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Apresentação

O livro Complexidade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação superior apresenta relatos de experiência,
reflexões e esforços acadêmicos, no intuito de pensar complexo,
interdisciplinar e transdisciplinar na formação de professores, na
formação de pesquisadores, e em parceria com escolas de educação
básica.
Esta obra vincula-se a Rede Internacional de Escolas Criativas: Construindo a Escola do Século XXI – RIEC, uma Comunidade de
Ciência com Consciência, comprometida com o presente e o futuro da
sociedade e da educação, com sede na Universidade de Barcelona UB e coordenada pelo Grupo de Investigação e Assessoramento Didático - GIAD, composta pelos pesquisadores Saturnino de la Torre,
Maria Antonia Pujol Maura, Nuria Lorenzo Ramirez, Nuria Rajadell
Puiggros, Maria Cândida Moraes, dentre outros.
A RIEC Brasil (CNPq) é composta por Marlene Zwierewicz –
Unibave, Marilza Suanno - UFG/UEG, João Henrique Suanno – UEG,
Maria José de Pinho – UFT, Vera Lúcia de Souza e Silva (FURB), Patrícia Limaverde – UECE, dentre outros membros, e tem por objetivo identificar, potencializar e difundir instituições educativas que
desenvolvam práticas de ensino, pesquisa e formação que sejam
criativas, transdisciplinares e ecoformadoras, em âmbito nacional
e internacional, e que motivem a ecologia dos saberes, a formação
integral e a consciência planetária.
Esta obra dialoga com a RIEC e com a pesquisa “Criatividade e Ensino: Investigação sobre práticas inovadoras da escola do século XXI”, financiada pelo CNPq (Edital MCTI /CNPq /MEC/CAPES
Nº 18/2012) objetiva reconhecer, analisar e difundir o potencial

inovador e criativo de escolas do Estado do Tocantins e do Estado de Goiás e é composta por três projetos de pesquisa: 1) Escolas
Criativas: Reconhecer e Difundir o Potencial Inovador e Criativo da
Escola do Século XXI - Profa. Dra. Maria José de Pinho – UFT; 2)
Escolas Criativas e Inovadoras - Profa. Dda. Marilza Vanessa Rosa
Suanno – UFG/UEG; 3) Escolas Criativas – Prof. Dr. João Henrique
Suanno – UEG/Mielt.
Este livro foi produzido com o auxílio financeiro do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia (CNPq), por
meio da aprovação de candidatura no âmbito do Edital MCT/CNPq/
MEC/CAPES Nº 18/2012 Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. É resultado do projeto de investigação científica em fase de
finalização, no grupo de pesquisa Grupo de Pesquisa em Rede Internacional Investigando Escolas Criativas e Inovadoras – (UFT/
CNPq). Projeto de Pesquisa: Criatividade e Ensino: investigação
sobre práticas inovadoras da escola do século XXI (Processo CNPq
406004/2012-9).
Os textos que compõem essa publicação convidam o leitor a
adentrar num sistema de ideias associadas entre si, e, assim refletir
sobre as relações estabelecidas entre as disciplinas e as relações
emergentes que engendram novos saberes, novos processos formativos, novas sensibilidades e compreensões sobre a condição humana e sua formação, e estas ultrapassam os limites da visão tradicional de ensino e pesquisa.
A intencionalidade desse livro é dar visibilidade aos processos emergentes na graduação e pós-graduação, em instituições de
ensino superior no Brasil, e assim novas possibilidades para a pesquisa, a formação e os processos didático-pedagógicos que seguem
apresentados nos capítulos subsequentes.
No capítulo “Narrativa de práticas docentes transdiciplinares
em Programa de Pós-graduação da UFRRJ” Ana Cristina Souza dos
Santos, Akiko Santos e Helena Corrêa de Vasconcelos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, integrantes do Pro-

grama de Pós-Graduação em Educação Agrícola – PPGEA, apresentam o trabalho acadêmico que realizam na universidade, ensino,
pesquisa e extensão, na qual privilegiam a práxis complexa, transdisciplinar.
Maylta Brandão dos Anjos no capítulo “A interdisciplinaridade na condução docente: impressões a partir da vivência” expõe
sua trajetória profissional como docente nos últimos trinta anos,
em especial no Ensino Superior. Reflete sobre o papel da interdisciplinaridade e ressalta sua prática pedagógica interdisciplinar, assumindo uma concepção de conhecimento, que implica incorporação
de novas abordagens teóricas e metodológicas direcionadas a problematização do saber e da valorização do humano.
“Em busca de uma Pedagogia para o Pensar Complexo”, esse
é o caminho que Ricardo Antunes de Sá percorre, desde 2012, e
neste capítulo nos apresenta as contribuições teóricas da disciplina
“Pedagogia, Complexidade e Educação”, do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná – UFPR, cujo
objetivo é promover um diálogo entre a Pedagogia e os princípios
cognitivos do pensamento complexo.
No capítulo Alimentação escolar: complexidade e aprendizados do plantar ao comer Alexandre Brasil Fonseca, Daniela Sanches
Frozi e Elizabete Cristina Ribeiro Silva apresentam uma análise das
investigações derivadas dos trabalhos de teses, dissertações e dos
projetos de extensão desenvolvidos pelo grupo. O termo alimentação, em perspectiva complexa e transdisciplinar, vincula se as políticas públicas, no desenvolvimento social, e necessita de revisão
do conceito alimentação escolar ao considerar as divergentes apropriações do mesmo, tendo em vista valores culturais e impactos de
ações governamentais.
Daniela da Costa Britto Pereira Lima, Marlene Barbosa de
Freitas Reis e Mônica Desiderio relatam a prática vivida no Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias – MIELT,
da Universidade Estadual de Goiás – UEG, no capítulo Ensino e pes-

quisa na perspectiva interdisciplinar: uma experiência em construção no stricto sensu. Apresentam uma abordagem conceitual, a proposta do mestrado interdisciplinar, depoimentos dos pós-graduandos e em seguida avaliam os limites e as possibilidades do trabalho
e do conhecimento sobre esta postura teórico-prática.
No capítulo “Projetos Pedagógicos dos cursos de licenciaturas
e bacharelados das Faculdades Magsul em Ponta Porã – MS” Maria
de Fátima Viegas Josgrilbert e João Henrique Suanno apresentam o
processo de elaboração do trabalho coletivo, da equipe da Magsul,
na construção do Projeto Político Pedagógico dos cursos em uma
proposta metodológica interdisciplinar com objetivos transdisciplinares. Compartilham uma experiência e um currículo organizado
por disciplinas que dialogam entre si e entre os cursos de maneira
horizontal e vertical, buscando superar dicotomias anteriores.
Marilza Vanessa Rosa Suanno, Kênia Abbadia Melo, Claudio
Viana, Lucineide Maria de Lima Pessoni, Marlene Barbosa de Freitas Reis e Lindalva Pessoni Santos no capítulo intitulado “Projeto
integrador na formação do pedadogo: múltiplos olhares e múltiplas
dimensões sustentáveis” relatam o projeto de trabalho complexo e
transdisciplinar desenvolvido coletivamente pelos professores do
quarto ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – UEG/Câmpus Inhumas, com o metatema: Cidades sustentáveis,
escolas sustentáveis, por Inhumas sustentável.
No Capítulo “Cooperação internacional pelas águas: um metatema no estágio curricular do curso de Pedagogia” Marilza Vanessa
Rosa Suanno apresenta um relato de estágio curricular supervisionado, na formação de pedagogos(as), com intencionalidade de promover práxis complexa e transdisciplinar ao construir um modo de
pensar complexo e problematizador na busca por religar conhecimentos em perspectiva multidimensional e multirreferencial, construindo no processo de ensino e aprendizagem, ações, relações e
mediações pedagógicas com potencial transformador de si mesmo,
do social e das relações homem, natureza e sociedade.

João Fabrício Guimara Somariva no capítulo “Transdisciplinaridade e ecoformação no ensino superior: projetos criativos ecoformadores no curso de Educação Física”, propõe, fundamentado na
transdisciplinaridade, na complexidade e na ecoformação, a inclusão de Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) no curso de Educação Física do UNIBAVE. Através do PCE desafia os acadêmicos da 6ª
fase a repensarem o fenômeno da competição, tão naturalizado nas
aulas de educação física, e construírem, paulatinamente um outro
modo de pensar, mais solidário.
O capítulo intitulado “Práticas educativas criativas: possibilidades e desafios no contexto do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência” constrói uma reflexão sobre as práticas educacionais criativas por vinte discentes bolsistas do Pibid do Curso
de Pedagogia - UFT/Palmas. As autoras abordam os conceitos de
criatividade e inovação e relatam as ações desenvolvidas em duas
escolas de tempo integral.
Almeja-se, ao compartilhar com os leitores estes capítulos,
coletivizar o trabalho docente emergente e promover aproximações entre as temáticas: complexidade, interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade, e quem sabe aguçar novas pesquisas, novos
projetos, novos estudos.
Maria José de Pinho
Marilza Vanessa Rosa Suanno
João Henrique Suanno
Elzimar Pereira Nascimento Ferraz
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Narrativa de práticas docentes
transdiciplinares em programas
de pós-graduação da UFRRJ

Ana Cristina Souza dos Santos
Akiko Santos
Helena Corrêa de Vasconcelos

INTRODUÇÃO
O presente texto constitui narrativa de professoras da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, integrantes
do Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola – PPGEA,
acerca do trabalho acadêmico que realizam no exercício das funções básicas da universidade, quais sejam: ensino, pesquisa e extensão, privilegiando a práxis complexa, transdisciplinar.
Em sua construção buscamos responder a duas perguntas básicas: (a) que relações existem entre o Programa no qual se realiza o
referido trabalho docente e a dimensão inter/transdisciplinar, como
isso se materializa? e (b) de que maneiras a práxis complexa e inter/
transdisciplinar norteia o cumprimento das funções de ensino, pesquisa e extensão por parte das autoras, individualmente e/ou em grupo?
RELAÇÕES ENTRE O PROGRAMA E A DIMENSÃO INTER/
TRANSDISCIPLINAR
Caminante, no hay camino.
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
(Antonio Machado, 1966)
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A nossa trajetória no ensino e na pesquisa do Pensamento
Complexo e Transdisciplinar foi como diz o poeta espanhol Antonio
Machado: Se hace camino al andar. Ao tomarmos conhecimento
dessa teoria, organizamos o Laboratório de Estudos e Pesquisas
Transdisciplinares – LEPTRANS/UFRRJ, enquanto espaço acadêmico
para o nosso próprio aprofundamento e divulgação junto aos alunos.
Na graduação, não havia grandes impactos, pois nesse nível,
os alunos ainda estão em formação e não sentiam o contraste com
os conceitos modernos, no entanto, observava-se que alguns percebiam a mudança epistemológica e se entusiasmavam. Buscamos
também divulgar a teoria organizando cursos de capacitação
para os professores das escolas municipais situadas em torno da
universidade, onde destacamos o projeto de extensão intitulado
“Reencantar a Educação” com financiamento do MEC/SESu. Porém,
o nosso grande desafio foi junto aos alunos de pós-graduação através
das seguintes atividades: a disciplina Docência do Ensino Superior
para os diferentes cursos da UFRRJ; a disciplina Epistemologia e
Ciência para os doutorandos do Programa de Pós-graduação em
Ciências Veterinárias e; o Programa de Pós-graduação em Educação
Agrícola. Colocaremos a seguir suas características.
A disciplina Docência do Ensino Superior, antes denominada
Metodologia do Ensino Superior, é oferecida aos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu de diferentes Institutos da UFRRJ
que por ela demandam. As experiências desenvolvidas no curso
resultaram em um livro intitulado “Docência do Ensino Superior:
singularidades de uma experiência interdisciplinar” organizado
por Helena Vasconcelos (2008) que a época coordenou a disciplina.
Fundamentada pela transdisciplinaridade e complexidade a
disciplina envolveu diferentes interações dialógicas e uma expressiva diversidade de situações articuladas às idiossincrasias subjetivas de distintos sujeitos em suas respectivas interligações institucionais e de maior ou menor envolvimento e compromisso com a
“inter-disciplina” (VASONCELOS, 2008).
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O resultado da avaliação do trabalho de fim de curso (disciplina) revelou que os conceitos de transdisciplinaridade e
complexidade foram bem recebidos e apropriados pelos pósgraduandos. No entanto, foi através de outras experiências de alguns desses estudantes que constatamos a repercussão de nossa
intervenção. Entre eles destacamos o convite de duas ex-alunas
para participar de suas bancas de dissertação e doutorado, respectivamente, onde aprofundaram a discussão da transdisciplinaridade em seus trabalhos (SILVA, 2010 e RANGEL 2014).
Rangel (2014) relata na apresentação da tese o seu encontro
com a transdisciplinaridade.
Neste período em que cursei o mestrado, a disciplina Docência
do Ensino Superior tornou-se obrigatória a todos os cursos de
pós-graduação ministrados na Rural. E lá estávamos nós, nutricionistas, veterinárias (os), engenheiros (as), sendo lançados
no mundo da desconstrução do saber ... Ao final da disciplina
um conceito não saia da cabeça: transdisciplinaridade (RANGEL, 2013, p. 15)

A disciplina Epistemologia e Ciência foi solicitada ao
Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino pela Coordenação
do Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias para o
Curso de doutorado. A disciplina tem como objetivo enfocar o problema da Epistemologia, a relação paradigma dominante – paradigma emergente, o Pensamento Complexo e a Transdisciplinaridade.
A disciplina é separada por módulos e conta com 4 (quatro) professores, sendo um deles coordenador/articulador dos temas. Ao longo do curso nos deparamos com os obstáculos, o choque conceitual
e a angustia dos pós-graduandos e foi através dos diálogos na sala
de aula que os olhares e atitudes transdisciplinares foram se construindo (Vasconcelos et al, 2013)
O Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola –
PPGEA teve início em 2003 e desde então fizemos parte de sua implementação. Trata-se do curso de maior impacto na formação de
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professores da Rede de Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
Aprovado pela deliberação nº 22 de 22 de abril de 2003 pelo
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, o curso foi credenciado pela CAPES
em setembro de 2005.
O PPGEA tem por objetivo geral “Promover a formação e capacitação de profissionais da Educação Agrícola em nível de Pósgraduação, para que possam desenvolver na plenitude de suas potencialidades e possibilidades as diferentes competências e saberes
inerentes e próprios à função docente”. (Projeto de Implantação do
Programa, 2003), atendendo as exigências educativas próprias do
mundo rural, agrícola e agrário.
O Programa contou com o apoio de renomadas instituições
para a sua implementação, como a Ecòle Nationale de Formation
Agronomique de Toulouse - França (ENFA) e a Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires - Argentina (FAUBA).
Internamente, tivemos apoio da rede, atualmente denominados
de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e das
Escolas vinculadas às universidades. No governo brasileiro, conta
com o apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior (CAPES) e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
Para o desenvolvimento de seu currículo, conta-se com
a colaboração e participação de parceiros de diversas instituições: UFRRJ, UNIRIO, UFF, UERJ, EMBRAPA, no corpo docente do
Programa que dispõe, ao todo, de 26 (vinte e seis) professores no
Quadro Permanente, sendo 16 (dezesseis) da UFRRJ, 1 (um) da UFF
e 1 (um) da UNIRIO, lotados nos seguintes Institutos: 3 no Instituto
de Agronomia; 12 no Instituto de Educação; 3 no Instituto de
Ciências Exatas (Matemática); 3 no Instituto de Ciências Biológicas;
4 no Instituto Multidisciplinar. Dentre as atribuições dos docen-
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tes do Quadro Permanente está, sobretudo, o de ministrar aulas e
orientar Dissertações e/ou Teses.
O PPGEA conta, ainda, com um quadro de 24 docentes compondo o Quadro de Colaboradores, para possibilitar o atendimento
à diversidade de interesses de aprofundamento teórico-metodológico: 3 pertencem ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais (um
deles da Universidade de Lavras); 5 ao Instituto de Educação; 4 ao
Instituto de Agronomia, 1 ao Instituto de Floresta; 2 ao Instituto
Multidisciplinar; 1 ao Instituto de Ciências Exatas – Matemática;
4 ao Instituto de Tecnologia; 2 à EMBRAPA - Agrobiologia; 1 ao
Instituto de Zootecnia e 1 ao Ciências Humanas, Letras e Artes
da UERJ. A esse Quadro de Colaboradores cabe, especialmente, a
orientação das dissertações.
Nos dez anos de existência, o Programa tem atendido 542
mestrandos/professores de 107 instituições da Rede de Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFEs de diversas regiões do país. Somente para exemplificar, listamos abaixo, os Institutos de origen dos profesores/mestrandos do PPGEA, observando
que as siglas EAFs – Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs – Centro Federal de Educação Tecnológica e outras foram transformadas
em IFs – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pela
Lei nº 11.892/08):
UNED de Morrinhos – GO; CONCEFET – Brasília-DF; CAC – Colégio Agrícola de Crato (CE); CASCGO - Colégio Agrícola Senador
Carlos Gomes de Oliveira – SC; EAF-Sousa –PB; EAF-Castanhal
– PA; EAF-Codó – MA; EAF-Satuba AL; EAF-Antônio José Teixeira – Guanambi – BA; EAF-Ceres – GO; EAF-Iguatu – CE; EAF-São
Cristóvão – SE; CEFET-Roraima – RR; EAF-Manaus - AM; EAF
-Belo Jardim - PE; CEFET-Petrolina – GO; EAF-Senhor do Bomfim – BA; EAF-Araguatins – TO; CEFET-Urutaí – GO; CEFET-Rio
Verde – GO; EAF-Santa Inês – BA; EAF-São Luiz – MA; EAF-Crato – CE; EAF-Catu – BA; EAF-Salinas – ES ; EAF-São Gabriel da
Cachoeira – AM; EAF-Colorado do Oeste – RO; Colégio Agrícola
de Floriano – PI; EAF-Vitória de Santo Antão – PE; CEFET Januária- MG; EAF Alegre- ES; CEFET São Vicente do Sul- RS; CEFET
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Bambuí- MG; EAF Sertão- RS; Colégio Técnico da UFRRJ – RJ;
EAF Alegrete- RS; UFF - Colégio Agrícola IBB – RJ; EAF Barbacena- MG; UFF – IBB – RJ; UFSC - Colégio Agrícola de Camboriú
– SC; EAF Concórdia- SC; CEFET Rio Pomba- MG; CEFET Bambuí- MG; Colégio Técnico da UFRRJ – RJ; EAF Rio do Sul- SC;
UFF - Colégio Agrícola Nilo Peçanha – RJ; EAF Santa Teresa- ES;
CEFET Bento Gonçalves- RS; EAF Salinas- MG; EAF Sertão- RS;
EAF Sombrio SC; EAF Uberlândia- MG; EAF Colatina- ES; UFSM
- Colégio Agrícola Frederico Westphalen – RG; UTFPR - Campus
Dois Vizinhos – PR; EAF – Barreiros – PE; EAF – Cáceres - MT
; Escola Técnica Federal de Palmas – TO; EAF São João Evangelista- MG; Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro –
RJ; IFRJ - Campus Maracanã – RJ; Fundação Nacional de Saúde
– RJ; Colégio Agrícola Nilo Peçanha/UFF-RJ; CEFET UberabaMG; CEFET Química – RJ; Secretaria de Educação de Urutaí-GO;
Colégio Agrícola de Camboriú /UFSC-SC; IFES - Campus Itapina
– ES; IF do Tocantins - Campus Paraíso do Tocantins – TO; IF
Brasília - Campus Planaltina – DF; IF de Pernambuco - Campus
Barreiros – PE; IF Sertão Pernambucano - Campus Petrolina Zona Rural – PE; IF de Roraima - Campus Novo Paraíso – RR; IF
do Maranhão - Campus São Luiz – MA; IF de Mato Grosso - Campus São Vicente – MT; IF do Amazonas - Campus Manaus - Zona
Leste – AM; UFV /CEDAF – MG; IFRR – Campus Boa Vista – RR;
IFMT – Campus Novos Parecis – MT; IFSPE – Campus Floresta – PE; IFMG – Campus SJE – MG; Governo do Estado do RJ
– RJ; Instituto Federal do Maranhão - Campus São Luiz - Monte
Castelo – MA; Instituto Federal do Maranhão - Campus Zé Doca
– MA; IFRJ – campus Pinheiral – RJ; Secretaria de Educação –
RJ; IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA – MT; IFMT - CAMPUS
CONFRESA – MT; IFMT - CAMPUS JUÍNA – MT; IFRR - CAMPUS
AMAJARI – RR; IFMT - CAMPUS CUIABÁ – MT; IFRR - CAMPUS
REITORIA – RR; Prefeitura Municipal de Resende – RJ; SEDUC-Rio de Janeiro – RJ; IFAC – Campus Rio Branco – AC; IFRO
– Porto Velho – RO; IFRO – Campus Ariquemes – RO; IFAP –
Campus Macapá - AP; CTUR - Colégio Técnico - UFRRJ – RJ; IFAP
- Campus Laranjal do Jari - AP; Centro estadual Integrado de
Educação Rural Corrêa São Roque - ES; Secretaria de Educação
do município de Vila Pavão - ES; IFAP – Campus Agrícola - AP;
Colégio ABEU – Campos de -Goytacazes – RJ; IFFluminense –
RJ; IFFluminense – campus Bom Jesus – RJ; IFES – Campus Barra de São Francisco – ES; IFES – Campus Serra – ES.

Atualmente, a estrutura organizacional curricular do PPGEA
é composta por cinco linhas de pesquisa, com respectivos repre-
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sentantes, compondo o colegiado do Programa. Tais linhas de pesquisa, oferecidas pelo Programa são: Metodologia do Ensino e da
Pesquisa para a Educação Agrícola; Educação Agrícola Ambiente e
Sociedade; Formação Docente e Políticas para Educação Agrícola;
Identidades Culturais e Representações Coletivas; Construção de
Saberes na Educação Agrícola: conhecimento técnico e ciência.
Tais linhas são tangenciadas por objetos e problemáticas
convergentes a práxis pedagógica, em distintas áreas de conhecimento. Ainda que se conviva com dificuldades para manter entre
elas a perspectiva inter/transdisciplinar, por certo, tem havido esforços na perspectiva de fomentar interações dialógicas densas entre estas, com a mediação do corpo docente do Programa.
A PRÁXIS COMPLEXA, INTER/TRANSDISCIPLINAR E AS
FUNÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
Todo caminho da gente é resvaloso.
Mas, também, cair não prejudica demais
- a gente levanta, a gente sobe, a gente volta!
[...]
O correr da vida embrulha tudo,
A vida é assim: esquenta e esfria.
Aperta e daí afrouxa,
Sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.
(Guimarães Rosa, 2001)

A práxis das autoras, que norteia - individualmente e/ou em
grupo - as funções de ensino, pesquisa e extensão, materializando
uma práxis complexa, inter/trans/disciplinar, passa a ser objeto de
exame a seguir.
Em grupo, temos a expor a manutenção do Grupo de Estudos
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e Pesquisas Transdiciplinares – Leptrans, coordenado por Ana
Cristina Souza dos Santos, do qual participam também Akiko Santos,
Ana Maria Crepaldi Chiquieri e Helena Corrêa de Vasconcelos, mantendo a bolsista de Iniciação Científica Maria das Graças Pimenta
Barbosa de Oliveira.
Hoje, as nossas práticas transdisciplinares no ensino, pesquisa e extensão estão mais estruturadas e fundamentadas, no entanto, esse estágio atual foi sendo construído com a mediação de
vários erros, contradições, dúvidas, críticas, resistências, recuos e
avanços. Muitas leituras e interlocuções tanto com os alunos como
com os parceiros da utopia transdisciplinar foram acumuladas.
Diálogos históricos, com o passado, presente e futuro são as bases
da nossa estruturação e trajetória. Uma estruturação sempre em
processo, re(com)figurada segundo as condições textuais e contextuais da sociedade e do mundo.
Saber que somos muitos, porque integramos núcleos organizados em praticamente todas as universidades públicas e privadas
do País foi de muita ajuda, não nos deixando esmorecer, pois contávamos sempre com outros interlocutores sempre abertos a interações dialógicas. Ao passo em que adentrávamos na fundamentação
teóricometodológica, mais nos convencíamos da necessidade de
avançar em nosso modo de pensar, agir, ensinar, pesquisar e reestruturar a educação em sintonia com o projeto da complexidade.
No início, a cada passo caíamos em contradição e frustração,
sem perceber sequer que isso era parte do processo de construção.
A complexidade e transdisciplinaridade, além de exigir a transformação de nosso raciocínio, de nossa atitude em relação aos colegas
e alunos, exigia mudança também em nossas maneiras de sermos
professoras. Nesse sentido, muitos foram os nossos tropeços. A didática tradicional, por nós aplicada no início, por certo, teve consequências desastrosas. Provocamos angústias, crises e confusões
teóricas nos alunos, desestabilizamos seus padrões de pensamento
e ação profissional no magistério. A teoria da complexidade e da
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transdisciplinaridade não é apenas mais uma teoria a ser aprendida. Se assim fosse, uma aula expositiva sobre o assunto bastaria,
mas o problema é que seus conceitos se chocam com os da modernidade e outras variáveis intervêm no ato de abandonar um paradigma em favor de outro. Esta experiência está relatada no texto de
título “Professora, a maioria da turma não está entendendo nada!”
e publicada no livro Educação na era do conhecimento em rede e
transdisciplinaridade (VASCONCELOS, 2010).
A partir dessa experiência, tomamos consciência que havia
uma contradição na relação teoria/método. Não bastava o domínio
da teoria. Foi preciso rever e reformular a didática, contrastando os
conceitos e construindo uma travessia entre o quadro conceitual da
modernidade (condições dos alunos) e a mudança de tais conceitos
à luz da nova teoria. A linguagem de exposição teórica foi intermediada por metáforas, construindo e resgatando alguns recursos e
técnicas já do conhecimento dos educadores, redirecionado-os segundo a teoria da Complexidade e Transdisciplinaridade. Foi preciso redesenhar também a metodologia de ensino.
A metodologia utilizada depende muito da formação originária do grupo de alunos. Os doutorandos de Veterinária evidenciaram dificuldades para a compreensão da teoria da Complexidade e
Transdisciplinaridade, devido ao currículo do curso de graduação
em Veterinária não contemplar disciplinas da área humanística e
assim deixar seus alunos reféns dos quadros conceituais da modernidade, estrutura e normas do sistema e do método científico – centrado em outros “objetos”, tal como os grupos de Tecnólogos. Se no
ensino desses grupos não ficar bastante claro a relação TEORIA E
MÉTODOS/PRÁTICA na aplicação dos métodos e técnicas didáticas,
a tendência é o reducionismo, isto é, aplicam a metodologia (como
Temas Transversais, Método de Projetos, Solução de Problemas que
permitem trabalhar as relações entre multiplicidade de conhecimentos) raciocinando, configurando segundo os conceitos modernistas. Quer dizer, os resultados são direcionados para se chegar à
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conclusões determinadas, quase precisas, de antemão. Há uma retroação, isto é, reprodução do sistema com uma metodologia mais
eficiente, mudando a metodologia, mas não a teoria.
Os mestrandos/professores dos IFs têm outro perfil. Eles
já vêm com alguns conhecimentos da área humanística. Os currículos de Licenciatura pelos quais passaram contemplam algumas
disciplinas como História, Sociologia, Antropologia, Filosofia e
Psicologia da Educação, mesmo tendo a especialidade de Química,
Física, Matemática, Biologia. Este fato facilita sobremaneira a compreensão da nova teoria. Quer dizer, para se compreender a teoria
da Complexidade e Transdisciplinaridade, o conhecimento da área
humanística é primordial.
À luz dessa teoria, os conceitos como Conhecimento,
Educação, Ser Humano tomam outra perspectiva, permitida e assegurada pela Metodologia Transdisciplinar. Não mais segue a
Metodologia Científica de dividir, simplificar, de modo descontextualizado. Apesar de essas duas metodologias serem contrárias,
elas não são excludentes, senão que são complementares. Para se
ter uma visão mais abrangente dos fenômenos naturais e sociais há
que se considerar a simultaneidade do simples e do global, da unidade e da diversidade, do texto e do contexto. São níveis diferentes
de realidade concreta. A Metodologia Científica resolve problemas
no nível mais simples, a Transdisciplinar objetiva a compreensão
dos fenômenos complexos, articulando a diversidade de olhares.
Para complementar os dois níveis, passa-se de um para o outro nível sempre que necessário.
A Metodologia Transdisciplinar, sistematizada por Basarab
Nicolescu (1999) desvela uma nova maneira de olhar o mundo, o
cosmo; de interpretar os fenômenos e a espécie humana. Para tanto, requer reformar o seu próprio pensamento, atitudes e relações
humanas e pedagógicas, apontando para a construção de uma ética planetária, respeitando a vida e cultura, acolhendo todas as etnias, nações e grupos humanos. Essa Metodologia, lado a lado com
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o Método Científico, significa que os professores trabalhariam com
duas lógicas e dois sistemas de pensamento.
Quando os alunos tomam consciência de que a teoria da
Complexidade e Transdisciplinaridade vão de encontro aos problemas resultantes da interpretação unilateral e racionalizante do
que seja Conhecimento, Ser Humano, Educação, e mostramos outra possibilidade de encarar os problemas docentes, eles se entusiasmam, e se mobilizam em novas direções. No entanto, devemos
sempre levar em conta que, para levar adiante suas pesquisas de
dissertação e/ou tese tais alunos dependem de orientadores e esses na sua maioria ainda se guia pelos conceitos modernistas e todo
um sistema estruturado segundo seus preceitos.
A convergência de objetos de estudo e de problemáticas - voltada para o fenômeno educativo, acaba por influenciar o conteúdo
da produção discursiva. Assim, da totalidade das dissertações de
mestrado construídas no PPGEA, 10% assumiram o referencial da
inter/transdisciplinar em suas perspectivas. Esses são, sobretudo,
os produtos dos estudantes que conseguiram consolidar um quadro conceitual com nova interpretação dos fenômenos.
Sensibilização Inicial. Para não cometer o mesmo erro que
cometemos no início, o de aplicar a metodologia tradicional de exposição, a sensibilização inicial é de suma importância. Ao desconstruir os conceitos modernistas e desvelar as consequências na organização do sistema educacional e nas práticas docentes, deve ser
simultâneo com a perspectiva da possibilidade de mudança através
de conceitos da Complexidade e Transdisciplinaridade. Detonar
simplesmente instala nos alunos o sentimento de angústia e crise
existencial. A segurança deles está no sistema em voga com suas
normas, regras e valores, isto é, a Pedagogia Tradicional. Um espaço
construído e conquistado durante mais ou menos 15 anos de estudos, no mínimo.
A Pedagogia Tradicional, como diz Paulo Freire (1983) busca domesticar a juventude enquadrando-a no sistema em voga, va-
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lorizando a obediência, a ordem, a racionalidade, a objetividade,
como extensão da concepção cartesiana de que a subjetividade é
fonte de ideias confusas. E, aplicando a filosofia e metodologia grega, Descartes (1973) separa e contrapõe razão e emoção, sujeito e
objeto, ser e saber.
Porém, como nada é eterno, a própria evolução da ciência
com suas tecnologias remodela a sociedade exigindo a transformação do sujeito. Não mais o sujeito obediente e dogmático, senão que
um sujeito, criativo, capaz de ir além das fronteiras traçadas pelo
sistema, que saiba equilibrar-se entre autonomia e dependência,
que saiba articular os opostos e não dicotomizá-los.
Nesse sentido, trazer à tona o condicionamento sofrido pelas
gerações durante mais de 400 anos de sociedade moderna tem sido
o nosso primeiro passo para o ensino do pensar complexo e transdisciplinar.
A forma mais eficiente de ver-se a si mesmo tem sido através
de recursos didáticos, metáforas e analogias. Existem vários recursos
que poderiam servir para esse objetivo. Nós elaboramos, com ajuda
de técnicos da informática, um vídeo de 15 minutos da mensagem
contida no livro de Leonardo Boff, A águia e a galinha (BOFF, 1997)
colocando em questão a pergunta O que é o ser humano?1 Com esse
vídeo, destacamos o binário autonomia/dependência e estendemos
as discussões para os cinco princípios do Pensamento Complexo:
1. Princípio Hologramático; 2. Princípio da Complementaridade;
3. Princípio da Incerteza; 4. Princípio da Transdisciplinaridade e 5.
Princípio da Autopoiese (SANTOS, 2009). É claro que Edgar Morin
trata de muitos outros princípios, mas com os cinco princípios acima
pode-se introduzir outros.
Pesquisas e Orientações das Dissertações/Teses. As três
1 Existem muitas literaturas e filmes que poderiam servir para tal intuito. Por exemplo,
O nome da Rosa de Humberto Eco (1983). O filme Contato com a direção de Robert Zemeckis e atuação central de Jodie Foster, Mattew McConaughey e James Woods, oferecendo elementos para uma discussão filosófica. A estória das meninas-lobo contada por
Maturana e Varela (1995, p. 159). O mito da caverna - de Platão (CHAUÍ, 1994).
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autoras do presente texto atuam no ensino, na pesquisa e na extensão no grande eixo investigativo de Educação e Sociedade, orientando e participando em Bancas de Qualificação e Defesa de dissertações também de outros eixos, principalmente, como não poderia
deixar de ser, do Meio Ambiente, com o referencial da inter/transdisciplinaridade.
O envolvimento com pesquisas dessa natureza tem possibilitado significativos e importantes espaços de estudos e debates
teóricos e teóricometodológicos sobre o assunto, envolvendo um
ou mais aspectos sobre inter/transdiciplinaridade, nos quais os autores matriciais eleitos para interlocução têm sido principalmente
Morin (1991 a, b; 1996; 1999; 2000; 2001; 2002 a, b; 2004; 2005;
2007; 2008 a, b; 2010 a, b; 2011 a, b. c. d); e Nicolescu (1999a, b;
2000, 2001).
Ao tomar contato com as construções dos mestrandos, lembramos o que diz Morin sobre a ecologia da ação:
A partir do momento em que lançamos uma ação no mundo,
essa vai deixar de obedecer às nossas intenções, vai entrar num
jogo de ações e interações do meio social no qual acontece, e
seguir direções muitas vezes contrárias daquela que era nossa
intenção (MORIN, 1997, p. 23).

