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Resumo 

O texto refere-se à análise dos processos de formação de profissionais educadores da educação 

básica do estado de Mato Grosso do Sul, particularmente os campi de Campo Grande e Três 

Lagoas e tem a finalidade de apresentar as reflexões sobre ações de pesquisa e extensão resultantes 

de projetos em parceria com a linha de pesquisa: Educação, Psicologia e Prática Docente, do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS).Tanto um contexto quanto o outro envolvem docentes e discentes da UFMS e 

profissionais das escolas básicas municipais. Ambos concentram estudos acerca da investigação 

sistemática da realidade, valendo-se de fundamentos da pesquisa interdisciplinar (e de 

instrumentos e linguagens), de modo a ir (re)construindo categorias de pensamento necessárias à 

compreensão do cotidiano escolar (gestão, currículo e ensino). A Interdisciplinaridade impõe-se 

pela forma de conceber o sujeito envolvido como ser social e sujeito do conhecimento. São ações 

que integram registros reflexivos, observação participante, oficinas que suscitam a criatividade e a 

ludicidade em tempo e espaço de realidades diferentes em que se vive o currículo inclusivo. O 

estudo mostra caminhos para a compreensão das opções teórico-metodológicas desenvolvidas no 

processo de formação para a área de gestão e no processo formativo em interdisciplinaridade do 

professor da criança, alcançando análises reveladoras das concepções que fundamentam tais 

processos. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Curriculo. Pesquisa Formação. 

 

Abstract 

The text analyzes the formation processes of basic education professionals in the state of Mato 

Grosso do Sul, particularly in the campi of Campo Grande and Tres Lagoas. It aims to present 

reflections on research and extension actions resulting from projects in partnership with the 

research line: Education, Psychology and Teaching Practice, part of the Program of Post-

Graduation in Education, Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS). Both contexts 

involve teachers and students at UFMS and professionals from local elementary municipal 

schools. Both studies focus on the systematic investigation of reality, drawing on the foundations 

of interdisciplinary research (and tools and languages), so as to (re)build the categories required to 

understand the school (administration, curriculum and teaching). Interdisciplinarity imposes itself 

through the way the subject is conceived as a social being and the subject of knowledge. These 

actions are part of reflective records, participant observation, workshops that trigger creativity and 

ludicity in time and space of different realities of the inclusive curriculum. The study shows ways 

to understand the theoretical-methodological options developed in the training process for the 

management area and in the process of interdisciplinary training for children’s teachers, with 

analyses that reveal the conceptions which give evidence to such processes. 
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Introdução 
 

O presente texto apresenta reflexões sobre ações de pesquisa e extensão resultantes de 

projetos em parceria com a linha de pesquisa: Educação, Psicologia e Prática Docente do 

Programa de Pós Graduação cursos de Doutorado e Mestrado da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul/UFMS. Nesse universo de atuação os grupos de estudo vinculados à 

essa linha de pesquisa desenvolvem ações formativas com educadores que atuam na 

educação como: docentes, diretores e supervisores/coordenadores pedagógicos da educação 

básica.  

A interdisciplinaridade serve de matriz e base para os grupos de pesquisa que procuram 

constituir parcerias onde todos concordam em partilhar e não replicar. Objetiva-se pensar 

na confluencias de nossos projetos, na cooperação entre nossos saberes para traçar metas 

comuns e articulá-las. Concebida como atitude e modo de conduzir ativamente as principais 

questões do pensamento humano, da integração conceitual e metodológias dos diferentes 

campos de saber, a interdisciplinaridade é a articuladora do processo de formação do 

homem total, de sua inserção na realidade e agente de mudança no contexto em que atua. 

Compartilhando do grupo de estudos e pesquisa de Ivani Fazenda desde 1979 e 

acompanhando a evolução histórica das pesquisas em educação concordamos com a autora 

quando diz que se tratamos de interdisciplinaridade em educação “é necessário que se 

proceda uma análise detalhada dos porquês dessa prática histórica e culturalmente 

contextualizada. (FAZENDA, 2008, p. 21). 

