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Resumo 

Este trabalho tem por propósito relatar a experiência de ensino e aprendizagem de caráter 

transdisciplinar realizada em uma escola de Ensino Fundamental no município de São 

Francisco do Sul SC. A Transdisciplinaridade pode ser considerada como uma abordagem 

pedagógica científica que visa à unidade do conhecimento, procurando estimular nova 

compreensão da realidade e articular elementos que passam entre, além e através das 

disciplinas. As atividades foram desenvolvidas pela parceria entre o IFC Campus Araquari e a 

Escola Municipal de Educação Básica Waldemar da Costa através do Pibid, com projeto 

intitulado “Produção Intuitiva de Pigmentos Naturais”. Com a premissa de ampliar as 

possibilidades de acesso a metodologias de estudo científico e apropriação de habilidades 

motoras e de conhecimento, a produção de tintas naturais foi a atividade que conduziu os 

estudantes e possibilitou discussões de conteúdos nas disciplinas de Artes, Ciências, Geografia 

e História, componentes obrigatórios do currículo escolar de acordo com as Diretrizes e Bases 

para a Educação. A temática que norteou as atividades e as disciplinas surgiram em segundo 

plano na organização do processo, que priorizou a participação protagonista dos envolvidos na 

construção dos saberes individual e coletivo. A experiência comprovou que o uso de 

ferramentas alternativas e adoção de metodologias de ensino como a transdisciplinaridade 

promoveu uma prática de ensino e aprendizagem de caráter significativo. A subjetividade, a 

contextualização com o cotidiano e a manifestação de opiniões dos alunos foi mais 

oportunizada se comparado ao ensino tradicional. A transdisciplinaridade no ensino é possível 

no nível fundamental de e amplia a concepção dos estudantes sobre o mundo a sua volta e as 

relações entre seu cotidiano e o conteúdo a qual tem acesso no âmbito escolar. 
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Introdução 

A escola é considerada a instituição apta a educar indivíduos e formá-los moral, 

intelectual e socialmente para exercerem o papel de cidadãos e contribuir para o 

desenvolvimento da sua comunidade. Seja por meio da convivência com os demais colegas ou 

possibilidades de acesso ao conhecimento, é ponto de referência quando se trata de organização 

e formação social. Entretanto, o processo de ensino e aprendizagem adotado por grande parte 

das escolas consiste na modalidade cartesiana, estagnada e distante da realidade quanto aos 

avanços tecnológicos e mudanças na dinâmica da sociedade. Harper, Ceccon, Oliveira e 

Oliveira (1987) fazem crítica a tal configuração apontando que: 

“A escola é um mundo à parte, fechado e protegido, onde a criança é confinada como 

um pacote registrado, cuidadosamente controlado, separada da vida, inserida num 

mundo de ritos imutáveis, uniforme, de comunicação artificial, com conteúdos 

estranhos que não tem qualquer utilidade imediata para os alunos, desligados da 

realidade cotidiana e rigidamente hierarquizados.” (HARPER; CECCON; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1987, p. 59). 

O ensinar de modo compartimentado, organizado em disciplinas distintas, cada qual 

com seus objetos de estudos específicos têm o intuito de “informar” os alunos, contentando- se 

que estes saibam respostas prontas para problemas já resolvidos, dificultando o 

desenvolvimento de novas habilidades cognitivas e o despertar do senso crítico, analítico e 

criativo dos estudantes. A nova configuração social exige indivíduos capazes de responder a 

antigos problemas de maneira inovadora, diferenciada e original, sem contar as demais 

problemáticas que surgem, como questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, éticas e 

ambientais.  

Diante do exposto, este trabalho tem por propósito relatar a experiência de ensino e 

aprendizagem de caráter transdisciplinar realizada em uma escola de Ensino Fundamental no 

município de São Francisco do Sul SC. Através do Projeto intitulado “Produção Intuitiva de 

Pigmentos Naturais”, os participantes exploraram diversos temas relacionados ao currículo 

escolar por meio de práticas não convencionais de ensino, onde a temática norteou as atividades 

e as disciplinas surgiram como segundo plano na organização do processo, priorizando a 

participação ativa e protagonista dos envolvidos na construção do saber individual e coletivo. 