Há uma variedade de temas trazidos pelos mestrandos. Nos
dez anos de existência do Programa, contabilizamos 63 dissertações com o referencial inter/transdisciplinar apoiado em uma diversidade de autores que trazem aspectos que convergem com os
conceitos trabalhados por Edgar Morin e Basarab Nicolescu.
Tais dissertações, se olhadas através da lente da Ciência e
Filosofia Moderna, dirão que se trata de literatura e não uma pesquisa científica, pois não seguem as normas do Método Científico
e invalidarão como sendo contraditórias, pois articulam conceitos
de diversas teorias. Nesse sentido, há que se tomar muito cuidado
ao compor a Banca Examinadora, pois os conceitos da Filosofia e
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Metodologia Transcomplexa se chocam com os da Ciência e Filosofia
Moderna. É o caso também da crítica à transdisciplinaridade interpretando a questão da “unidade” desde os conceitos modernistas
como sendo a soma de todas as ciências.
São choques conceituais que vamos aprendendo a analisar
e detectar seus fundamentos. Tais argumentos aparecem nos embates do dia a dia. E nós temos aprendido muito nas interlocuções
tanto com os alunos na sala de aula como apresentando nossas pesquisas nas agrupações com caráter ideológico.
No processo de sujeito construindo-se no mundo da vida,
Morin (2000) observa dois movimentos que representam atitudes
radicalmente diferentes: “retroação” e “recursividade”. Esses fenômenos, quando usados para compreender a vivência, permitem fazer diferenciações no modo de tratamento e processamento de novos conhecimentos. Há os que acomodam conhecimentos emergentes à velha estrutura mental a que estão acostumados (“retroação”).
E há os que buscam dialogar com o novo e avançar transformando o
velho e evoluindo para a construção de novas estruturas cognitivas
de explicação da realidade (“recursividade”).
Um tema que ainda está para ser enfrentado é a questão das
diferenciações dos prefixos INTER e TRANS. As nossas leituras têm
sido no sentido prático dessas modalidades, articulando as concepções de Marise Ramos (2011) sobre a INTER. Vemos que existem
muitos conceitos convergentes com a TRANS, tanto nas obras dessa
autora como nas obras de Ivani Fazenda, como também na teoria
construtivista e as concepções da Escola Nova. Entre um e outro
prefixo emergem muitas modalidades que Américo Sommerman
detecta no seu livro Inter ou Transdisciplinaridade? Da fragmentação disciplinar a um novo diálogo entre os saberes (2006). Por não
termos ainda um aprofundamento suficiente, falaremos, por ora,
indistintamente desses dois prefixos, apoiados na classificação
dada por Sommerman de INTER FORTE que se aproxima à TRANS,
isto é, INTER trabalhada com conceitos TRANS.
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Tendo presentes esses critérios, buscamos orientar os mestrandos/professores do PPGEA. A variedade de temas e construções apresentadas tem sido um desafio também para a nossa
aprendizagem. A seguir, apresentamos alguns títulos das dissertações defendidas:

ROSANE SALETE SASSET. Currículo Integrado: uma abordagem
inter/transdisciplinar para o ensino de língua espanhola no
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio no
IFRO-Campus Colorado do Oeste.
CINTIARA SOUZA MAIA. A floresta amazônica como mulplicador do ensino de química. “a utilização do óleo de andiroba
como repelente natural: uma proposta metodológica interdisciplinar no IFRR / Campus Novo Paraíso”.
IVONE MARY MEDEIROS DE SOUZA. Interdisciplinaridade e
práticas pedagógicas: reflexões sobre o Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio do Câmpus Amajari do Instituto Federal de Roraima.
ANA PAULA FLORES BOTEGA. Ensino de química e fertilidade do solo: uma abordagem interdisciplinar no Curso Técnico
Agrícola.
GERSON GERALDO CHAVES. Do todo às partes e das partes ao
todo, complexidade e transdisciplinaridade: a feira de ciências
como espaço educativo.
JORGE LUIZ BAUMGRATZ. As representações sociais e transdisciplinares da inclusão: estudo de caso do centro de Equoterapia
implantado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas - Campus Barbacena.
LUIZ MARINO PINTO DA ROSA. A Interdisciplinaridade na Rizipiscicultura: uma experiência pedagógica no Instituto Federal
Farroupilha - Campus São Vicente do Sul – RS.
EVERARDO DE SOUSA LUZ. Projetos de trabalho como estratégia metodológica no ensino profissional agrícola: um enfoque
transdisciplinar.
FÁBIO LUSTOSA SOUZA. Mediação interdisciplinar no ensino de
química: uma análise pautada no diálogo entre diferentes saberes na construção de um projeto de ensino na EAF Codó-MA.
MÁRCIA MARIA PAES SANTOS. A construção dos conceitos matemáticos na realidade do mundo agrário. Inter/transdisciplinaridade.
JOÃO NACIR COLOMBO. Emprego da “Pedagogia de Projetos”
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com base na avaliação do desempenho de cultivares de pimentão e berinjela sob manejo convencional e orgânico.
ELIANE MENDONÇA DOS SANTOS. Aplicação de temas transversais em uma abordagem inter/transdisciplinar: Transgênicos (OGMS – Organismos Geneticamente Modificados).
DENISE FIGUEIREDO BIULCHI. Recuperação de matas ciliares
como instrumento para práticas transdiciplinares no Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba.
MARIA APARECIDA DA GRAÇA DOS SANTOS BARBOSA. A construção de um ambiente virtual que utiliza o tema transversal
água para a interdisciplinaridade
ELIZABETH ARMINI PAULI MARTINS. A pedagogia de projeto
numa visão transdisciplinar como estratégia de formação para
o ensino técnico.
JOSÉ ANTONIO BESSA. Pedagogia de projetos no ensino da Apicultura. Enfoque inter/transdisciplinar.
VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA. Uma visão técnica e pedagógica sobre os muares. Enfoque inter/transdisciplinar.

Na pesquisa institucional, a realização da investigação,
por parte da equipe, tem por lócus de estudo uma escola situada
em Nova Friburgo, para a qual dirigimos um olhar pretensamente complexo, na perspectiva de apreender dimensões distintas nas
experiências educativas que lá se realizam, com a mediação da pedagogia Waldorf. Nessa perspectiva já foram contemplados em textos analíticoreflexivos sobre o seu caráter inovador, criativo; bem
como a sua experiência de formação de professores para o trabalho docente em escolas Waldorf. Encontra-se no prelo o trabalho
de iniciação científica sobre a construção de um projeto Político
Pedagógico para uma escola Waldorf.
A produção discursiva correlata inclui textos escritos em
autorias alternadas de membros do grupo de pesquisadoras, inclusive com autores de outras instituições, sendo exemplares os
artigos seguintes: Santos e Sommerman, 2009; Santos, Sanchez, e
Bueno, 2012; Santos, 2009; Santos, Santos e Chiquieri, 2007, 2009;
Vasconcelos, Santos e Santos, 2013; Santos, Santos e Vasconcelos,
2012 e Emeric, 2011.
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CONSIDERAÇÕES
A narrativa ora feita disponibiliza a perspectiva de uma
trajetória quase sempre coletiva de um grupo de pesquisadoras
que vem priorizando a inter/transdiciplinaridade sob a óptica
da complexidade, como objeto de suas produções, estudos e pesquisas.
As relações existentes entre o PPGEA e o trabalho acadêmico
do grupo confirmam o trânsito da dimensão inter/transdisciplinar
e a materialidade da dimensão inter/transdisciplinar, que parece
evidente, sobressaindo aí o trabalho coletivo como característica
marcante na trajetória do grupo, não por acaso, pois no território
em que este vem transitando o singular é substituído pelo plural.
A práxis complexa e inter/transdisciplinar que norteia o
cumprimento das funções de ensino, pesquisa e extensão por parte
das autoras, individualmente e/ou em grupo, ao que parece é realizada de modo visível, concreto, conforme indiciam as referências
bibliográficas.
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Interdisciplinaridade na condução docente:
Impressões a partir da vivência

Maylta Brandão dos Anjos
Coordenadora do Mestrado Acadêmico
em Ensino de Ciências/PROPEC/IFRJ

O escrito se baseia na vivência profissional-docente em Instituições de Ensino Superior (IES). Surge do momento em que fui
instigada a redesenhar lembranças que se encontram representadas no pensamento das integrações e conexões dos saberes, a partir
de reflexões de como ressignificar e reorganizar o trabalho como
professora e orientadora da pós-graduação, tendo como eixo estruturador a prática interdisciplinar. Depois de cinco décadas vividas
dentro de escolas e universidades, observo que a participação acadêmica, de aprendizado constante, e da vivência da política universitária, tem guiado a minha prática docente. Experimento, a cada
momento, os novos discursos de abordagem metodológica que são
formados tanto nas margens, quanto no centro da academia.
Ao estudar as ações pedagógicas, crio novas empatias por
via dos processos reflexivos, da reflexividade tão afeta ao campo
das análises científicas, e, nesse enredo, galgo uma vida profissional eminentemente interdisciplinar. Não somente embarquei no
discurso, mas o provo diariamente na vida posta em aula. A interdisciplinaridade passou a ser um modo de existência que conduz a
minha arte de aprender e ensinar, regendo novos olhares que me
reconstroem academicamente. Isso remete à Nóvoa (2000) quando nos diz que a formação docente apresenta na contemporaneidade novas maneiras de pensar, trabalhar, organizar e estruturar o
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conhecimento que se recompõe a cada evento experimentado que
requer uma redefinição das práticas sociais que dão outras luzes
aos papéis sociais e profissionais, tradicionalmente atribuídos e
constituídos. Assim, a vivência docente vem sofrendo uma série de
processos de mudanças em virtude da necessidade de readequação
aos novos modelos e estruturação dos saberes. É disso que falo e é
isso que experimento e me filio.
Destarte, compreender os referenciais teóricos/metodológicos sobre os quais os docentes e pesquisadores ampliam horizontes de análises e de ações concretas no ato de dialogar e constituir
novos conhecimentos remete à qualidade das trocas de conhecimentos que solicita um processo de formação. Nessa crescente, o
aporte docente que busco se funda em objetivos claros que reconsidera as interconexões, se fazendo mais rico, produtivo e profundo. Se fazendo menos linear, menos fragmentado e menos redutor
para, cada vez mais, fazer entender as relações que se estabelecem
nos fenômenos naturais, sociais e humanos e que nos media no processo da vida. Portanto, analisar essa vertente é compreender os
fios visíveis e invisíveis que religam conceitos; é ir além da aparência, mostrando o que se esconde na inaparência. Ao ampliar foco
de análises, amplia-se também o ânima da ciência que se faz neste
novo tempo.
A porta de entrada para que o pensamento interdisciplinar
se fundamentasse em mim foi a questão socioambiental, conceito
de combate e palco de disputa, no qual se ancora o liame condutor
de minha personalidade acadêmica. As leituras voltadas a essa temática provocaram diálogos estruturadores de uma visão que se
estabeleceu entre o micro e macro. Arraigada num foco que não se
desloca da teoria, minha estrutura de pensamento foi fortalecida
numa marca intelectual que põe em revista as reentrâncias e os
nãos ditos dos fenômenos que, não naturalizados, são resultados de
uma intencionalidade político/social. É aí que a abordagem interdisciplinar vai se concretizando, aprofundando e ganhando sentido
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naquilo que me perfaz, me constrói e me institui como profissional
do saber. É dessa forma que percebo que a abordagem que comungo tem que ser vivenciada para que possa ser mais legítima e condutora de nossas ações, a ponto de que confundamos quando ela
nos expressa e quando nos expressamos nela. É a constituição de
um universo de ver, fazer e viver que se localiza no plano particular
e se concretiza no plano coletivo.
Considerar que somos um todo operante em que a universalidade dos sentidos é o que harmoniza a vida, nos faz observar
que a premissa interdisciplinar é a que mais se coaduna aos novos princípios desse entendimento, pois compõem amálgamas de
saberes que reconstituem e reelaboram as compreensões da vida,
cercando nas várias possibilidades a capacidade de crítica aos assuntos estudados. A interdisciplinaridade também pode ser entendida como uma prática mais humanizadora que não pretende
soterrar os avanços científicos feitos numa outra ordem de ciência,
mas pretende de forma assinalada por autores, como Morin, Japiassú, Fazenda e outros, estar atenta para a complexidade, integralidade e unidade inegável do conhecimento. Fica claro que a ciência
moderna, ao se fundar na experimentação, criou uma cátedra de
pesquisa que enovelou o que teria outras marcas de diálogo, não
mostrando plenamente o objeto de análise. Desse modo, passamos,
como cultura de geração, muito tempo negligenciando o todo, porque nas partes já se presumia tê-lo. Necessitou que adentrássemos
por catástrofes oriundas da criação científica, vide Segunda Grande
Guerra, para que retomássemos a discussão da ciência e nos fizéssemos mais críticos ao positivismo que redundou no distanciamento ciência e sociedade. Como revisão desse passado, o pensamento
interdisciplinar põe em pauta e em xeque questões que pareciam
ser cláusulas pétreas da ciência, como a neutralidade científica, distanciamento objeto e pesquisador, secção homem e natureza, infalibilidade do discurso científico, crença absoluta no método científico, entre outros. É nesse devir histórico que passamos em revista os
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conceitos e ensaiamos o novo, as inovações propostas que possuem
outros ensejos de ver e fazer o mundo. Conduzo-me e me legitimo
nessa prática que no todo tem as suas partes, que nas relações e
diálogos assinala que é na processualidade que se faz o melhor, que
o pensamento é fluido porque não se estabelece numa só verdade,
mas antes observa que os cenários das verdades são voláteis e frágeis como é a vida.

Interdisciplinaridade: repensando o caminho e seu conceito
A interdisciplinaridade ainda se constitui como um conceito
no centro de discussões para efetivação de um consenso entre epistemólogos, filósofos, intelectuais, militantes sociais e educadores.
Contudo, a justificativa de se entender o conceito de interdisciplinar como forte poder estruturador em que os saberes são organizados formando unidades mais globais, em que várias disciplinas
se comunicam, faz com que esse tema incorpore o conhecimento
e se torne mais compreensível, o que parece ter resultado em uma
formação acadêmica de melhor qualidade.
Ao repensar o caminho e construir o histórico que conduz a
estruturação do conceito interdisciplinar, observamos que as transições da concepção tradicional, calcada na linearidade e reducionismo para a concepção crítico-reflexiva, calcada no pensamento
mais integral e conecto, se aporta na articulação entre teoria e prática, na participação ativa dos sujeitos em seu processo de formação e na problematização e intervenção da realidade como possibilidade de reestruturação e mudança.
No ato de buscar as raízes do pensamento interdisciplinar
vemos que a ideia de um conhecimento unitário deu sustentação à
coesão do saber de vários momentos históricos, levando à conservação da integridade epistemológica desses períodos, correspondendo a uma pedagogia unitária formada por uma cosmovisão de
época. Nesse raciocínio, o ideal de educação da história antiga se
baseou na totalidade e na formação da personalidade integral. Na
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esteira histórica, o advento da modernidade foi demarcatório para
o surgimento de um novo raciocínio da proposição do uso disciplinado da razão como protagonista do conhecimento da racionalidade científica, o que nos conduziu e, ainda conduz, grande parcela da
academia como “saber cientifizado”.
O modelo cartesiano, baseado na propositiva linear, redutora
e fragmentada, tornou-se um paradigma de época, que atendeu às
necessidades das revoluções propugnadas para o novo momento
histórico em que se consolidou na industrialização, no pensamento
científico moderno e no Estado República. Nesse contexto, as fronteiras disciplinares serviram para manter o pensamento da nova
ordem instituída e para construir divisões institucionais, que se
tornaram territórios de poder elitistas e segregadores.
O axioma disciplinar, dessa forma, cristalizou, epistemologicamente, abordagens, pensamentos e problemas, delimitando os
conhecimentos, realimentando uma relação de poder subjacente
que mantém a ideia e a estrutura da ciência e o modo de vida moderna. Em contraposição, no tempo atual, outra forma de estabelecer o pensamento surge dentro do paradigma ecológico e se encontra relacionada a uma análise crítica, que tem no palco das disputas,
formulações que definem as estruturas de inter, pluri, multi, meta e
transdiciplinaridade. Essas novas abordagens ao serem apresentadas numa diversidade conceitual de integração de disciplinas, dos
saberes, da cultura, dos territórios, das ações, do pensamento, não
apresentam um sentido unívoco; há uma certa ausência de consenso sobre seus conceitos e, entretanto, a tentativa de explicitação
vem acompanhada de uma riqueza de vertentes que mostra como
são frágeis os limites demarcatórios entre suas definições.
Nesse terreno de novas questões teórico metodológicas que
reestruturam abordagens conectivas e integrais, Fazenda (1998)
pontua a construção e evolução de novas teorias que em comum colocam em questão a fragmentação do conhecimento num empenho
de alternativas à racionalidade herdada da ciência moderna. Como
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indicou Castoriadis (1982), as instituições produtoras da ciência,
legitimaram o modo de ser de uma sociedade atomizada e a maneira como essa compreendeu a si mesma. Dessa forma, a universidade também legitimou e reproduziu a fragmentação dos saberes,
naturalizando a forma bipartida de olhar e entender o mundo. Para
Ivani Fazenda (1997), a introdução da interdisciplinaridade provocou respectivamente uma transformação intensa na docência que
recorre, agora, aos demais saberes como método explicativo, e que
encontra nesse novo método dificuldades em trabalhar novas propositivas.
Ao contrário da razão disciplinar, que reduz a relação dialógica e o potencial crítico, diminuindo a ação do professor na sua
capacidade criadora, a interdisciplinaridade conduz a uma nova
estrutura de pensamento que auxilia no transcorrer das mudanças
aumentando o poder dialógico, integrando o compartilhar de saberes e conferindo maior autonomia e segurança no que se pensa,
fala e cria. O que se constrói no avesso do modelo fragmentado é a
horizontalidade relacional, que tem, no diálogo e nas trocas, a representação maior de nossa natureza humana, de se constituir no
reflexo de nós no outro.
A interdisciplinaridade requer a responsabilidade como farol
diretivo que apresenta o contexto das coisas, tendo como relevância
o sentido do pensamento, a ação e transformação. É na soma de várias formas, com mediações que não seccionam isso ou aquilo, que
a fala de Maturana (2000) apresenta o conhecimento como paixão,
como movimento que integra. Paixão que supõe intensidade, não
estabelecendo limites nem fronteiras, nem palcos de negatividade.
Segundo o autor, é esse fato que amplia nossa existência porque a
abordagem disciplinar é típica de um olhar ambicioso, que valoriza
apenas a si mesmo, que teme a diferença, e supõe que seu objeto,
seus métodos e sua linguagem são mais adequados, e absolutamente capazes de responder às questões presentes no universo. Assim,
minimiza e enquadra não dando a liberdade precisa, a criação ben-
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fazeja para a reflexão, tão necessária ao que analisa, pesquisa, cria
e recria.
Concordo e rezo na mesma cartilha de Maturana (2000)
quando nos mostra seu pensamento acerca das abordagens conectas como características de um olhar apaixonado, que compreende
que o universo é muito maior e mais complexo do que cabe em uma
disciplina; do que cabe num único olhar de uma cena; é maior do
que as partes coladas. Avalio que por mais que conheçamos em profundidade nossa área de atuação, existirão situações em que não
teremos respostas, pois não há disciplina que responda a tudo, e
não há respostas prontas a todas as questões que virão a ser formuladas. Há tentativas e processos infindáveis de busca, a isso o
sentimento de paixão compreende bem. Construir conhecimentos
implica em construir modos de ser, em exercitar a plasticidade que
nos torna essencialmente humanos, exercitar as perguntas muito
mais que as respostas, exercitar a reflexão necessária que cabe no
breve momento de viver.
Contudo, existe um eixo norteador na construção da interdisciplinaridade que rompe com a legado de pensamento herdado,
numa visão mais realista somos colocados frente a frente às problemáticas que emperram engrenagens de mudanças. O pensamento
interdisciplinar ao colocar os sujeitos trabalhando a consciência da
totalidade pode contribuir na construção de um saber mais abrangente da realidade e à uma intervenção mais aprofundada do saber,
incrementando a vontade e a capacidade de fazer trocas acima das
fronteiras disciplinares. Para tanto, é necessário ter claro que não
se trata apenas de tomar emprestado conceitos de outras disciplinas, mas se faz mister que haja representação, julgamento e incorporação de elementos sociais, culturais, científicos e educacionais
como temas em exponencial discussão.
São nas conexões e nas ligas entre elas que o saber vai se
constituindo para que a teoria nos assuma e nos torne praticantes
dela, sendo a sala de aula o local mais propício para ser colocada
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em prova as novas metodologias de ensino. É nela que se perfaz
o caminho do cotidiano. Na sala de aula são criadas as identidades docentes que não se apartam do constructo pedagógico e muito menos do discurso humano/profissional. Na construção desse
ideal a ação docente se funda num crescente pautado em objetivos
claros que reconsidera as interconexões fazendo mais rico o entendimento e as relações que se estabelecem nos fenômenos naturais,
sociais e humanos que nos media no processo da vida. É dessa forma que percebo que a teoria tem que ser vivenciada em nós para
que possa ser exata, válida e condutora de nossas ações. A prática
interdisciplinar ganha luz no simples olhar e resposta que se dá a
mais ingênua pergunta de um aluno. É ali que colocamos, em seco,
o discurso que internalizamos e que, em determinados momentos,
se tornou atávico em nós. A interdisciplinaridade, como abordagem
que vem de um histórico questionador que subverte e põe em xeque a norma operante, nos traz um leque a ser pensado e vivido que
busca romper com a questão mais presa da construção e noção de
ciências, o encastelamento dos saberes.
O exposto, nos lembra Tardiff (2000), quando assinala que
os saberes dos professores trazem a marca das suas experiências
pessoais, sendo, portanto, temporais, heterogêneas e situados no
que se é, no que se conhece e no que nos media no processo de
ser. Nesse contexto de transformação, é no saber que se institui e
se constitui na e para as relações, que é irrevogável no sentido do
entrelaçamento do que se sabe e do que se quer descobrir acerca
dos elementos do mundo, que o conceito da interdisciplinaridade
pode ser fundado. Nos resta abrir as fronteiras e, numa antropologia de buscas, escavar os substratos nas relações mais genuínas
que se estabelecem na necessidade de compreender o todo com os
instrumentos certos para que venham à luz, as descobertas inovadoras e fundamentais na mudança de foco, no alargamento da vida.
E lembrando Japiassú, para tanto, na proposta interdisciplinar, buscar um agir muito além das práticas que conhecemos no formato
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linear. Trabalhar nesse prisma é trazer à emersão as conjunções explicativas da vida e dos fenômenos que tangenciam a ciência.

Narrativa sobre a prática interdisciplinar
Entendo que a prática interdisciplinar assume em quem a ela
se determina, uma nitidez de coesão, um compreender para além
da simples aparência dos fenômenos, um amálgama de saberes
que reconstitui e reelabora cercando as várias possibilidades de
abranger o assunto estudado. E como narra Santos (2008), experimentar essa prática é compreender na mais absoluta forma de
conhecer as diferenças que a traduz, é determinar construções que
possuem veios de significados que se encontram, ou que partem
desse encontro que reformula atitudes e compreensões do mundo.
Qualquer metodologia que feche seu caminho em técnicas ou requisitos cristalizados, perdendo ao que a ela está circunscrito nas
entrelinhas e nos meandros de suas análises, perde a vanguarda,
a beleza e, sobretudo, a dinâmica do seu método, da sua forma de
ser enriquecida, vivificada e experimentada. De tal modo, as pontes
de análises, as conexões e a integração dos olhares tornam mais
autênticos e sensíveis os saberes que se constituem no ensino e
aprendizagem.
A reflexão de como a prática interdisciplinar pode ser trabalhada ganha luz na metodologia que se inspira no desvelamento de
realidade dos elementos que caracterizam cultura e relação de poder presentes nas relações sociais e educacionais. É assim que a
nossa prática interdisciplinar pode ser feita, não tomando de assalto, mas trazendo para campos próximos de confluências fidedignas
que nos levem à compreensão no seu sentido mais estrito e lato,
pois, podem nos levar a perceber que os sentidos e dimensões da
cultura e da perspectiva do político são também conduzidas em
suas práticas educativas nas suas agências de manifestações culturais, no cotidiano dos grupos sociais.
Como arena de observação que permite ao olhar do pesqui-
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sador adentrar na análise de práticas e abordagens metodológicas,
que se constituem nas relações de negociações, interesses e conexões ali presentes, interpostas por conceitos e pressupostos que
erigem o sistema educacional, considero que na interdisciplinaridade está a tenra história das concepções de mundo que começam
a ser feitas. Por se encontrar ainda num campo de construção e de
disputa, pode não oferecer, para muitos docentes que ainda não
mergulharam no seu contexto, a segurança teórica e metodológica
necessária. Tal fato, se expressa não somente por haver dificuldades do compartilhamento de saberes, mas inclusive, porque trabalha intersubjetividades do conhecimento. Logo, ser interdisciplinar
é arriscar-se na busca do novo, na busca de uma nova cultura que
começa a ser formada. Por isso, uma imersão na relação vivida pela
academia e pelas escolas nos mostra os desafios de ser pesquisador,
faz pensar de que forma a interdisciplinaridade pode servir como
método interpretativo e interativo. O que nos parece constituir um
propício mecanismo de identificação e desvelamento, não somente
das expressões presentes nas culturas escolares e acadêmicas, mas
também, nas acomodações e movimentos gerados por essas culturas, que se instalam determinando atos.
Avalio que a narrativa que evoca da prática interdisciplinar
leva à aquisição de um olhar mais plástico, coerente sobre as coisas,
abrindo nosso canal de percepção e nossa veia de entendimento
ampliado sobre os fatos. Podemos ver nas relações de saberes um
caleidoscópio de cores e formas que vão criar a visão necessária de
fluxos e reflexos para maior análise. Por isso, os diálogos que se estabelecem para pensar essa questão rompem intransigentes visões
encasteladas que fragmentam, que constroem dogmas, embotando
o sentido humanitário de questões científicas e da crítica social.
É no sentido exposto que a prática interdisciplinar recupera
questões preciosas, centrando luz no essencial do plano sensível,
no conceito de mediações construídos em torno da concretude do
real que compõe o plano das questões subjetivas e objetivas. O eixo
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condutor desse pensamento é, incomensuravelmente, integrado,
conectado, dialogizado. É na construção dialética, política, cultural
e social que a interdisciplinaridade vai se constituindo, que vai ganhando terrenos antes não pensados, vai rompendo dogmas e trazendo elementos de discussões pivotais que enriquecem e refinam
não somente a teoria, mas, sobretudo, a práxis proposta pelo ensino
e aprendizagem.
A interdisciplinaridade confere novos sentidos à compreensão
humana. E na interconectividade maiores significados são dados aos
fenômenos existentes. Nesse sentido, é na complexidade do mundo
vivido que podemos cogitar as interações na processualidade do
pensamento e na elaboração dos contextos habitados. Assim, vivo e
vivi a interdisciplinaridade como uma trança de várias pontas que no
entrelaçar impetra de forma harmoniosa uma aliança de composição
sem a perda da identidade e das suas tramas, de seus fios.
Dessa forma, nas tramas das articulações, busco inspirações
e encontro em Morin (2005) a narrativa que fortalece a prática
interdisciplinar de relação e de inseparabilidade dos saberes, que
demanda um pensamento das inter-relações com implicações mútuas, fenômenos multidimensionais e realidades que são simultaneamente solidárias e complementares. Encontro em Boff (1994),
voz que fortalece a prática que “re-liga tudo, em sentido tão abrangente que possa servir de fio condutor com o qual possamos costurar todas as experiências, todos os saberes, todas as tradições espirituais, todas as políticas, todas as formas de humanização. (p. 71).
Em Fazenda (1998) encontro a atitude interdisciplinar descrita
por ela como reciprocidade, troca, diálogo, humildade, descoberta,
desafio, captação, inclusão, comprometimento, contextualização,
interações e complementações. Nessa visão, que rompe com a noção e prática de uma sociedade e sujeito fragmentados sobre um
olhar cindido em si mesmo, aprendo a questionar o contraditório e
a valorizar as conexões que religam um pensamento do que em si
é unitário.
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Entendo, nesse caminhar, que a proposta interdisciplinar não
intenta simplesmente vincular as distintas disciplinas, assolando a especificidade de cada uma, pelo contrário, vejo que é por meio de estratégias mediadoras que a narrativa e prática da unidade vai possibilitar
a integralidade, a colaboração, a contextualização, complementaridade e superação dos limites e lacunas impostas pela razão científica da
modernidade que propôs a epistemologia disciplinar. A nova razão, ao
conferir a mudança da concepção fragmentária para uma concepção
unitária do conhecimento, nos remete a Santomé, (2008) quando diz
que:
a ruptura de fronteiras entre as disciplinas está levando à consideração de modelos de análise muito mais potentes dos que
caracterizam apenas uma especialização disciplinar. A complexidade do mundo e da cultura atual leva a desentranhar os problemas com múltiplas lentes” (p. 44).

E vejo, afinal, a necessidade de novas metodologias e abordagens que promovam o indivíduo autônomo em uma sociedade integrada e ao mesmo tempo respeitosa às individualidades. Para isso, novas
lentes devem substituir as antigas.
A interdisciplinaridade vista sob esse prisma supera dicotomias, inscreve novas interlocuções recriando pontos para reflexão
de algo que se vive, por meio de uma postura aberta de investigação, de busca, de curiosidade sobre as relações existentes entre os
conhecimentos, é processo que se constrói em coletividade. Nessa arena, Japiassu (1976), aponta que a interdisciplinaridade pela
intensidade das trocas, da integração e dos novos ensejos que ela
proporciona, aponta caminhos de unidade que casa fatos, lógicas
e observações. Portanto, ao nos apropriarmos dessa abordagem
ocorrerá a passagem da subjetividade para uma intersubjetividade
que poderá propiciar a recuperação da ideia primeira de cultura
e sociedade no sentido amplo do que é epistemológico. É aí que o
reconhecimento das interações, intermediações e integrações en-
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tre os conceitos formadores do saber vai ganhando luz, em trocas
generalizadas de informações e de análises, através de uma relação
de interlocução entre as disciplinas.
Assim, amplia-se a formação geral, perpassando por todos os
elementos do conhecimento, pela comunicação de saberes e pelo
diagnóstico abrangente dos fatos ou fenômenos. O poder clarificador do pensamento não cinde ou separa a máxima de formar as
vinculações e de trabalhar contextualizações. Por fim, o conhecimento é um bem comum que se configura na interlocução, buscando a integração e a abrangência da ciência para que dela se sirva a
humanidade, o desenvolvimento de uma sociedade.

Finalizando...
O trabalho interdisciplinar abriu, na minha prática docente,
possibilidades de aprofundamentos teóricos e metodológicos ao
diversificar o conhecimento, a aplicação de conceitos e a efetivação de estratégias pedagógicas. Isso se deu tanto no plano formal,
quanto no intuitivo, ao utilizar diferentes formas de linguagem e
estruturas de pensamento. Essa forma de aprender integrada e
contextualizada permite ao aluno relacionar aspectos presentes
da vida pessoal, social e cultural, mobilizando seus conhecimentos
para reconstrução de novos conceitos e ações. Evidenciei, assim, a
necessidade de trabalhar por meio de atuações e reflexões, que congregassem conceitos e estratégias e incluíssem dinâmicas de trabalho que aproximavam conceitos, percepções e alunos, privilegiando
autonomia, grau de independência, construção autoral e resolução
de problemas emergentes do contexto presente, para consecução
de uma aprendizagem que considerasse o valor da vida humana e a
relação entre o conhecimento produzido por ela.
Boff (2008) fortalece essa narrativa e esse fazer ao falar que na
práxis importa somar, dialeticamente, integrando as várias contribuições e complementaridades dos saberes, para construir o novo numa
perspectiva de convergência em que se consiga ver o nexo entre eles
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e, em detectar a estrutura invisível que os suporta. Segundo o filósofo, reside aí o processo de conhecimento e de formação e formulação
dos saberes que nos constituem e que são constituídos por nós.
Dessa forma, entendo a importância de rediscutir nossas
ações e pôr em memória o construído a fim de desenvolver e
fortalecer um campo de ideias que nos confira maior envergadura profissional e maior capacidade em formar um coletivo de
pensamento que organize as comunidades de investigação em
torno de “elementos básicos que é o conhecimento já produzido e, considerado indispensável aos seus membros” (KUHN,
2009, p. 80).
Compartilhar os fundamentos epistemológicos de forma
inequívoca e integral é o que poderá promover, numa lógica mais
conexa às comunidades científicas, um novo movimento entre
as identidades de investigação no interior da ciência, proporcionando um diálogo comum entre seus membros. Nesse aporte,
os conhecimentos vivenciados vão alargar as visões e chancelar as análises que podem permitir a formação de profissionais
com maior capacidade resolutiva, maior poder de intervenção e
compreensão sistêmica sobre os assuntos e fenômenos da vida.
É nesse ponto que novas abordagens metodológicas coadunadas
e legitimadas em suas práticas, podem cooperar para a formação
de sujeitos educacionais mais capazes, resolutivos, autônomos e
que tenham visão profissional com maior sensibilidade e compromisso social, com qualidades humanistas, capazes de realizar o trabalho coletivo, de conhecerem e intervirem nos problemas locais, inserirem-se no processo de desenvolvimento, numa
visão irrestrita, com valores éticos e culturais. Sonho? Talvez
não. Desejo de mudanças? Com certeza! Isso porque, a despeito
de décadas de discussão, ainda não conseguimos tornar a interdisciplinaridade uma prática assumida de forma deliberada. Observo muitas tentativas do estabelecimento da prática interdisciplinar, mas ainda assim, prepondera uma estrutura acadêmica
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e científica compartimentalizada, linear, redutora, repartida,
burocratizada, centrada em uma hierarquia verticalizada, beneficiando estruturas de poder que mantém a racionalidade posta
desde a modernidade.
Coexistem, no mesmo prisma acadêmico, abordagens que
remetem tanto à disciplinaridade, como regra discursiva e de
análise da ciência em estruturas unidimensionais marcantemente modernas; quanto à interdisciplinaridade, como discurso que
empreende o olhar das conexões caracterizadas pelos novos rumos do saber contemporâneo. Sabendo disso e na distinção entre
uma prática e outra, recorro - como opção metodológica, acadêmica e científica -no trabalho docente, à pluralidade dos saberes,
por enxergar nele a porta mais provável de entendimento da vida
e de seus vários acontecimentos. Nesse viés de ser o mais interdisciplinar possível e desejável, na prática pedagógica, busco lançar mão em abordagens que problematizam os acontecimentos,
promovem inserção social, dão significado ao ensino, chamam à
participação, depuram a análise, democratiza e divulga a ciência,
facilita a compreensão, lapida o campo cognitivo, aprofunda a teoria e enriquece culturalmente, no intuito de cercarmos de forma
contundente e sonora a pesquisa para melhoria do ensino, em
seus diferentes níveis; e para a melhoria da vida que se processa
no simples ato de viver e estar no atrelamento irremediável do
que é uno – o mundo.
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Em busca de uma Pedagogia para o Pensar
Complexo

Ricardo Antunes de Sá1

Introdução
O programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), criado
em 1974, do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, passou a ofertar o Mestrado em Educação em 1975, sendo credenciado em 1977. Atualmente está com conceito 05 da CAPES. O
Curso de Doutorado foi criado em 2001 e credenciado em 2002 e
apresenta o conceito 04 da CAPES. O Programa possui cinco linhas
de pesquisa: a) História e Historiografia; Políticas Educacionais;
trabalho, Tecnologia e Educação; Cultura, Escola e Ensino; Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano.
A disciplina intitulada: Pedagogia, Complexidade e Educação
começou a ser ofertada na Linha de Cultura, Escola e Ensino, no
1º semestre de 2012, com 15 horas na condição de Seminário Temático. Tivemos 05 matriculados2 provenientes das demais linhas
de pesquisa do PPGE. Em 2013, a disciplina passa a ser ofertada
na condição de Tópicos em Cultura, Escola e Ensino II: Pedagogia,
Complexidade e Educação, com 45 horas. A oferta se deu no 1º semestre de 2013, contando com um aumento da carga horária e do
número de estudantes matriculados.

1 Doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Estadual de São Paulo - UNICAMP - (2007). Mestrado em Educação pela Universidade
Federal do Paraná (1997). Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná
(1988). Professor da Universidade Federal do Paraná. Membro do Grupo de Pesquisa
de Formação Docente, Currículo e práticas pedagógicas: paradigmas contemporâneos
(UFPR). Membro do Grupo de Pesquisa Educação, Ambiente e Sociedade na Linha de Educação, Complexidade e Escola (UFPR). Membro do Grupo de Pesquisa Paradigma Educacionais e Formação de Professores (PUC-PR). E-mail: antunesdesa@gmail.com
2 Dois mestrandos da Linha Cultura, Escola e Ensino; dois mestrandos da Linha Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano; uma mestranda da Linha de Políticas Educacionais.
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Tivemos 10 estudantes entre mestrandos e doutorandos3
provenientes das linhas de pesquisa do PPGE. Em 2014, também,
a temática passa a ser ofertada no Mestrado Profissional com 45
horas, tendo a mesma concepção e preocupação epistêmico-pedagógica (em andamento).