Seguindo esse raciocínio, a interdisciplinaridade escolar, curricular, ou pedagógica 

requer a imersão nos conceitos de escola, política educacional, gestão escolar, ensino e 

aprendizagem, assim como conhecimento profundo dos talentos e potencilidades dos que a 

praticam ou pesquisa. Na interdisciplinaridade escolar a perspectiva é educativa porque os 

saberes escolares procedem de uma estrutura diferente dos saberes constitutivos das 

ciências. O conceito de interdisciplinaridade está diretamente ligado ao de disciplina onde a 

integração ocorre pelo diálogo entre as bases que as ciencias atribuem a cada uma delas. A 

integração “requer atributos de ordem externa, melhor dizendo, da ordem das condições 

existentes e possíveis, diferindo de uma integração interna ou interação, da ordem das 

finlidades e sobretudo entre pessoas” (FAZENDA, 2008, p. 22).  

Como ação prática, a interdisciplinaridade requer do pesquisador um envolvimento e o 

compromisso com a pesquisa. Visa a recuperação da unidade humana pela passagem de 

uma “subjetividade para a intersubjetividade de modo a recuperar a idéia primeira de 

cultura, o papel da escola e do homem” (THIESEN, 2008, p. 546).  

Os projetos que emergiram no grupo tornaram-se possíveis e evoluiram tanto no 

município de Três Lagoas/MS com o GEFI, (Grupo de Pesquisa e Formação 

Interdisciplinar), quanto em Campo Grande com o FFLLIPE (Formação, Fenomenologia, 

Linguagem Lúdica e Interdisciplinaridade em Pesquisa e Educação) porque ambos 

nasceram da consciência comum e de questões levantadas pelos envolvidos e parceiros na 
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instância municipal que buscaram na universidade o diálogo para a formação continuada 

dos profissionais, quer dos que atuam na gestão ou docência para melhoria da qualidade. 

No caso do GEFI, recorre-se a várias disciplinas para o desenvolvimento de um corpo 

teórico visando uma sintese explicativa, preditiva e compreensiva no campo da gestão por 

tratar-se de uma dimensão complexa e interligada de diferentes componentes e de 

diferentes regulamentações. Quanto ao FFLLIPE, trata do ato educativo escolar com a 

complexidade disciplinar predeterminada ampliando-o para a “dimensão planetária de 

mundo onde os estudos encontram-se sempre numa dimensão de esboços inacabados de um 

design de um projeto que se altera em seu desenvolvimento”. (FAZENDA, 2008, p. 23 e 

24). 

Procura-se constituir as confluências possíveis para organizar os estudos e pesquisas 

uma vez que somos conscientes da lógica funcional e racionalista que o poder público e a 

iniciativa privada utilizam para organizar seus quadros de pessoal técnico e docente e da 

forma fragmentada como estão estruturados os currículos escolares. Acrescente-se ainda a 

resistência dos educadores quando questionados sobre os limites, a importância e a 

relevância da disciplina que ministram ou do trabalho que realizam na instância escolar. 

Portanto, ao propor nesse texto uma reflexão sobre as possibilidades do enfoque 

interdisciplinar por meio de ações colaborativas voltada para a formação de profissionais da 

comunidade sejam eles; docentes iniciantes ou não, gestores, especialistas (gestores 

pedagógicos) evidenciamos alternativas pedagógicas pela parceria que se estabelece entre a 

universidade e secretaria de educação dos municípios. 

Ao enveredar para estudos na formação de educadores que atuam na gestão escolar 

e/ou docencia as inquietações mais prementes indicam as temáticas de ensino e 

aprendizagem na prática docente e de como fazer para orientá-los no enfrentamento dos 

desafios da prática. Recorrentes também são as questões da gestão democrática e o 

planjameneto da proposta pedagógica.  

