrão, o E2 e o E5 a roda de chimarrão, o E3 

optou por comentar que foram “[...] várias coisas legais” e o E4 mencionou diferentes 

dados que foram coletados na entrevista realizada por ele e pelos colegas com os 

avós, pais e vizinhos.  

 

- Atividade que mais envolveu a realidade dos estudantes 

O E1 destacou a roda de chimarrão, o contato com a propriedade de cultivo de 

erva-mate e a distribuição de mudas, o E2 optou pela produção textual que envolveu 

o que estudaram sobre a erva-mate e o E3 indicou a música sobre a erva-mate e a 

roda de chimarrão em sala de aula. O E4, por sua vez, mencionou o dia que 

começaram a conversar sobre a erva-mate na sala de aula e sobre o chimarrão que 
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o seu pai e mãe tomam, enquanto o E5 lembrou da receita do bolo que 

experimentaram.  

 

- Aspectos da realidade destacados durante o desenvolvimento do projeto  

 O E1 indicou o cultivo da erva-mate e a seu uso no chimarrão, o E2 também 

mencionou a erva-mate que faz parte de sua vivência, o E3 a história da erva-mate 

que pode pesquisar e as músicas sobre o assunto. Já o E4 indicou a história da erva-

mate conhecida pelo seu avô e por alguns vizinhos, enquanto o E5 destacou que não 

conhecia a erva-mate, mas que se informou sobre ela com seu pai e depois teve a 

oportunidade de conhecer na propriedade visitada.  

 

- Conteúdos trabalhados de forma articulada às atividades práticas 

 O E1 indicou a música do gaiteiro e sua exploração na Língua Portuguesa, o 

E2 ressaltou que foram trabalhados vários assuntos da realidade e que os mesmos 

foram explorados em atividades envolvendo cálculos e partes das plantas.  

O E3 destacou os gêneros textuais, entre eles, receitas e poemas, bem como 

a exploração da realidade em atividades das disciplinas de Matemática, Ciências e 

História. O E4 e o E 5 indicaram as músicas, os desenhos, as histórias locais e outros 

assuntos pesquisados.  

 

- Mudanças em relação às práticas pedagógicas de anos anteriores 

O E1 indicou que foram exploradas mais músicas e feitas muitas atividades 

diferentes, o E2 concluiu que foram atividades mais importantes para a realidade deles 

e o E3 e o E5 lembraram da possibilidade de poder participar mais de atividades bem 

diversificadas, enquanto o E4 comentou que foram valorizadas histórias que aprendeu 

com o pai e com a mãe. 

Essa condição coincide com o olhar transdisciplinar, estimulando que novas 

formas de conhecimento possam dar conta da complexidade atual.  Nesse ínterim, se 

torna possível o diálogo em relação a um problema, circunstância, situação ou 

elemento, favorecendo também condições para analisar e pensar em novas maneiras 
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de se produzir conhecimento em determinado espaço ou lugar, conforme indicam Brito 

et al. (2015).  

 

- Mais facilidade para aprender  

 Ao serem questionados se foi mais fácil aprender quando os docentes tratavam 

de assuntos da realidade deles, todos afirmaram que sim. Como exemplo, o E1 e o 

E4 afirmaram que isso ocorreu porque já sabiam algo relacionado aos assuntos 

debatidos, o E2 porque dessa maneira entendia mais os assuntos trabalhados, o E3 

porque os pais e até o avô puderam ajudar nas atividades e o E5 porque eram coisas 

que já conhecia e o que eu não sabia poderia perguntar ao pai. 

  

4.5 INDISSOCIABILIDADE ENTRE PERTINÊNCIA E TRANSDISCIPLINARIDADE E 

ECOFORMAÇÃO 

 

 Mesmo que um projeto seja elaborado pelos docentes com a intenção de 

articular o currículo à realidade dos estudantes, é indispensável que ele passe por um 

processo de ajuste para valorizar as demandas indicadas pelos discentes. Nesse 

sentido, o fato de observar que os estudantes praticamente restringiam a função da 

escola às condições cognitivas/intelectuais, reforçou a necessidade de investir em 

aulas de campo que ampliassem a interação e a aprendizagem em cenários 

alternativos de aprendizagem. Nessa mesma direção, considerou-se indispensável a 

preferência por atividades mais lúdicas, a incorporação de fatos da vida e de 

conhecimentos em permanente transformação e a revitalização da escola.  