Processo dialógico: a Pedagogia de um pensar complexo
Desde 2012 vimos procurando estudar e aprofundar o diálogo epistemológico entre a Pedagogia entendida como Ciência da
Educação (BRZEZINSKI, 1996; LIBÂNEO, 1996, 1998, 2006, 2002;
PIMENTA, 1991, 1996, 1997, 2002; SÁ, 1997, 2008, 2012; SAVIANI,
1985), 2008 e seu objeto (Educação).
A intenção acadêmica da temática abordada pela disciplina é
estabelecer um diálogo epistemológico entre a Ciência Pedagógica,
entendida aqui, a Pedagogia e os princípios cognitivos do Pensamento Complexo (MORIN, 2005a), sistematizado por Edgar Morin. Nesta
perspectiva compreendemos a necessidade de trazermos para o âmbito dos estudos pedagógicos, para a formação do pedagogo (de professores) as contribuições teóricas e metodológicas do pensar complexo.
A Pedagogia nos últimos 40 anos tem se pautado pelos fundamentos teóricos e metodológicos da teoria crítica, notadamente, da
concepção histórico-crítica (MENGER; VALENÇA, 2012; SAVIANI,
2008) que tem contribuído para (uma) a Teoria do Conhecimento Pedagógico (escolar). Essa contribuição tem defendido a cientificidade da Pedagogia, a construção de uma identidade científica
(LIBÂNEO, 1996, 1998; PIMENTA, 1996, 1997, 2002). Sem embargo, a contribuição desta concepção à construção da identidade da
ciência pedagógica tem sido um marco importante na busca de um
conhecimento pedagógico específico da Pedagogia.
No entanto, a iniciativa em estabelecermos um diálogo teórico com o Pensamento Complexo, via a oferta da disciplina (men3 Sete acadêmicos da Linha Cultura, Escola e Ensino, sendo que seis cursavam o Mestrado e
um o Doutorado; três professoras que atuam na Educação Básica realizaram a disciplina
na condição de “disciplina isolada”.
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cionada) no Mestrado em Educação, se prende à necessidade de
trazermos as reflexões e as proposições do pensar complexo para
a produção de um conhecimento que traduza a complexidade do
fenômeno educativo.
É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um
pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo,
no sentido originário do termo complexus : o que é tecido junto.
(MORIN, 2001, p. 82).

Entendemos que os pesquisadores/autores que estudam e
formulam suas interpretações teóricas e metodológicas na área das
ciências, que se filiam à Teoria da Complexidade, tem algo a dizer
sobre a produção do conhecimento científico na contemporaneidade, notadamente Morin.
O grande e vertiginoso avanço científico e tecnológico constatado ao longo do século XX revolucionou o pensamento científico nas áreas das ciências “duras” notadamente o surgimento de
epistemologias transdisciplinares como: a Ecologia, a Cosmologia,
o desvelamento do mundo subatômico etc.
Edgar Morin por meio dos seus seis volumes de O Método
(MORIN, 2002, 2005b, 2005c, 2005d, 2005e, 2005f) procurou sistematizar os princípios cognitivos do pensar complexo (seu Caminho). O que significa compreender a vida, a natureza, a sociedade e
o individuo numa trama multidimensional, implicando ao observador um olhar epistêmico tecido, que busca a religação dos saberes,
superando o olhar disjuntivo, fragmentado, que não rejunta, que
não interliga as dimensões dos fenômenos, dos fatos, dos eventos.
O pensar complexo contribui para alargarmos nossa concepção de homem, de mundo, de sociedade, de cultura, de ciência
etc. Porque apresenta-nos um “mundo” no qual os fenômenos são
ou estão interligados, são interdependentes e, também, retroagem
num processo recursivo permanente. Um mundo onde, como dizia
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Heráclito, tudo está em um movimento perpétuo, desde o átomo às
estrelas, tudo se move, mas tudo se interconecta.

[...] todos somos interdependentes uns dos outros. Coexistimos
no mesmo cosmos e na mesma natureza com uma origem e um
destino comuns. Cosmólogos e físicos quânticos nos asseguram
que a lei suprema do universo e o da solidariedade e da cooperação e todos com todos (BOFF, 2003, p. 53).

A Pedagogia ciência que se debruça sobre os processos educativos (escolares e não escolares) não pode desconhecer as grandes contribuições das ciências contemporâneas, dos processos
tecnológicos e da forma como se produz conhecimento que vem
afetando a forma como o homem produz e interpreta sua existência na Terra. Uma concepção de homem multidimensional permite
compreender o ser humano a partir das múltiplas dimensões (cultural, política, social, étnica, psicológica, biológica etc.) que o constituem. Diríamos que, o pensar complexo, amplia e complexifica a
concepção de homem, livrando-nos de uma unidimensionalidade,
apontando para uma perspectiva complexa, que rejunta, que supera a fragmentação de um olhar disjuntivo.
Primeiras avaliações...
As primeiras impressões deste empreendimento in acto num
Programa de Pós Graduação em Educação, podem ser apreendidas a partir de uma questão abrangente feita para os mestrandos e
doutorando que cursaram a primeira e segunda turmas, respectivamente em 2012 e 2013. A questão apresentada foi: qual ou quais foram as contribuições teóricas, epistemológicas e/ou pedagógicas que
o estudo sobre o Pensamento Complexo trouxe para o seu processo de
pesquisa e/ou de estudo no Mestrado? Descreva, comente, critique,
evidencie aspectos positivos/negativos. Dos quinze participantes
nas duas turmas (2012 e 2013), responderam sete acadêmicos (as),
sendo uma doutoranda e seis mestrandas.
Todos (as) os (as) acadêmicos (as) que responderam nossa
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solicitação avaliativa apontaram a importância do estudo e aprofundamento do Pensamento Complexo para seus estudos na área
de formação de professores/pedagogos, Educação Ambiental, Ensino Superior etc. A Estudante A manifestou-se no sentido de dizer
que os conhecimentos desenvolvidos na disciplina:
[...] foram fundamentais para a construção das bases epistemológicas da minha pesquisa, especialmente pela possibilidade de
diálogo com a teoria principal na qual está pautada - Afetividade Ampliada [...] minha dissertação de mestrado contém um capítulo ‘Fundamentação Teórica’ na qual exponho sobre ‘Ciência,
Razão e Emoção’, destacando contribuições teóricas coerentes
com a perspectiva de minha pesquisa e, para tanto, construí um
tópico intitulado: ‘Contribuições de teorias contemporâneas para
uma ‘nova’ visão da ciência, da realidade e das interações com o
mundo’, no qual apresento a fundamental contribuição da Reforma do Pensamento de Edgar Morin.

A percepção dos pesquisadores (mestrando e doutorandos)
em relação à contribuição do Pensar Complexo sistematizado por
Morin é de que, o conhecimento é processo de idas e vindas, um
oceano de incertezas permeado por arquipélagos de certeza, como
nos ensina Edgar. Isso é sem dúvida um posicionamento fiel à realidade humana, dadas as suas contradições, antagonismos, interesses e transitoriedades.
Educar com base no pensamento complexo deve ajudar-nos
a sair do estado de desarticulação e fragmentação do saber
contemporâneo e de um pensamento social e político, cujas
abordagens simplificadoras produziram um efeito demasiado
conhecido e sofrido pela humanidade. (MORIN, 2003, p.38-39).

A Estudante C ressaltou que as obras “Cabeça Bem Feita”
(MORIN, 2001) e “Os sete saberes necessários à Educação para o
Futuro”(MORIN, 2000) serviram de base para seus argumentos
articuladores de capítulo de sua dissertação sobre a docência na
Educação Básica. Outra Estudante (D) manifestou, também, que
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trabalhou, após cursar a disciplina, a tríade: ordem-desordem-organização quando tratou sobre a questão da Gestão Universitária,
tema de sua pesquisa.
A metodologia em sala de aula utilizada foi mencionada como
uma estratégia que possibilitou a participação efetiva dos pesquisadores e uma “aproximação” maior em relação ao Pensar Complexo.
A dinâmica utilizada concebia que os mestrandos e doutorandos,
a partir do conhecimento das indicações bibliográficas feitas, realizassem uma leitura preliminar em casa. No encontro presencial,
a leitura era retomada, parágrafo por parágrafo, com o objetivo de
lermos e dialogarmos, coletivamente. A ideia, sem dúvida, era que
os conceitos, categorias e a forma poética e metafórica que, muitas
vezes aparecem nos escritos de Morin, fossem contextualizadas e
compreendidas adequadamente.
Cursar esta disciplina foi importante para o desenvolvimento
de estudo no Mestrado, pois o conhecimento sobre o Pensamento Complexo oportunizou significativas reflexões e, até me
fez modificar meu modo pensar sobre várias questões relacionadas ao processo educativo, como também, questões relacionadas à própria vida. (Estudante E).

Os estudos empreendidos nesta caminhada inicial segundo
os acadêmicos (as) oportunizaram o conhecimento de outra epistemologia; trouxe uma outra visão teórica, inovadora e atual que,
segundo a Estudante F “[...] traz uma visão de mundo mais próxima
das necessidades da vida na atualidade”.
Por outro lado, os cursistas apontaram algumas precariedades que precisarão ser corrigidas no processo de “amadurecimento” da proposta pedagógica da disciplina. Houve apontamentos críticos, por exemplo, sobre a necessidade de uma introdução mais
demorada e aprofundada sobre a teoria crítica que, historicamente,
vem embasando a área de formação de professores e o processo de
diálogo teórico e prático com os pressupostos epistemológicos do
Pensamento Complexo. Uma perspectiva dialógica onde se possam

Em busca de uma Pedagogia para o Pensar Complexo

55

estabelecer os pontos de convergência e os pontos de divergência
entre as duas teorias do conhecimento.
Por fim, houve uma manifestação mais crítica por parte da
estudante (G) que criticou a metodológica de estudo empreendida,
embora, tenha ressaltado a importância do estudo para a teoria do
conhecimento pedagógico. Disse ela que “[...] mais obras deveriam
ter sido estudadas, e que um cronograma de estudo quanto as obras
e conceitos importantes seja apresentado e discutido [...]”.
A pertinência da crítica deve ser analisada no contexto (histórico) em que tem sido ofertada a disciplina. Estamos num processo de “aproximação” do pensar complexo com a área de formação de
professores. O programa de pós graduação, bem como os mestrandos e doutorandos, começam a estudar sistematicamente o Pensamento Complexo, a partir da oferta desta disciplina.
O tempo de estudos e amadurecimento é pouco, ainda, para
grandes voos. Percebemos que os profissionais da Educação formados à luz das teorias críticas apresentam certa dificuldade (às vezes
resistência) em compreender os processos cognitivos do Pensar
Complexo. Notamos que esse processo de apropriação e compreensão de um pensamento que procura religar e, ao mesmo tempo,
evidencia a particularidade das partes em relação a um fenômeno
analisado ainda é um grande desafio teórico/metodológico para os
pesquisadores da área da Educação, sobretudo.
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Alimentação escolar: complexidade e
aprendizados do plantar ao comer

Alexandre Brasil Fonseca
Elizabete Cristina Ribeiro Silva
Daniela Sanches Frozi

Ou isto ou aquilo? Isto e aquilo e aquilo outro!
Aprendemos a enaltecer o ato de plantar, mas não percebemos aquele que planta o que comemos; afirmamos a necessidade
de conhecimentos e dedicação para a manutenção de plantas em
vasos ou quintal, mas temos dificuldade de valorar os saberes e os
esforços empreendidos para uma boa colheita; consideramos nobre a agricultura e menosprezamos e ridicularizamos os “caipiras”
e não queremos que nossos filhos “peguem no cabo da enxada”; não
gostamos de determinado alimento, mas comemos do mesmo na
comida da avó ou com um grupo de amigos; temos muitas informações sobre alimentação saudável, mas essas não coincidem com
nossas escolhas; a comida da escola pode ser muito boa e posso
estar com fome, mas eu não como na escola de jeito nenhum!
Com tais inquietações e buscando acolher as, supostas, incoerências humanas, a equipe do Grupo de Pesquisa Alimentação e
Saúde nas Escolas: uma abordagem transdisciplinar do Núcleo
de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (NUTES/UFRJ) desenvolve pesquisas, atividades
de ensino e projetos de extensão sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), seus usos, impactos e potencialidades
para a sociedade e para a comunidade escolar. O NUTES é um órgão
suplementar do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, que desde
1972 articula ações de formação de recursos humanos, pesquisa e
desenvolvimento sobre Educação em Ciências e Saúde, nos níveis
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de especialização, mestrado e doutorado. Sua proposta de formação é interdisciplinar, sendo desenvolvida por uma equipe multiprofissional e articula conhecimentos necessários à compreensão
da natureza multifacetada e complexa dos objetos, produtos e processos que relacionam educação, ciências e saúde e que instituem
e transformam práticas, na formação, na divulgação e na educação
nas ciências e saúde.
A escolha do eixo alimentação se justifica pela constatação
de que as questões que envolvem a crescente apreensão mundial
com a temática vinculam objetivos da Educação em Ciências e da
Educação em Saúde e merecem ganhar visibilidade na práxis educativa articulando, coerentemente, o ser humano, o conhecimento
e os processos de aprendizagem.
O acatamento da complexidade tem trazido implicações importantes no desenvolvimento das estratégias de ações do grupo de estudo como a percepção dos efeitos da inter-relação indissolúvel entre
sujeito-objeto de pesquisa, da não linearidade do conhecimento e da
aprendizagem, da certeza e da incerteza como passíveis de negociação e da complementaridade do antagônico. É uma perspectiva que
amplia o olhar sobre a realidade, evitando explicações reducionistas
e simplificadoras (MORAES e TORRES, 2006; MORIN, 2007).
Assumindo e buscando praticar a indissociabilidade ensino
-pesquisa-extensão, as atividades de extensão universitária têm
proporcionado vivências de situações desafiadoras para a equipe e
estímulo à busca de conhecimentos, reflexões e reelaborações práticas que enriquecem a formação dos estudantes envolvidos. Esse
espaço têm se constituído em laboratório de intercâmbio de conhecimentos para as pesquisas de mestrado e do doutorado a partir do
processo ação-reflexão-ação. Temos privilegiado os atores sociais
vinculados a escolas de educação básica com projetos que buscam
a abordagem complexa para o tema alimentação, visando uma compreensão mais ampla de seu papel para os seres humanos.
A complexidade pressupõe o movimento contra hegemônico
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de acatar estrutura de pensamento e conhecimento interdisciplinar
e transdisciplinar, articulando as muitas dimensões humanas e saberes na apreensão da realidade (MORAES e TORRES, 2006). A hegemonia caracteriza-se por uma atuação social servida por normas
culturais dominantes e constituída por relações de poder desiguais –
sejam elas relações econômicas, sociais, sexuais, políticas, culturais e
epistemológicas – e nas interações entre elas (SANTOS, 2013, p. 31).
Esse predomínio reduz a realidade, oculta a diversidade e a riqueza
de possibilidades. A contraposição pode ser efetuada a partir do
exercício da atitude transdisciplinar.
A adoção da atitude transdisciplinar demanda rigor, abertura
e tolerância e estreita ligação entre teoria e prática. O rigor consiste
em considerar todos os elementos que compõem uma situação. A
abertura refere-se a admissão do desconhecido, do inesperado e do
imprevisível. A tolerância implica a aceitação das escolhas opostas
aos princípios da transdisciplinaridade. Essa atitude traz a percepção de que o ser humano deve ser considerado de modo integral e
integrado, sem que se dê exclusividade à inteligência, ignorando a
sensibilidade e o corpo e suas mútuas interferências (NICOLESCU,
2005).
As perspectivas apresentadas compõem a base para o esforço
comum, porém o grau de apropriação dos elementos da complexidade e da transdisciplinaridade varia em função das vivências e dos
referenciais pretéritos de cada um dos pesquisadores e sua relação
com seus objetos de pesquisa. A eleição de temáticas, de estratégias e outros referenciais afinados com o modo de pensar complexo
e transdisciplinar aliados ao intenso exercício da práxis compõem
um rico ambiente de construção coletiva e tem contribuído para os
avanços obtidos.
Alimentação na escola: tema transversal e complexo
O Brasil tem implementado, nos últimos anos, ações visando
promover o acesso da população ao alimento e às informações so-

60

Alexandre Brasil Fonseca, Elizabete Cristina Ribeiro Silva

bre hábitos alimentares adequados e saudáveis. O Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE é o empreendimento mais antigo
e amplo, nesse sentido, e em suas reformulações inclui a educação
alimentar e nutricional (EAN) e a promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas de forma transversal.
A Semana de Alimentação Escolar (SAE), instituída por decreto federal na rede pública de ensino em 1959, como componente educativo, é uma tentativa de criar um espaço/tempo específico
para o tema, mas acaba por manter um caráter eventual e pontual
no calendário escolar. A legislação atual sobre a aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar prevê, no mínimo, que
30% sejam adquiridos da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural ou suas organizações, priorizando os alimentos orgânicos e agroecológicos (BRASIL, 2009). Os efeitos de tal regulamento podem e devem ser potencializados pedagogicamente na escola.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL,1998),
documento elaborado pelo MEC, instituem a Saúde como tema
transversal, devendo estar inserido em todas as disciplinas em seus
diferentes enfoques e nas práticas educativas. Espera-se, entre outros objetivos, que o escolar valorize e adote hábitos adequados e
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e
que possa agir com responsabilidade em relação à própria saúde e
a da coletividade. Nesse caso, estariam incluídos os cuidados com
a alimentação. Porém, tendo em vista o modelo educacional e concepções tradicionais vigentes, ainda são muitos os obstáculos para
que a abordagem interdisciplinar ou transversal para o tema se estabeleça.
A Portaria Interministerial 1.010/06 reforça essa percepção,
exibindo um esforço conjunto dos ministérios da Saúde e da Educação no estabelecimento de diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável em escolas de educação básica das redes públicas
e privadas. Entre outros aspectos, ratifica a orientação dos PCNs,
sugerindo para a saúde a abordagem transdisciplinar e reconhece
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a complexidade da alimentação humana e o desafio para sua incorporação no contexto escolar. Considera-se o PNAE, enfatiza-se a alimentação saudável na promoção da saúde e a escola como um espaço propício à formação de hábitos saudáveis. Entre as diretrizes,
recomenda a inserção do tema alimentação adequada e saudável no
projeto político pedagógico da escola, perpassando todas as áreas
de estudo e propiciando experiências no cotidiano escolar (BRASIL,
2006).
O que se observa é a busca pela transversalidade, porém, na
prática, o tema segue mantendo um forte vínculo com o ensino de
Ciências, em conteúdo curricular e na responsabilidade pelas ações.
No ensino formal, de um modo geral, iniciativas com a finalidade
de refletir sobre os hábitos alimentares, nas séries iniciais, ficam a
cargo dos professores com formação geral e no segundo segmento
do ensino fundamental, dos professores com formação em Ciências
Naturais, podendo haver, em alguns casos, mediação de outros profissionais como nutricionistas.
Apesar dos avanços teóricos percebidos na Educação em
Saúde, na Educação em Ciências e nas formulações dos documentos que permeiam orientações para a escola, as práticas educativas
relacionadas à alimentação continuam recebendo críticas devido a
métodos, abordagens e procedimentos parciais e que não conseguem dar conta da complexidade da questão (SANTOS, 2012).
Dado o tempo de permanência da criança e do adolescente na
escola, torna-se inegável o papel da mesma no processo de socialização e, consequentemente, na constituição de reflexões e práticas
relacionadas à alimentação. Aliar esse espaço e tempo ao potencial
educativo do PNAE é um desafio que estamos tentando enfrentar.
Enfrentando o desafio nosso de cada dia
Conscientes da condição de incompletude do conhecimento e
animados com a busca por um conhecimento multidimensional passamos a nos preocupar com a sensibilização para as enormes carên-
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cias do nosso pensamento e a superação do pensamento mutilador
produtor de ações mutiladoras (MORIN, 2007). Com tal perspectiva,
houve o investimento na composição em uma equipe de pesquisa
multidisciplinar com a qual foi possível lançar vários olhares para
o tema e ter a percepção da necessidade de considerar as múltiplas
dimensões que envolvem o ato alimentar e, assim, nos aproximamos dos estudos do sociólogo francês Claude Fischler.
Fischler, nos anos setenta, foi orientado por Edgar Morin em
sua pesquisa sobre alimentação na sociedade contemporânea. Seu
objetivo era o estudo do tema sob diferentes óticas, transpondo
barreiras disciplinares. Desde então publicou vários livros e artigos
em torno do assunto e motivou outros pesquisadores. O autor chama a atenção para a complexidade do ato alimentar ao afirmar que
esse está impregnado de significados, conduzindo seu entendimento para muito além da simples ingestão de alimento. O princípio
da incorporação identifica a angústia humana em relação ao que
ingere, uma vez que o ingerido transpõe a barreira entre o mundo e
o nosso corpo de tal sorte que passamos a ser aquilo que comemos,
tanto no campo real como no imaginário. Além disso, o repertório
alimentar consolida a identidade coletiva, identifica o grupo social, estabelece o grau de pertencimento a uma cultura (FISCHLER,
1995).
Assim, a constituição de melhores hábitos alimentares e,
principalmente, a elaboração de intervenções capazes de alterar
dietas inadequadas já consolidadas apresentam-se como grandes
desafios tendo em vista a constatação da complexidade enredada no
fenômeno alimentar associada aos aspectos que compõem a denominada modernidade alimentar (FONSECA et al, 2011). O fenômeno alimentar, em sua complexidade, comporta pelo menos duas dimensões: uma primeira que se estende do biológico para o cultural,
que comportaria a função nutricional e a função simbólica; e uma
segunda que se projeta do individual para o coletivo, abrangendo o
psicológico e o social. Essas dimensões não se isolam, ao contrário,
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se interpenetram, são determinantes e determinadas entre si (FISCHLER, 2008).
O conceito de modernidade alimentar é estruturado por fatores contemporâneos que alteram o sistema alimentar humano e
afastam o comensal das características originais do alimento tais
como a pouca disponibilidade de tempo para o preparo do alimento, a perda da competência culinária, os atuais processos de produção agrícola e de industrialização. Associado a esses fatores, surge
o aparato para o atendimento daquelas necessidades produzidas,
que envolve a acessibilidade, a praticidade e a influência da publicidade, que atribui significados positivos a alimentos industrializados e traz a valorização dessas facilidades. Essas modificações
descontextualizam o alimento, dificultando a vinculação a uma referência, infringindo a necessidade do comensal de reconhecer e se
identificar com o alimento para atribuir-lhe significado. Para suprir
tais carências, novos significados são produzidos (CONTRERAS,
2005).
A inserção do grupo de pesquisa no contexto da Educação em
Saúde e da Educação em Ciências, o convoca para o atendimento de
demandas relativas aos comportamentos alimentares e, especialmente, aos aspectos que conduzem a estilos considerados saudáveis ou não saudáveis e seus reflexos na alimentação escolar e objetivos formativos do PNAE. Optamos por assumir o risco implicado
na adoção do pensamento complexo e da atitude transdisciplinar.
No esforço por identificar a variedade e a diversidade que tecem o todo, mais olhares e elementos foram sendo trazidos à visibilidade sobre a questão, mais aspectos inquietantes surgiam e maior
a complicação, a desordem, a contradição, a dificuldade lógica, os
problemas de organização. Porém, imbuídos do desejo de busca do
conhecimento multidimensional passamos a exercitar o pensamento complexo no contexto de todas as ações empreendidas no ensino,
na pesquisa e na extensão e suas interconexões. Esse nos preparou
melhor para o inesperado, para as incertezas advindas, contribuin-
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do para que não nos fechássemos no ‘contemporaneísmo’, isto é, na
crença de que o que acontece hoje vai continuar indefinidamente
(MORIN, 2007a, p. 83).
Para pensar a complexidade no campo educacional nos
apoiamos em Santos (2008) e a sua compreensão de que existe
uma profunda conexão entre a complexidade e a transdisciplinaridade. A autora justapõe os dois conceitos na forma de teoria pedagógica: Teoria da complexidade e transdisciplinaridade, propondo a
religação dos saberes compartimentalizados e uma nova forma de
pensar a realidade.
Atualmente são realizadas diferentes ações que permeiam
a alimentação escolar desde atividades de formação, com enfoque
em ações educativas integradas, com vistas à troca de experiências
e à colaboração entre os atores do PNAE; a pesquisas científicas;
ações de apoio técnico e assessoria a municípios.
Consideramos que, dada à formação e estrutura disciplinar a
que fomos/estamos submetidos, a adoção do pensamento complexo
e da atitude transdisciplinar não é tarefa fácil, ao contrário, é um
processo longo e que demanda intenso exercício. Estamos, ainda,
iniciando a caminhada e, ao mesmo tempo, construindo um caminho no qual ensino, pesquisa e extensão não se dissociam.
Caminhos construídos e em construção
O tema da alimentação escolar passou a ser eixo de nossas
pesquisas desde 2006, sendo o Laboratório de Currículo e Ensino
(LCE) o principal espaço de produção de projetos sobre o tema no
NUTES, já tendo conhecimento acumulado a partir de trabalhos
realizados sob a supervisão da Profa. Victoria Brant Ribeiro e que
tiveram como objetivo refletir a Alimentação Escolar enquanto instrumento pedagógico (CANINE e RIBEIRO, 2007; COSTA, RIBEIRO e
RIBEIRO, 2001; COSTA, LIMA e RIBEIRO 2002).
Os esforços de nosso grupo de pesquisa tiveram importante
avanço a partir da criação de um Núcleo Local no NUTES/UFRJ do
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Observatório da Educação - CAPES/INEP, após aprovação em edital
de 2008, tendo recebido financiamento até 2012. Este observatório
teve como objetivo aprofundar e ampliar os estudos das relações
entre a escola e o PNAE. Com isso foi possível ampliar a equipe e
abrir novas frentes de financiamento, reunindo recursos oriundos de diferentes editais e agências, a saber: CAPES, INEP, CNPq,
FAPERJ e MAEC/AECID. No final de 2013 o NUTES/UFRJ foi habilitado para atuar como Unidade Acadêmica Especializada a partir
da submissão de projeto ao edital aberto pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
O principal projeto desenvolvido no contexto do Observatório da Educação, iniciativa da CAPES – Educação Básica, foi o Mapeamento e delimitação da Alimentação Escolar no Brasil, que teve
como produto conjuntos resultados que contemplam os níveis micro, meso e macro da questão e se destinam a contribuir para as discussões em torno da alimentação escolar no Brasil, especialmente
em relação às suas potencialidades enquanto elemento educativo
em diferentes espaços e experiências na escola.
Diferentes iniciativas foram realizadas na perspectiva de troca de saberes e considerando as conexões entre alimentação, cultura, saúde, arte, gastronomia, sociedade e meio ambiente. Os trabalhos desenvolvidos têm sido aprimorados e consolidados de modo
que além de proporcionar ao grupo ricas experiências que demarcam um campo de atuação, ampliam as possibilidades de diálogo
com setores, tanto por meio de órgãos governamentais ligados a
Educação e Saúde, quanto através de ONGs e movimentos sociais.
Em relação às pesquisas no campo da alimentação escolar,
temos um total de 11 dissertações e 3 teses defendidas, além de
6 em andamento (4 teses e 2 dissertações) todas imbricadas, de diferentes formas, com as ações de extensão e ensino. Esta produção
tem sido disseminada por meio da apresentação desses trabalhos
em congressos nacionais e internacionais e pela publicação de artigos científicos. Para o alcance das múltiplas dimensões que envol-
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vem o fenômeno estudado foi privilegiada a utilização de técnicas
qualitativas para a coleta de dados, pelo entendimento de que com
essa modalidade é possível descrever as crenças, costumes, comportamentos interpessoais e produções materiais de um grupo
social, na busca do significado de sua cultura (ANGROSINO, 2009).
Porém, quando necessário também foram utilizadas metodologias
quantitativas, como nos trabalhos que visavam identificar o perfil
de grupos relacionados à alimentação escolar (merendeiras e estudantes de nutrição). Ou ainda na realização de ampla e detalhada
revisão sistemática (RANGEL et al, 2013), a qual teve como objetivo
explorar de forma exaustiva a produção brasileira dos últimos 10
anos sobre o PNAE, estudo que se fundamentou na proposta de revisão realista desenvolvida por Pawson et al (2005)
Como fruto das atividades de pesquisa e concomitante a elas,
foram desenvolvidos dois vídeos da série Caminhos da Alimentação
Escolar, utilizados para realizar oficinas, Grupos de Diálogo e ampliar
as discussões sobre a Alimentação Escolar com diferentes atores do
espaço escolar. Entre as ações de extensão universitária destacamos o projeto Chefs na escola: recriando a merenda que consiste em
tecnologia social para a Educação Alimentar e Nutricional visando
diálogos entre saberes técnicos e populares sobre o ato de cozinhar
envolvendo merendeiras, chefs profissionais e estudantes em escolas
públicas do estado do Rio de Janeiro e o projeto Horta Escolar Urbana: Espaço para a Construção de Práticas Educativas Inovadoras para
a Educação em Ciências a Saúde (Edital FAPERJ), com o qual coordenamos a construção coletiva de uma horta em escola pública urbana
com a identificação de parâmetros pedagógicos importantes.
Em relação ao ensino, as atividades de extensão e pesquisa
têm oferecido importante aporte para o desenvolvimento da disciplina Educação, Saúde e Ambiente, obrigatória para o curso de Gastronomia da UFRJ, e que tem seu oferecimento sob a responsabilidade do NUTES. Foram inseridas na disciplina atividades práticas
com a participação daqueles estudantes.
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Compreendendo que há muitas dimensões que permeiam a
cotidianidade escolar e sua relação com o alimento consumido por
seus atores sociais, os estudos buscaram apreender essa dinâmica,
contemplando as dimensões institucional ou organizacional, a instrucional ou pedagógica e a sociopolítica/cultural (ANDRE, 2007).
Nesse contexto, a Alimentação Escolar constitui um significativo
espaço social e de aprendizagem para as crianças, adolescentes e
jovens escolares no Brasil. Trabalhos de pesquisa desenvolvidos
pela equipe têm discutido questões relacionadas à alimentação e
promoção da saúde no ambiente escolar, além de refletir sobre formas e processos que contribuam para a formação de professores
e funcionários com o objetivo de que sua abordagem sobre o tema
ocorra de forma consciente, crítica e transversal (CASEMIRO, 2013;
CORDEIRO, 2012; FERNANDES, 2012; FERNANDES, FONSECA e
SILVA, 2014; FONSECA, SALEMA, FROZI e PEREIRA, 2011; GOMES,
2014; GREENWOOD, 2014; GREENWOOD, 2011; PORTRONIERI,
2010; RANGEL, 2013; SILVA, 2010; SILVA e FONSECA, 2012; SOUZA, 2008 etc.).
Uma das pesquisas desenvolvidas orientada pelo referencial
da Complexidade foi a investigação em nível de mestrado de Elizabete Silva (2010). A autora é professora de Ciências, há muitos anos,
na rede pública com experiência empírica com hortas. Ao contrário dos demais membros da equipe, a sua falta de vivência com o
modo positivista de fazer ciência parece ter sido fundamental para
a pronta afinidade com esse referencial. Sua prática cotidiana lhe
impôs uma visão integrada dos fenômenos humanos e a dificuldade
de adotar teorias e metodologias reducionistas.
O forte vínculo da pesquisadora com seu objeto de pesquisa
foi acolhido e respaldado no pensamento complexo, no qual sujeito
e objeto são indissociáveis, são constitutivos entre si e os resultados
da pesquisa são assumidos como uma tradução particular da realidade (MORIN, 2007). A pesquisa discute a pertinência das atividades agrícolas na escola urbana. Foram buscados outros referenciais
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afinados com o pensamento complexo como a agroecologia e a agricultura urbana que auxiliaram na consideração das dimensões envolvidas e na percepção da alimentação e do meio ambiente como
temas transversais complexos que se comunicam. Como desdobramento da investigação foram realizadas oficinas com professores e
estudantes e produzidos artigos tanto para publicações em revistas científicas como para apresentação em eventos da área (SILVA
e FONSECA, 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2011; 2012; SILVA, DYSARZ e FONSECA, 2011).
Em 2012, conseguimos avançar na meta de desenvolver
abordagens transdisciplinares sobre alimentação a partir da horta
escolar e tivemos como resultado de intenso exercício de práxis o
projeto de extensão Horta Escolar Urbana..., já mencionado, com o
qual realizamos a construção coletiva de uma horta escolar em escola pública urbana de ensino fundamental com a experimentação
e identificação de parâmetros pedagógicos importantes que vieram
a embasar a estrutura da Tese de doutorado em andamento, igualmente orientada pelo pensamento complexo.
Outra tese constituída tendo como referencial central a complexidade foi defendida por Carolina Rangel (2013). Inspirando-se
na metodologia da bricolagem, a autora explora de que forma Educação em Ciências e Educação em Saúde podem se articular a partir
de práticas e reflexões relacionadas à alimentação escolar.
Já Greenwood (2011) se inseriu no cotidiano escolar e a
partir do percebido e registrado foi produzido e gravado o vídeo
“Caminhos da Alimentação Escolar” e a adaptação da metodologia
Grupos de Diálogo (YANKELOVICH et al 2006; IBASE, 2006), buscando contemplar os diferentes olhares para o alimento servido na
escola pelo PNAE e usado como estimulador para os diálogos sobre
a temática. Os Grupos de Diálogo são constituídos para debater uma
determinada temática, a fim de proporcionar a construção coletiva
de opiniões por meio do diálogo. Paulo Freire (1997) é referência
importante para esta metodologia e além de constituir um meio de
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investigação é compreendida como processo educativo ampliado. A
metodologia facilitou a explicitação da complexidade que envolve
um fato e a sua abordagem transdisciplinar. Sendo assim, foi incorporada a outras ações de extensão, ensino e pesquisa desenvolvidas pela equipe.
O projeto de extensão Chefs na Escola: Recriando a Merenda,
atividade integradora agricultura-cozinha-escola-universidade que
expõe a multidimensionalidade e a potencialidade educativa da
alimentação escolar, foi enriquecido com a aplicação do Grupo de
Diálogo. A imersão nessa profusão de diálogo e da emergência de
várias dimensões que compõem a alimentação escolar resultou em
uma dissertação de mestrado (CORDEIRO, 2012) e no livro Interseções de alimentação e arte: reflexões sobre escola, cultura e sociedade (DIAS e BRASIL, 2013). Acatando o ato de comer como complexo
e a multidimensionalidade do alimento, o livro apresenta diversas
possibilidades que podem ser consideradas para se refletir sobre o
lugar que a comida ocupa no contexto escolar, diante dos desafios
contemporâneos; numa proposta metodológica com abordagem
participativa, centrada na cultura, na memória e nas artes. Este
material visa colaborar para a composição de uma prática docente integrada com conhecimentos escolares, científicos, populares e
aqueles construídos com a vivência social e familiar.
As adaptações na metodologia Grupos de Diálogo, efetuadas
no contexto de nosso grupo de pesquisa, ganharam visibilidade
resultando em convite pelo Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia/EMBRAPA e financiamento do CNPq para contribuir na
implementação de metodologias participativas para a promoção
de práticas sustentáveis na agricultura na região Serrana do Rio
de Janeiro. A parceria se estabeleceu pelo entendimento de ambos
que uma intervenção, visando mudança de práticas sociais consolidadas, pressupõe processos educativos complexos. Nesse caso,
nossa atenção se volta para os processos de produção da alimentação escolar e na identificação dos obstáculos que comprometem
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a aquisição pelo PNAE de produtos saudáveis e adequados de agricultores(as) familiares da região, bem como promover ações educativas que contribuam para sua efetivação e/ou melhoria. Assim,
estão em elaboração material didático e ação pedagógica junto a
agricultores para problematizar o tema no contexto da aplicação da
metodologia Grupos de diálogo. A intenção é informar/formar para
provocar tomada de decisões em relação às formas e procedimentos de organização e, particularmente, a adequação ao fornecimento para o PNAE tais como, cooperativismo, adoção de tecnologias
sustentáveis e princípios agroecológicos e escolha de cultivos que
atendam as necessidades do PNAE.
Educação Alimentar e Nutricional e o livro didático: caminhos
percorridos e objetivos perseguidos (GREENWOOD, 2014) discutiu os
limites e as possibilidades da Educação Alimentar e Nutricional no
livro didático de ciências a partir do ponto de vista de atores envolvidos em sua produção e recepção. A contraposição à abordagem fragmentada do conhecimento se deu com a sugestão de que a temática
seja contextualizada cotidianamente com a integração pedagógica
entre o alimento oferecido na escola pelo PNAE, a horta escolar, o
conteúdo dos livros didático e o Programa Saúde do Escolar.
A investigação O saber da merenda: práticas educativas no
contexto da alimentação escolar, realizada por Fernanda Dysarz
(2014) teve o objetivo de compreender os processos que favoreceram o êxito de ações educativas relacionadas à alimentação escolar
em um município do Rio de Janeiro. Inspirada pela complexidade, a
pesquisadora buscou compreender o papel de exercido por atores
sociais chaves, suas respectivas histórias de vida, percepções e a
subjetividade envolvida para o sucesso das ações.
Outro estudo, em curso, é sobre a multidimensionalidade do
alimento e da alimentação nas escolas de comunidades tradicionais
quilombolas, visando desenvolver proposições teóricas a serem
implementadas e replicadas neste contexto sociocultural, e deste
modo auxiliar a criação de práticas educativas coerentes.
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Comentários finais
As abordagens em pesquisa-ensino-extensão puderam ser
experimentadas e sistematizadas nos processos desenvolvidos e
diante de uma lógica que se inspira na complexidade para se pensar
e fazer ciência. O olhar para a educação em ciências e saúde eivado
por estudos sobre a alimentação escolar tornou mais fácil esta compreensão, já que – como tão bem explorou Fischler (1995) – comer
é complexo.
Nossos achados nos levam a assumir um tipo de ciência engajada com a comunidade escolar, vendo-a não como um objeto de
pesquisa ou alvo para ensino e extensão, mas sim como parceiros e
protagonistas em um continuum que envolve nossa práxis, considerando a escola como objeto de pesquisa, bem como campo de atuação e envolvimento (BECKER, 1977). Uma ciência que se posiciona
e que não ocorre em um vazio de pretensa neutralidade, mas que
considera tanto o contexto local como também a realidade macro
construção de novas reflexões, caminhos e processos de inovação.
Identificamos que uma prática de pesquisa que tem a complexidade por perspectiva se constitui a partir da compreensão.
Nesse fazer científico um elemento central que temos experimentado é o constante diálogo na construção e execução do trabalho acadêmico. Diálogo que envolve a equipe como um todo, sem
hierarquias, e que se abre para a riqueza e para as experiências dos
outros saberes que se tem acesso. Essa dialogicidade se abre tanto
para a comunidade escolar imediata, envolvendo escolares, pais e
professores como para agricultores, cooperativas, movimentos sociais, gestores, merendeiras, faxineiras em toda pluralidade de expressões e possibilidades. É impossível, como Universidade, se pensar em produção de conhecimentos que aconteça desassociada da
realidade dos movimentos sociais e que não tenha como referência
conceitos e conteúdos tão bem explorados pela Educação Popular.
Ao trabalharmos a alimentação como mediadora de um
processo coletivo de reflexão assumimos que esta traz em si não
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só aspectos sensoriais, nutricionais e afetivos; mas também recoloca o modo de se viver na atualidade as relações sociais, políticas e
econômicas. Esta perspectiva permite que a alimentação represente um espaço estratégico para se refletir sobre o desenvolvimento
humano, em nosso caso, a partir do cotidiano escolar.
O Grupo de Pesquisa Alimentação e Saúde nas Escolas:
uma abordagem transdisciplinar iniciou sua trajetória pensando
de forma sistêmica o ato alimentar. Para tanto buscou-se o aprimoramento da análise assumindo uma perspectiva transdisciplinar
na construção de teorias explicativas dos contextos alimentares na
escola. Neste processo tornou-se fundamental a inclusão de uma
análise histórica e política do PNAE com o objetivo de melhor compreender tanto sua presença na escola, como também seus avanços
e limitações para propor melhorias no campo da alimentação saudável como Direito Humano, novas frentes na abordagem da educação alimentar e nutricional.
Os atores sociais envolvidos em constante interação e trocas
serão capazes de juntos encontrar caminhos para a construção democrática de conceitos como o de alimentação saudável, assumindo
a educação em ciências e saúde como locus de ação-reflexão-ação.
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O movimento histórico que vem marcando a presença do enfoque interdisciplinar na educação constitui um dos pressupostos
diretamente relacionados a um contexto mais amplo e também
muito complexo de mudanças que abrange não só a área da educação mas também outros setores da vida social como a economia, a política e a tecnologia. Trata-se de uma grande mudança
paradigmática que está em pleno curso (THIESEN, 2008, p. 545).
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Esse texto tem como objetivo socializar uma experiência vivenciada no mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e
Tecnologias – MIELT da Universidade Estadual de Goiás, à luz dos
desafios da prática da interdisciplinaridade.
O século XXI é cenário de chamamentos para a busca de novas práticas em que o processo de construção de conhecimento é
destaque nas discussões epistemológicas sobre o tema. A cada dia é
exigido de nós, educadores, pesquisadores, estudiosos, a reestruturação de formas de agir e pensar.
Trabalhar na concepção cartesiana, fechada, racionalizada
que historicamente direcionou nosso olhar para o mundo que nos
rodeia, há muito tempo deixou de ter sentido. Posicionamentos unidirecionais e disciplinarmente justapostos precisam ser redimensionados em decorrência das exigências colocadas pelas novas feições que caracterizam o cenário atual, conforme reforça Morin ao
destacar que “a partir do início do século XX ocorre algo realmente
revolucionário no campo da ordem e da certeza: é o surgimento da
desordem e da incerteza” (MORIN, 2001, p. 23).
Com efeito, se as formas de pensar precisam ser redimensionadas, nossas ações e nossas posturas também passam por vigilâncias e reflexões contínuas. A disciplinaridade e a organização
do conhecimento linear, estruturado na justaposição das áreas de
conhecimento tem se mostrado insuficiente para responder às demandas para a construção de novos conhecimentos. Desse modo,
a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, vem, a cada dia,
ganhando espaço nas discussões e nas formas de estruturar o pensamento. Nesse sentido, é um exercício de recuperação da ideia de
unicidade do conhecimento humano que, com o avanço da ciência,
foi se ramificando e se especializando de tal forma que as partes parecem não estar mais ligadas ao todo e vice-versa, conforme pontua
Reis (2009, p. 28).
Partindo dessas premissas, o artigo está organizado de forma que possa demonstrar, nossa compreensão acerca da interdisci-
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plinaridade no ensino e pesquisa de pós-graduação, a proposta do
mestrado em questão, bem como os limites e as potencialidades do
processo já desenvolvido, considerando as percepções das pesquisadoras e de estudantes do programa, os quais participaram desta
pesquisa por meio da aplicação de questionário online. A aplicação
do questionário foi realizada à 21 estudantes, sendo que desses, 13
responderam. Cabe destacar que a participação foi voluntária e as
identidades preservadas.