Mediante planejamento anual os grupos de estudos reunem-se quinzenalmente no 

sentido de oferecer respostas por meio de uma formação integradora procurando trabalhar 

possibilidades para uma educação diferenciada dilogando com disciplinas, mas 

evidenciando o caráter humano pela dimensão ético-social e auto-organização no fazer dos 

envolvidos. 

Investigar o movimento de (re)construção identitária de profissionais da docência em 

processo de formação continuada (gestores, docentes, mestrandos e doutorandos) por meio 

de narrativas auto-referentes é um dos instrumentos da perspectiva interdisciplinar cuja 

finalidade é proporcionar a (auto) fomação em pesquisa e intervenção no contexto em que 

atuam. Tal pressuposto instrumentaliza o grupo para a articulação mais orgânica de 

conhecimentos compartilhados entre os integrantes, pois considera-se rever o sentido do 

trabalho enquanto profissionais críticos reflexivos e transformadores de sua própria prática 

dentro das possibilidades concretas.  

Os estudos que vimos desenvolvendo desde 2006 no GEFI são projetos que 

anualmente são renovados em órgãos próprios de sistema e que são direcionados às 
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espectativas e questões propostas pelos integrantes e decorrem de avaliações contínuas. Há 

ênfase em mapear as imagens e concepções dos educadores para subsidiar os debates sobre 

gestão e sua implicação, ressaltando a importância do trabalho coletivo no desenvolvimento 

curricular, processo esse que implica na atuação dos diretores, coordenadores de curso e 

docentes. Alguns autores servem de balizadores na condução dos conhecimentos, 

informações atividades de estudo: Arroyo (2000); Sacristan (2000); Ferreira; Aguiar 

(2004). Para os encontros propõe-se um cronograma de ações conjugando-se: seminários, 

filmes, mesas redondas e oficinas de produção.  

Em contra partida na evolução de uma construção subseqüente desataca-se ao trabalho 

de elaboração em pesquisa e prática do grupo de educadores que constituem o FFLLIPE 

que em Campo Grande/MS desenvolvem ações com docentes de escolas municipais, 

especialmente da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A teoria 

interdisciplinar subsidia a prática pedagógica currícular com a criança, em termos de 

linguagem lúdica, criativa e metafórica. 

A razão da escrita desse artigo, divulgando os diferentes momentos que uma teoria 

pode contribuir para esclarecer em construtos práticos pelo rigor que a fortalece é o de 

ressignificar e reinterpretar os fatos vividos como uma alternativa peculiar da 

interdisciplinaridade. No entanto, a ‘verdade’ que buscamos com a pesquisa não é a 

narrativa exata de como os fatos realmente aconteceram mas o intercambio de multiplas 

possibilidades no processo de formação. 

Os estudos têm se fortificado na questão do entendimento teórico conceitual do que 

seja Interdisciplinaridade, dando vazões em atividades desenvolvidas por meio de oficinas 

práticas, tendo como elemento primordial as raízes dessa Interdisciplinaridade: atitude, 

espera vigiada, ousadia, humildade, parceria e como alicerce os efeitos de sentido da 

metáfora nas atitudes lúdicas em jogos e no ato do brincar com força nos elementos do 

currículo infantil. 

O grupo é o lugar para refletir a relação consigo mesmo e com os outros. É o campo da 

diversidade - exatamente a condição que poderia propiciar o enriquecimento das relações 

humanas – que devem ser observada e apreendida como estratégia ou meio de realização de 

cada um e da humanidade em seu conjunto. O que se busca, a todo o custo, é desvelar a 

padronização que obedece a critérios que são regulados pela política e interesses da 

sociedade dominante que utiliza todos os meios – dentre os quais se destaca a escola - para 

transformar em hegemônico o seu projeto. (MELLO, 2012).  

 
 
A metáfora como linguagem 
 

A metáfora é uma linguagem mágica que fantasia as palavras; é a fala transpondo o 

real dos objetos e das coisas para a irrealidade poética. Por meio dela, é possível superar a 

linguagem meramente gramatical e se comunicar, criando elementos da imaginação. Assim, 

o discurso dispõe de mais recursos para carregar-se de novos significados poéticos, 
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resultando em uma comunicação de beleza e de inúmeros sentidos.  