 A partir disso, o ‘Projeto Criativo Ecoformador (PCE) – Roda de chimarrão: da 

produção às tradições das famílias de Timbó Grande’ dialogou com reais 

necessidades de estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, foi 

determinante o comprometimento coletivo, pois parte das mudanças foram 

asseguradas pela articulação de gestores do município, das famílias e da comunidade 

em geral, dos profissionais da escola e dos estudantes.  

 A pertinência do ensino depende, portanto, de interações que vão além da sala 

de aula. Da mesma forma, dependem da interação entre as diferentes áreas do 

conhecimento e destas com a realidade.   
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 Um ensino pertinente, portanto, caracteriza uma perspectiva 

transdisciplinar, pois considera em seu desenvolvimento o que está entre, além e 

através das disciplinas. Essas são condições implícitas no conceito de 

transdisciplinaridade referenciado por Nicolescu (1997, 2014).  Da mesma forma, 

caracteriza uma perspectiva ecoformadora, pois “[…] os fundamentos da ecoformação 

são um convite para o reencontro e para diálogo entre o natural e o cultural […]” para 

que, ao reencontrarem 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). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Transitar de um ensino descontextualizado a uma perspectiva transdisciplinar 

e ecoformador é um desafio, mas também uma possibilidade quando se investe na 

pertinência do ensino. Esta pesquisa-ação, ou seja, pesquisa com intervenção, 

priorizou possibilidades para tornar viável essa transição. 

Ao se comprometer com o estímulo à pertinência do ensino em escola pública 

de Educação Básica, por meio de um projeto que articulou teoria e prática e aproximou 

o currículo da realidade, a intervenção criou possibilidades para superar um ensino 

centrado na dimensão cognitiva/intelectual para que os estudantes pudessem passar 

a vivenciar experiências em novos contextos e na interação com diferentes 

pessoas/profissionais, caracterizando um processo que abrange o que está entre, 

através e além das disciplinas, atendendo, dessa forma, as premissas da 

transdisciplinaridade, bem como aquilo que se define no compromisso com o bem-

estar individual, social e ambiental e que se traduz pela ecoformação. 

Para tanto, o ‘Projeto Criativo Ecoformador (PCE) - Roda do chimarrão: do 

cultivo à tradição das famílias de Timbó Grande’, elaborado colaborativamente pelos 

docentes de gestores da EMEB Gleides Rodrigues durante a primeira etapa do 

Programa de Formação-Ação em Escolas Criativas, que ocorreu em fevereiro de 

2018, acentuou algumas atividades já previstas e também ajustou outras para atender 

demandas indicadas pelos estudantes que participaram do grupo focal. 

Entre essas demandas, se destacou a necessidade de implicar condições que 

ultrapassam a dimensão cognitiva, em função de que a metodologia não pode se 

limitar somente ao atendimento desse quesito, especialmente quando a intenção é 

superar um ensino sustentado pelo paradigma positivista. Além disso, as relações 

humanas foram fortalecidas, valorizando o que já era visto como relevante no interior 

da escola para ampliar a interação com as próprias famílias.  

Em relação ao formato das atividades, considerou-se indispensável a 

preferência por atividades mais lúdicas e dinâmicas, condição que permeou a vários 

momentos da intervenção. São exemplos, a elaboração de textos envolvendo receitas 

e a construção e resolução de situações-problema envolvendo a realidade estudada 

e resultados das pesquisas realizadas.  