A interdisciplinaridade: retomando e ressignificando conceitos
Falar de interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas, é falar de tentativas de superação e da busca de novas ações que deem
conta de ressignificar conceitos e fundamentos epistemológicos e
práticos, pois, conforme Morin (1997),

A partir do momento em que lançamos uma ação no mundo,
essa ação vai deixar de obedecer às nossas intenções, vai entrar
num jogo de ações e interações do meio social no qual acontece,
e seguir direções muitas vezes contrárias daquela que era nossa
intenção ( p. 23).

Essa perspectiva apontada por Morin (1997) reforça que a
interdisciplinaridade ocorre nas possibilidades interativas e decorrentes do contexto e dos sujeitos envolvidos e, por isso mesmo, não
constitui ação isolada, mas um processo que vai ocorrer nas dimensões individuais e coletivas da ação humana.
Daí a necessidade e o desafio de transformar conceitos em
novas realidades, recriar, renovar. Nesse sentido um dos caminhos
a ser seguido pelo professor/pesquisador é o trabalho numa perspectiva integradora das várias disciplinas que compõem o currículo
reforçando que não existe fronteira ente as ciências, mas que uma
perpassa pela outra, complementando-as (REIS, 2009).
Para Fazenda (1994, p. 29), um desses desafios é “a ousadia da
busca e da pesquisa, é a transformação da insegurança num exercício
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do construir”. Vale lembrar que esse exercício se dá de forma permeada às ciências, num contínuo exercício do pensamento lógico-reflexivo.
Além disso, no Brasil, a busca por novas formas de produção
e organização do conhecimento a interdisciplinaridade tem sido
preocupação não só entre estudiosos do tema, mas também é evidenciada na pós-graduação brasileira pela própria Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Capes, respaldada
no Documento de Área 2009 e que nomeia a Área Multidisciplinar
criada em 1999, em área Interdisciplinar a partir de 2008. Desde
então, Programas de Pós-graduações interdisciplinares, vem a cada
dia ganhando expressividade e a área congrega o maior número de
cursos reconhecidos, conforme destaca o Documento (2009). Esse
dado revela a importância do tema no campo da pesquisa e decorre
da necessidade de se dar conta de novos problemas, de diferentes
naturezas e com níveis de complexidade crescentes, que emergem
no mundo contemporâneo, pois,
é no âmbito da interdisciplinaridade que grandes desafios epistemológicos – teóricos e metodológicos – se colocam. Daí seu
papel estratégico de estabelecer a relação entre saberes, propor o encontro entre o teórico e o prático, entre o filosófico e
o científico, entre ciência e tecnologia, apresentando-se, assim,
como um saber que responde aos desafios do saber complexo.
(CAPES, 2009, p. 7).

A CAPES define no Documento de Área (2009, p. 7) e entende por Interdisciplinaridade a convergência de duas ou mais áreas
do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua
para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou
disciplinas e faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação básica sólida e integradora. Nesse
sentido, apresentamos a nossa experiência com um programa de
mestrado organizado a partir dessas premissas.
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Mestrado interdisciplinar: novas formas de organização do
conhecimento
A proposta de se construir e ofertar um curso de mestrado interdisciplinar, por si só, se torna um projeto desafiante. Como defende
Thiesen (2008), a interdisciplinaridade sempre será uma postura diferente à abordagem disciplinar normalizadora dos diversos objetos de
estudo, situada num campo em que podemos superar a fragmentação
das ciências em sua visão isolada, dos conhecimentos produzidos por
elas, resistindo a um saber parcelado. O autor complementa, ainda,
que a interdisciplinaridade se “caracteriza pela intensidade das trocas
entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (p. 548).
A Universidade Estadual de Goiás – UEG, foi criada em 1999,
pela Lei n. 13.456, de 16 de abril, e celebra nesse ano de 2014, seus
15 anos de história. Por meio de suas Unidades Universitárias e Pólos, atua em todas as áreas do conhecimento. É uma universidade
multicampi, possuindo 42 unidades universitárias e 4 pólos universitários, em 40 municípios goianos. A IES oferece 39 cursos de
bacharelado, 81 cursos de licenciatura e 24 tecnológicos, 9 mestrados próprios, dentre eles, o Mestrado Interdisciplinar em Educação,
Linguagem e Tecnologias (MIELT). Acreditamos que uma proposta
dessa natureza, representa um avanço para a estruturação e comprometimento institucional da UEG.
Sendo assim, o projeto do Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias reúne docentes de duas áreas do
conhecimento, Educação e Letras, na expectativa de atender às
demandas sociais por profissionais da educação qualificados para
atuar em Goiás e na região, numa abordagem em que se busca o que
Leis (2011, p. 112) defende, ou seja, uma demanda por desenvolvimento do curso interdisciplinar, “a fim de restabelecer pontes que
permitam uma compreensão geral e aprofundada dos fenômenos”
que envolvem as duas áreas transversalizadas pelos estudos que
envolvem as tecnologias e seu uso.
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A definição do entrelaçamento entre essas áreas para a proposta do curso ocorreu pela possibilidade de aproximação epistemológica entre elas, pela afinidade entre os campos científicos,
disposição volitiva dos docentes que compõem o colegiado e, principalmente, pela possibilidade que a cibercultura e os estudos das
tecnologias possuem de agregar e diluir fronteiras entre os saberes,
sendo o eixo de laço entre as mesmas.
Segundo o projeto do curso (GOIÁS, 2011), o foco na linguagem e na educação mediadas pela tecnologia se justifica por serem
vistas como práticas sociais que exigem a aquisição de diversas competências, dentre elas lingüística, discursiva e comunicacional, com o
objetivo de se formar um professor do ensino superior de atitude interdisciplinar, que saiba produzir novos conhecimentos em que esses
múltiplos conhecimentos convergem e criam novos saberes.
Dentre os objetivos do curso em questão, vinculados à interdisciplinaridade, destaca-se: “produzir conhecimentos em domínios específicos e interdisciplinares, favorecendo a interconexão e
o dialogo entre as áreas do saber que integram o curso” e “formar
professores universitários pesquisadores no âmbito da educação,
da linguagem e das tecnologias como áreas interdisciplinares”
(Projeto do curso, GOIÁS, p. 14, 2011).
Para isso, o curso está organizado tendo como área de concentração “Processos educativos, linguagem e tecnologias”4, estruturado
em duas linhas pesquisas em que cada uma privilegia uma área do
conhecimento, todas permeadas pelo uso das tecnologias, quais sejam “Educação, escola e tecnologias” e “Linguagem e práticas sociais”,
com duas disciplinas e seminários de pesquisa obrigatórios, alem das
disciplinas optativas ofertadas pelas duas linhas de pesquisa.
A metodologia de desenvolvimento é pautada pela oferta
4 De acordo com o Projeto de curso (GOIÁS, 2011, p. 13), é na área de concentração “que
os campos científicos da Educação e da Linguagem se articulam de maneira interdisciplinar, transversalizados pela comunicação e pelas tecnologias. Nesse âmbito, cria-se
um novo espaço de pesquisa e produção acadêmica, gerando, nessa intersecção, novas e
amplas possibilidades de intervenção nos processos de ensinar e aprender”.
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das disciplinas sendo ministradas sempre por dois professores simultaneamente, sendo um da área da Educação e outro da área da
Linguagem, ou seja, espaço em que a interdisciplinaridade pode e
deve ocorrer, além das possibilidades de sua prática nas pesquisas
desenvolvidas pelos estudantes.
Fica claro, assim, que a proposta do mestrado acadêmico e interdisciplinar em pauta visa a superação da lógica disciplinar fragmentada e busca, conforme Thiesen (2011), contribuir para emersão de novas formas de ensinar e aprender, sobretudo mediadas
e tendo como transversalidade os estudos acerca das tecnologias,
para ampliar significativamente as possibilidades de inclusão, demonstrando um novo jeito de tratar o processo de ensino, aprendizagem e de fazer pesquisa.

Limites e potencialidades da oferta de curso stricto sensu
interdisciplinar: perspectivas docentes e discentes
Iniciamos esse item na mesma linha da assertiva destacada
por Leis (2011) de que não existem posturas ou estudos interdisciplinares fora de seu contexto epistemológico e cultural. As reflexões
que apresentamos são fruto de um mestrado que possui apenas
dois anos de desenvolvimento e que, obviamente, nesse período
busca o encontro dos procedimentos e caminhos que podem proporcionar a articulação, combinação e confronto entre as áreas que
permeiam o curso.
Assim, destacamos a importância de docentes que já possuem
experiência com pesquisa interdisciplinar para que pudessem atuar
num mestrado dessa natureza. O fato das autoras desse texto terem
experiência em pesquisa interdisciplinar certamente contribuíram
para suas percepções do trabalho docente, à medida que já vivenciaram a experiência de relacionar a área da Educação com a Economia,
as Ciências Sociais e a Ciência Política (LIMA, 2013; REIS, 2013)5.

5 As pesquisadoras, ambas da área da educação, cursaram um Programa de doutorado
interdisciplinar em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, vinculado ao
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo suas teses
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Observamos nesse processo o que Raynaut (2011) nos apresenta sobre a pesquisa interdisciplinar, ou seja, fazer uso da interdisciplinaridade não deve ser uma exigência para toda e qualquer
pesquisa científica, mas quando pesquisadores ao aprofundarem as
fronteiras de seu próprio campo de estudo necessitam em seu caminho intelectual a necessidade de buscar a contribuição de outros
campos, áreas ou disciplinas que possam descortinar aspectos que
sua área sozinha não conseguiria.
Os desafios de se fazer a pesquisa interdisciplinar está justamente na abertura para o conhecimento de novos saberes, bem
como o desenvolvimento de capacidades para fazer a sua interlocução. Visualizamos que a dificuldade se torna muito maior, pela necessidade de se relativizar conceitos e percepções tidos como quasi
inquestionáveis, rever pressupostos e construir pontes que permitam incorporar novas lentes para tornar a conhecer o que antes nos
parecia já elaborado, e descobrir o que jamais sonhamos existir.
A realização da pesquisa interdisciplinar fazendo a interconexão entre as áreas expostas anteriormente não se pautou pela
criação de um corpo de novas teorias, o que Alvarenga et al (2011)
intitulam de interdisciplinaridade estrutural, e nem o caso das
áreas utilizadas não terem troca de leis de umas para as outras,
o que os autores chamam de interdisciplinaridade restritiva, mas
realizamos o que intitulamos aqui de “interconectividade” entre as
áreas, ou seja, o que Thiesen (2008) demonstra da possibilidade de
que as áreas se liguem, de forma irregular, descentrada, assimétrica
e que colaborou para resolver problemas precisos, ou seja, na discussão de um problema comum.
O que se percebeu é que essa interdisciplinaridade proporcionada pela pesquisa entre áreas favoreceu uma inovação na área
específica de cada pesquisadora, na medida e que o referencial teórico e a forma de analisar os dados fazendo essa “interconectividade” não haviam sido realizados ainda, contribuindo para novas
sido orientadas pela outra autora do artigo – Mônica Desiderio.
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posturas e transformações epistemológicas, na medida em que a
construção dos referenciais teóricos e da análise dos dados das
pesquisas não apareceram isoladamente, como se fossem caixinhas
em que cada área tivesse a sua discussão, mas foram utilizados por
meio da ligação possível estabelecida entre eles, demonstrando
saltos cognitivos produzidos por esses estudos interdisciplinares
(LIMA, 2013; REIS, 2013).
Essa experiência contribuiu em nossa formação enquanto
pesquisadoras para a docência na medida em que favorece a transposição dessa experiência nas atividades de ensino no Mestrado
Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias. O desenvolvimento de disciplinas no MIELT ministradas por dois professores de áreas diferentes tem sido um desafio marcado por limites
expressos na sua construção, assim como de potencialidades.
Com relação à experiência do MIELT, quando analisamos as
avaliações discentes das disciplinas ofertadas, verificamos que, por
unanimidade, ficam satisfeitos com a mesma, demonstrando a qualidade e o significado de cada uma delas para a formação proposta.
Quando questionamos acerca da prática interdisciplinar vivenciada
nas disciplinas do curso, os discentes apresentam uma certa dificuldade de análise, justamente pelo próprio conceito que o encerra,
mas ponderaram, em sua maioria, que a experiência foi rica pela
contradição das ideias apresentadas pelos dois professores, bem
como pela contribuição na percepção de integração possível entre
as áreas, conforme podemos ver nas respostas abaixo:
Avalio de forma positiva e desafiadora. Foi uma ótima maneira
de obter uma integração de campos de conhecimentos e experiências que veio facilitar uma compreensão mais reflexiva e
crítica da realidade educacional, ressaltando não só as dimensões centradas em conteúdo de uma determinada disciplina,
mas também no domínio dos processos necessários para conseguir-se alcançar e construir outros conhecimentos de forma
integrada, ao mesmo tempo, trouxe uma transformação para
ideias pré-estabelecidas e formadas. [...] Acredito que o MIELT
está dando esta resposta ao enfatizar não apenas o nome do
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mestrado como interdisciplinar, mas discutindo esta ideia na
prática, ao vivenciar as disciplinas com interdisciplinaridade, o
que tem sido muito rica contribuindo assim para novos pensamentos epistemológicos da educação. (Estudante D)

...vemos que nem sempre as ideias apontadas pelos professores
são os mesmos, o que na verdade é o ponto crucial de aprendizagem do programa. (Estudante B)
Acredito que faz jus a ideia que caracteriza o nosso Programa,
uma vez que o mesmo é interdisciplinar e nos direciona para
um diálogo mais abrangente. Assim com a presença de dois professores em uma dialética respeitosa, vê-se a interdisciplinaridade. A peculiaridade deste modelo didático esta no diálogo
entre dois especialistas no momento da dúvida, no momento
puro da construção do debate. Assim, nós, os alunos, saímos ganhando. (Estudante G)

Por outro lado, alguns estudantes não perceberam a contradição de pensamento em relação a determinados temas como fato
benéfico para vislumbrar as diferentes óticas de cada área e consideraram que a prática interdisciplinar precisa superar a noção de
apenas complementação de ideias entre dois professores, como podemos visualizar a seguir:
Não acredito que houve prática interdisciplinar nas três disciplinas em que cursei. O que houve foi uma ou outra contribuição do professor que menos ministrava as aulas. Outro fato recorrente ocorria quando nós alunos percebíamos a discordância entre os dois docentes da disciplina, principalmente diante
do que afirmavam ou acreditavam. (Estudante A)
O Programa de Mestrado intenciona que esta prática seja concretizada. Particularmente vejo que em parte foi cumprido a demanda de uma disciplina interdisciplinar. (Estudante F)

Neste aspecto, o depoimento dos mestrandos comunga com o
mesmo discurso de Fazenda (1994, p. 77), quando a autora ressalta
que
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É necessário despojar-se de preconceitos, questionar os valores
arraigados no consciente e transcender à busca do ser maior
que está dentro de nós mesmos. É sentir-se livre para poder falar e, principalmente ouvir. Ouvir você e o outro.

Quando questionados sobre a experiência vivenciada nas disciplinas já cursadas em ter dois docentes de áreas diferentes, ficou
clara a necessidade de se superar o fato de que, em muitos casos e
dependendo da disciplina, um dos professores é tido como “dono”
da disciplina. Isso porque a disciplina ofertada poderia ser de uma
linha de pesquisa (ou da Educação ou da Linguagem) e o professor
“dono” geralmente é visto como aquele que domina a área da linha
a que a disciplina está vinculada. Isso demonstrou ser um limite
dessa oferta e um elemento a ser considerado e revisto no desenvolvimento do curso.
Inicialmente e particularmente foi muito diferente. Dois professores ministrando uma mesma aula como isso seria possível?
Então veio a explicação, o mestrado é interdisciplinar por isso
dois docentes de áreas distintas na mesma disciplina. Mas com
o tempo passando, tudo foi se tornando rotineiro, ficava claro
ao longo das aulas que um sempre dominava as discussões, as
atividades, as apresentações no data-show, e as avaliações das
atividades entregues. Ao final das disciplinas pude perceber
que sempre um docente aprendia, como nós mestrandos. (Estudante A)
Acho que foi interessante, contudo percebi uma certa resistência no envolvimento entre os pares. Os professores continuam em suas individualidades cognitivas. (Estudante C)

É possível verificar no discurso dos acadêmicos pesquisados,
obstáculos psicossociológicos e culturais, que, segundo Fazenda
(1994, p. 54):
várias são as causas que podem provocar essa atitude: um
desconhecimento do real significado do projeto interdisciplinar, que muitas vezes é tomado estritamente em seu aspecto
metodológico; a falta de formação específica para esse tipo de
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trabalho, constituindo-se este, no principal obstáculo à eliminação das barreiras entre as pessoas; a acomodação pessoal e
coletiva, pois toda a mudança requer uma nova sobrecarga de
trabalho, um certo medo em perder prestígio pessoal , pois o
espírito interdisciplinar, chega até o anonimato. O trabalho de
um (embora talvez até mais valorizado do que num sistema tradicional), anula-se em favor de um objetivo maior.

Porém, ao mesmo tempo e em sua maioria, os estudantes viram como positivo, justamente pela simples possibilidade de lidar
com conhecimentos novos de outra área que não a sua, complementando de forma positiva a sua formação.

A experiência de dois professores de áreas diferentes avalio de
forma positiva, pois a relação de conhecimentos se agregam e o
“desconhecido” se torna claro com as intervenções de profissionais em diferentes contextos. Assim fica claro que a educação
em suas diversas instâncias se unem no quesito busca de conhecimento. (Estudante F)

Fazer as disciplinas com professores com formações tão diferentes (Educação/Letras) foi um desafio. No mestrado interdisciplinar é preciso se desprender um pouco da minha formação
e ouvir também outra linha de pesquisa, outra linha de estudos,
como ela vê e compreende algo que às vezes para a educação é
tão claro, e também buscar compreender aspectos que são tão
claros para a linguagem. Isso proporcionou um novo olhar não
só no que estava sendo estudado, mas também para a própria
fala, uma vez que os alunos também tinham raízes em outras
áreas de conhecimento, comunicação, história, filosofia, o que
demandou cuidado com o falar sem perder o foco do conteúdo,
mas de modo a todos compreenderem, o que muitas vezes tornou o debate rico, principalmente em conhecer novos horizontes. (Estudante E)
Analiso de forma muito proveitosa, pois as disciplinas oferecidas nestes moldes interdisciplinares e acredito ter ampliado
melhor as capacidades dos mestrandos em interagir com outros professores e disciplinas, melhorando muito mais suas
compreensões de mundo e suas qualificações em suas ações
pedagógicas. (Estudante D)
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Interessante ainda a percepção de transdisciplinaridade manifestada por um acadêmico ao pontuar que considera valiosa a experiência de as disciplinas serem ministradas por dois professores
ao mesmo tempo nas disciplinas do MIELT,

uma vez que a discussão é enriquecida. Cada professor com
sua linha de pesquisa e seus teóricos contribui com o grupo
com o grupo com suas reflexões e seus autores, que são somadas às dos outros professores. A dinâmica é mais estimulante,
tornando a aula mais atraente, além de estar de acordo com a
proposta interdisciplinar do mestrado. Cabe dizer também
que a proposta interdisciplinar reflete a necessidade de
se pensar o conhecimento de forma a interligar os saberes, em conexão e não em cativeiros disciplinares. (Estudante H, grifo nosso)

Esse depoimento acima, contribui para refletirmos sobre a
divisão dos saberes científicos, ao mesmo tempo em que releva a
importância dos desafios da globalidade, pois trata-se de uma nova
perspectiva no campo da pesquisa e, “para seguir por esse caminho,
o problema não é bem abrir as fronteiras entre as disciplinas, mas
transformar o que gera essas fronteiras: os princípios organizadores do conhecimento”. (MORIN, 2002, p. 24-25).
Outro elemento importante que surgiu da percepção dos estudantes está no fato justamente da humildade e abertura necessárias aos docentes que atuam num mestrado interdisciplinar.

Foi impactante saber que as disciplinas do MIELT são ofertadas por dois professores de áreas diferentes, uma vez que,
para se pensar de modo interdisciplinar, o professor tem, antes de tudo dominar o disciplinar. Além de estar aberto a aceitar a necessidade de entender algumas limitações e à aprendizagem. [...] O que mais me impressionou durante o as aulas
foi perceber a sabedoria e humildade de alguns professores ao
se reconhecerem aprendizes de temáticas apontadas, assim
como, a coerência em se discutir temas sob diferentes olhares.
(Estudante B)
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Considerações Finais
A partir das reflexões desenvolvidas neste artigo, compreendemos ainda mais que a interdisciplinaridade é um processo que precisa ser realizado coletivamente. Isso se traduz ao
que Thiesen (2008) destaca acerca de uma profunda revisão de
pensamento, que precisa ser encaminhado no sentido da intensificação do diálogo (tanto entre professores, quanto entre professores-alunos, alunos-alunos, professores-coletividade), das
trocas, da integração conceitual e metodológica nos diferentes
campos do saber.
Os dados demonstram que a interdisciplinaridade é um
desafio, tanto para professores, quanto para os alunos, quer
seja na docência, quer seja na pesquisa. Porém, a repercussão
da sua possibilidade de desenvolvimento se traduziu numa
maior aceitação e reconhecimento de suas contribuições do
que seus limites.
Compreendemos que, para que a interdisciplinaridade
ocorra na docência na educação superior e no modelo do curso
apresentado, seria necessário um maior investimento no que
Alvarenga et al (2011, p. 37) destacam: “reciprocidade dentro
das trocas, de maneira que haja um total enriquecimento mútuo”. Para que isso ocorra, segundo os autores, é preciso buscar
analisar e classificar os diversos tipos possíveis de interações, o
que demanda disponibilidade, esforço e tempo. Thiesen (2008)
complementa com a necessidade de se ampliar a intensidade
das trocas entre os especialistas e o grau de integração real
das disciplinas no interior de um mesmo projeto. Para isso é
preciso “a complementaridade dos métodos, dos conceitos, das
estruturas e dos axiomas sobre os quais se fundam as diversas práticas pedagógicas das disciplinas científicas” (THIESEN,
2008, p. 548).
Longe de pretender esgotar o tema, resta-nos observar
que a construção da interdisciplinaridade é mais um caminho a
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ser percorrido do que uma meta a ser atingida, pois, assim como
o conhecimento, seu caráter é dinâmico e permanentemente em
mutação.
A experiência do MIELT, confirmada pelos depoimentos dos
alunos, mostra-se arrojada e fundamental, uma vez que expõe tanto
os ganhos quanto os desafios de se agregar o novo num processo
que não visa quebrar paradigmas, mas sim construir pontes entre
os saberes para dar conta de abarcar a complexidade dos fenômenos que se pretende conhecer.
Referências

ALVARENGA, A. T. Et al. Histórico, fundamentos filosóficos e Teórico-metodológicos da interdisciplinaridade. In: PHILIPPI Jr, Arlindo; SILVA NETO, Antônio J. (Eds.).
Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação. Barueri, SP: Manole,
2011.
BRASIL. GOIÁS. Universidade Estadual de Goiás. Proposta de Curso Novo – Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias, 2011.
DESIDERIO, Mônica. Queimando as caravelas... de inovação organizacional a
instituição. Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Rio
de Janeiro, UFRRJ, 2008.
CAPES. Documento de Área 2009. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/
images/stories/download/avaliacao/INTER03ago10.pdf>. Acesso em: 26 ago.
2014.
FAZENDA, Ivani Catarina. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São
Paulo:Loyola, 1993.
FAZENDA, Ivani Catarina (Org.) Práticas interdisciplinares na escola. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1994.
LEIS, Hector Ricardo. Especificidades e desafios da intedisciplinaridade nas ciências humanas. In: PHILIPPI Jr, Arlindo; SILVA NETO, Antônio J. (Eds.). Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação. Barueri, SP: Manole, 2011.
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Uma experiência transdisciplinar no ensino
superior

Maria de Fátima Viegas Josgrilbert1
Prof. Dr. João Henrique Suanno, PhD2

É impossível a construção de uma única, absoluta e geral teoria
da interdisciplinaridade, mas é necessária a busca ou o desvelamento do percurso teórico pessoal de cada pesquisador que
se aventurou a tratar as questões desse tema (FAZENDA, 2008,
p. 13).

Refletindo sobre o pensamento acima, surgiu a proposta de
narrar, neste texto, o percurso planejado e as ações efetivadas, desenvolvidas pela equipe das Faculdades Magsul/MS ao construir os
projetos pedagógicos de seus cursos de licenciatura e bacharelado,
dentro de uma abordagem inter/transdisciplinar.
Ao se pensar em projetar para o Ensino Superior, em primeiro lugar precisa-se pensar: O ensino superior que temos é o ensino
superior que queremos? Quais as legislações que direcionam o ensino superior brasileiro? Quais as possíveis ações que podem transformar o ensino superior? Lembrando que:
1 Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, Linguagem e
Tecnologias, supervisionanda do prof. Dr. João Henrique Suanno, PhD. Doutora em Educação na área de Supervisão e Currículo. Diretora da Escola Magsul - Ponta Porã/MS. As
Faculdades Magsul estão localizadas, no extremo oeste de Mato Grosso do Sul, na cidade
de Ponta Porã, que faz fronteira com a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Duas
cidades, ou dois países divididos apenas por uma rua.
2 Professor Produtividade e Dedicação Exclusiva da Universidade Estadual de Goiás - UEG.
Professor e Vice-Coordenador do PPGSS Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias. Conferencista Internacional. Supervisor de Pós-Doutorado de
Maria de Fátima Josgrilbert.
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O total de alunos matriculados na educação superior brasileira
ultrapassou a marca de 7 milhões em 2012. É o que apontam os
dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério da Educação (...). Esse número representa aumento de 4,4%
no período 2011–2012. Enquanto o número de matrículas nas
instituições públicas cresceu 7%, o aumento na rede particular,
responsável por 73% do total, foi de 3,5% (INEP, 2013).

Fica perceptível que o quantitativo vem aumentando, consideravelmente, mas mudanças qualitativas ainda são necessárias.
Convivemos com a busca por currículos que atendam às necessidades do século XXI, tanto para o ensino presencial, quanto para o ensino a distância, entretanto, o foco das reformas universitárias não
pode priorizar o aumento de número de matrículas, em detrimento
da eficiência do processo ensino/aprendizagem. Para que também
as universidades ampliem a qualidade do ensino oferecido, elas não
podem se fundamentar,
[...] em apenas transmitir ciência, mas que a criem (isto é, devem
combinar docência e a pesquisa); que dêem um sentido prático e profissional para a formação que oferecem aos estudantes;
que façam tudo isso sem se fechar em si mesmas; façam-no em
contato com o meio social, econômico e profissional com cuja
melhora devem colaborar (ZABALZA, 2004, p. 20).

Atualmente, estamos presenciando a emergência de um novo
paradigma cujo fator mais importante deixa de ser o produto, o
produzido, passando a ser o processo, o uso intensivo do conhecimento e da informação.
A segunda questão proposta nos remete às legislações atuais
que regulamentam os cursos universitários, partindo-se do Art.
207 da Constituição Brasileira, que diz: “As universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
As faculdades isoladas, como é o caso das Faculdades Magsul,
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não gozam de uma autonomia tão ampla quanto à das universidades, mas a elas é permitida a construção de seus projetos pedagógicos, com a liberdade de escolha de seus objetivos, missão, metodologia, podendo inovar a sua proposta curricular.
Um documento, entretanto, norteia a construção dos currículos para os cursos superiores: as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) para os cursos de graduação. Esses documentos sugerem
que a construção do projeto pedagógico, de qualquer curso de graduação, deve ser feita pela equipe da própria faculdade, de forma
interdisciplinar, definindo os elementos que devem constituí-lo.
Portanto, para se construir um projeto para a Educação Superior, a
faculdade goza de autonomia, desde que cumpra a legislação educacional vigente. Tal questão possibilita às instituições um trabalho
de cunho educacional mais coerente com a realidade e, em relação
a isso, uma promoção efetiva da informação e do conhecimento, necessários para o crescimento da vida social, política e cultural.
Assim, chega-se à terceira questão exposta no início deste capítulo: Quais as possíveis ações que podem transformar o ensino
superior?
Dentro da abrangência da faculdade, a primeira delas deve
ser a elaboração de um projeto de curso, com características próprias, interdisciplinares, adequado à realidade da região onde a faculdade está inserida. Esta é a base que pode garantir a melhoria do
processo ensino/aprendizagem e atender às expectativas da sociedade, considerando-se ainda que:
Melhorar a qualidade da educação implica melhorar os processos de ensino e aprendizagem que ocorrem nas salas de aula,
implica introduzir mudanças naquilo que é ensinado e aprendido nas escolas, e sobretudo na forma como se ensina e como se
aprende. Assim, a mudança curricular é uma condição necessária para realizar uma reforma educacional que aspire a melhorar a qualidade da educação (COLL, 2002, p.32).