O ponto forte da metáfora é a criatividade, caminho para estratégias, descobertas e 

inventividade. Segundo Ricoeur, (1983, p. 368) a metáfora está “a serviço da função 

poética, essa estratégia de discurso pela qual a linguagem se despoja da sua função de 

descrição direta para aceder ao nível mítico em que a sua função de descoberta se liberta”. 

O autor não contrapõe ao conceito de metáfora de Aristóteles (1978), que considera a 

linguagem como uma representação do pensamento lógico, mas acrescenta a persuasão e a 

beleza como uma forma de dizer da linguagem. Justamente sob a ótica dessas duas 

vertentes que esses dois estudiosos se assemelham, privilegiando o sentido da palavra como 

unidade de referência, pois é por meio da “da palavra que se diz tomar um sentido 

metafórico; eis por que a definição de Aristóteles não é abolida por uma teoria que não se 

refere mais ao lugar da metáfora no discurso, mas ao próprio processo metafórico”. 

(RICOUER, 1983, p. 108). Fica evidente assim que o que está em jogo na expressão 

metafórica são as relações de sentido geradas pela linguagem. 

O mundo da infância, da criança e do brincar é certamente um baú de metáforas, que se 

abre para o mundo imaginário, evidenciando um caminho metodológico. É o mundo em 

que a criança se desloca da realidade e voa pelas asas da fantasia, encantando-se com o 

universo colorido e mágico das brincadeiras e dos brinquedos, na exploração do sentido 

literal das coisas, de ser e de estar.  

Por meio da metáfora do jogo, um simples movimento torna-se instigante e enigmático 

arremessando variadas imagens realizando um salto que transgride formas e funcionalidade 

de objetos em um faz-de-conta. Então o jogo assim como o brincar é uma metáfora viva, 

contínua e processual e se expressa no simbólico. 

Na brincadeira é possivel evidenciar o sentido poético dos gestos, dos sons, dos passos, 

dos dizeres e dos olhares ingenuamente cúmplices que não se mostram na aparência do ser, 

mas na sua essência. Assim sendo, a metáfora tem sua fonte na experiência da criança, ao 

correr, saltar, jogar, nas entrelinhas da dança, das histórias, dos brinquedos e brincadeiras. 

Como sentido poético, a metáfora vem acrescentar ao mundo, aos seres e às coisas novos e 

interessantes significados. Tem o duplo sentido de ampliar o cognitivo, viabilizando 

caminhos afetivos que delineiam o estreitamento e a aproximação dos seres, na perspectiva 

do envolvimento que sugere. 
 

[...] se a metáfora nada acrescentasse à descrição do mundo, acrescentaria, pelo 

menos, aos nossos modos de sentir; é a função poética da metáfora; esta repousa 

ainda na semelhança, mas ao nível dos sentimentos: ao simbolizar uma situação 

por meio de outra, a metáfora ‘infunde’ no coração da situação simbolizada os 

sentimentos ligados à situação que a simboliza. Nesta “transferência” de 

sentimentos a semelhança entre sentimentos é induzida pela semelhança entre 

situações; na função poética, portanto, a metáfora alarga o poder do duplo 

sentido do cognitivo para o afetivo. (RICOEUR, 1983, p. 283). 

 

A intencionalidade traz por meio da metáfora o surgimento do sentido, o mesmo que 
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acontece no brincar em que a criança se lança pela força imaginativa criando seres, coisas e 

mundos diferentes carregados de fantasia e de sentidos novos. Os sonhos, encobertos de 

desejos irrealizáveis são, metaforicamente criados pela capacidade de transformação 

imaginária da criança. O brincar desvela uma dimensão poética própria da metáfora. A 

metáfora supõe um espaço de encontro e jogo entre as palavras, as coisas, o mundo e o ser. 

Supõe, também, um encontro de surpresas, que implica um reencontro de possibilidades de 

sentido, na liberdade infantil. 