As atividades foram desenvolvidas graças à parceria entre o IFC Campus Araquari e a 

Escola Municipal de Educação Básica Waldemar da Costa através do Pibid, descrita no trabalho 

de Ribeiro, Calocci e Rossa (2014, p.2) com as seguintes palavras: 
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é uma iniciativa 

para o aperfeiçoamento e valorização da formação de professores para a Educação 

Básica. O Programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos 

de iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior, como o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Araquari, 

que oferece o Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas [...] que tem por objetivo 

a formação integral de profissionais habilitados para atuarem como docentes em 

escolas do campo e agentes de intervenção ambiental nas escolas urbanas, 

especialmente as que trabalham com formação e alternância em pesquisa. 

Com a premissa de ampliar as possibilidades de acesso a metodologias de estudo 

científico e apropriação de habilidades motoras e de conhecimento, a produção de tintas naturais 

conduziu os estudantes na  exploração de diversos conteúdos nas disciplinas de Artes, Ciências, 

Geografia e História, componentes obrigatórios do currículo escolar de acordo com as 

Diretrizes e Bases para a Educação (1996). 

A justificativa para adoção de tintas naturais como tema central no contexto da 

transdisciplinaridade no Ensino reside no fato de que um dos assuntos mais discutidos 

atualmente são as condições ambientais e a busca por alternativas que amenizem a utilização 

de recursos naturais ou fazê-lo de forma racional. Essa conjuntura obriga o ser humano a 

encontrar formas mitigadoras para fabricação de produtos em geral. Ao tratar da produção de 

tintas, autores como Yamanaka et al. (2008, p. 45) aponta que “os principais impactos 

ambientais do setor podem estar associados tanto ao processo produtivo, como a geração de 

efluentes, ao próprio uso dos produtos ou mesmo a geração de resíduos de embalagem pós-

uso.” Em alternativa, a natureza oferece matéria prima abundante para a produção de colorações 

sem provocar agressões ao meio ambiente. As tintas naturais também fazem um resgate de 

antigas tradições referentes a construções, estética, artes e arquitetura que acompanharam o 

desenvolvimento da sociedade e sua evolução. 

 

Materiais e Métodos 

A Transdisciplinaridade pode ser considerada como uma abordagem pedagógica 

científica que visa unidade do conhecimento, procurando estimular uma nova compreensão da 

realidade, articular elementos que passam entre, além e através das disciplinas.  Morin (2008) 

esclarece que o termo significa mais do que disciplinas que colaboram em um projeto com 

conhecimentos comuns, mas significa também que há um modo de pensar organizador que 

pode atravessar as disciplinas concedendo uma espécie de unidade. 

A estrutura organizacional do projeto foi elaborada a partir de Planos de Aula que 

serviram de ferramentas norteadoras das atividades e seguiram cronograma preestabelecido 
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pela aluna bolsista do Pibid e seu supervisor. A turma participante do Projeto foi o 8º ano II do 

Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal Waldemar da Costa. Os encontros aconteciam 

uma vez por semana durante as aulas de Geografia.  

Na primeira ocasião foi apresentado o Projeto aos alunos, justificativa, objetivos e 

importância do estudo das tintas naturais para sua formação, bem como a dinâmica que guiaria 

o processo de ensino e aprendizagem. Neste momento foram definidos os papéis e 

responsabilidades dos atores do Projeto, organizado da seguinte forma: ao professor supervisor 

coube equacionar, quando necessário, pendências relativas ao Projeto, promover o alinhamento 

em relação às necessidades da escola, e supervisionar a Bolsista; a esta ficou a função de 

assegurar que os objetivos do Projeto fossem atingidos dentro do prazo, do custo e da qualidade 

estabelecidos, realizar produção técnica, científica e pedagógica dos trabalhos e conduzir as 

atividades dos estudantes, que deveriam gerar os produtos previstos no Planejamento. 

A primeira disciplina a ser abordada dentro da temática foi História, ferramenta que 

seria importante para conduzir o aluno a fazer ligações dos acontecimentos anteriores com sua 

realidade e entender o propósito de cada fato. Através do recurso de mídia digital e vídeo 

disponível na Web os alunos tiveram informações sobre as origens do uso das tintas e pigmentos 

pela humanidade, referências sobre os povos chinês, romano e egípcio, primeiras civilizações 

a organizarem o processo de extração de ingredientes para produção de tintas, chegando até o 

uso da caneta esferográfica e o advento da Tipografia por Gutemberg.  