Nesse contexto, acreditamos em um currículo flexível, sem-
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pre repensado, atualizado e adequado à realidade, que leve à formação de um profissional, com capacidade cognitiva de resolução
de problemas, que seja adaptável às mudanças e aos novos processos tecnológicos, com boa dose de criatividade e atitude mental que
aceite a educação por toda a vida.
Estas foram as primeiras reflexões que levaram à construção
dos projetos dos cursos das Faculdades Magsul.

1. Definições para a construção do modelo de projeto de curso
Aqui não se pretende demonstrar como se elabora um projeto político pedagógico para um curso superior, uma vez que cada
instituição, ou cada curso, possui as suas especificidades, o que se
pretende é relatar as reflexões e as experiências vividas pela equipe
pedagógica e, pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), das Faculdades Magsul, de Ponta Porã, MS, ao projetar um curso de graduação dentro de sua realidade.
Quando se iniciou o trabalho pedagógico, muitas questões
precisaram ser (re) pensadas: a importância do curso para o desenvolvimento da região, a clientela, a equipe de professores, o espaço
físico, os materiais necessários, surgindo como a grande questão:
Qual a missão desse curso? Uma questão ampla e desafiadora.
As discussões se encaminharam para uma abordagem transdisciplinar, quando se definiu que a missão da instituição seria a
melhoria da qualidade de vida através da educação. Desta forma,
os cursos são organizados de forma a construir uma atitude consciente de se ver o mundo e de se conceber o conhecimento, que
prioriza a vida e o meio ambiente, apresentando, na sua matriz
curricular, uma proposta de que as disciplinas curriculares sejam
organizadas de forma a promover um trabalho interdisciplinar, mas
com objetivos que as transcendem. Uma vez que a transdisciplinaridade tem como objetivo, de acordo com Nicolescu (2000, p. 15),
“a compreensão do mundo presente, para qual um dos imperativos
é a unidade do conhecimento”.
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Interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade? Qual seria a
proposta metodológica para o curso?
Os estudos do NDE se fundamentaram na interdisciplinaridade
proposta por Fazenda (2010, 2008, 2007, 2005, 2002, 1999, 1995) e
na transdisciplinaridade de acordo com os estudos de Morin (2007,
2000), Nicolescu (2000), Morais e de La Torre (2008), entre outros.
Concluindo-se que as duas são teorias que se completam. Conforme
Morais (2008, p. 63): “[...] ambos os conceitos estão associados a algo
muito mais amplo e profundo relacionado com a compreensão do
funcionamento do real, além do processo de construção do conhecimento.” Esta autora complementa que: “Com a interdisciplinaridade
integramos, e com a transdisciplinaridade transcendemos a subjetividade objetiva do sujeito que conhece,” (IBID., p. 65). Portanto, são
conceitos harmônicos que se completam.
Considera-se aqui a interdisciplinaridade não como um saber
único e organizado, nem apenas uma reunião ou abandono de disciplinas, e sim, como uma nova atitude, uma forma de ver o mundo
e de se conceber o conhecimento, que as disciplinas, isoladamente,
não conseguem atingir, e que surge da comunicação entre os saberes organizados (JOSGRILBERT, 2004). A interdisciplinaridade, assim, pode ser percebida como uma prática política, pois não pretende se tornar uma metadisciplina ou uma metaciência, ela procura
soluções para os problemas atuais, através da aprendizagem como
uma conquista do sujeito.
Com base nesses estudos,
definiu-se que a metodologia dos
cursos seria interdisciplinar com
propostas de objetivos transdisciplinares.
Definida a missão, começou-se a delinear o perfil do egresso que se pretendia e o objetivo
geral do curso: três metas ligadas
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entre si, que são apresentadas no design ao lado, demonstrando
que a missão, os objetivos do curso e o perfil almejado, entrelaçamse em um movimento que permeia todo o curso na construção de
um profissional competente que atenda às necessidades do seu
meio e do seu tempo.
Com a definição dos itens propostos no design anterior,
partiu-se para dois eixos interrelacionados: os objetivos específicos e as capacidades/habilidades a serem construídas. Considerando-se que os objetivos específicos são os desdobramentos
do objetivo geral e, consequentemente, os objetivos das diversas disciplinas formadoras da matriz curricular; são esses objetivos que buscam a concretização da formação das habilidades
e competências necessárias ao perfil do egresso do curso. Para
a organização de um curso, precisa-se ter claro o conjunto de
habilidades e competências necessárias à profissão, para utili-
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zá-las como norteadoras da
proposta pedagógica, da organização da instituição e da
sua gestão.
As diretrizes curriculares para os cursos superiores “não pretende [m] esgotar tudo o que uma escola de
formação pode oferecer aos
seus alunos” (Parecer CNE/CP
9/2001). Portanto, os cursos
superiores devem definir com
precisão, em seus projetos, as
competências e habilidades a
serem desenvolvidas, tendo
como parâmetro as necessidades reais da comunidade e a
legislação vigente. Uma tríade:
legislação, ensino superior e
sociedade.
A inter/transdisciplinaridade foi considerada como
a espinha dorsal que sustenta o caminhar metodológico. Tendo-se, sempre como
meta, as habilidades e as
competências que se pretende construir, acreditando-se
que aquele que aprende deve
construir seu pensamento
com base em três modalidades temporais: passado (conhecimento acumulado pela
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humanidade), presente (reflexão da realidade) e futuro (possibilidades transformadoras). Tal consideração de temporalidade torna-se importante para que não haja uma construção de momentos
interdisciplinares, ao longo dos cursos, mas sim, um caminhar inter/transdisciplinar na formação dos profissionais.
Para alcançar um objetivo tão amplo é necessário que o conhecimento por parte do acadêmico seja construído em um caminhar espiralado crescente, mas escalonado, conforme o design à
direita, que evolui, adotando o subsequente trajeto para a construção do conhecimento: primeiro é preciso conhecer o assunto que se
vai aprender para depois compreendê-lo; compreendendo é que se
torna possível refletir sobre o tema (análise e síntese); para ter condição de avaliá-lo (fazendo um juízo de valor sobre a sua importância); para, finalmente, poder aplicá-lo, transformando/melhorando
uma nova situação de forma consciente e segura.
Outro design gráfico foi construído para apresentar a interligação da missão e dos objetivos propostos, que definem o perfil e o
caminho cíclico a ser percorrido, sustentado por um projeto inter/
transdisciplinar; ficando evidente que uma metodologia interdisciplinar busca interligar a construção do conhecimento de forma
horizontal e vertical.
Este design sugere que a aprendizagem ocorra em forma de
uma espiral. O termo espiral, aqui utilizado, é apresentado como
uma metáfora que contempla o fenômeno crescente e contínuo da
aprendizagem, alicerçado em aprendizagens anteriores, ressignificando-as e combinando-as, o que leva à reconstrução constante do
conhecimento para atingir o perfil profissional desejado.
Com este modelo propõe-se uma prática acadêmica não fragmentada e não mecânica, considerando que, atualmente, a interdisciplinaridade tem sido muito debatida, no campo da pesquisa e do
ensino, sua prática, contudo, encontra barreiras para uma efetiva
implantação.
O design ainda apresenta uma síntese do projeto de curso
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que permite visualizá-lo como um todo, dando a dimensão da sua
verticalidade, que começa na missão e objetivos e termina no perfil
que se pretende construir.

2. A organização curricular e a metodologia
Dando sequência ao trabalho, pensou-se na organização curricular que deveria conter as disciplinas, seus objetivos, seus ementários e a indicação de bibliografia, não se tirando do foco: a missão
transdisciplinar, o objetivo geral do curso e o perfil pretendido, respeitando-se as características regionais.
Nesta etapa, tornou-se necessário pensar: o ordenamento
das disciplinas formadoras da matriz curricular; e o relacionamento entre elas de forma horizontal e vertical, com base na proposta
inter/transdisciplinar que vislumbra um futuro profissional ético
e competente capaz de atender às necessidades da sociedade onde
vive e do seu momento histórico.
Os primeiros pontos para a escolha do procedimento metodológico foram definidos acreditando-se que a formação de profissionais, não deve ser apenas teórica, devendo-se, entretanto, não
deixar de dispensar uma sólida fundamentação teórico-metodológica específica, desde que se mantenha um vínculo constante com
a prática. Portanto, desde o primeiro semestre do curso, as disciplinas devem manter a articulação teoria/prática.
O design principal, então, é desdobrado em outros, configurando a matriz curricular. Como exemplo, apresentamos o
design do curso de Ciências Biológicas do primeiro ao terceiro
semestre, entretanto cada curso constrói o design da matriz
completa. As cores, vermelha e azul, identificam a classificação
das disciplinas, de acordo com as DCNs, e a verde é a disciplina
PPI (Projeto de Pesquisa Interdisciplinar) que perpassa todos os
semestres. No caso desse curso, a cor azul refere-se ao conteúdo
básico e vermelho, ao conteúdo específico de formação profissional.
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A articulação não ocorre apenas entre os semestres (verticalidade), mas precisa ocorrer entre as disciplinas do mesmo semestre (horizontalidade), uma vez que: “A necessidade da interdisciplinaridade impõe-se não só como forma de compreender e modificar
o mundo, como também por uma exigência interna das ciências,
que buscam o restabelecimento da unidade perdida do Saber” (FAZENDA, 2002, p.49).
O processo ensino/pesquisa é outra dicotomia que precisa
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ser vencida. Os acadêmicos devem: identificar problemas na área
de atuação, analisá-los, discuti-los; traçando metas com seus professores para solucioná-los, sendo capazes de questionar os saberes existentes, procurar soluções para esses questionamentos e
avaliá-los. O curso deve, então, enfatizar a pesquisa como atitude
acadêmica, fortalecedora da construção do conhecimento, para que
o futuro profissional possa modificar e transformar sua prática,
com vista no seu espaço social.
A metodologia precisa, ainda, contemplar a utilização de recursos tecnológicos, indispensáveis aos futuros profissionais não
só como fonte atual de pesquisa e aprendizagem, mas como recurso
para o desenvolvimento de sua futura profissão.
Com estas reflexões, definiu-se que o curso de graduação
deveria ser estruturado de forma inter/transdisciplinar. Mas uma
pergunta ainda não havia sido respondida: como? A equipe voltou
aos estudos teóricos e, percebeu com Fazenda que: “O processo interdisciplinar desempenha papel decisivo para dar corpo ao sonho
de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da coragem
e da humildade” (2008, p. 08). Era exatamente isto que a equipe
das Faculdades Magsul pretendia. Não queríamos um curso com
momentos inter/transdisciplinares, pensávamos em um projeto de
curso que fosse totalmente estruturado dentro dessa perspectiva.
Partindo-se dessas considerações, e já com os designs construídos, pensou-se: como elaborar um currículo inter/transdisciplinar?
Qual seria o ponto de partida capaz de conduzi-lo? A equipe pedagógica das faculdades, discutindo sobre a implantação deste modelo, a
partir de uma abordagem interdisciplinar com objetivos transdisciplinares, focalizou como ponto de partida a necessidade da elaboração de
uma pergunta que direcionasse a construção do conhecimento.
Como exemplo, apresentamos algumas perguntas condutoras:
 Do curso de Pedagogia: Qual o papel do professor na região de fronteira, frente à multiculturalidade reinante?
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 Do Curso de Artes Visuais: Que somos, de onde viemos e
para onde vamos, enquanto profissionais de artes na fronteira? 3
 Do Curso de Direito: Qual é o papel socioambiental do
operador do direito na região de fronteira frente aos diferentes segmentos do seu campo de atuação?

Estas perguntas são desmembradas em palavras-chave e,
cada palavra se torna o elemento integrador de um semestre. Pretende-se assim, que todas as disciplinas convirjam para responder
à pergunta norteadora do curso, e que a disciplina específica, uma
interdisciplina, denominada “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar”
(PPI), coordene o processo.
Para responder à questão condutora do curso, a cada semestre,
os professores se reúnem, escolhem um tema motivador que esteja
relacionado com a pergunta e todos os professores vão integrando
suas disciplinas a partir do tema. Um projeto interdisciplinar precisa
ser elaborado antes do início do semestre com a participação de todos os professores para definirem a forma de trabalhar e para esclarecerem de que forma sua disciplina vai contribuir com a resposta. A
pesquisa vai sendo introduzida desde o primeiro semestre, pois é ela
que vai direcionar a busca pela resposta. Desta maneira, também se
conduz o acadêmico a um amadurecimento, para o desenvolvimento
futuro do seu Trabalho de Conclusão de Curso.
Esta forma de trabalhar fica definida no plano de ensino de
cada disciplina. A disciplina “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar”
(PPI) funciona como direcionadora do processo e vai orientando
as pesquisas. No final do semestre, os acadêmicos apresentam, em
forma de seminário, como definiram a resposta, e explicam qual
foi a contribuição de cada disciplina para sua compreensão. Desta forma, compreende-se a interdisciplinaridade como a união de
3 Pergunta inspirada na obra de Paul Gauguin: “De onde viemos? Que somos? Para onde
vamos?”
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pessoas em busca da solução de um problema, construindo o conhecimento.
A questão central apresentada surge como uma dúvida que,
além de orientar o processo investigativo do curso, pode auxiliar na
orientação da própria vida humana.
A forma de organização do curso com base em um projeto
interdisciplinar, no qual todos os professores têm participação,
concretiza o diálogo, a parceria, a comunicação, une, apresentando uma visão interdisciplinar, não só na sala de aula, mas em todo
o espaço acadêmico; promove uma “atitude de abertura, não preconceituosa, onde todo o conhecimento é igualmente importante”
(FAZENDA, 2002, p. 08) para todos da equipe, e não apenas para o
aluno.

3. Professores e a aceitação da proposta
Quando apresentamos esta proposta externamente, logo surgem perguntas: os professores aceitam bem a proposta? Todos participam do projeto?
Em síntese, a ideia surgiu dos estudos efetivados para a tese
de doutoramento da diretora da instituição, que lidera a construção dos projetos e a capacitação dos professores. Entretanto, antes
da implantação desse modelo, foi criado um grupo de estudos com
a participação de alguns professores. Quando o primeiro projeto
foi construído: o do curso de Artes Visuais, em 2005, os professores da área se juntaram para discutir a proposta e dar sugestões,
adaptando-o às especificidades do curso, pois não se monta um
projeto sem a presença daqueles que conhecem a disciplina. Além
disso, sabemos que sempre acontecem mudanças de professores e,
quando isso acontece, o coordenador do curso, tem como missão
adequá-los à proposta. Esta adequação se traduz em um duradouro
diálogo, mostrando ao professor a necessidade desta compreensão
para o fortalecimento da proposta e cumprimento do projeto.
O professor responsável pela disciplina, ou melhor, pela inter-
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disciplina, “Projeto de Pesquisa Interdisciplinar” (PPI), geralmente,
é escolhido entre aqueles que já conhecem bem a proposta. Todos
os semestres, antes do começo das aulas, é feita uma capacitação
mais intensa que revê as linhas gerais do projeto e aceita sugestões
dos professores para implementá-lo.
Os professores novos são informados de que sua disciplina
deverá ser planejada a partir da questão condutora. Todos os semestres, o projeto de pesquisa interdisciplinar do curso é planejado
e discutido por todos os professores e cada disciplina oferece sua
contribuição para a compreensão da dúvida, ajudando a respondê
-la. As reuniões de estudos para a equipe permitem acompanhar
todo o processo, para que se possa cumprir o projeto, planejando-o,
avaliando-o e replanejando-o. Um processo cíclico e contínuo.
Atualmente, as reuniões de estudo, ou capacitações continuadas, acontecem mensalmente com todos os cursos juntos: reuniões
gerais e, quinzenalmente, em cada curso: reuniões específicas. O
Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos tem se reunido em
conjunto para pensar e repensar a capacitação dos professores.
Os estudos gerais acontecem de duas formas: presenciais e
on line, pelo ambiente moodle. As reuniões on line preparam para
a reunião presencial. Os professores recebem um texto com perguntas, refletem sobre ele e, depois, na reunião presencial, discutem-no e apresentam para os demais professores suas conclusões,
relacionando-o com seu projeto de curso e a metodologia aplicada.
Existe uma preocupação interdisciplinar entre os cursos, pois todos
devem seguir a mesma linha metodológica.
A preocupação é que o processo ensino/aprendizagem ajude o acadêmico na construção do seu conhecimento, de forma não
fragmentada, percebendo a função de cada disciplina na sua formação, utilizando-se, principalmente, da pesquisa, para responder à
pergunta do curso.
Dessa maneira, o profissional egresso deste curso deverá
atingir objetivos transdisciplinares, uma vez que reflete sobre sua
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própria prática, recebe um ensino de qualidade, pautado na investigação e na realidade, buscando, a partir dela, a problematização de
situações que proporcionem a aprendizagem dos conteúdos curriculares, criando uma visão mais ampla sobre sua profissão, compreendendo-a.
Para que se garanta a relação teoria/prática, são organizados
miniprojetos de trabalho, vinculados ao projeto principal, planejados pelos professores responsáveis das disciplinas; garantindo o
que está previsto nesta proposta: a inserção do aluno no contexto
profissional e social; a construção de um olhar mais amplo em relação à profissão e ao mundo; a pesquisa na área; a participação
em projetos; a prática oportunizada pelo estágio específico na sua
futura área de atuação; assim como o conhecimento do seu projeto
de curso que faz com que ele conheça e opine sobre o que se espera
dele.
As disciplinas do curso se tornam interligadas pelo tema do
semestre, e assim procura-se proporcionar: maior participação
dos discentes nas questões abordadas nas aulas, um aporte prático
para o estudo das teorias propostas e um conhecimento da realidade que os circunda, lembrando-se que o foco central não é ministrar
conteúdos, mas a formação de pessoas no campo de atuação, auxiliando-as na construção de suas competências e habilidades necessárias à vida profissional.
As respostas à dúvida condutora do processo poderão ser
respondidas em forma de relatório que se tornará fonte para pesquisas posteriores. Não se pretende mudar a questão a cada ano, e
sim, aprofundá-la. A questão poderá ser modificada quando a equipe de professores perceber que é necessário. Entretanto, o elemento motivador comum é modificado, sendo escolhido: um livro, um
filme, uma obra de arte, ou outro elemento, que deve ser compreendido com a ajuda de todas as disciplinas.
Utilizando-se esse caminhar interdisciplinar, poder-se-á
compreender melhor a educação que realmente vem acontecendo,
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pautando-se o trabalho pedagógico em uma realidade vivenciada
por todos os atores envolvidos.
Trabalhar por projetos permite, ao professor e ao aluno, desenvolver o ato de criar, inerente ao ser humano, uma vez que não
existem modelos pré-estabelecidos para que se atinjam os objetivos educacionais, ou caminhos pré-determinados que garantam
a compreensão. O processo educacional vai surgindo a partir das
interações que vão se efetivando e das dúvidas que vão surgindo
desta relação, que impelem a novas buscas.
Os projetos são as formas de planificações globalizadas destas ações, que nos permitem conduzir o trabalho pedagógico de
uma maneira mais eficaz. É um processo cíclico que ao mesmo tempo em que trabalha com imagens antecipatórias na definição dos
objetivos e na planificação da ação; busca imagens retrospectivas
nas avaliações da ação e no produto da ação. Trabalhar por projetos
está no cerne das mudanças curriculares atuais e nos leva a repensar sobre as relações existentes entre ação, pesquisa e identidade,
ultrapassando o que se define como um simples planejamento.
Para definir a execução do projeto precisou-se, finalmente
responder a uma questão: Como colocá-lo em prática? Depois de se
discutir e refletir sobre esta dúvida, traçou-se um possível caminhar:
• O primeiro passo, já explicitado, é a montagem do projeto
interdisciplinar do semestre com a equipe de professores
e com apoio do NDE.
• Depois, é a escolha do elemento motivador e a definição
de como será a contribuição das disciplinas.
• Reuniões de estudo em forma de capacitação.
• Finalmente, a construção do plano de ensino.

Assim, com os estudos que são feitos com as discussões e as
escolhas, os professores se sentem partícipes do processo e ficam
motivados para pô-lo em prática. Sabemos que nem todos agem
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com a mesma motivação, mas temos que compreender que as pessoas não são iguais, devemos respeitar as diferenças e praticar a
espera.
O que tem feito com que a comunidade acadêmica acredite
no projeto são as notas excelentes que os cursos começaram a atingir, tanto nas avaliações do MEC quanto nos ENADEs.
Considerações Finais
Esta proposta tem dado certo, os professores estão confiantes, pois participaram da montagem do projeto e verificaram o
crescimento de seus cursos. A primeira avaliação externa do MEC
no Curso de Direito, em fevereiro de 2013, concluiu que:

A comissão de Avaliadores constatou in loco, que se trata de
uma IES bem organizada em todas as dimensões: na dimensão
didático-pedagógica nota-se a qualidade da estrutura curricular em consonância com as diretrizes curriculares nacionais;
na dimensão corpo docente, percebe-se a qualidade dos professores bem como a busca por títulos por meio de um plano de
carreira bem estruturado [...].

Por essa avaliação in loco, a organização didático-pedagógica
recebeu a maior pontuação possível e esse tópico corresponde ao
projeto do curso, à metodologia inter∕transdisciplinar e à estrutura
curricular exposta no presente trabalho.
O trabalho inter/transdisciplinar favorece a articulação entre
os conteúdos científicos e os conteúdos da vida humana, resultando
em um compromisso social do ser na busca de uma efetiva e concreta cidadania, bem como na construção de uma sociedade mais justa, humana, solidária e igualitária. De fato, um currículo construído
com base nesses valores deve oferecer ao aluno as condições reais
da experiência na vida acadêmica; e uma das formas de realização
dessa experiência é o Estágio Supervisionado, com as atividades internas e externas e as atividades de extensão, quando o acadêmico
participa de atividades no seio da comunidade.
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Logo, é possível depreender, que a IES não precisa aguardar
que seus egressos melhorem a qualidade de vida dos que estão ao
seu redor e de si mesmos, como resultado a ser conferido somente
após a formatura dos mesmos. A mudança do paradigma social, da
qualidade de vida e dos compromissos da real cidadania deve ser
fomentada por todas as disciplinas da matriz curricular, aguardando-se sua aplicabilidade imediata. Entretanto, são nas atividades
práticas reais, por meio do Estágio Supervisionado, que essa mudança de paradigma aflora, por meio da experiência da solidariedade e empatia, movida pelo espírito crítico e humanista, potencializado por todas as disciplinas curriculares.
Para que os acadêmicos cheguem a essa compreensão, o curso precisa ser conduzido por uma metodologia inter/transdisciplinar. Logo, aquilo que denominamos partes da matriz curricular, ou
disciplinas, na verdade só serão compreendidas se forem enfocadas
como elemento de um todo em constante relação. Não se utiliza a
expressão “grade curricular”, mas sim “matriz curricular”, uma vez
que grade remete ao sentido de algo fechado em si mesmo.
Capra, ao explicar a visão sistêmica de mundo oriunda da física quântica, afirma: “Aquilo que denominamos parte é apenas um
padrão numa teia inseparável de relações” (2012, p.47). Portanto,
a metodologia adotada para os cursos das Faculdades Magsul precisa se preocupar com a compreensão das relações existentes entre
as disciplinas (interdisciplinaridade), que transcendem o campo
disciplinar para atingir a melhoria da qualidade de vida no planeta
(transdisciplinaridade).
A matriz curricular formada: pelas disciplinas (teórico-práticas), pelo estágio supervisionado; pelas atividades complementares; pelas atividades de ensino/pesquisa e extensão; unida em
torno do projeto de trabalho inter/transdisciplinar proposto, pretende a construção do perfil almejado.
Nossos estudos ainda não se findaram, e pensamos que nunca findarão, pois sempre estamos buscando teóricos que estudem
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a mesma temática para ampliar nossos conhecimentos. A equipe
pedagógica dos cursos, através do seu Núcleo Docente Estruturante
(NDE), vem pontuando práticas metodológicas que atendam à mesma temática dentro das necessidades regionais. Busca-se alcançar
uma prática pedagógica mais dinâmica e eficiente, que integre alunos, professores, disciplinas, cursos, possibilitando o alcance do
conhecimento para que se enfrentem desafios da contemporaneidade.
Vamos atingir os objetivos planejados? A equipe espera que
sim, e trabalha para isso; entretanto só o tempo dirá, mas os cursos
das Faculdades Magsul estão mudando sua história com base em
estudos e pesquisas que proponham uma metodologia atual, que
atenda às Diretrizes Curriculares Nacionais e à demanda social regional.
Finalizando, queremos pontuar que estamos, neste momento, situados na fronteira entre a vontade de acertar e a de melhorar
a nossa realidade educacional, construindo projetos inovadores.
Com certeza, obstáculos surgirão, como já surgiram, mas a vontade de acertar é tão grande que não há de permitir que o desânimo
iniba novos estudos, novas reflexões e a constante avaliação do processo ensino/aprendizagem, em uma busca incessante pela melhor
maneira de ensinar e aprender com objetivos que ultrapassem os
muros da faculdade para a construção de uma melhor qualidade de
vida.
Ousadia? Sonho? A ousadia não é pecado nem tem limites!
A vida humana não se justifica sem sonhos! Todavia, tudo o que
foi narrado já vislumbra uma nova realidade: alegria de criar algo
novo, coesão do grupo, sucesso nas avaliações externas do MEC e
nos ENADEs e, a apresentação desta proposta em vários congressos
(no Estado de Mato Grosso do Sul, em outros estados brasileiros e
fora do país). Entretanto, um projeto nunca está pronto, está sempre em construção, buscando-se sua melhor versão, pois é assim
que se constrói perpetuamente o conhecimento.
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Introdução
O presente capítulo apresenta o relato da experiência integradora inter/transdisciplinar desenvolvida pela equipe de professores do quarto ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Inhumas, desenvolvido coletivamente no
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ano letivo de 2014. O projeto Cidades Sustentáveis, Inhumas Sustentável e Escolas Sustentáveis foi organizado na perspectiva de projeto
de trabalho (HERNÁNDEZ, 1998), com organização interdisciplinar
(JAPIASSU, 2003) e transdisciplinar (NICOLESCU, 1999; MORAES,
2008; SUANNO, 2013, 2014) para pensar complexo sobre cidades
sustentáveis (ONU Habitat, 2014; Carta de Medellin, 2014; Programa Cidades Sustentáveis/MEC, 2014; Programa Escolas Sustentáveis/MEC, 2013; Observatório das Metrópoles, 2014), tendo na reflexão um olhar ecossistêmico, complexo e fenomenológico.
Por ser um projeto inter/transdisciplinar, após a definição do
metatema e dos seus objetivos gerais, o desafio foi articular as diferentes disciplinas do quarto ano de Pedagogia. Ou seja, construir
uma organização que permitisse o diálogo entre as diferentes disciplinas e, ao mesmo tempo, avançar no reconhecimento de outros
saberes, no sentido de se atingir os objetivos comuns estabelecidos.
Entendeu-se, desde o início, que o desafio de pensar complexo, como proposto por Edgar Morin, demandava abertura, diálogo,
problematização, planejamento e estudo. O desafio inicial era promover, favorecer e manter o diálogo sobre o metatema “Cidades
Sustentáveis” entre os professores universitários, os acadêmicos e
as diferentes disciplinas do quarto ano de Pedagoga. E na sequência incorporar as duas escolas campo de estágio neste projeto de
trabalho.
Mantendo uma atitude de abertura e de busca pelo aprofundamento conceitual e teórico, cada professor, mediante os objetivos e fundamentos específicos de sua disciplina e o metatema, bem
como os objetivos gerais do projeto, buscou construir pontes e “tecer os fios” na articulação dos conceitos, na construção de um novo
conhecimento ampliado e mais complexo sobre a sustentabilidade,
cidades sustentáveis, Inhumas sustentável.
De maneira especial, a disciplina de Estágio Supervisionado
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em sua especificidade, foi
uma via de comunicação com a escola e, portanto, com a comunida-
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de, tornando-se, assim, um espaço de articulação entre Universidade/Escola/Comunidade, na construção de um pensamento sobre a
cidade de Inhumas, em perspectiva complexa e transdisciplinar. Assim, este artigo objetiva apresentar, em síntese, algumas reflexões e
ações já realizadas e os primeiros resultados já percebidos, desde o
início da efetivação do projeto.
A partir dos diferentes vieses epistemológicos e metodológicos das distintas disciplinas e de um olhar ecossistêmico, o exercício realizado buscou ser coletivo e transdisciplinar, ao articular
relações entre: a sustentabilidade do ser e a potencialidade da literatura infantil, com base nos fundamentos da disciplina Literatura
Infantil; a sustentabilidade das relações e o viver pleno para a restauração moral do ser humano, na interface construída entre o binômio educação e diversidade articulada a ideia de Sustentabilidade; a discussão em torno da organização e da participação popular
em prol da sustentabilidade, com base no conhecimento das políticas públicas e dos canais de participação existentes; o estágio como
um exercício coletivo de aprendizagem, que explicita um exercício
coletivo construído pela aproximação e diálogo entre Universidade, Escola, Comunidade, na idealização e realização de Projetos de
Trabalho; a parceria entre o estágio supervisionado e a escola campo de estágio (SANTOS e SUANNO, 2014) como oportunidade de
transformação no modo de pensar, agir e sentir e viabilização do
espaço de ensino, pesquisa, extensão e transformação das pessoas
e instituições por meio da ecoformação (TORRE e ZWIEREWICZ,
2009).
Em síntese, nas diferentes disciplinas, os acadêmicos do
quarto ano de Pedagogia da UEG/Inhumas tiveram a oportunidade
de pensar, discutir e refletir sobre a temática “Cidades Sustentáveis:
por Inhumas Sustentável”, percebendo as interfaces, as diversas relações e as contradições que a compõem. E a partir desta oportunidade de pensar complexo e transdisciplinar sobre a temática, na
disciplina de Estágio, construiu-se o planejamento e o desenvolvi-
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mento dos projetos de trabalho, desenvolvido nas escolas com as
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. O trabalho de
estágio foi organizado e pensado, articulando-se com as outras disciplinas do curso de Pedagogia. Este projeto se envolveu em duas
escolas da cidade de Inhumas, sendo elas: Escola Estadual de Tempo Integral João Lobo Filho e a Escola Municipal Professora Cleide
Campos.
Como parte constituinte deste projeto organizou-se o I Fórum
Internacional sobre Cidades Sustentáveis, Educação e Tecnologias
realizado pela UEG, com empenho da reitoria e das pró-reitorias,
em parceria com a Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC; o
Curso de Pedagogia da UEG/Câmpus Inhumas; o Mestrado em Ambiente e Sociedade da UEG/Câmpus Morrinhos e o Mestrado em
Educação, Linguagens e Tecnologias da UEG/Câmpus UnUCSEH.
O Prof. Dr. Francisco Ramon Garrote Jurado, da Universidade
de Borås/ Suécia, proferiu a conferência de abertura relatando a
experiência e os traços culturais, políticos e institucionais da cidade e da Universidade de Borås. Destacou o estilo de vida na cidade
que valoriza a conservação da natureza e o convívio em parques
como parte da vida coletiva; os dados da educação e da formação
de professores; as pesquisas e as tecnologias sustentáveis desenvolvidas pela Universidade emergente do compromisso social da
pesquisa com a inovação; enfatizou as ações coordenadas e colaborativas entre sociedade, universidade, empresas, políticas públicas
e organizações que visam a qualidade de vida e o desenvolvimento
sustentável da cidade.
Borås é uma das cidades mais sustentáveis do Planeta e atingiu aproximadamente 99% de reaproveitamento do lixo (resíduos
sólidos) produzidos. E a nova meta da cidade sustentável é a eliminação total dos combustíveis fósseis. A cidade já é lixo ‘zero’ e agora
quer ser combustíveis fósseis ‘zero’.
A experiência desta cidade sustentável é jovem, iniciou-se
em 1988, com cerca de trezentas famílias, e hoje sua experiência é
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exportada. A Universidade de Borås desenvolve pesquisa, cria soluções e nos últimos anos presta assessoramento a outros países e
cidades sobre reaproveitamento dos resíduos sólidos, engenharias
e tecnologias sustentáveis, combustão e outros tratamentos de resíduos com excelência.
Atualmente, em Borås, dentre os resíduos sólidos produzidos, 42% são incinerados e convertidos em energia elétrica, 30%
são tratados biologicamente e transformados em biocombustível e
27% são reciclados. O lixo orgânico é destinado à obtenção de biogás, em usina inteiramente automatizada e os resíduos sólidos são
incinerados em fornos não poluentes ou reciclados.
O Projeto sustentável da cidade de Borås gira em torno de três
plataformas: Resource Recovery (Recuperação de Recursos), Waste
Recovery (Recuperação de Resíduos) e Waste Refinery (Transformação de Resíduos). Todas aliam pesquisa e geração de produtos. E a
sociedade participa do projeto coletivo e em contapartida recebe
gratuitamente energia para a calefação das casas e biogás usados
como combustíveis para a frota municipal de transporte público
gratuito.
Entendemos que a educação pode contribuir para as reflexões e ações em prol do desenvolvimento sustentável e esta é uma
questão planetária, que perpassa todas as áreas do conhecimento,
bem como os valores, os princípios e a ética da civilização contemporânea.
O desafio é pensar o presente para compreendê-lo e transformá-lo por meio da reflexão sobre o passado da humanidade e
a projeção do futuro via pensamento prospectivo. Nesse sentido,
apresenta-se como desafio, o trabalho coletivo, em cursos de formação de professores e, a equipe, autora deste artigo, aceitou o desafio de tentar tecer alguns fios na articulação e construção de um
tecido teórico, prático, vivencial que produza conhecimento sobre
o metatema.
No intuito de pensar complexo as relações em torno do con-
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ceito, da cultura e das práticas de cidades sustentáveis o presente
relato de experiência assim se organiza: 1) Literatura infantil, sustentabilidade e a formação do (ser) pedagogo; 2) Carta de Medellín e cidades sustentáveis: viver pleno para a restauração moral do
ser humano; 3) Sustentabilidade e participação popular; 4) Estágio
transdisciplinar de ensino com pesquisa e extensão: um exercício
coletivo de aprendizagem; 5) Algumas ideias sínteses e articuladoras.