Na roda, na ciranda, no parque, na casinha de boneca, nos filmes e nas histórias, a 

metáfora vive, realiza e revela novas formas de brincar, reinventa outros significados no 

jogar, no correr, no pular amarelinha, no brinquedo de casinha, em que a criança transcende 

o eu, o ser, o estar e o sentir no embalo do prazer de brincar. Esse desvelamento do lúdico 

como processo metafórico permite-nos uma nova forma de interpretação das brincadeiras 

infantis. Interpretar no sentido de uma compreensão, de uma revelação de algo oculto, de 

um fenômeno. Ricoeur traz essa significação: 
 

O termo interpretação deve, pois, aplicar-se não a um caso particular de 

compreensão, a das expressões escritas da vida, mas a todo processo que abarca 

a explicação e a compreensão. A interpretação enquanto dialética de explicação 

e compreensão pode, pois, remontar às fases iniciais do comportamento 

interpretativo já em ação na conversação. E, embora seja verdade que só a 

escrita e a composição literária proporcionam um pleno desenvolvimento desta 

dialética, a interpretação não deve referir-se como uma província da 

compreensão. (RICOEUR, 1976, p. 86). 

 

Brincar é como escrever, desenhar, pintar, cantar, dançar, jogar. É brincar com 

movimentos, na inventividade ingênua e criativa da criança. Assim, numa comparação de 

entendimentos, pensamos que a metáfora como escrita poética é da mesma natureza do 

brincar. É o entrelace do aparecer e do desaparecer, do esconde-esconde de palavras a 

transformar sentidos. O brincar é o espaço/tempo das formas, o espaço corporal da 

transformação, nem dentro, nem fora. Escrever, como brincar, é criação de sentidos, de 

conteúdos e vivências e de surpresas interessantes. Sendo o brincar um encontro de 

surpresa, implica encontrar a si mesmo, onde não se esperava.  

O aspecto simbólico do brincar trabalha na construção do pensamento. No momento 

das brincadeiras, a criança utiliza-se dos símbolos como caminhos para a interpretação do 

mundo real, quando apela para imagens na recriação de situações imaginárias. O brincar 

possibilita uma visão perceptiva cada vez mais ativa na consciência da criança, revelando-a 

tal qual pensa e se manifesta em sua existência. Para Ricoeur (1983), o Ser se dá à 

consciência do homem através das seqüências simbólicas, de tal forma que toda visão do 

Ser e toda existência como relação ao Ser já se afirmam como interpretação. O símbolo 

leva-nos a pensar.  

Seguindo tal pensar, dentre as variações simbólicas, precebemos que a metáfora é um 

modelo teórico imaginário que, ao transpor-se para um domínio da realidade, vê as coisas 
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de outro modo. Nesse ponto, o brincar infantil também é uma forma de transpor-se do real 

para além, para as fantasias, mudando-lhe a linguagem habitual. Por isso, é uma espécie de 

ficção que simultaneamente descobre conexões novas entre as coisas e re-descreve a 

realidade, em que se encobrem de sonhos e magias o cotidiano, as vivências, o mundo 

vivido.  

A capacidade de brincar e lançar-se no espaço de encontros e acontecimentos 

surpreendentes possibilita à criança enriquecer a criatividade O brincar possibilita o 

rompimento das limitações e, metaforicamente, transforma e amplia a capacidade criativa, 

potencialidades próprias da infância. Trata-se de evidenciar os efeitos de sentido que a 

criança traz nos gestos, nos dizeres, nas linguagens que manifesta pelos movimentos 

corporais. Então, a criança conta a sua forma de estar no mundo e habitá-lo. Mostra seu 

pensar e seu querer, torna-se presente e interpreta o mundo à sua maneira. As brincadeiras 

ancoram as fantasias e permitem que se articulem presença e ausência, simultaneamente, 

construindo o momento de acontecimento do sentido.  