A escolha pelo uso da exibição de vídeo sala aula permitiu inovação na prática de ensino 

e aprendizagem e viabilizou a circulação de informações de forma atrativa.  

O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, inegavelmente, possibilita o 

despertar da criatividade à medida que, estimula a construção de aprendizados 

múltiplos, em consonância com a exploração da sensibilidade e das emoções dos 

alunos, além de contextualizar conteúdos variados. A partir desse conjunto de 

possibilidades, o educador pode conduzir o educando a aprendizados significativos 

que fomentem princípios de cidadania e de ética (PEREIRA; OLIVEIRA, 2013, p. 7). 

Para mensurar o aprendizado, os alunos responderam a um questionário sobre o vídeo 

exibido, com perguntas diretas, visando que as principais ideias da apresentação ficassem 

gravadas de modo claro e objetivo, de fácil acesso à memória. A sociedade tem exigido muito 

mais informações e subsídios do que no passado, devido ao desenvolvimento crescente e 

estrondoso das tecnologias e da transformação no modo de perceber o homem e suas relações. 

Portanto, “é impossível pensar na formação de um ser humano que se desenvolva a criticidade, 
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criatividade e autonomia estando à margem do seu saber científico e tecnológico” (SCHMIDT, 

2012, p. 55).  

No estudo das Ciências o tema abordado tratou do processo de oxidação que se 

manifesta sobre o pigmento melanina. Neste ponto os alunos fizeram a prática denominada 

“tatuagem na fruta”, indicado por Mateus e Thenório (2014) para a observação dos efeitos da 

enzima polifenoloxidase (agente da oxidação) quando em contato com o ar. O experimento 

também serviu para traçar paralelos entre a melanina no corpo humano e como acontece o 

processo de cicatrização. Ainda nas Ciências, também foi possível abordar alguns temas 

relacionados à Química e Física por meio do estudo de matérias primas usadas na produção de 

tintas e suas propriedades: aglutinação, pigmentação e conservação da matéria. De acordo com 

Bizzo (2010), não se pode mais admitir que o ensino de Ciências esteja limitado apenas a 

transmitir aos alunos notícias sobre produtos da Ciência. A Ciência deve ser ensinada muito 

mais como uma postura de atitude e concepção, englobando formas de planejar e coordenar o 

pensamento e a ação diante do desconhecido, nesse caso, a novidade seriam os efeitos químicos 

na natureza. 

O ensino de Ciências deve, sobretudo, proporcionar a todos os estudantes a 

oportunidade de desenvolver capacidades que neles despertem a inquietação diante 

do desconhecido, buscando explicações lógicas e razoáveis, amparados por elementos 

tangíveis, de maneira testável. Assim, os estudantes poderão desenvolver posturas 

críticas, realizar julgamentos e tomar decisões fundadas em critérios, tanto quanto 

possível objetivos, defensáveis, baseados em conhecimentos compartilhados por uma 

comunidade escolarizada definida de forma ampla (BIZZO, 2010, p. 15). 

No contexto da Geografia a temática escolhida para exploração foram as Sete 

Maravilhas do Mundo Antigas e Modernas, que se justifica pela amplitude e permitem o estudo 

de cidades, civilizações, organizações sociais, políticas e da diversidade cultural.  

Por fim, a disciplina de Artes permitiu que os alunos se expressassem artisticamente 

através da reprodução de desenhos sobre as Maravilhas do Mundo e manifestações de natureza 

abstrata com o uso da tinta por eles produzida. 

Resultados e Discussões 

A transdisciplinaridade surge como recurso quando se pensa no fazer educativo de modo 

integrado com as necessidades sociais e mudanças referentes à informação e como esta deve 

ser recebida, interpretada e processada pelos estudantes. Khan (2013, p.15) declara que 

atualmente, estamos atravessando o que ele chama de “Revolução da Informação”, e que o 
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ritmo dessa transformação é tão acelerado que “a profunda criatividade e o pensamento 

analítico já não são opcionais, são artigos de primeira necessidade”. Logo, o ensinar e o 

aprender devem transpor o cenário cartesiano ao qual estão inseridos, partindo em busca de 

novas metodologias para guiar o processo.  

Parte-se da ideia de que desenvolver atitude transdisciplinar significa transpor 

permanentemente os limites dos conhecimentos específicos, interagindo com outros 

modos de ver o mundo e permitindo a si mesmo colocar em questão as próprias 

crenças e certezas. A transdisciplinaridade aponta para uma educação científica 

integrada à artística, que contribui para a formação integral dos sujeitos” (FLORES; 

ROCHA FILHO, 2016, p. 110). 