1. Literatura infantil, sustentabilidade e a formação do (ser)
pedagogo
A disciplina literatura infantil busca apresentar os fundamentos e características da Literatura Infantil, de modo a compreender
o seu conceito e suas contribuições para o processo de ensino e
aprendizagem. Assim tem por objetivo subsidiar o futuro pedagogo
no seu ofício de educar a partir do trabalho com a diversidade das
obras literárias voltadas ao público infantil e com os diversos recursos utilizados para o trabalho com o imaginário da criança.
Contudo, antes de ser estudada ou analisada, a literatura infantil necessita ser vivenciada. Esse é o sentido do trabalho
com essa disciplina no curso de Pedagogia da UEG/Inhumas. Uma
concepção que se fundamenta na fenomenologia existencial, cujos
pressupostos defendem que há um mundo antepredicativo que é
vivenciado antes de qualquer tematização das ciências. Desde que
fundada por Edmund Husserl, no final do século XIX, essa concepção filosófica veio colaborar para a superação da dicotomia consciência e mundo, subjetividade e objetividade, sujeito e objeto.
Segundo Peixoto, “para Husserl, não há consciência separada do
mundo. Toda consciência é consciência de alguma coisa, é ‘intencionalidade’; logo não há separação entre sujeito e objeto, entre o
homem e o mundo” (PEIXOTO, 2003, p. 5).
Dessa relação, portanto, indissociável entre o homem e o
mundo vimos construindo nossa essência. E a fenomenologia, de-
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finida por Husserl como a ciência das essências, apresenta de maneira rigorosa a proposta de “volta às coisas mesmas”, à essência da
vida, do humano e da consciência. Na interpretação fenomenológica, o que se apresenta como evidência deve necessariamente ser
passível da experiência humana. Ao se voltar para a experiência,
observando, refletindo sobre ela e descrevendo-a como ela se manifesta na sua pureza original, a fenomenologia de Husserl propõe
partir daquilo que é sensível para chegar à “coisa em si”, na sua essência. Assim, o fenômeno é aquilo que se manifesta para a consciência, e como não há consciência separada do mundo, toda consciência é consciência de alguma coisa, é intencionalidade. ”Portanto, a consciência não é uma substância (alma), mas uma atividade
constituída por atos (percepção, imaginação, especulação, violação,
paixão, etc.) com os quais visa algo.” (ZILLES, 1996, p. 29).
Um dos maiores filósofos do Século XX, o francês Maurice
Merleau-Ponty. (1908-1961), cujo pensamento está intimamente
vinculado à fenomenologia husserliana, define assim esta concepção filosófica:
A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela resumem-se em definir essências: a essência
da percepção, a essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências na
existência, e não pensa que se possa compreender o homem e
o mundo de outra maneira senão a partir de sua “facticidade”.
É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para
compreendê-las, as afirmações de atitude natural, mas também
uma filosofia para qual o mundo já está sempre “ali”, antes da
reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo
consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo,
para dar-lhe enfim este estatuto filosófico. É a ambição de uma
filosofia que seja uma “ciência exata”, mas é também um relato
do espaço, do tempo, do mundo “vividos”. (MERLEAU-PONTY,
1999, p. 1)

Partindo desses pressupostos, o trabalho com a literatura infantil não se separa da vida dos acadêmicos ou das relações que
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estes estabeleceram com o universo literário desde a sua infância.
Isso porque a literatura infantil transcende a obra escrita e se materializa nas várias dimensões da existência da criança, estando presente nas brincadeiras tradicionais, nos quintais, nas cantigas de
roda, nas músicas de ninar, nos mitos do folclore, nos causos e nas
contações de história. Assim, a literatura infantil se vincula essencialmente com a ideia de cultura popular.
É justamente nesse aspecto que o trabalho com a disciplina se
vincula a ideia de sustentabilidade. Fundamentado numa perspectiva global e integradora que envolve várias áreas do conhecimento,
a concepção desse trabalho extrapola o conceito de preservação do
meio ambiente físico-natural. A relação Homem-Natureza é o cerne
das discussões e dos temas desenvolvidos em sala de aula, os quais
se fundamentam no princípio de que o ser humano é também natureza. As transformações socioculturais advindas dessa relação são
compreendidas como elementos indissociáveis das questões ambientes. Portanto, o Homem ao transformar a Natureza, transforma
também a si próprio. Ao modifica-se a si próprio. Ao destruí-la destrói a si próprio. Ao preservá-la, preserva a si próprio.
O trabalho desenvolvido da disciplina “literatura infantil” é
uma proposta fundada nessa compreensão. Partindo do princípio
de que a dimensão cultural relaciona-se intrinsecamente com a
dimensão estética advinda da relação Homem-Natureza, a análise e os estudos das obras literárias infantis surgem dentro de um
contexto de discussão coletiva sobre a necessidade de preservação
do Patrimônio Cultural Brasileiro. Nesse sentido, a valorização das
raízes culturais, das tradições, dos valores e manifestações artísticas populares são tão necessárias quanto a preservação do meio
ambiente físico e natural.
2. Carta de Medellín e cidades sustentáveis: viver pleno para a
restauração moral do ser humano
A disciplina Educação e Diversidade tem por objetivo cen-
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tral a discussão acerca das dimensões e as relações pertinentes ao
binômio Educação e Diversidade e a interface com a transdisciplinaridade, complexidade e sustentabilidade. O intuito é despertar a
sensibilização para o desenvolvimento das potencialidades transformadoras dos acadêmicos enquanto sujeitos transformadores
das realidades e das interações sociais no contexto em que atuam.
A disciplina  tem como questão problematizadora e orientadora dos estudos e discussões: em que medida podemos contribuir
para potencializar as qualidades humanas e promover um viver
pleno a partir da relação eu-outro na educação”? Essa reflexão temnos conduzido a uma rica discussão sobre a relação eu-outro na
educação posta como desafio que pode ser superado no contexto
escolar. A par disso, buscamos também na Carta de Medellin (2014,
p. 53), aprofundarmos a reflexão sobre as possibilidades para potencializar as qualidades humanas e promover um viver pleno e
para a restauração moral do ser humano.
Furtado (2012) descreve a importância da alteridade como
requisito para se estabelecer uma relação de respeito e construção
na troca de conhecimento e aprendizagem. Respeitar o diferente
para assim o compreender. Olhar o mundo como ele é, como as interações ocorrem nos meios e entender o outro em nós mesmos, assim nos identificando e aceitando o diferente. A busca pela inserção
da alteridade como objetivo educacional presume uma convivência
democrática e igualitária entre diferentes grupos, reconhecendo
assim, a diversidade.
Segundo o autor contemplar a diversidade e as diferenças
em sala de aula é o primeiro passo para desmantelar a concepção
cartesiana de ser humano, característica do modelo tradicional de
ensino. Defende assim, a urgente construção de uma “pedagogia da
alteridade” pautada numa “ética da alteridade”.
Nesse sentido entendemos que a educação deverá assentarse numa lógica crítica e reflexiva a fim de fundamentar e orientar
saberes e práticas que levam a um “viver melhor”. Desse modo, a
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prática docente deve se fundamentar na perspectiva da alteridade,
onde as diversidades presentes na sala de aula devem ser contempladas como uma manifestação humana em que a consideração e
respeito pelo outro devem ser os valores ressignificados na prática
escolar.

3. Sustentabilidade e participação popular
O tema acerca da sustentabilidade tem sido debatido em
todos os âmbitos da sociedade com objetivo de construir cidades
ambientalmente sustentáveis e economicamente desenvolvidas de
maneira a proporcionar qualidade de vida a seus cidadãos. Nesse
sentido, o desenvolvimento de projetos referentes a cidades sustentáveis encontra sua relevância no momento em que procura envolver toda a comunidade em prol da melhoria da convivência do
homem com o meio em que vive.
Portanto, estimular a participação popular deve ser uma tarefa de todos nós, porque só assim poderemos transformar nossa
sociedade, começando pelo município.
Dentro da proposta de se construir uma cidade sustentável,
a comunidade possui vários canais de participação para o exercício
da cidadania ativa de maneira a despertar para a necessidade de
se envolver nas atividades de educação ambiental, bem como assumindo a responsabilidade de fiscalização e cobrança aos poderes
públicos de ações que promovam a limpeza, organização e reorganização dos espaços públicos da cidade, de maneira a promover a
educação ambiental, mediante a implementação de políticas publicas estruturantes coerentes com a realidade de cada cidade.
Nesse sentido, no caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, foi estabelecido o princípio ambiental da participação,
como uma extensão do princípio democrático em que se funda a
República Federativa Brasileira.
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamen-
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te equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

Assim sendo, é preciso superar os obstáculos e enfrentar os
desafios das dificuldades da participação popular no âmbito das políticas publicas. Para tanto Dallari (2002) relaciona como principais
instrumentos de participação popular o Projeto de Lei de Iniciativa
Popular, o Referendo, o Plebiscito, os Conselhos Comunitários e as
Audiências Públicas.
Peres (2009) relaciona como institutos participativos mais
frequentes no direito brasileiro os conselhos, comissões ou comitês
participativos, a audiência pública, a consulta pública, o orçamento
participativo, a ouvidoria pública, o referendo, o plebiscito e as organizações sociais.
Plebiscito se refere a uma consulta popular realizada pelo
governo, antes dos atos legislativos; Referendo é uma consulta popular realizada pelo governo sobre um assunto, no qual o cidadão
pode se manifestar mesmo após a elaboração da Lei, o que poderá
levar a sua manutenção e/ ou sua retificação; Na iniciativa popular
a população poderá apresentar um projeto de Lei à União, Estados
e Municípios, de acordo com suas referidas legislações.
Proposição da ação popular designa que qualquer cidadão
pode propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio
publico, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico cultural; Participação em colegiados e conselhos
de órgãos públicos, nessa forma de participação os trabalhadores
e empregados podem participar de deliberações que afetem seus
interesses profissionais e previdenciários; Podem participar também por meio da cooperação no planejamento municipal por meio
de associações representativas da população. Participação na administração publica em que os usuários possam se manifestar de
forma direta ou indireta na administração publica com o direito de
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cobrar transparência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos.
A audiência publica é um instrumento colocado a disposição
dos órgãos públicos dentro de sua área de atuação, para promover o diálogo com os cidadãos, sobre os problemas que contenham
interesse público relevante, também se faz como um instrumento
de coleta de informações e opiniões sobre determinados fatos, bem
como serve para apresentação de propostas e criticas.
Diante da exposição dos instrumentos de participação podese dizer que a participação democrática nas decisões e ações públicas tem sido construída duramente pela sociedade civil por meio
de fóruns, plenárias, conselhos gestores e movimentos sociais.
A participação popular alimenta o processo democrático e assim
deve conquistar o poder de deliberar em favor do desenvolvimento
de projetos que promovam a sustentabilidade na cidade, portanto
faz se necessário a gestão da participação para que toda sociedade
tenha consciência de seu papel na edificação de uma cidade ambientalmente sustentável, construindo assim uma ética social que
contribua para o reordenamento da gestão dos espaços públicos.
Desenvolvendo o projeto cidades sustentáveis, propôs se
trabalhar na disciplina Gestão escolar, com enfoque na gestão descentralizada, democrática e participativa (LDBN 9394/96), uma
vez que o gestor deve ser o responsável maior pela articulação das
ações entre os profissionais da escola, visando o bem comum e dessa forma estimular a participação a partir do contexto escolar, de
maneira que essa participação se estenda a toda a comunidade por
meio dos mecanismos elencados no texto, em busca da definição e
formulação de políticas públicas através da interação entre os atores inseridos nos vários espaços.
4 Estágio transdisciplinar: projeto ecoformativo de ensino
com pesquisa e com extensão
O Estágio, nas últimas décadas, tem sido pensado como uma
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oportunidade, um espaço de ensino com pesquisa, um momento
de investigação sobre as práticas pedagógicas realizadas nas instituições educativas. Nessa perspectiva, o estágio, atividade teórico-prática, tem a reflexão como eixo e reconhece o professor como
“um profissional pensante, que vive num determinado espaço e
num certo tempo histórico, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e
social de sua profissão” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 47).
Além disso, neste projeto o trabalho didático consistiu em
auxiliar os educandos na relação com o conhecimento e na mediação entre sujeito, objeto, realidade e consciência que se constrói por “interações intrassubjetivas e intersubjetivas” (MORAES,
2008, p. 124).
Com base nesse entendimento, o trabalho de estágio foi organizado em um processo de ensino transdisciplinar articulado com a
pesquisa e com a extensão. Considera-se que o ensino com pesquisa
demanda a problematização, a investigação, o estímulo à discussão,
ao desenvolvimento de metodologias de busca, de construção de
conhecimentos e a resolução de problemas. E o ensino com extensão
demanda ação com a comunidade local, mobilização de visões inter
e transdisciplinares sobre o fenômeno, para assim, possibilitar o
pensar complexo, o enfrentamento de problemas sociais, ambientais, institucionais e quem sabe a indicação de potenciais caminhos
para a criação de solução para tais problemas.
O estágio compreendido como atividade intencional de ensino com pesquisa e com extensão constrói-se com diálogo, participação e práxis complexa e transdisciplinar (SUANNO, 2013). E este
projeto de estágio possibilitou valorizar a reintrodução do sujeito
cognoscente no processo e articular ensino, pesquisa e extensão no
intuito de ampliar a compreensão do fenômeno problematizado
“Cidades sustentáveis” e, assim, construir conhecimento pertinente, pois:
O estágio, na formação de professores, é uma disciplina de cará-
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ter teórico-vivencial desenvolvido por meio da apreensão, problematização e pesquisa sobre a realidade escolar, os processos
de ensino, a aprendizagem dos alunos, as especificidades da organização e gestão da escola e fundamentalmente possibilita ao
estagiário(a) se perceber e se experimentar como professor. O
estágio visa contribuir para a construção de conhecimentos, valores, atitudes e perspectivas sobre a profissão docente, a identidade docente e a profissionalidade (SUANNO, 2014, p. 25).

Nessa perspectiva, o estágio foi realizado em duas escolas de
Inhumas/Goiás, a Escola Estadual de Tempo Integral João Lobo Filho e a Escola Municipal Professora Cleide Campos.
O projeto estruturou-se em torno do metatema Cidades
Sustentáveis, Inhumas Sustentável, Escola Sustentável no intuito
de construir um modo de pensar ecossistêmico, multidimensional, multirreferencial e autorreferencial oportunizando a vivência de uma experiência significativa de ensino com pesquisa e com extensão. Tendo sido um processo de construção de
conhecimentos, relações, emoções, valores e mediações didáticas com potencial transformador das pessoas, do social e da
relação homem-natureza-sociedade. E assim, contribuir para a
criação de novas perspectivas de ser e de ser professor(a), via
auto-eco-heteroformação e aprendizagem autopoiética/transdisciplinar.
4.1 Projeto de estágio desenvolvido na Escola Municipal
Professora Cleide Campos
O estágio oferece “a fundamentação teórica necessária para
a articulação com a prática e a crítica criativa do professor em relação ao aluno, à escola e à sociedade” (LIMA, 2012, p. 55). Uma
prática crítica e criativa que, em nosso entendimento, não poderá
prescindir de um enfoque transdisciplinar, na medida em que reconhece “a necessidade de uma educação para a paz, para o desenvolvimento sustentável, para a convivência amorosa e plena de sentido
nos ambientes educativos” (ARNT, 2012, p. 180).
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A transdisciplinaridade propõe a investigação e “a compreensão da realidade com base na integração das ciências, das artes, das tradições, indo além das disciplinas”(ARNT, 2012, p. 180),
construindo um pensamento que, com esforço e risco, considere a
diversidade do real (MORIN, 2000). Nesse sentido,
Nosso pensamento não poderá mais se fechar em compartimentos estanques, não poderá mais ser simplificador e reducionista, mas passará a ter uma visão ampliada e complexa dos sistemas, das organizações, dos processos e, como consequência,
novos caminhos poderão construir uma forma de intervenção
transdisciplinar (MELO, 2011, p. 111).

Mas, para sair do papel ou da retórica, a construção de uma
intervenção transdisciplinar exige um movimento concreto entre
os sujeitos, no reconhecimento e na troca, no planejamento e na
ação para, efetivamente, caminharem e abrirem os espaços e tempos necessários à integração.
A transdisciplinaridade prescinde do reconhecimento e da
abertura ao outro, prescinde da criação e manutenção de espaços
coletivos. Nesse sentido, as disciplinas Atividades de Orientação em
docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Estágio Supervisionado em docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
trabalhadas de forma articulada, podem ser espaços de abertura,
por excelência, para outras disciplinas, para as artes, para as tradições, para as culturas locais e regionais.
Assim, como parte integrante e articulada do Projeto Transdisciplinar “Por uma Inhumas Sustentável”, as ações teórico-práticas do estágio, realizado na Escola Municipal Professora Cleide
Campos, foram pensadas, a partir de momentos de estudo, reflexão,
pesquisa e planejamento. Momentos de estudo para compreensão
dos objetivos e da concepção do estágio como pesquisa e investigação, para compreensão da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como fundamentação da ação e para compreensão das
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dimensões sociais, institucionais, econômicas e culturais do desenvolvimento sustentável.
Com base em um entendimento ampliado da sustentabilidade, reconhecem-se várias dimensões necessárias para um processo
de desenvolvimento urbano sustentável. Dentre essas dimensões,
destaca-se que a cidade deve ser “socialmente justa”, visando à redução das desigualdades sociais; “ambientalmente correta”, conseguindo minimizar os resíduos gerados e maximizando o tratamento e o seu reaproveitamento. Deve ser, também, “culturalmente
dinâmica”, melhorando os vínculos entre as pessoas e entre o meio
em que vivem. Deve ser “psicologicamente saudável”, valorizando
as sensações estéticas e de percepção visual positiva e, finalmente,
deve ser “institucionalmente participativa”, incorporando a necessidade de todos os segmentos da sociedade (BRACHT; BOLLMANN,
s.d.)
Os vários momentos de estudo e reflexão ocorreram em todas
as fases do estágio. Ou seja, permearam os momentos de pesquisa
documental na escola-campo, os momentos de observação em sala
de aula e nos momentos de regência. Como resultado desses estudos, os grupos de estágio elaboraram Projetos de Trabalho a serem
executados na Escola Municipal Professora Cleide Campos.
A Escola Municipal Professora Cleide Campos, por meio
de um convênio firmado, durante este ano de 2014, com a Universidade Estadual de Goiás, tornou-se o campo de estágio de
um grupo de alunas do quarto ano do curso de Pedagogia. Com
um grupo gestor bastante receptivo e aberto para esse trabalho
de parceria, a escola mostrou-se em sua inteireza, permitindo
às estagiárias e a professora orientadora, trocar ideias, traçar
metas e construir, coletivamente, momentos e experiências de
aprendizagem.
Segundo Hernández (1998), na perspectiva dos Projetos de
Trabalho, os temas a serem trabalhados devem ser definidos com
a participação de todos os envolvidos, mediante argumentação.
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Nesse sentido, as crianças, como sujeitos, efetivamente, envolvidos
e interessados devem participar dessa definição. O professor não
deve chegar com o tema já definido, mas estimular o exercício da
argumentação, do convencimento, junto às crianças.
Assim, no primeiro momento foi realizado um movimento na
escola-campo de estágio, que favorecesse essa participação, na definição dos temas dos projetos. Como resultado desse movimento,
surgiram temas que envolviam a literatura infantil, a música, a ludicidade, os valores humanos, a higiene e o cuidado com o material
escolar.
Em um segundo momento, já no início do segundo semestre, dando sequência à revisão e elaboração dos projetos, sempre
em uma perspectiva transdisciplinar, o exercício foi relacionar os
temas, que emergiram na escola-campo, com o metatema. “Cidade
Sustentável”.
Buscando esse objetivo, várias sugestões foram apresentadas. Segundo as declarações resultantes do Congresso Internacional de Locarno7, “a educação transdisciplinar resgata o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo na construção do
conhecimento” e, observando a atuação das alunas estagiárias, esse
resgate se evidenciou. As alunas estagiárias do curso de Pedagogia
cresceram na participação, cresceram na inventividade e os temas
enriqueceram-se, resgatando o contexto da cidade de Inhumas,
suas belezas, suas potencialidades e seus problemas.
Adotando uma postura dinâmica, motivadora e motivada,
as alunas convidaram escritores locais para uma conversa com as
crianças, brincadeiras e músicas características da cidade foram
resgatadas, ações de preservação do ambiente e reutilização de resíduos foram pensadas, propostas e incentivadas, junto às crianças.
Em síntese, nos projeto sobre higiene e cuidado com o material escolar: aprofundou-se a reflexão, destacando que o cuidado
com o espaço da sala, da escola e com o material escolar contribui
7 Congresso Internacional de Locarno, Suíça, realizado em abril/maio de 1997.
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para a construção de uma cidade sustentável e “ambientalmente
correta” (BRACHT; BOLLMANN, s.d.).
Já, nos projetos sobre a literatura infantil, poesias e músicas:
utilizaram-se os espaços e os momentos para viabilizar o resgate
e a valorização da cultura local, suas músicas, suas histórias, seus
poetas, etc., contribuindo para a construção de uma cidade “culturalmente dinâmica” (BRACHT; BOLLMANN, s.d.). Esses projetos foram, especialmente, ricos, pois, promoveram a interação das crianças com escritores locais, em uma conversa rica de significados
para as crianças e para os escritores que, mesmo tendo o reconhecimento de seu trabalho com obras publicadas, sentiram-se felizes
ao serem reconhecidos, em sua cidade.
Finalmente, com os projetos sobre o respeito e a convivência: destacou-se, nos debates e atividades realizadas, como as
boas relações e o respeito são importantes, na sala, na escola, na
cidade, no sentido de contribuir para uma cidade “psicologicamente saudável” e “institucionalmente participativa” (BRACHT;
BOLLMANN, s.d.).
Sem dúvida, foram momentos que, em sua simplicidade e
complexidade, contribuíram para reconectar o espaço da escola
com o sentido da existência, promovendo momentos de “convivência amorosa e plena de sentido no ambiente escolar” (ARNT, 2012,
p. 180).
4.2 Projeto de estágio desenvolvido na Escola Estadual de
Tempo Integral João Lobo Filho
Na Escola E.T.I. João Lobo Filho o estágio supervisionado desenvolveu o Projeto transdisciplinar: Cidades sustentáveis, Inhumas
sustentável, Escola sustentável. Ao longo do processo identificou-se
que a escola pode ter um papel impulsionador na construção de
atitudes sustentáveis e já tem um projeto reconhecido ( 2º lugar

na XVII Feira de Ciências das Escolas Estaduais da Regional
de Inhumas, em 2012; 3º lugar no I Concurso de Projetos Am-
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bientais da XXII Caminhada Ecológica8,que tinha como tema
“Vamos cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”, em 2013)
[...] e apresentado no VI Fórum Internacional de Inovação e criatividade - INCREA na Universidade de Barcelona (SANTOS e SUANNO,
2014).
O estágio do curso de Pedagogia da UEG/Câmpus Inhumas na
Escola E.T.I. João Lobo Filho tem tido por base uma relação de parceria e amizade entre universidade, escola e comunidade e envolve
ecoformação de professores e gestores escolares em um projeto de
trabalho com a comunidade no intuito de impulsionar ações sustentáveis (coleta seletiva de resíduos sólidos; horta escolar comunitária; ambiente escolar agradável com decoração criativa e sustentável; práticas transdisciplinares e interdisciplinares). As ações
foram criadas em um ambiente de co-responsabilidade, respeito e
alegria de juntos possibilitar novas concepções e ações para a vida
escolar, a vida universitária e para a aprendizagem das crianças,
dos estagiários, dos professores e dos pais.
O intuito das ações sustentáveis é criar uma cultura educacional transdisciplinar que valorize o sujeito e o conhecimento em
prol da melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas na sociedade e de preservação do meio ambiente. De tal modo considerase a educação como direito e o processo de ensino como possibilidade de desenvolvimento do pensamento autônomo, por meio de
um modo de pensar complexo, que religar conhecimentos, saberes,
culturas e os articula em teias relacionais. E assim possibilita-se a
problematização da realidade, a pesquisa, o pensamento crítico, a
capacidade de mobilização de esforços em prol da superação de
uma realidade indesejada. Para tal demanda-se a criação de um
processo de ensino com pesquisa e com extensão no qual ocorra a
reintrodução do sujeito cognoscente no processo. Segundo Suanno
8 Evento promovido pelo Jornal O Popular da Organização Jaime Câmara afiliada à
rede Globo (TV). A Caminhada tem como objetivo promover o desenvolvimento da
consciência ambiental por meio do esporte.
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(2014) a docência transdisciplinar emergente se constrói a partir
da relação entre teoria, prática e sujeito, por meio da reintrodução
do sujeito cognoscente na produção do conhecimento (princípio
operador do pensamento complexo). A partir deste princípio compreende-se o conhecimento como fruto de uma construção relacional, dinâmica, interativa e recursiva entre sujeito e objeto, envolto
em níveis de realidade, níveis de percepção e níveis de consciência.
Nesse sentido, o conhecimento se constrói na interatividade dinâmica e no acoplamento estrutural entre sujeito e objeto.
O Projeto foi desenvolvido nas cinco turmas da Escola Estadual de Tempo Integral João Lobo Filho com ativa participação dos
estagiários, professora orientadora do estágio, da equipe gestora
da escola, professoras, professores, crianças, pais e comunidade.
Introduziu-se o projeto com a construção dos conceitos:
cidade, urbano (LENCIONI, 2008), sustentabilidade, práticas sustentáveis, para então construir o conceito de cidades sustentáveis
(ONU Habitat, 2014; Carta de Medellin, 2014; Programa Cidades
Sustentáveis/MEC, 2014; Programa Escolas Sustentáveis/MEC,
2013; Observatório das Metrópoles, 2014). A partir deste conceito iniciamos outra etapa que foi problematizar se Inhumas/
Goiás seria uma cidade sustentável e para tal foi preciso pesquisar o município, Inhumas, os seus problemas e as soluções que
vem sendo criadas. E neste processo consultamos a percepção dos
pais, professores, comunidade e as informações disponíveis nos
jornais, internet, site da Prefeitura de Inhumas e assim, construímos algumas propostas em prol da criação de uma Inhumas Sustentável. Os problemas identificados em Inhumas, bem como as
sugestões de solução ou encaminhamento foram inspiradas nas
cidades sustentáveis estudadas e outras sugestões criadas pelas
crianças e professores.
Neste estudo identificamos que existem cidades que já superaram alguns de seus problemas e para tal criaram práticas e tecnologias sustentáveis. As crianças ao conhecerem a realidade de
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outras cidades, sejam brasileiras ou de outros países, foram compreendendo que é possível mudar a cidade.
Conhecer outras cidades, como Boras/Suécia, possibilitou
uma experiência de aprendizagem intercultural que estimulou o reconhecimento do outro e de outras culturas, de outras práticas, de
outro modo de viver coletivamente. O estudo das cidades com práticas sustentáveis que foram estudadas possibilitou que emergisse
as problemáticas, as diferenças, os desafios, as desigualdades e as
soluções criadas por cada cidade.
Ao longo do estudo sobre cidades sustentáveis identificamos
que Inhumas tem uma ação em desenvolvimento nos últimos doze
anos que julgamos ser muito interessante. Esta iniciativa é fruto do
trabalho de uma cidadã que mobiliza participação e cria parcerias
com a comunidade inhumense para desenvolver o projeto intitulado Projeto Girassol: ação, realidade e humanização – valorizando a
autonomia e a força da comunidade.
Este projeto teve sua origem no ano de 2002, no município
de Inhumas, idealizado pela agente de saúde do Programa Saúde da
Família Mariza Garcia Martins que a partir da leitura da realidade
do bairro que atuava percebeu que havia muitos lotes baldios que
acumulavam lixo provocando mau cheiro, atraindo ratos, animais
peçonhentos, criadores para a reprodução do mosquito da dengue,
além de causar poluição visual.
A proposta do projeto foi conscientizar a comunidade sobre
a necessidade de se ter uma cidade com melhor qualidade de vida
com a colaboração de cada morador a partir dos cuidados que se
tem com a casa, com a rua, com o bairro... O trabalho do Projeto Girassol consiste na limpeza dos lotes baldios e seguidamente o plantio de hortas, lavouras comunitárias e/ou campos de girassóis – flor
símbolo do projeto.
A limpeza e o cultivo dos lotes têm como propósito despertar
nas pessoas a consciência do destino adequado que se deve dar aos
resíduos sólidos e o valor inestimável do manejo com a terra – ação
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que reafirma a necessária sintonia homem-natureza-sociedade.
O projeto ganhou força a partir de parcerias estabelecidas entre
comunidade, instituições públicas e privadas. Atualmente ele tem
sido desenvolvido pela sua idealizadora na condição de voluntária
– trabalho realizado fora de seu expediente, com ações mais sistemáticas aos sábados, domingos e feriados – e a meta é divulgar
a ação e ampliar o número de lotes limpos, com hortas, lavouras
comunitárias ou campos de girassóis. Atualmente o Projeto Girassol, em Inhumas, está em oito bairros e com mais de sessenta lotes
cuidados e é fruto do trabalho coletivo de cidadãos e colaboradores.
Nesse movimento em busca de ações sustentáveis a Escola
João Lôbo Filho é uma escola que já tem uma ação reconhecida: o
Projeto de Sabão Caseiro (SANTOS e SUANNO, 2014) que reutiliza
o óleo de cozinha (SANTOS, 2012, 2013, 2014). Essa prática foi implantada em 2012, a partir da Feira de Ciências da escola que teve
por temática: “Fabricação de sabão artesanal: a que pé anda esta
questão em pleno século XXI, na cidade de inhumas?” O projeto de
Fabricação de sabão artesanal adentrou 2013 resultando no convite para a escola participar do I Concurso de Projetos Ambientais da
XXII Caminhada Ecológica, que tinha como tema “Vamos cuidar do
Brasil com Escolas Sustentáveis. O projeto “A reutilização do óleo
de cozinha na fabricação do sabão artesanal e as implicações para
o meio ambiente” ficou entre os três primeiros colocados, consolidando na escola a prática de recolher óleo de cozinha usado periodicamente para fabricar sabão para uso nas suas atividades diárias
da escola. Os pais das crianças da escola participam ativamente do
projeto, pois enviam para a escola o óleo usado resíduo das práticas culinárias, e com este projeto muitas pessoas passaram a fazer
sabão artesanal a partir das receitas que foram distribuídas pela
escola. Em 2014 outras ações estão sendo empreendidas, como por
exemplo a produção de desinfetantes e água sanitária. As embalagens dos produtos industrializados são reaproveitadas para armazenar os produtos fabricados artesanalmente, evitando assim seu
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descarte de forma inadequada, além de gerar uma economia de
mais de 200% para a escola que utiliza esse dinheiro na implementação de outros benefícios para a sua comunidade escolar.
Na semana do dia das crianças a Escola organizou uma programação com momentos festivos e lúdicos e os estagiários e a
professora orientadora do estágio foram convidados a participar.
Então criaram um conjunto de atividades que permitisse dialogar
sobre sustentabilidade, cidades sustentáveis, escola sustentável e
decoração sustentável, estética e com o cultivo do prazer por cuidar da escola, um patrimônio público, no qual se convive em tempo
integral. As crianças, os estagiários e a escola formaram um jardim
vertical que utilizou mais de quarenta pneus, garrafas pets e outros
objetos que não tinham mais utilidades como filtros de água, caixas
de descargas, latas de tinta, dentre outros. As crianças reaproveitaram objetos, decoraram e plantaram formando vários vasos criativos que foram distribuídos pela escola. O ambiente escolar ficou
mais agradável e agora as turmas águam diariamente as plantas,
replantam mudas, cuidam do ambiente escolar.
A escola já tinha uma pequena horta e com este projeto foi
impulsionada a sua ampliação, uma vez que alimentação saudável
com produtos naturais faz parte das propostas sustentáveis. As
ações de ampliação da horta tiveram a articulação da equipe escolar, a contribuição e orientação da idealizadora do Projeto Girassol,
Mariza Garcia Martins, da participação dos pais e a participação
dos(as) estagiários(as) e da professora orientadora do estágio que
fizeram o estudo da temática com as crianças e o plantio de canteiros com as turmas da escola.
Este projeto possibilitou a implantação na escola da Coleta
seletiva: cuidar da cidade, cuidar da escola, cuidar de cada casa – um
ato de responsabilidade social e ambiental e se organizou de modo
que as famílias das crianças diariamente separassem em uma sacola os resíduos sólidos recicláveis (papel, plástico, alumínio, vidro) e
enviassem para a escola, que organizou um espaço para a coleta e
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posterior venda do material a ser reciclado. Ao final de cada semestre a escola realizará uma atividade coletiva com as crianças utilizando a verba arrecadada, tal atividade ou aquisição será definida
em reunião com a participação da comunidade escolar.
No intuito de dinamizar a socialização das informações, vídeos, notícias, comentário e sistematização das reflexões ao longo
do projeto Cidades Sustentáveis, Inhumas sustentável, escola sustentável os professores e acadêmicos do 4º ano do curso de Pedagogia
da UEG criaram no Facebook a Comunidade “Inhumas Sustentável”
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005440579234.
Este tornou-se um espaço aberto para divulgar cidades sustentáveis, práticas sustentáveis e notícias de Inhumas e deste projeto.
Os familiares da E.E.T.I João Lôbo Filho foram convidados a
participar do Projeto e para tal promoveu-se reunião com a presença dos familiares dos alunos, representante de alunos, pessoas
da comunidade, de estagiários e da professora de estágio da UEG
para esclarecimento sobre o Projeto, diálogo sobre os conceitos e as
ações desenvolvidas. Nesta reunião informou-se que seria enviado
para casa um questionário para os pais informarem: a) as práticas
sustentáveis desenvolvidas em casa, na escola e na cidade; b) a disponibilidade das famílias para participarem das ações na horta escolar comunitária; c) a disposição das famílias para participarem
diariamente da coleta seletiva promovida pela escola enviando os
resíduos sólidos recicláveis.
A finalização do Projeto conta com a montagem de murais na
Mostra Cultural da Escola e com a divulgação de uma Carta aberta à
comunidade Inhumense. Tal carta sendo divulgada na Câmara Municipal, na Prefeitura, nos jornais da cidade, no site da UEG/Inhumas,
no blog da Rede Internacional de Escolas Criativas – RIEC e na comunidade no Facebook. A ideia é divulgar o estudo realizado com
as crianças e o que foi possível identificar sobre Inhumas, assim
como mobilizar a comunidade e o poder público em prol de tornar
Inhumas uma cidade sustentável, responsável e democrática.
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Algumas ideias sínteses e articuladoras
A reforma do pensamento e da educação propostas por Edgar Morin, a partir do reconhecimento da complexidade e da urgência de um conhecimento transdisciplinar, representam desafios
e rupturas com nossa forma tradicional de pensar e de estruturar
o trabalho docente, o currículo e o processo de ensinar e aprender.
Representam desafios na medida em que será necessário romper
com conceitos e preconceitos já enraizados em nosso pensar. E assim construir ou reconstruir novas formas de ensinar, aprender e
conviver.
Há de se compreender, diante das novas demandas sociais
e da necessidade premente de manutenção da vida no planeta, da
criação de estratégias (Morin, 2000) e da disposição para iniciar
movimentos que favoreçam a construção e a reconstrução de novas
formas de ação e transformação da realidade e da condição humana.
Estas são mudanças desafiadoras, mas, que podem começar
por estratégias simples e pontuais, pois, a partir de pequenas mudanças pode-se chegar a significativas transformações.
Esse projeto, fruto de um esforço coletivo, se propôs a ser
uma nova estratégia, um projeto de trabalho inter/transdisciplinar
em busca das reflexões sobre sustentabilidade, cidades sustentáveis, escola sustentável, ações sustentáveis que iniciam na ampliação da consciência sujeito, no ser em sua convivência consigo
mesmo, com o social e o ambiental. A partir da percepção de que
o ser humano é, também, natureza entende-se que ele modifique
a relação homem-natureza-sociedade e modifique a si próprio. Em
outras palavras, propiciou-se a compreensão de que estamos todos
conectados e, nesse sentido, é necessário entender o outro em nós
mesmos, nos identificando e nos percebendo, atentos ao respeito à
diversidade.
Ao entendermos que estamos todos conectados, a responsabilidade fica compartilhada, a parceria precisa ser estabelecida
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e, portanto, fica realçada a importância de se buscar, valorizar e
aprimorar os canais de participação popular, de aprendizagem significativa e de transformação do modo de pensar, perceber e agir.
Compreendendo a importância de conhecer e aprimorar as políticas públicas, a legislação, a educação na perspectiva de defender e
garantir a vida, a cidadania plena e a participação democrática.
O projeto Cidades sustentável, Inhumas sustentável e escola
sustentável possibilitou pensar complexo e inter/transdisciplinar a
temática, agir, propor e intervir nas escolas campo de estágio, na
comunidade inhumense e na universidade.
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Cooperação internacional pelas águas:
Metatema no estágio curricular do curso de
pedagogia

Marilza Vanessa Rosa Suanno1

Introdução
O estágio, na formação de professores, é uma disciplina de
caráter teórico-vivencial desenvolvido por meio da apreensão, problematização e pesquisa sobre a realidade escolar, os processos de
ensino, a aprendizagem dos alunos, as especificidades da organização e gestão da escola e fundamentalmente possibilita ao estagiário(a) se perceber e se experimentar como professor. O estágio visa
contribuir para a construção de conhecimentos, valores, atitudes
e perspectivas sobre a profissão docente, a identidade docente e a
profissionalidade.
O paradigma educacional emergente apresenta desafios de
reconfiguração e reorganização dos conhecimentos, das relações
e do estilo de vida. Neste sentido emergem proposições, como: a)
novo modo de pensar, rompendo com a linearidade e a fragmentação do conhecimento, na busca por pensar complexo; b) ampliação
da formação, em perspectiva auto-eco-heteroformação; c) criação
de processos de ensino e de aprendizagem em perspectiva transdisciplinar; d) novas perspectivas de ser e de ser professor(a).
O presente relato apresenta o estágio com intencionalidade
de promover práxis complexa e transdisciplinar. Por construir um
modo de pensar problematizado, relacional, que busca religar co-

1 Pedagoga/UFG. Mestre em Educação/PUC Goiás. Doutoranda em Educação pelo Programa de
Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília - UCB. Professora de Estágio do curso
de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás – UFG e professora de Estágio do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – UEG/Inhumas.
E-mail: marilzasuanno@uol.com.br
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nhecimentos em perspectiva multidimensional e multirreferencial,
construindo ações, relações e mediações pedagógicas com potencial transformador de si mesmo, do social e da relação homem-natureza-sociedade.
A docência transdisciplinar emergente se constrói a partir
da relação entre teoria, prática e sujeito, por meio da reintrodução
do sujeito cognoscente na produção do conhecimento (princípio
operador do pensamento complexo). A partir deste princípio compreende-se o conhecimento como fruto de uma construção relacional, dinâmica, interativa e recursiva entre sujeito e objeto, envolto
em níveis de realidade, níveis de percepção e níveis de consciência.
Nesse sentido, o conhecimento se constrói na interatividade dinâmica e no acoplamento estrutural entre sujeito e objeto e estas são
“interações intrassubjetivas e intersubjetivas” (MORAES, 2008, p.
124).
As atividades desenvolvidas neste estágio, nos anos iniciais do ensino fundamental em duas escolas públicas do Estado
de Goiás, foram criadas coletivamente a partir das concepções de
Complexidade (Morin), transdisciplinaridade (MORAES, 2008) e
Projetos de Trabalho (HERNÁNDEZ, 1998) e visava mobilizar os
conhecimentos prévios e a curiosidade das crianças pelo conhecimento e, assim, impulsionar processos de ensino com o intuito de
pensar complexo e transdisciplinar. E assim, religar conhecimentos
de diferentes áreas do conhecimento, articulando múltiplas dimensões relacionadas ao objeto de estudo e as reflexões das crianças.
Para tal foi necessário acessar múltiplas referências bibliográficas
e webliográfica.
Projeto de trabalho: Cooperação Internacional pelas Águas
No ano letivo de 2013, as estagiárias e os estagiários do curso
de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás – UEG e da Universidade Federal de Goiás – UFG, orientados pela professora Marilza Vanessa Rosa Suanno desenvolveram o projeto de ensino com
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pesquisa intitulado “Cooperação Internacional pelas Águas”, que
possibilitou analisar as relações de produção e de consumo na sociedade capitalista e seus impactos sociais, ambientais e na história
de vida dos envolvidos. Concomitantemente refletir sobre a relação
homem, natureza e sociedade em perspectiva transdisciplinar, sustentável, democrática e cooperativa na proteção dos recursos hídricos, do planeta e da vida.
Este projeto vincula-se às reflexões de quatro documentos:

a) Década Internacional para Ação - Água, Fonte de Vida
(UNESCO, 2005-2015) que tem por objetivo geral “Integrar
os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em
todos os aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar
uma sociedade sustentável e mais justa para todos”;
b) Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2005-2014) que apresenta a sustentabilidade como princípio e tema transversal;
c) Declaração Universal dos Direitos da Água (ONU, 1992),
que apresenta a água como patrimônio do planeta e destaca que o futuro da vida, em âmbito planetário, depende
da preservação da água e de seus ciclos. E que a utilização
da água deve ser feita com consciência, responsabilidade
e discernimento evitando o esgotamento ou deterioração
da qualidade das reservas atualmente disponíveis.
d) Ano Internacional de Cooperação pela Água (UNESCO,
2013) pretendeu criar: a) oportunidade de cooperação
entre os países a fim de criar estratégias para proteção e
gestão da água; b) políticas e ações, em nível local, nacional
e global para proteger a água doce do Planeta; c) ampliar
a informação e a participação dos cidadãos na proteção
das águas; d) analisar o impacto ambiental do modelo de
desenvolvimento capitalista, bem como as desigualdades
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sociais e econômicas geradas por este sistema; e) analisar
o desperdício de água provocado por atitude consumista;
f) oportunizar reflexões em torno da Declaração Universal
dos Direitos da Água (ONU, 1992); g) compartilhar técnicas e tecnologia referentes à proteção dos recursos hídricos.