Ainda que a visão dos estudantes em relação ao ensino se limitasse 

praticamente às obrigações cognitivas, era preciso avançar para que abrangesse 
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fatos da vida e áreas do conhecimento em permanente transformação. Por isso, 

considerou-se que durante a intervenção era necessário superar a visão de que a sala 

de aula é um dos únicos cenários para aprendizagem. Portanto, ao mesmo tempo em 

que se procurava ampliar a relação entre texto e contexto era necessário transformar 

o espaço da escola, pois enquanto a parte externa requisitava uma revitalização, a 

parte interna evidenciava a necessidade de superar práticas pedagógicas que 

suprimem o protagonismo dos estudantes e a pertinência do ensino. 

Diante dessa demanda, foi determinante o compromisso da Prefeitura 

Municipal de Timbó Grande e da Secretaria de Educação de investir na revitalização 

da escola, enquanto gestores, docentes, profissionais técnicos, estudantes, famílias e 

membros da comunidade em geral viabilizavam outras mudanças no contexto escolar. 

Em relação à pertinência do ensino, a percepção da docente responsável pelo 

desenvolvimento da proposta junto aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental 

coincidiu com essa busca ao destacar que na elaboração e desenvolvimento do PCE 

que envolveu a erva-mate, a realidade dos estudantes e de suas famílias foi 

priorizada. Ao destacar exemplos, indicou atividades que os estudantes também 

mencionaram na entrevista, entre elas, as que fortaleceram a articulação entre a 

cultura local e os conteúdos, incluindo o acesso à produção da erva-mate, sua forma 

de cultivo e a preparação que antecede a sua comercialização. 

O fato de articular essas temáticas aos objetivos propostas nas diferentes áreas 

do conhecimento estimulou também o interesse dos estudantes que, de acordo com 

a docente investigada, passaram a ser mais motivados, comprometidos, participativos 

e criativos, evidenciando, dessa forma, o seu protagonismo. Essas características 

coincidem com a percepção dos estudantes quando alegaram que em sala de aula 

foram trabalhadas condições que permeiam as suas realidades, entre elas, a 

entrevista realizada com os avós, pais e vizinhos, a roda de chimarrão, o contato com 

a propriedade de cultivo de erva-mate e a distribuição de mudas, a produção textual 

que envolveu o que estudaram, a música sobre a erva-mate e a receita do bolo que 

puderam experimentaram. 

Nesse processo, foi evidenciada a relevância do uso de diferentes estratégias 

didáticas, tais como as aulas de campo, o envolvimento na construção de cenários de 

aprendizagem alternativos e o envolvimento das famílias nas atividades da escola. 

Especificamente sobre a aula de campo na propriedade que cultiva erva-mate, 

observou-se que a mesma ofereceu condições para confrontar conhecimentos 
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tradicionais aos técnicos e científicos, além de oportunizar o contato com 

conhecimentos não dominados anteriormente.  

Para os estudantes, o ‘Projeto Criativo Ecoformador (PCE) – Roda de 

chimarrão: do cultivo à tradição das famílias de Timbó Grande’ provocou mudanças 

na prática pedagógica. Isso ficou perceptível quando mencionaram que passaram a 

participar mais de atividades bem diversificadas, quando registraram que foram 

valorizadas histórias que aprenderam com familiares. Estratégias como essas 

facilitaram a aprendizagem, pois segundo afirmações de parte dos estudantes 

entrevistados, os novos conteúdos eram conectados ao que já sabiam, além dos 

familiares poderem ajudar nas atividades. 

Apesar dos avanços em relação à pertinência do ensino, a pesquisa também 

teve limitações. Entre elas, a dificuldade de registrar sistematicamente relatos dos 

estudantes que poderiam servir para conhecer com mais profundidade os impactos 

da intervenção.  

Em relação a futuras pesquisas, sugere-se justamente a ampliação de técnicas 

e instrumentos de pesquisa que possibilitem o levantamento permanente de dados. 

Também se indica a possibilidade de realizar pesquisas sobre a pertinência do ensino 

em outros contextos que utilizam a metodologia PCE, além de confrontar os 

resultados com pesquisas aplicadas em escolas que norteiam o ensino pelo 

paradigma positivista.  
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