O aprendizado no contexto da Disciplina de História mostrou-se satisfatório e 

significativo para os participantes. Muitos não faziam ideia das transformações na maneira de 

registrar e escrever sua história ao longo dos tempos, bem como os reflexos de tais mudanças 

no seu cotidiano, como, por exemplo, as relações entre o surgimento da Tipografia e sua 

evolução até chegarmos aos teclados, tão presentes em nossa vida e familiares a nós. 

Pertinente às Ciências, as possibilidades de ensino foram vastas e auxiliaram os alunos 

a perceber o quanto os fenômenos científicos fazem parte do cotidiano e de nós mesmos, como 

o estudo da melanina e os efeitos da oxidação no organismo. A produção das tintas, a mistura 

de ingredientes, trouxe a possibilidade de pesquisa quanto ao saber como de fazia ciência 

antigamente, abordando assuntos como Alquimia e como essa prática era vista na sociedade da 

época, bem como suas influências para a concepção da Ciência que conhecemos hoje. Em 

Geografia, a temática escolhida deixou a desejar, pois o aprendizado sobre cidades, civilizações, 

processos políticos e sociais não atingiram o grau desejado de assimilação e conhecimento. Os 

estudantes demonstraram mais interesse em reproduzir as maravilhas do mundo do que 

compreender o contexto histórico e cultural dos monumentos.   Para o ensino de Artes ficou 

claro a absorção de conhecimento pelos alunos e o grau de participação e interesse, uma vez 

que a maioria das atividades eram práticas e permitiam a livre expressão por meio de 

manifestações como desenhos, figuras e arte abstrata. 

O método avaliativo para mensurar a eficiência da prática transdisciplinar para o ensino 

deu-se através da observação da participação dos alunos, como nível de organização e produção 

das atividades, como respostas aos questionários, debates, elaboração de receitas para tintas, 

suas aplicações e usos em geral. A qualidade da experiência foi verificada com mais relevância 

sobre os aspectos subjetivos do processo de ensino, “não se trata de índice de aprendizado nem 

de resultados em provas, trata-se de significado de tudo isso para a vida das pessoas. Trata-se 
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do potencial realizado ou desperdiçado, dignidade viabilizada ou negada” (KHAN, 2013, p. 

11). Levamos em conta mais as consequências que as atividades trariam no cotidiano dos alunos 

e não a busca de resultados imediatos, em como esse aprendizado poderia transpor o ambiente 

escolar e contribuir junto à comunidade da qual esse estudantes fazem parte. 

Considerações Finais 

A experiência comprovou que o uso de ferramentas alternativas e adoção de novas 

metodologias de ensino, como a transdisciplinaridade promoveu uma prática de ensino e 

aprendizagem de caráter significativo. A subjetividade, o contexto e a manifestação de opiniões 

dos alunos foram mais oportunizados se comparado ao ensino tradicional. Ressaltamos que a 

organização e planejamento das atividades foram peças fundamentais para o êxito do processo 

de aprendizagem, pois ficou evidente que esta experiência permitiu maior grau de participação 

do estudante, agente ativo na construção do conhecimento. A transdisciplinaridade no ensino é 

possível no nível fundamental de ensino e amplia a concepção dos estudantes sobre o mundo a 

sua volta e as relações entre seu cotidiano e o conteúdo a qual tem acesso no âmbito escolar. 

A vida moderna demanda cada vez mais capacidade cognitiva, e para tanto, a formação 

deve ser delineada com responsabilidade e excelência por parte das Instituições de Ensino que 

pretendem preparar os estudantes para o exercício social, nesse caso, as escolas. Quando se 

trata de Educação, deve- se abordar o conhecimento como ferramenta que auxilia na forma de 

compreender o mundo e suas transformações, e sobre tudo, colocar o estudante como 

protagonista na construção do próprio conhecimento pode ser considerado um modo de 

alcançar a formação técnica com excelência, pois ainda hoje, muitas escolas, através do seu 

método de ensino bancário, onde o professor se apropria do conhecimento e toma seus alunos 

por respectivos espectadores faz com que a escola se torne paternalista e ensine acerca das 

principais problemáticas sociais, mas não como solucioná-las.  
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