O Projeto de Trabalho “Cooperação Internacional pela Água”
propôs pensar complexo o metatema água, em perspectiva multidimensional e multirreferencial, no intuito de romper com a fragmentação do conhecimento disciplinar e assim religar conhecimentos, valores, atitudes, ações e contribuir para ampliar a consciência
planetária de todos os envolvidos.
Os estagiários tiveram o desafio de utilizar o programa CmapTools para elaborar esquemas conceituais e representá-los graficamente, construindo assim, mapas conceituais, que permitissem
organizar e visualizar a rede de relações e conexões entre os conceitos, conhecimentos disciplinares, tecnológicos, artísticos, lendários, econômicos, sociais, ambientais, locais, planetários, construídos no projeto de trabalho.
O mapa conceitual foi desenvolvido como um instrumento para
organizar o conhecimento e como uma maneira prática de representá-lo para si mesmo ou para outras pessoas. Joseph Novak e colaboradores criaram tal ferramenta a partir da teoria de
David Ausubel — a aprendizagem significativa —, a qual propõe
que o conhecimento não pode ser construído adequadamente
de modo arbitrário e pautado exclusivamente na memorização;
ao contrário, deve ser (1) compreendido, (2) significativamente
relevante e (3) bem integrado (GOMES et al, 2011, p. 1).

O projeto de trabalho organizou-se em torno da problematização, perguntas mobilizadoras do pensamento e que guiaram a
pesquisa sobre a temática em estudo com as crianças:
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• Por que a Unesco definiu o ano de 2013 como sendo o “Ano
Internacional de Cooperação pelas Águas”? Qual o sentido
desta proposta?
• O que é cooperação? Como se coopera? Por que e como
cooperar pelas águas?
• Em todos os países do Planeta Terra têm pessoas preocupadas se teremos água no futuro. Você sabe por que?
• Quais são soluções sustentáveis para os problemas identificados em relação à água?
• Que tal sermos o início da transformação? O que podemos
fazer para cooperar em prol da proteção das águas?

Com o intuito de compreender o sentido e a importância da
cooperação internacional pela água, dialogou-se com as crianças
que as águas são transfronteirísticas. Isto é, os rios, os lençóis freáticos, os aquíferos, as nuvens, atravessam fronteiras e territórios,
e para preservar os recursos hídricos é fundamental que a cooperação seja internacional. Esta foi uma discussão que permitiu um
olhar planetário, multidimensional, contemplando aspectos políticos, geográficos, sociais, econômicos, estratégicos, ambientais sobre o tema. Assim como descobrir que “148 países compartilham
pelo menos uma bacia hídrica transfronteiriça”. (UNESCO, 2013, p.
1)
Os estudos e as reflexões em torno do projeto de trabalho
“Cooperação Internacional pela Água” contemplaram além da compreensão do ciclo da água e de seus estados físicos (sólido, líquido e
gasoso), a compreensão de que: a) o acesso à água é condição para
a existência dos seres vivos; b) o acesso à água potável e ao saneamento básico deve ser garantido a todos distribuição sustentável e
igualitária; c) a proteção das águas é fundamental para a qualidade
de vida na Terra; d) a água é um patrimônio da humanidade e do
planeta Terra; e) a responsabilidade pelas águas do planeta deve
ser compartilhada entre os países e os povos.
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O projeto de trabalho oportunizou dialogar sobre sustentabilidade, cidadania planetária, responsabilidade socioambiental,
cooperação internacional em prol das águas e da vida no planeta.
Ao longo deste projeto de trabalho as aulas foram participativas, dialógicas e desenvolvidas por meio de metodologias ativas;
situações-problema; problematização da temática; pesquisa; interpretação (de documentários, animes, fotos, infográficos, gráficos,
mapas, letras de músicas, histórias em quadrinhos, charges, lendas,
textos jornalísticos, narrativas, livros literários); produção textual;
teatro de fantoches; dramatizações; escuta musical e jogos interpretativos.
A interpretação de infográfico se relevou muito interessante
dada à criatividade na exposição visual da temática e as informações disponíveis que demandavam interpretações e complementações a serem construídas a partir da pesquisa. Apenas para ilustrar
apresento abaixo alguns dos infográficos analisados pelas crianças:

Fonte: https://maesso.wordpress.com/2011/07/17/voce-sabe-quanta-agua-voce-usa/Acesso em: 07.07.2015
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Fonte: https://maesso.wordpress.com/2011/07/17/voce-sabe-quanta-agua-voce-usa/ Acesso em: 07.07.2015

Fonte: http://www.opera10.com.br/2013/10/redacao-proposta-de-redacao-2013-02-12.html /Acesso em: 07.07.2015
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Fonte: https://www.pinterest.com/pin/471118810989173813/ Acesso em: 07.07.2015

Trabalhou-se também, com a estratégia transdisciplinar de
fotolinguagem com a intenção de promover momentos para sentipensar no qual “pensamento e sentimento trabalham em conjunto.
É a fusão de duas formas de interpretação da realidade, a partir da
reflexão e do impacto emocional para converter o mesmo ato de
conhecimento (senti + pensar)” (MORAES e TORRE, 2004).
Schmidt Neto (2013) considera que a dinâmica da fotolinguagem tem se mostrado um excelente exercício de pensamento
simbólico. A foto provoca o pensamento e impulsiona relações,
associações e comparações, além de permitir liberdade interpretativa, imaginação, construção de relações, pois não estamos
mostrando as fotos para serem descritas, mas para serem asso-
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ciadas ao metatema em estudo. Este é exercício de abstração, à
medida que o participante transcende o significado imediato da
imagem.
Nas atividades de fotolinguagem os estagiários (as) apresentavam fotos vinculadas ao metatema “Água” para as crianças, uma
foto de cada vez, e então se fazia as perguntas: O que vemos nesta
foto? O que podemos interpretar ao olhar para esta foto? Será que
esta foto nos ajuda a pensar sobre a necessidade de cooperação internacional pela água?
Estes momentos ativam os conhecimentos prévios, resgatavam informações de textos lidos ao longo deste projeto, conectava
a atividade do momento com os documentários assistidos, com os
infográficos analisados. Enfim, as leituras, os fatos do dia-a-dia da
criança e os diálogos sobre cooperação internacional pelas águas
iam sendo retomados e articulados e assim, com muita leveza se
pensava complexo sobre o que se aprendia.
Os(as) acadêmicos(as) nos relatórios de estágio narram e
analisam que o estágio foi um momento interessante, de descobertas, de motivação pelo conhecimento, construído com autonomia e
autoria. Um momento de formação docente e aprendizagem sobre
a docência transdisciplinar. No IV Seminário de Estágio do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação - UFG, em dezembro de 2013,
as estagiárias publicaram:

Ao final de cada aula as crianças tiveram a oportunidade de relatar em um pequeno diário de reflexão as descobertas e as aprendizagens, além de dar suas opiniões sobre o que gostariam de estudar na próxima aula. Com a intenção de religar conhecimentos
para pensar complexo sobre a problemática da água no mundo
atual trabalhamos de forma articulada com diversos conteúdos,
além de experiências, vídeos e produção de maquetes [...] Ao
final deste projeto analisamos que o mesmo foi significativo no
processo de formação das estagiárias, assim como dos alunos da
escola-campo de estágio. (LIMA e PONTES, 2013)
As aulas contaram com o envolvimento e a participação ativa
dos educandos por meio de diálogos, comparações, questionamentos em torno dos vídeos, mapas, textos, fotolinguagem e
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infográficos. As aulas foram criativas, interessantes e com momentos para apreciação musical e muita cantoria. Utilizamos de
mapas conceituais (Cmap Tools) para auxiliar na visualização
das relações entre os conceitos. (SILVA e OLIVEIRA, 2013)
Analisou-se textos e infográficos, que apresentaram que o
maior percentual de consumo de água doce no mundo é destinado à agricultura e à indústria, sendo estas atividades também
responsáveis por um significativo percentual de desperdício e
poluição das águas. A falta de água doce, pode atingir a todos
em um futuro não tão distante, e segundo dados da Unesco
(2013) já falta água para 900 milhões de pessoas. No entanto, a
ONU (2013) compreende que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. (BORGES, SILVA
e FAUSTINO, 2013)

Começa a ser tecido um pensamento complexo e
transdisciplinar
Certa dos limites e da fragilidade deste relato, expresso com
alegria os alcances desta auto-eco-heteroformação construída durante o estágio no curso de Pedagogia. Considero, que nesta formação, começou a ser tecido um pensamento complexo e transdisciplinar, em detrimento:

1. do modo de pensar complexo (multidimensional, multirreferencial e autorreferencial);
2. das relações construídas com a problematização, com a
construção de conhecimentos, com os participantes, com
o planeta Terra;
3. do modo de estudar e de ensinar transdisciplinar, religando conhecimentos, antes engaiolados em conteúdos disciplinar;
4. da ampliação dos níveis de percepção sobre os níveis de
realidade;
5. da ampliação da visão de mundo dos participantes desta
formação para além, entre e através da fragmentação do
conhecimento disciplinar, em prol da construção de conhecimentos e atitudes transdisciplinares.
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6. da possibilidade de articular na formação razão, emoção,
corporeidade, atitude, comprometimento, pensamento
prospectivo, sensibilidade socioambiental, consciência,
relações entre unidade e diversidade (análises da dimensões em perspectivas locais, regionais e planetárias).
7. do trabalho pedagógico com metatema, que pela sua complexidade demanda conhecimentos de diversas áreas do
conhecimento.
8. do prazer de estar com as crianças para pesquisar e pensar complexo para melhor compreender o humano e sua
condição humana. Emerge uma reorganização do trabalho
docente por meio da docência transdisciplinar.

Ao longo deste projeto buscou-se pensar complexo e transdisciplinar sobre a necessidade de cooperação internacional pelas águas
e foi possível identificar que tal cooperação é necessária, pois:

⇨ é uma questão de solidariedade entre os países e povos
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

para assegurar a sobrevivência de todos;
é uma questão de cooperação com benefícios mútuos,
sustentáveis, econômicos, sociais, políticos, ambientais,
que potencialmente pode melhorar os padrões de vida no
planeta;
é uma questão de preservação dos recursos hídricos e de
proteção do meio ambiente e da vida no planeta Terra;
é uma questão de segurança nacional e internacional,
visto que a disputa pelas águas em tempo de recursos escassos pode vir a gerar guerras e disputas por territórios;
é uma questão de luta em prol da erradicação da pobreza
com o intuito de contribuir para igualdade de qualidade
de vida em dimensão social, econômica e de gênero;
é uma questão de compartilhamento de conhecimentos científicos, tecnológicos, técnicos e de estratégias de
manejo de recursos hídricos, assim como socialização de
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⇨
⇨

⇨

⇨
⇨

⇨
⇨

⇨

práticas exitosas de preservação de ecossistemas, de bem
-estar humano e de desenvolvimento sustentável;
é uma questão de paz, pois pode contribuir para relações
pacíficas entre comunidades e países;
é uma questão de pesquisa e de proteção das águas dada
as ameaças da conjuntura atual à medida que as populações humanas crescem, as atividades agrícolas e industriais se expandem e as mudanças climáticas ameaçam
alterar o ciclo hidrológico global;
é uma questão de atitude, pois visa combater o desperdício de água na produção de bens, na execução dos serviços, no consumo per capta de água. O uso da água doce
no planeta destina-se predominantemente a produção de
alimentos, a produção de bens e serviços: 70% agropecuária; 20% indústria; 10% uso doméstico;
é uma questão de estilo de vida, que demanda rever o estilo de vida capitalista-consumista, a fim de conter o desperdício de água praticado predominante pela produção
das indústrias e pela agricultura;
é uma questão de desenvolvimento sustentável, pois é
preciso rever o modelo de produção e de crescimento econômico em prol de uma proposta que seja mais sustentável, igualitária, democrática e justa para todos e para o
planeta;
é uma questão de combate a biopirataria via água de lastro;
é uma questão de políticas públicas e legislação de combate a contaminação da águas em âmbito local, regional e
planetário. Diariamente despejam-se milhões de toneladas de esgoto tratado inadequadamente, de resíduos agrícolas e de resíduos industriais nas águas de todo o planeta;
é uma questão de proteção dos ecossistemas, da biodiversidade, da saúde pública, pois a água contaminada enfra-
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quece ou destrói os ecossistemas naturais, compromete a
saúde humana, provoca óbitos, compromete a produção
alimentar e a biodiversidade;
é uma questão de proteção das áreas costeiras, da pesca
e da vida marinha, via proteção dos oceanos evitando a
contaminação das águas.
é uma questão de sofrimento, visto na atualidade cerca
de novecentos milhões de pessoas sofrem com a falta de
acesso a água potável;
é uma questão de direito e cidadania no Brasil, uma vez
que 40 milhões de brasileiros não tem acesso adequado à
água potável e mais de 100 milhões de brasileiros não tem
seus esgotos tratados;
é uma questão educacional, uma vez que o desenvolvimento de projetos e experiências educacionais que privilegiem processos dialógicos, criativos, que sejam capazes
de pensar complexo e transdisciplinar e contribua para
que o cidadão aprenda a contextualizar por meio de conhecimentos pertinentes que reconheçam e dialogue com
a multiplicidade de olhares e perspectivas para lidar com
a incerteza do conhecimento e da realidade.
dentre outros, ainda não pensados, ou aqui não relatados.

Ao longo deste projeto diversas reflexões enfatizaram as
preocupações com a escassez e a contaminação da água potável, a
falta de saneamento básico, o que compromete a qualidade de vida
dos cidadãos e do Planeta.
Almejo que este projeto tenha contribuído para a formação
dos futuros professores, assim como possibilitado aos participantes
(estagiários, crianças e professores da escola) do projeto de trabalho
religar conhecimentos produzidos pela humanidade a fim de pensar
complexo sobre o mundo atual e suas problemáticas. O estudo de
metatema favoreceu o pensar complexo, a construção de metapontos
de vista, que se expressam na elaboração de metaconceitos.
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A reinvenção do modo de ensinar e pensar no
ensino superior: o uso dos projetos criativos
ecoformadores no curso de educação física
Introdução

João Fabrício Guimara Somariva1

A reforma do pensamento exide a reforma da Universidade.
(MORIN, 2010, p. 83)

A velocidade em que os avanços científicos e tecnológicos
vêm se processando seria irreconhecível há poucos anos. É nesse
processo de aceleração que a universidade desempenha um papel
relevante para responder sustentavelmente aos desafios demandados de uma realidade em constante transformação.
A nova dinâmica planetária veio acompanhada por problemas graves como o enclausuramento do saber e o desligamento das
ciências do saber das ciências do homem (MORIN, 1998). E, é nesse
processo que a universidade, adaptando-se a ‘modernidade’ deixa
então de viver sua missão de conservação, transmissão e enriquecimento do patrimônio cultural (MORIN, 2010).
Com a intenção de ampliar o debate sobre o modelo de ensino linear e fragmentado, ainda vigente na universidade, tecemos,
no decorrer do texto, a necessidade de propor alternativas para
uma proposta de ensino que reconheça o ser humano em sua totalidade. No nosso entender, a missão a qual Morin se refere não é

1 Mestrado em Educação pelo programa de Pós-Graduação em Educação de Universidade
do Sul de Santa Catarina – UNISUL (2015). Graduação em Educação Física pela Universidade do Extremo sul de Santa Catarina (2002) – UNESC. Professor do Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE. Membro no Núcleo de estudos e práticas transdisciplinares – NUPCI do Centro Universitário Barriga Verde. E-mail: joao.unibave@gmail.com
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possível sem repensarmos o modo como o conhecimento é transmitido/tratado nos ambientes de formação docente, entre os quais
está situado o curso de licenciatura em Educação Física.
A princípio, somos críticos da pedagogia tradicional, aquela que possui características reprodutoras e que toma o estudante
como um simples reprodutor de conhecimentos. Mas, ao mesmo
tempo, como afirma Schmidt Neto (2010), caímos em uma grande
contradição, pois, na posição de aprendentes, muitas vezes ainda nos
colocamos como alunos tradicionais, sentados em carteiras, ouvindo
e anotando, sem nenhuma reflexão sobre o que se aprende, sem relacionarmos o conhecimento com nossas buscas existenciais, sociais,
políticas, pessoais e espirituais. A consequência é tornarmos bancários (no sentido freireano) em relação a nossa própria formação
docente, contentando-nos em reproduzir, sem nos voltarmos para o
que há de legítimo no interior dos conteúdos e o que os ultrapassa.
Nosso foco é estimular uma discussão sobre a necessidade
inovação no ensino universitário, especialmente a que permeia a
formação de futuros professores. Acreditamos na necessidade de
apresentarmos uma proposta concreta, que possa materializar
toda a nossa esperança em reinventar o modo de ensinar e pensar
acadêmico, sendo que, para tanto, nos utilizamos da metodologia
transdisciplinar dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE, sugerida por Torre e Zwierewicz (2009).
O texto apresenta uma proposta de inserção do PCE no ensino superior, desenvolvido no Curso de Educação Física do Centro
Universitário Barriga Verde – UNIBAVE (Orleans - Santa Catarina
- Brasil). O objetivo do projeto, pautado nos princípios da Rede Internacional de Escolas Criativas - RIEC, foi reconhecer a origem do
espírito competitivo existente no homem, sua forma de manifestação e o que esse é capaz de realizar na busca da sensação de vitória,
bem como fundamentar uma abordagem que minimise as mazelas
da competição esportiva.
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A transdisciplinaridade
Como aliados de uma proposta pedagógica, a complexidade
e a transdisciplinaridade encontram-se ainda na fase de construção. Percebe-se, no entanto, um número expressivo de educadores
que recorrem a elas para propor inovações no ensino, como também a constituição cada vez mais significativa de núcleos ou grupos
de pesquisa que buscam aprofundar estudos teóricos e estimular
a aplicação em sala de aula (SANTOS, 2008). Aqui citamos grupos
sólidos como o Centro de Educação Transdisciplinar - CETRANS e o
grupo Ecologia dos Saberes, Transdisciplinaridade e Educação de
pesquisa - ECOTRANSD e também o Grupo de Estudos e Práticas
Transdisciplinares - GEPT, que dá seus primeiros passos para se
tornar refêrencia no Estado de Santa Catarina e o Grupo de Pesquisa em Rede Internacional Investigando Escolas Criativas e Inovadoras, que reúne pesquisadores de várias universidades brasileiras.
Nicolescu (2000, p. 11), um dos mais atuantes e respeitados físicos teóricos no cenário científico contemporâneo, define a
transdisciplinaridade como sendo “[...] àquilo que está ao mesmo
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além
de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo
presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.” Esse conceito nos estimula a ponderar que a transdisciplinaridade tem uma estreita relação com o mundo acadêmico, pois
preocupa com aquela parte do mundo real que trata do conhecimento, da organização em disciplinas, de suas superposições e espaços vazios entre elas, assim como seus pontos de interlocução
(MAGALHÃES, 2011).
Trata-se de um termo novo no cotidiano docente, mas que
se faz presente ao homem desde a sua origem. A transdisciplinaridade é uma nova abordagem científica e cultural, de interpretar a
natureza, a vida e a humanidade, objetivando a busca da unidade
do conhecimento para encontrar um sentido para a existência do
universo, da vida e da espécie humana (SANTOS, 2005).
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Mesmo se tratando de um termo novo, a transdisciplinaridade não é uma nova disciplina e os pesquisadores transdisciplinares não são novos especialistas, sendo fundamental o exercício da
paciência para se trabalhar transdisciplinarmente, pois entendê-la
nem sempre pode ser tão simples (RITTO, 2010). Para ‘descomplicar’ a transdisciplinaridade é necessária, como o próprio autor sugere, uma postura rigorosa na argumentação interna e externa da
transdisciplinaridade, uma abertura ao desconhecido, ao inesperado e ao imprevisível e uma aceitação da superação dos princípio da
fragmentação motivado por Descartes.
A transdisciplinaridade não possui a pretensão de extinguir as
disciplinas. Seu objetivo, contudo, é radicalmente contra os princípios disciplinares, pois estes possuem um único e mesmo nível de
realidade. A transdisciplinaridade também não possui a pretensão
de se tornar uma hiperdisciplina, pois ela “[...] alimenta-se da pesquisa disciplinar que, por sua vez, é iluminada de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar”. (NICOLESCU, 1999, p. 2).
Apoiada em Nicolescu (1999), Santos (2005) afirma que a
transdisciplinaridade se apoia em três eixos. São eles:
Nos vários níveis de realidade: No estudo do ser humano,
o homem é estudado no departamento de biologia, da anatomia,
da fisiologia e nos diversos departamentos das ciências humanas e
sociais. A simples soma desses estudos especializados não nos diz
o que é homem. O homem não é simplesmente a soma das partes
estudadas pelas disciplinas singulares, mas sim, a relação das partes com o todo.
Lógica do Terceiro Termo Incluído: esse axioma tem como
fundamento a existência de uma terceira lógica além, da clássica
lógica do falso e do verdadeiro, existindo assim a lógica da complementariedade dos opostos. O terceiro termo incluído permite o
cruzamento de diferentes olhares, construindo-se um sistema coerente e sempre aberto, o que nos permite compreender, principalmente, os fenômenos sociais e políticos.
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Teoria da Complexidade: reconhecer a complexidade intrínseca aos fenômenos e que há uma interdependência das ciências,
ciências exatas, biológicas e humanas é fundamental para o estabelecimento do pensamento complexo. A transdisciplinaridade é a
dissolução dos discursos homogeneizantes na ciência e na cultura.
O diálogo entre os estudiosos constitui uma prática necessária ante
a deterioração do mundo sob o domínio da fragmentação e objetividade do conhecimento que omite e desencanta a vida. O compartilhamento universal do conhecimento não poderá ocorrer sem a
autotransformação apoiada no sentimento de tolerância e abertura.

A Teoria da Complexidade
Partimos do principio que é de de suma importância desmistificar e desfazer alguns equívocos quanto ao sentido atribuído ao
termo complexidade. A palavra complexidade é de origem latina,
provém de complectere, cuja raiz plectere significa trançar, enlaçar
(MORIN, 2009). Para o autor, é necessário que se substitua o pensamento que isola e separa e substituí-lo por um pensamento que
distingue e une. “É preciso substituir um pensamento disjuntivo e
redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do
termo complexus: o que é tecido junto” (MORIN, 2010, p. 89).
A teoria foi nomeada, primeiramente, como ‘emergente’ por
Fritjof Capra em 1996 e, renomeado pelo mesmo em 2002 como
‘paradigma sistêmico’, nome também empregado por Boaventura
Santos, desde 1997 (MAGALHÃES, 1997). Segundo a autora, foi por
meio da obra de Edgar Morin, os sete saberes necessários à educação do futuro, publicada em 2000, que acorreu a substituição da
denominação de paradigma emergente por Paradigma da Complexidade ou Teoria da Complexidade.
Conceitualmente, complexidade é “[...] um conjunto de circunstâncias, ou coisas interdependentes, ou seja, que apresentam ligação
entre si”. A complexidade pretende unir elementos que originalmente fazem parte de um todo complexo que não se reduz a soma dos
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elementos das partes. “É mais do que isso, pois cada parte apresenta
sua especificidade e, em contato com as outras, modificam-se as partes e também o todo.” (PRADA; MARCÍLIO, 2009, p. 16).
O pensamento complexo possui três princípios epistemológicos ou operadores cognitivos da complexidade (MORIN, 1995), que
auxiliam na reorganização do saber e do pensar, são eles: o princípio dialógico, o princípio recursivo e o princípio hologramático.
O princípio dialógico parte da premissa de juntar coisas que
aparentemente são separadas. Esse princípio não opõe ordem e desordem, natureza e cultura, mas entende que são fenômenos simultaneamente concorrentes, antagônicos e complementares (SILVA;
FREITAS, 2010). Prada e Marcílio (2009), exemplificam o princípio
ao lembrar que desde a infância aprendemos a criar oposições eternas como o limpo do sujo, o bom do mau. Ao contrário do que se
acredita, contudo, as crianças compreendem desde cedo aptidões
sintéticas e analíticas e espontaneamente sentem as ligações e a solidariedade entre as coisas. Nós adultos é que produzimos modos
de separação e inculcamos no espírito delas entidades separadas.
Como consequência as crianças acabam acreditando, por exemplo,
que a história, a geografia, a matemática são temáticas distintas.
O princípio recursivo diz respeito à quebra da visão linear
e contínua das relações de causa e efeito, uma vez que os efeitos
muitas vezes são a causa daquilo que os produziu (SCHMIDT NETO,
2010). A não linearidade gera uma complexa sinergia, envolvendo
autoprodução e auto-organização, ou seja, produtos e os efeitos são
seus próprios criadores daquilo que os produzem.
O princípio hologramático nos auxilia na percepção de que
as partes contém o todo, assim como o todo contém as partes (MORIN, 2008). Este princípio está diretamente associado à ideia recursiva que, em parte, está ligada à ideia dialógica. O indivíduo é
parte da sociedade e é por ela constituído por meio da linguagem,
da cultura e de suas normas. (PRADA; MARCÍLIO, 2009).
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A respeito dos Projetos Criativos Ecoformadores - PCE
Para que ações transdisciplinares e o pensamento complexo
venham a adentrar os muros das escolas e universidades, consideram-se necessárias estratégias educativas efetivas, que possam dar
conta da abrangência e das características mutáveis que lhes são
atribuídas. Assim, a utilização da metodologia de Projetos Criativos
Ecoformadores - PCE surge como alternativa para a dinamização do
processo de ensino e aprendizagem.
Entre as intenções do PCE está a de fortalecer a resiliência
dos docentes e dos estudantes para que articulem conteúdo e realidade, a partir de um trabalho que conecte a escola e a vida, estimulando que conheça e atue diretamente em toda a trajetória de sua
aprendizagem, na exposição de suas necessidades, na concepção
das problemáticas e na busca curiosa e contínua por respostas. A
metodologia de projeto descaracteriza o conceito disciplinar, sendo
uma forma didática de dinamizar a aprendizagem de várias disciplinas, relacionando-as e valorizando aquilo que está entre, além e
através de seus limites (TORRE; WIEREWICZ, 2009).
A necessidade da utilização de uma metodologia de ensino
que seja compatível com os preceitos transdisciplinares e ecoformadores torna-se, portanto, indispensável. Sob esse argumento,
Torre e Zwierewicz (2009, p. 154) criaram, a metodologia dos PCE,
que para os autores “[...] representa um referencial de ensino e de
aprendizagem, baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e na busca do desenvolvimento integral da pessoa.”
Sob o marco teórico fundamentado na complexidade, na
transdisciplinaridade e na ecoformação e, apoiando-se em autores
como Maturana, Morin, Moraes e Nicolescu, Torre e Zwierewicz
(2009) utilizam os fundamentos teóricos apresentados na sequência para a sua sustentação. Observa-se que ao fazer referência aos
princípios, Torre e Zwierewicz recorrem aos que vêm sustentando
discussões que sustentam as bases de um ensino transdisciplinar e
ecoformador:
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A incerteza: acreditar que o conhecimento é provisório e
que o risco do erro é uma constante que precisa ser assumida no
contexto escolar, tornando-se uma oportunidade de chegar ao conhecimento pertinente. Ao tratar dessa possibilidade, os autores
recorrem ao trabalho publicado por Moraes e Torre (2006), no qual
se evidenciou que transformar nossas certezas científicas em certezas provisórias e as dúvidas em dúvidas temporárias, possibilita
que nossas ações possam ser corrigidas ou reorganizadas durante
o processo de conhecimento.
A interatividade: a interatividade parte do princípio de que
influenciamos e somos influenciados pelo comportamento dos outros. Essa característica evidencia o status dinâmico e complexo ao
qual estamos inseridos.
Intersubjetividade: a intersubjetividade parte do princípio
de que é impossível o reconhecimento do mundo e da realidade sob
um olhar objetivo e que, observador, processo e objeto observável, constituem um sistema observante que modifica mutualmente
suas condutas.
O caráter dialógico: o caráter dialógico é um dos sete princípios complementares e interdependentes que Morin (2010) considera primordial para a unificação do pensamento. Para o autor,
a dialógica assume a inseparabilidade de noções contraditórias
para que esta seja entendida como um mesmo fenômeno complexo
e que devemos unir fenômenos que aparentemente estão separados. Moraes (2007) registra que por meio do diálogo, as lógicas e
dimensões relacionam-se entre si sem que as contradições sejam
suprimidas, o que acentua as complementaridades. Assim, é estabelecido um processo de construção mútua entre dimensões aparentemente divergentes ou mesmo antagônicas.
A ecologia da ação: Santos (2008), ao citar Morin (1997),
afirma que um sistema conceitual, no momento em que é lançado
ao mundo está sujeito a ações e interações e segue direções inesperadas e até mesmo contrárias às intenções dos autores. Esse jogo
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de ações e interações é nomeado por Morin de ‘ecologia da ação’.
A ecologia da ação interpreta que o conhecimento é dinâmico, mas
também sofre o fenômeno do ‘reducionismo’.
A vivência do PCE no Curso de Educação Física
A experiência apresentada na sequência foi desenvolvida no
Curso de Educação Física do Unibave. Além dos elementos conceituais que compõem sua estrutura, a descrição é acompanhada por
relatos das vivências permeadas na aplicação do PCE.
Realizado no 2º semestre de 2012, o PCE foi desenvolvido pelos docentes pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Extensão de
Práticas Educativas Criativas e Inclusivas - NUPCI, os quais atualmente pertencem ao GEPT, do UNIBAVE, e coordenado pela disciplina de ‘Educação Física no Ensino Médio’, que é oferecida aos
acadêmicos da 6ª fase no Curso de Educação Física da referida instituição.
O Projeto Criativo Ecoformador ‘Jogos Escolares: da competição
à colaboração’
Nesta seção, o PCE é apresentado respeitando a sequência didática dos organizadores conceituais que o formam. Inicia, portanto, no pensamento organizador que integra o título para finalizar
com a polinização.

Título do PCE: Jogos Escolares: da competição à colaboração
Epítome: É a estrutura conceitual que marca o início do PCE.
O epítome se constitui por um impacto, conectando o estudante à
ralidade e provocando um encantamento pelo processo a ser vivenciado (TORRE; ZWIEREWICZ, 2011).
O epítome do PCE proposto ao acadêmicos do Curso de Educação Física foi apresentado logo no primeiro encontro da disciplina, como forma de sinalizar que iríamos avançar no debate transdisciplinar e ecoformador. Com o título de “o sonho de Marcos”
fizemos uso da história de Lino Castelanio Filho, intitulada de ‘Jo-
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gos Internos’. Os acadêmicos conheceram a história de Marcos, um
menino que tinha o desejo de repensar as regras das competições
de sua escola e que se depara com seu amigo Carlos, que não havia encontrado lugar na equipe e teve que se conformar em ser um
mero espectador dos jogos.
Após a apresentação da história, foi aberto um debate conceitual sobre a competição, estimulando a socialização das percepções
dos componentes da turma. A pergunta lançada como forma de
desafio foi: Será que é possível desenvolver uma competição idealizada pelo sonho de Marcos? O que observamos foi um misto de
incertezas quanto ao sucesso do projeto, pois não seria nada fácil
alcançar tamanho objetivo devido a existência de uma cultura do
vencer a qualquer custo e que ao competir o ser humanao expressa
emoções nem sempre perceptíveis em outras situações.
O propósito do nosso epítome foi alcançado. Mesmo sob receios, a turma prontamente aceitou a proposta, pois identificou-se
com o epítome. O desafio de que durante o semestre estariam realizando com todas as turmas de Educação Física uma competição,
utilizando o sonho de Marcos como referência.
Legitimação teórica e pragmática: este é o momento de gerar as bases teóricas fundamentais para que o projeto ganhe corpo.
Nesta fase, fizemos uso de uma ampla pesquisa com o objetivo de
descobrir a origem do espírito competitivo existente no homem,
suas formas de manifestações e o que esse é capaz de realizar na
busca da sensação de vitória.
O maior desafio ou receio dos acadêmicos envolvidos no projeto não se dirigia ao estudo ou a criação do uma competição sem
valores negativos como a exclusão e a deslealdade, mas, relacionado à consciência dos participantes que, na sua maioria, entram na
Educação Física, motivados por um histórico esportivo competitivista. Desse modo, por melhor que a competição fosse organizada
para evitar as situações negativas, os resultados poderiam não ser
tão expressivos.
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Decidimos então que, antecedendo a competição propriamente dita, realizaríamos um seminário reflexivo com todas as
turmas participantes do evento, para conscientizá-los de que na
verdade, o que estava realmente em jogo não era o ato de vencer
propriamente dito, mas sim, ações cooperativas.
Com as responsabilidades aumentando e com o propósito de
fundamentarmos nosso seminário reflexivo, selecionamos um excelente artigo para nosso estudo. O mesmo foi disponibilizado por
uma acadêmica, sendo reenviado a todos, solicitando que fizessem
uma leitura prévia para o debate em sala. A leitura e a discussão
foram muito produtivas, surgindo várias ideias nessa nova versão
para os jogos de Marcos.
Como forma de trazer todo o fenômeno de competição esportiva para a realidade dos acadêmicos, optamos por utilizar entrevistas para coletar relatos de pessoas que possuíam lembranças
negativas ou positivas de competições em que participaram em
idade escolar. Criamos então um roteiro de entrevista. As questões
foram apreciadas pela turma com o objetivo de selecionar as mais
pertinentes: 26 questões foram segeridas, sendo 12 selecionadas,
integrando o roteiro.
Como nosso projeto havia ganho tamanho e proporção em
virtude da procura das respostas, decidimos criar três ‘forças-tarefa’ para uma maior eficiência na organização de nosso projeto.
O momento foi delicado para o professor, pois o caráter transdiciplinar já estava formado e o receio de dividir/especializar equipes
estava presente. Para que todos tivessem o conhecimento de todo
o processo, bem como do aprendizado que estava em jogo, decidimos que, ao final de aula, realizaríamos um miniseminário com o
intuito de divulgar todo o processo de criação de cada grupo, com
a possibilidade de sugestões de todo o corpo acadêmico. Sob essa
proposta, foram criadas então as seguintes equipes:
Força-tarefa Cênica: o grupo ficou responsável por criar uma
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encenação para abrir o seminário. A encenação teria o objetivo
de evidenciar situações de exclusão/insultos/brigas que normalmente acontecem em competições escolares.
Força-tarefa Reflexiva: teria o objetivo de fundamentar e trazer
a reflexão sobre as competições escolares, suas origens, consequências e possibilidades de superação do modelo atual vigente.
Força-tarefa de Pesquisa: este grupo ficou com a função de
analisar os resultados obtidos pela entrevista e desenvolver a
melhor forma de evidenciar os dados a todos. Também foi um
momento de reflexão, mas com o intuito focado em conhecer as
características das competições da região.

Perguntas geradoras: Como toda busca de legitimar o conhecimento leva a novos questionamentos é natural que perguntas surjam não só no início, mas durante todo o projeto. Assim,
questões foram criadas inicialmente e também de maneiras despretenciosas como: A competição escolar nos moldes atuais é saudável? Por que o ser humano é competitivo? Por que o ser humano
modifica seu comportamento quando compete? Como diminuir as
mazelas da competição esportiva? É fundamental que as perguntas
geradoras sejam expostas em sala de aula para que, por meio de
diferentes itinerários, a equipe busque respostas.
Metas e eixos norteadores: com o surgimento das perguntas
geradoras se faz necessário então a estipulação de metas para alcançar respostas e buscar resultados. As metas devem ser compartilhadas
e definidas de forma clara e transformadas em conteúdos, conceitos,
competências e atitudes. O PCE dá preferência pelo uso do termo
meta, além dos objetivos, pois acredita que eles são formulados a partir de fora, da administração. Já a meta tem seu significado para sujeito
que aprende, pois se move a partir de dentro (ZWIEREWICZ, 2009).
As principais metas elencadas neste PCE sugeriram:
- identificar um número de posicionamentos diferenciados
acerca da polêmica das competições escolares;
- clarificar valores presentes na competição, por meio da elaboração de um mapeamento de conceitos implicados;
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- identificar casos negativos e positivos da competição em
âmbito escolar.
Itinerários: os itinerários são as estratégias necessárias para
a busca de respostas e o alcance das metas estipuladas. Devem possuir características coerentes com o olhar transdisciplinar e ecoformador. São abertos à incerteza e adaptáveis em seu processo de
desenvolvimento (ZWIEREWICZ, 2009)
` Os itinerários selecionados para PCE proposto foram materializados sob a forma de um seminário reflexivo que contou com:
- dramatização envolvendo uma situação de competição;
- palestra proferida para a conscientização do competição
cooperativa;
- divulgação dos resultados da pesquisa realizada no campus do Unibave
- explicação do regulamento dos I Jogos Interfases Cooperativos para que todos ficassem cientes do formato do evento.

O que é muito importante destacar nos itinerários elencados
é a multiplicidade de ações que estão presentes no PCE, o que garante formas diferentes de estimular a aprendizagem.
Coordenadas temporais: é o tempo necessário para o desenvolvimento do PCE. As coordenadas temporais não são pré-fixadas e são revistas durante todo o processo. Essa flexibilidade deu a
todos grande tranquilidade para a busca das metas (iniciamos em
julho e o polinizamos em novembro).
Como docente, o que mais preocupava na realização do PCE
era a relação da carga horária da disciplina como o cumprimento de
sua especificidade, pois, os acadêmicos envolvidos, além de desenvolver o projeto, teriam que, paralelamente, desenvolver o conhecimento didático metodológico da disciplina de Educação Física no
Ensino Médio.
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Como forma de atender tanto as ações do projeto quanto o
ensino dos conteúdos pertinentes à disciplina, optamos por diluir
o projeto em momentos distintos do semestre, alternado aulas em
que trabalhávamos somente o projeto, aulas nas quais seguíamos
apenas o conteúdo programático clássico e também momentos
em que dividíamos a noite entre as duas formas de aprendizagem.
Acreditamos que desenvolver o PCE dessa forma foi fundamental
para a aceitação e para manter o entusiasmo de todos os intregrantes da equipe.
Avaliação formadora: o ato de avaliar na metodologia dos
PCE tem o propósito de superar a simples verificação do conhecimento, reposicionando-o como uma ação de continuidade ao processo educativo e de valorizacão e reconhecimento das conquistas
realizadas durante todo o projeto, mesmo que os resultados sejam
acompanhados por limites (ZWIEREWICZ, 2011).
Avaliar um projeto criativo ecoformador é uma tarefa delicada devido a sua ampla variedade de itinerários sendo executados
simultaneamente. Em nosso projeto, optamos por avaliar os aspectos conceituais, procedimentais (ZABALLA, 1998) e a autoavaliação, imprescindível para o autoconhecimento.
Polinização: o pensamento ecoformador entende que o ato
avaliativo não é a etapa final do PCE e que polinizar é a forma de
dar vida e abrir portas para novas possibilidades e até mesmo para
novos projetos (ZWIEREWICZ, 2011).
A ação de polinizar é o momento de evidenciar as descobertas e dividir experiências para toda a comunidade envolvida. São
inúmeras as formas de expressar a produção criativa e ecoformadora. No PCE em questão, optamos por organizar um seminário
aberto a todos os acadêmicos do Curso de Educação Física, com
o objetivo de estimular uma consciência sobre as características
competitivistas das competições escolares e, posteriormate, uma
competição dentro do enfoque cooperativo, evitando a competição
exacerbada, a violência e o individualismo.
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O momento da polinização, ápice de toda a trajetória do PCE,
foi marcado pela realização dos jogos. Os tradicionais xingamentos,
as jogadas violentas e a frustração da derrota deram lugar ao espírito colaborativo e a amizade entre os acadêmcios que se divertiram e entenderam a mensagem de paz e confraternização, objetivo
que arduamente buscamos até o final.

Considerações finais
Ter um epítome bem claro e marcante, uma legitimação
consistente, metas articuladas a serem traçadas juntamente com
um caminho de questionamentos que sirvam de motivação para a
busca de um resultado comum, são chaves para o sucesso da metodologia transdisciplinar e ecoformadora. A consequência é um
sujeito que percebe uma relação direta com a realidade que o cerca,
pois, como afirma Zwierwicz (2001, p. 157), “[...] é o conhecimento
transformado em consciência que é trabalhado por docentes que
têm em sua formação condições para aprofundar as informações
sobre sua própria realidade, de seus educandos, da escola e do entorno.” Essa é uma característica fundamental do PCE. A partir do
momento que o acadêmico desenvolve empatia pelo fenômeno a
ser estudado, seu comprometimento para com o desenrolar ao conhecimento científico e aspectos relacionados a outras dimensões
que compõem o ser humano é notório.
Compartilhamos do paradoxo instituido por Morin (2009, p.
22). de que “[...] não se pode reformar a instituição, se anteriormente as mentes não forem reformadas; mas só se pode reformar as
mentes se a instituição for previamente reformada.” Não podemos
mais contribuir com um modelo efêmero de perceber o mundo e o
ensino, rejeitando todas as suas interconexões. Desconsiderarmos
isso é garantir a permanência do ser humano em uma realidade
parcial e objetiva.
Ao final do PCE, percebemos que sua prática nos auxiliou na
transformação do ensino linear em uma proposta transdisciplinar e
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ecoformadora. Acreditamos ser fundamental refletir sobre práticas
pedagógicas inovadoras para o ensino superior que fomentem a formação e promovam a reforma do pensamento. É o que Morin (2010)
almeja, quando diz precisarmos nos rearmar intelectualmente, começar a pensar a complexidade e os problemas da humanidade na
era planetária. Esperamos que essa experiência seja o início e que
outras instituições sintam-se convidadas a seguir inovando.
Referências

MAGALHÃES, Solange Martins Oliveira. Crise paradigmática e a transformação da
sala de aula universitária. Travessias, Cascavel, Pr, v. 5, n. 2, p.380-403, jun. 2011.
Trimestral. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/
article/view/5431/4326>. Acesso em: 01 ago. 2013.
MORAES, M. C.. TRANSDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO. Rizoma Freireano, Sevilha, v. 6, 2010. Disponível em <http://www.rizoma-freireano.org/index.php/
transdisciplinaridade-e-educacao--maria-candida-moraes>. Acesso em 20 jan.
2013.
MORAES, Maria Cândida; TORRE, Saturnino de la. Pesquisando a partir do Pensamento Complexo: Elementos para uma metodologia de desenvolvimento ecossistêmico. Revista Educação. Porto Alegre: v. XXIX, n. 058, p. 145-172, jan/abr. 2006.
MORIN, Edgar. Complexidade e ética da solidariedade. In: CASTRO, Gustavo de et
al. Ensaios de complexidade. Porto Alegre: Sulina, 1997. p. 11-20.
______. Ciência com Consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. Ed. Revista e modificada pelo autor. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1998.
______. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez;
Brasília, DF: UNESCO, - 2ª. Edição, 2000.
______. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 2008.
______. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. (Orgs). Maria
da Conceição de Almeida e Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, 2009.
______. A cabeça bem feita: Repensar a reforma repensar o pensamento. Rio de
janeiro: Bertrand Brasil Ltda, 2010.
NICOLESCU, B. Um novo tipo de conhecimento - transdisciplinaridade. In: NICOLESCU, B. (Org.). Educação e transdisciplinaridade. Brasília: UNESCO, 2000.
______. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999.
PRADA, Danielle Graziani; MARCILIO, Rodrigo. Educação e Trandisciplinaridade travessias possíveis para uma nova consciência. São Paulo: Campinas, 2009.
Disponível em: http://humanitatis.com/Trabalhos/Educa%E7%E3o%20e%20
Transdisciplinaridade.pdfAcesso em: 02 ago. 2013
RITTO, A.C.D.A.; NEFFA, E. Transdisciplinaridade: as vária verdades, as diferentes lógicas. In: Percepção Transdisciplinar-Uma Construção Coletiva. EDUERJ,
2010.p.23-42.

Transdisciplinaridade

e ecoformação no ensino superior: o uso dos projetos criativos

171

ecoformadores no curso de educação física

SANTOS, Akiko et al. Transdisciplinaridade na universidade. Disponível:
http://www.ufrrjleptrans.hpg.ig.com.br/tnu.htm. Acesso em: 20 abr. 2008.
SANTOS, Akiko. O que é transdisciplinaridade. Periódico RURAL SEMANAL, Nº 31
e 32, UFRRJ. Agosto/Setembro, 2005.
______. Complexidade e Ttransdisciplinaridade em Educação: cinco princípios para
resgatar o elo perdido. Revista Brasileira de Educação, Rio De Janeiro, RJ, v. 13, n.
37, p.71-84, jan/abril. 2008. Quadrimestral. Disponível em: <http://www.scielo.
br/pdf/rbedu/v13n37/07.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2013.
SCHMIDT NETO, Álvaro Augusto. Docência transdisciplinar:: o papel do sujeito
na construção do conhecimento. In: Seminário Nacional de Ensino em Extensão
Rural, 2, 2010, Santa Maria, RS. Seminário. Santa Maria, Rs: Ufsm, 2010. v. 1, p.
1 - 6. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/seminarioextensaorural/arqs/Texto_Alvaro_Schmidt_Neto.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2013
SILVA, Ana Lúcia da; FREITAS, Marlene Gomes de. O ensino do cuidar na Graduação em Enfermagem sob a perspectiva da complexidade. Revista da Escola de Enfermagem da Usp, São Paulo, Sp, v. 44, n. 3, p.697-693, set. 2010. Mensal. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342010000300019>. Acesso em: 02 ago. 2013.
TORRE, Saturnino de la; ZWIERWICZ, Marlene. Projetos Criativos Ecoformadores.
In: ZWIEREWICZ, Marlene; TORRE, Saturnino de la. Uma escola para o século
XXI: escolas criativas e resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 2009.
TORRE, Saturnino de la; BARRIOS, Oscar. Curso de formação de educadores: estratégias didáticas inovadoras. São Paulo: Madras, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

173

Práticas educativas criativas: possibilidades
e desafios no contexto do programa
institucional de bolsas de iniciação a
docência

Carmem Lucia Artioli Rolim - UFT
Isabel Cristina Auler Pereira - UFT
Rosilene Lagares - UFT

O presente texto é resultado de reflexões apresentadas no V
Fórum Internacional Inovação e Criatividade (Increa). O tema constituiu-se desafiador, pois pensar a criatividade no contexto educacional é dizer do professor, dos espaços escolares, e dos processos
de ensino e aprendizagem, cenários marcados por encontros e desencontros que constituem o sistema educacional brasileiro. Nesse
contexto, objetivando refletir sobre práticas educacionais criativas,
delimitamos o presente estudo ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (Pibid), tomando como amostragem o
Pibid do Curso de Pedagogia de Palmas da Universidade Federal
do Tocantins (UFT), por considerar que programas institucionais
apresentam processos sociopolíticos, econômicos e culturais que
refletem sua época, e trazem indícios de proposições assumidas
para o futuro educacional, repercutindo em demandas do contexto
no qual se inserem, justificando a análise do programa.
Segundo Brasil (2012), o Pibid insere-se no movimento da
educação brasileira articulando formação docente de qualidade;
integração entre a pós-graduação e a formação de professores;
produção de conhecimento e práticas educativas inovadoras, com
atenção a interdisciplinaridade e a superação de fragilidades do sistema educacional. Para tanto, partimos de reflexões sobre os conceitos de criatividade e inovação, avançando no reconhecimento
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das relações que se estabelecem entre movimentos criativos com
a educação, e, em seguida, adentramos espaços educacionais, abordando com Matos e Fleith (2006) a conceituação de escola tradicional, aberta e intermediária, observando a importância do professor
no desenvolvimento de processos criativos. Em momento seguinte, abordamos o Pibid do Curso de Pedagogia de Palmas, trazendo
possibilidades e desafios para a construção de práticas criativas e
ações inovadoras.
As análises seguem principalmente proposições de Matos e
Fleith (2006) e Moraes (2000), cujos resultados revelam que as bolsistas em formação trazem marcas históricas da escola tradicional,
porém diferente de respostas prontas, são desafiados a novos fazeres, um trilhar com caráter coletivo, que Mitjáns Martínez (1994)
complementa como responsável por possibilitar um pensamento
divergente, no qual as oposições lógicas estimulam a elaboração de
novas ideias, proporcionando um fazer pedagógico autônomo que
caminha para a inovação de práticas pedagógicas.

Revendo Conceitos: Professores e Práticas Educativas Criativas
Pensando o termo criatividade, observamos que embora muito se fale sobre o assunto, ainda não existe consenso quanto ao seu
significado. Em reflexões teóricas, encontramos diferentes áreas e
autores, que durante décadas, buscaram entender o conceito, nesse
momento trazemos o resgate histórico referente às práticas educativas criativas, e aos professores e espaços educacionais.
Práticas Educativas Criativas
Kneller (1978) pontua a criatividade como movimento que
proporciona inovação para o próprio criador, tendo na surpresa seu
elemento revelador, Alencar (1993; 1990) a compreende como ação
do sujeito, cujo resultado é inovação, podendo ser uma readaptação
de algo já existente. Nas palavras de Alencar e Fleith (2008, p. 115),
“A criatividade é um fenômeno complexo, dinâmico, multifacetado
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e plurideterminado”. Amábile (1999) destaca a criatividade como
especificidade intrínseca e individual do ser humano, porém desenvolvida no contexto social, não é conceito solto, é processo que
responde a determinadas situações, passando a ser categorizado
como inovação ao criar caminhos que atendam as necessidades de
determinado grupo. Ainda segundo a autora, encontra-se na escola
espaço fértil para seu desenvolvimento.
Na esfera educacional, a criatividade foi, por anos, envolta no
mito do “dom”, algo nato que favorecia alguns poucos indivíduos,
por vezes, relacionando o criativo com áreas artísticas, ou pessoas
intelectualmente diferenciadas, pensamento equivocado que esteve presente na sociedade influenciando gerações. Mitjáns Martínez
(2004) contraria esse pensamento, pontuando-a como capacidade
do ser humano. Oposta a ideia do inatismo, a autora coloca a criatividade como processo que ganha forma na relação com o outro,
sendo seu desenvolvimento impulsionado por um contexto favorável, destacando o processo escolar como protagonista nesse movimento. Reconhecer na escola ambiente oportuno para o desenvolvimento criativo, não garante adequada utilização desse espaço.
As ações escolares que visam desenvolver potencialidades criativas
trazem em suas intenções a busca por mudanças, transformações
que não se efetivam de forma isolada, se relacionam em movimento
envolvendo professores e os espaços educacionais.
Professores e Espaços Educacionais
Matos e Fleith (2006) apontam a importância da escola no
desenvolvimento da criatividade, por meio da valorização de um
ambiente que estimule a elaboração de ideias e, tendo por objetivo a criatividade e a inovação, os autores dividem as escolas em
três grandes grupos: abertas, intermediárias e tradicionais. A escola tradicional é definida como a que apresenta hierarquia bem
demarcada, com corpo docente autoritário, preservando o rigor no
horário e na postura, com o espaço da sala de aula também é dividi-
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do por carteiras enfileiradas e voltadas para o professor, sendo uma
marca desta escola tradicional o ‘aceitar e obedecer’.

A escola tradicional [...], possui professores controladores, oferece pouca liberdade de exploração aos alunos (carteiras dispostas em filas e voltadas para a mesa do professor), apresenta
uma rigidez nos horários, faz clara separação entre os horários
de estudo e recreio, privilegia a transmissão e reprodução de
conhecimento e utiliza, principalmente, provas para averiguar
a eficácia da transmissão de conhecimento. (MATOS; FLEITH,
2006, p. 111).

A escola aberta apresenta várias definições, porém o primeiro
ponto a destacar, é sua diferenciação com um ambiente permissivo,
ela oferece atividades educacionais voltadas ao desenvolvimento
do aluno, ocasionando um currículo mais susceptível a mudanças,
diferente do apresentado nas escolas tradicionais. Nas palavras de
Matos e Fleith (2006, p. 111), “Apesar de a escola aberta ter várias
definições possíveis, [...] é caracterizada por oferecer uma atenção
mais individualizada aos seus estudantes, ter uma estrutura mais
flexível”.
Existem ainda, instituições escolares que apresentam características tanto da escola tradicional como da escola aberta, cuja estrutura organizacional é marcada pela possibilidade de adaptações
curriculares, mas mantém forte avaliação do tradicionalismo. Nessa
situação, não existem medidas definidas, sendo que as semelhanças e divergências que relacionam escolas intermediárias, abertas
e tradicionais, são variáveis. As escolas são espaços com diferentes
características, que acolhem os sujeitos, e onde a criatividade tem
possibilidades de desenvolvimento, considerando que os sujeitos
apresentam especificidades diversas, torna-se inviável afirmar qual
escola garante o desenvolvimento de sujeitos mais criativos, pois
segundo Alencar (1990) e Matos e Fleith (2006), os alunos têm características próprias, vivenciam situações diferenciadas, suas necessidades e modos de desenvolvimento não apresentam padrão
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único, porém Mitjáns Martínez (1994) complementa, discorrendo
que o desenvolvimento da criatividade necessita de ambiente escolar estimulante, em que a valorização do pensamento divergente,
as oposições lógicas, e a autonomia estejam presentes. O que leva
a considerar a importância do ambiente escolar e do processo de
ensino e aprendizagem, colocando o professor como figura fundamental no contexto.
Segundo Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara Plena (CNE/CP) nº 9/2001, professor é o profissional que tem
como atividade principal o processo de ensino e a aprendizagem
dos alunos que estão sob sua orientação, cuja atuação deve considerar o contexto sociocultural e a diversidade dos sujeitos; é o responsável por proporcionar um clima favorável para o desenvolvimento da aprendizagem; e diferente do detentor do conhecimento,
o docente deve ser mediador, trabalhando os conteúdos de forma
que o aluno consiga conectá-los com sua realidade, sendo capaz de
criar e inovar o mundo no qual vive. Para estimular a criatividade
nos alunos é necessário refletir sobre a formação docente, pois é na
atuação do professor que oportunidades educativas criativas transformam-se em possibilidades inovadoras. Nesse sentido, Nakano
(2009, p. 46) destaca:

No entanto tais oportunidades serão possíveis se o professor
estiver consciente de sua importância neste processo, de forma
que esteja preparado para oferecer e permitir condições que
possibilitem o desenvolvimento da criatividade na sala de aula,
evitando o modelo perpetuado na maioria das escolas de ênfase
à memorização, ao conformismo e à passividade.

É na sala de aula, que o desenvolvimento de atitudes criativas apresenta sua complexidade, precisando o professor investir
em seu processo criativo, mas muitas vezes está submerso em dificuldades e limitações impostas pelo ambiente escolar. Para Rolim
(2009) e Nakano (2009), a criatividade da sala de aula, acaba por
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ser sobrepujada pela excessiva rigidez hierárquica, conteúdos fragmentados, espaços delimitados, da mesma forma como pontua Moraes (2000, p. 50):

Na escola, continuamos limitando nossas crianças ao espaço reduzido de suas carteiras, imobilizadas em seus movimentos, silenciadas em suas falas, impedidas de pensar. Reduzidas em sua
criatividade e em suas possibilidades de expressão, as crianças
encontram-se também limitadas em sua sociabilidade, presas
à sua mente racional, impossibilitadas de experimentar novos
voos e de conquistar novos espaços. Quando as crianças necessitam de folhas em branco para a expressão de sua criatividade, oferecemos espaços quadriculados e questões de múltipla
escolha.

Mas como estimular a criatividade nos alunos, se o próprio
professor está preso em grades sociais forjadas pela sociedade capitalista, onde aulas foram embasadas na valorização da memorização e obediência irrefletida, onde o não questionar e a docilidade
são atributos desejáveis, e extremamente valorizados culturalmente. Para Wechsler (2002), vivenciamos movimentos que inibem a
criatividade docente, e erguem barreiras cujas bases residem no
saber fragmentado; conteúdos particionados e apresentados como
elos em correntes do pensamento cartesiano.
Para Rolim (2009), e Oliveira (2012) é na educação que o
pensamento cartesiano continua sendo empregado com toda sua
força, gerando padrões de comportamento, impondo a força do
‘não’, ao fragmentar e não questionar, desse modo nos distanciamos
das maneiras criativas de ensinar, e persistimos em uma formação
docente, baseada na racionalidade técnica, cuja atividade profissional muitas vezes restringe-se ao instrumental, predominando o
ensino enciclopédico. Para Castro (2007) é fundamental identificar
e eliminar as barreiras que inibem a criatividade dos professores,
por serem os docentes os principais responsáveis pelos avanços no
processo de ensino e aprendizagem que estimulam atitudes criativas e inovadoras, segundo o autor, investir na formação docente é
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o primeiro passo para desenvolver profissionais criativos nas diferentes áreas sociais, à medida que o professor atua no desenvolvimento dos sujeitos, que incorporam bens da cultura e nela se fazem
indivíduos. Wechsler (2002) complementa indicando a criatividade
como parte do sujeito social, entretanto socializar ideias é tão importante quanto desenvolver, pois a discussão e divulgação atuarão
não apenas no momento presente, mas será constitutiva do futuro,
destacando a importância da educação e da formação dos professores, capazes de projetarem em alunos desde a tenra idade a capacidade criar, inovar e expor seus pensamentos.
Desse modo, é necessário pensar a formação docente que
considere autonomia intelectual; cujas atitudes visem transformar
a sociedade, sem esquecer-se de políticas públicas que favoreçam
o desenvolvimento educacional inovador, para tanto consideramos
como essencial para o desenvolvimento da criatividade docente a
conquista de novos espaços, que favoreça o trabalho em grupos,
estimule a produção e socialização dos resultados. É nesse contexto, que pensamos o Pibid, um Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência, que no cenário dos desafios educacionais brasileiros, apresenta entre seus objetivos, proporcionar aos licenciandos “[...] oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.” (BRASIL, 2012, p. 4),
motivo que despertou nossa atenção e instigou o estudo, visando
identificar a existência de ambientes criativos e ações inovadoras
no âmbito do programa.
Criatividade e Formação Docente: Possibilidades e Desafios no
Contexto do Pibid
Retomando Brasil (2012), observamos que o Pibid articula
movimentos da formação docente, da pós-graduação e da educação
básica; visando práticas educativas inovadoras. Movimentos que
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se entrelaçam com nosso objetivo permitindo delimitar o presente
estudo ao Pibid, e mais pontualmente ao contexto de Palmas ao focalizar a área de pedagogia do campus de Palmas da Universidade
Federal do Tocantins (UFT). A análise dos dados foi delimitada ao
período de dois anos (2010 – 2012), com atividades desenvolvidas
em três momentos que se inter-relacionam: salas de aulas onde os
conteúdos são trabalhados no decorrer do curso de pedagogia, escolas da rede municipal de ensino de Palmas, e os diferentes espaços do programa onde se configuram reuniões coletivas, encontros
em equipes, e discussão para orientação, esses momentos utilizam
diferentes espaços, selecionados pelo objetivo da atividade, e ocorrem principalmente em salas de aula, biblioteca, e laboratórios.
Contextualizando o Pibid de Pedagogia do Campus de Palmas
A proposta foi elaborada como Subprojeto de Pedagogia do
Campus de Palmas, como parte do Pibid, da UFT, tendo como eixo
norteador o trabalho por projetos, com o objetivo partir de questões contextualizadas, construindo sua ação de forma a respeitar a
dinâmica da escola de educação básica, privilegiando ações articuladas que visem integrar teoria e prática, perpassando diferentes
áreas do conhecimento, visando um caráter inovador e diferenciado para o ensino público de qualidade.
A equipe conta com vinte bolsistas1, uma coordenadora institucional, uma coordenadora de gestão, uma coordenadora de área,
e dois supervisores, sendo esses, professores das escolas públicas
onde o projeto é desenvolvido, visando refletir sobre práticas educacionais criativas, consideramos relevante contextualizar o programa.
As escolas públicas de educação básica que integram o programa são de tempo integral, no total de duas, e funcionam com
período de estudo de nove horas de segunda a sexta-feira, destacase entre seus objetivos: qualidade de ensino, redução dos índices de
1 No período analisado as bolsistas são do sexo feminino
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evasão, reprovação e distorção idade série, promoção de habilidades de letramento e garantia de alfabetização. Essas escolas atendem crianças do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, e estão situadas na periferia da cidade, uma localizada na região norte e a outra
na região sul. Para atender a proposta de educação diferenciada,
sua estrutura física contempla biblioteca, auditório, laboratórios de
ciências biológicas, línguas, artes, informática, físico-química, salas de aula, refeitórios onde são servidas três refeições diárias com
acompanhamento nutricional, bloco esportivo com sala de dança,
artes marciais e música, três quadras poliesportivas, campo de futebol ‘society’, e piscinas. Para os professores foi construída: sala
de reuniões, laboratórios, salas de planejamento, sala de descanso e
salas para as coordenações. Uma das escolas ainda possui um consultório odontológico e sala de enfermagem para atendimento de
emergência.
Pensando no contexto universitário, as alunas bolsistas são
do curso de Pedagogia do Campus de Palmas, apresentando estrutura curricular em regime semestral presencial, com duração mínima de nove semestres, e máxima de doze semestres. Foi criado no
contexto de uma Universidade multicampi, encontra-se localizada
de norte a sul do estado, porém para esse estudo, observamos o
curso localizado na capital do Tocantins. Ao delimitarmos o curso
de pedagogia no contexto da UFT, trazemos o cenário socioambiental de recém-capital, um espaço de diversidade cultural e biodiversidade expressiva; segundo Rolim (2009) o papel da UFT traz impacto educacional, social e econômico, visando desenvolvimento e
progresso da região na qual se insere. Ao analisarmos o curso de
pedagogia, observamos que os universitários, em sua maioria, exercem atividades trabalhistas, fazendo com que o curso antes vespertino e noturno, fosse oferecido somente no período noturno, tendo
por missão:
Formar, prioritariamente, profissionais para exercer funções de
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magistério na Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino
Fundamental com conhecimento profundo da dinâmica da sociedade, da educação, dos sistemas de ensino e da escola como
realidades concretas de um contexto histórico-social (BRASIL,
2007, p. 9).

Quanto aos objetivos, segundo o Projeto Político Pedagógico,
foram tecidos em consonância com sua missão

O curso de Pedagogia destina-se a formação de professores para
exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, nos Cursos de Formação de
Professores em Nível Médio, na Educação Profissional na área
de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos. As atividades docentes
também compreendem participação na organização e gestão de
sistemas e instituições de ensino, englobando: - planejamento,
execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação e de projetos e experiências
educativas não escolares; - produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional em contextos
escolares e não escolares (BRASIL, 2007, p. 25).

Nesse cenário, o Pibid do curso de Pedagogia do Campus de
Palmas foi delineado, trazendo marcas socioculturais de sua população, e desafios que dizem da educação brasileira, dando os primeiros passos por meio de ações educacionais, que se efetivam no
encontro entre universidade e educação básica.
As atividades do programa tem início a partir de visitas técnicas, formação de grupos, e seleção das crianças pelos supervisores
das escolas, sendo essa seleção realizada em discussão com seus pares. Na fase posterior, os bolsistas juntamente com os supervisores
e com a coordenadora da área, realizam reuniões cujas discussões
buscam no contexto escolar revelar as necessidades dos alunos,
colocando os conhecimentos teóricos das bolsistas em situação de
confronto com a realidade, movimento que resulta na criação dos
projetos, esses projetos norteiam os parâmetros para materializa-
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ção dos planos de ensino aplicados para a aprendizagem das crianças. Cada Pibidiana é responsável por acompanhar duas crianças
no decorrer do projeto, porém seu olhar não está desvinculado do
grupo, todos são responsáveis pela aprendizagem das crianças que
integram o projeto, e com esse compromisso desenvolvem atividades coletivas. No decorrer do programa a bolsista é incentivada a
pensar o todo, desenvolver atividades educacionais, considerando
as especificidades individuais e do grupo, visando compreender as
dificuldades que se apresentam no processo, e com embasamento
teórico oferecido no curso de pedagogia. As atividades coletivas são
construídas considerando as características do grupo e visando:
respeito, motivação, curiosidade, autoconfiança, persistência e determinação. As estratégias envolvem contação de histórias, teatro
de fantoches, jogos, competições, música, e exercícios individuais
que são elaborados considerando o momento de aprendizagem da
criança, e os estímulos para seu avanço.
A fase de elaboração da atividade passa pelo trabalho docente coletivo, pela discussão de estratégias para aprendizagem, até se
efetivar na aula, cujos resultados são analisados de forma minuciosa. Porém o trabalho não é acompanhado de provas seletivas, mas
de avaliações cujo compromisso revela uma motivação explícita
dos dois grupos, os bolsistas buscam estratégias de ensino que colaborem com o processo de aprendizagem dos alunos, e os alunos
buscam o ensino que suplante suas dificuldades, então as avaliações existem e são constantes, mas desvinculadas do caráter punitivo ou classificatório, permitindo valorizar os avanços alcançados
no processo, e redirecionar ações futuras.

Considerações Finais
Trazendo as práticas do Pibid, e as reflexões de Matos e Fleith
(2006), Moraes (2000); observamos que o programa constitui-se
como possibilidade no desenvolvimento de práticas criativas que
possibilitem ações inovadoras; vemos que os bolsistas em formação
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trazem marcas históricas da rigidez e do conformismo, porém diferente de respostas prontas, são desafiados a novos caminhos, um trilhar com caráter coletivo, que Mitjáns Martínez (1994) complementa
como responsável por possibilitar um pensamento divergente, onde
as oposições lógicas estimulam a elaboração de novas ideias, proporcionando um fazer pedagógico que caminha para a autonomia.
O processo da avaliação também deve ser observado, pois longe de
respostas decoradas, repetição e cópia, que ceifa a criatividade, tem
por objetivo estimular a formulação de ideias, soluções inovadoras, e
valorização dos avanços, mesmo que esses sejam mínimos.
Nesse contexto reconhecermos a importância da formação
docente como destaca Castro (2007), e Nakano (2009), o professor que compreende sua ação pedagógica como construção social,
estará longe de ver o ensino limitado a regras e técnicas, quebrará
as cadeias da passividade e do conformismo, permitindo-se ousar
novos voos, capaz de criar e inovar o mundo no qual vive. Nesse
sentido, práticas educativas criativas, não são realizáveis por posturas passivas e solitárias, elas exigem mudanças que diferente do
conformismo, cobram esforço social, um fazer significado na interação social, e nos valores atribuídos culturalmente. Reconhecer a
importância do grupo, não é negar a subjetividade, mas observar
que é construção coletiva mediada pelos sujeitos, nesse sentido,
importa o favorecimento de atividades em que o docente seja mediador, capaz de trabalhar conteúdos conectados com a realidade,
de forma que o aluno consiga transformar o mundo no qual vive
(CASTRO, 2007). Nesse contexto, verificamos a importância da discussão sobre práticas educativas criativas no âmbito da formação
docente, reconhecendo no Pibid uma possibilidade para o desenvolvimento de ações inovadoras, capaz de atuar positivamente no
contexto educacional, porém reconhecendo o processo educacional
como construção social; observamos o necessário aprofundamento
do tema, no contexto da educação brasileira.
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