O brincar propicia e sustenta o momento ativo da transformação do sentido. A 

metáfora do brincar sugere que redobre em seu movimento de constituição aquilo que é 

real, transportando para a surpresa de novos encontros, de diferentes construções em que 

residem o prazer e a alegria da liberdade que a criança experimenta, no brincar. É o 

momento em que se cristalizam os objetos simbolizados, realizados por meio do jogo 

metafórico da transformação. 

Sendo ato poético, a metáfora implica um escutar que transcende o compreender. Para 

Ricoeur (1983), a metáfora “é gesto não visível e não representável na fala.” O brincar, 

então, é o gesto da metáfora tornado visível, que articula a permanente alternância entre o 

significado e o surgimento do sentido. O brincar não pode ser simplesmente narrado. 

Participa de experiências, de vivências imaginativas e realizadas, criativamente, pela 

criança. Aproxima-se dos sonhos, das construções mágicas, no universo colorido que jorra 

todas as possibilidades das transformações que fluem do ato de brincar e jogar. 

O jogo, as brincadeiras, as invenções infantis buscam transformar o mundo, dominar 

seus efeitos de sentido. Abrem a possibilidade do princípio do prazer e da realização do 

criar, logo, do aprender e de viver o não real, dentro do mundo real. A realidade recriada 

corresponde ao sono com sonhos, em que não se corta o fio constituído de imagens que se 

transpõem de um lado para outro. Assim, é possível ao pensamento atravessar os limites do 

mundo imaginário, para acolher qualquer cena. O brincar é o espaço com poder de 

transformação. 

Os detalhes do cotidiano e da criatividade silenciosa integram-se e alternam-se, 

formando um novo modo de ser. O brincar promove o significado de fazer aparecer ou 

desaparecer, tornando-se espaço de novas possibilidades de sentido. Realizam-se 

descobertas a cada novo momento e a cada novo sentido que se dá às coisas.  

O brincar, “metáfora viva”, nas palavras emprestadas de Ricoeur (1983), é como um 

espelho que sempre devolve as imagens, recarregando-as de intensidade, de sensibilidade 

imaginativa. Ao mesmo tempo, as intensidades são presas em um barbante, fixo no mundo 
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real, mas que se amplia infinitamente, sem limites, transportando-se para os espaços da 

inventividade e da transformação. 

O ato de criar tem a sua importância na medida em que contribui para manter aberta, 

nessa atividade, sua dimensão primeira e criativa do brincar. No ato criativo se aloja a 

natureza do encontro. “A criatividade ocorre num ato de encontro e deve ser compreendida 

como tendo por centro esse encontro”. (ROLLO MAY, 1982. p. 79). É o encontro do 

sujeito com o objeto criado. A partir de então, há a evidência do tripé que fortalece tal ato: 

coragem, conhecimento e iniciativa, contribuindo para o cenário do lúdico. 

 
 
A escola, o currículo e a interdisciplinaridade 
 

A escola constituída na história da humanidade como o espaço de socialização do 

conhecimento formal foi historicamente construída como um processo de educação formal 

e veio possibilitar novas formas de pensamento e de comportamento principalmente, por 

meio das artes e das ciências onde o ser humano transforma sua vida e de seus 

descendentes. Na escola encontra-se o espaço para ampliação da experiência humana 

devendo, para tanto, não se limitar às experiências cotidianas da criança e do jovem 

trazendo, conhecimentos novos, metodologias e as áreas de conhecimento contemporâneas.  

Nesse espaço de ensino - a escola – é que elabora-se saberes na sala de aula e adquire 

meios de aprender sistematicamente os processos chamados de conceitos científicos. Para 

aprender um conceito, é necessário que, além das informações recebidas do exterior, ocorra 

uma intensa atividade mental por parte de quem aprende. Portanto, um conceito não é 

aprendido por meio de um treinamento mecânico, nem tampouco pode ser meramente 

transmitido pelo professor ao aluno. 

A infância conta com a natureza própria do brincar, como meio para adquirir a 

aprendizagem de maneira espontânea e prazerosa, o que denominamos brincar social e 

espontâneo. Como comunicação do humano, a ludicidade, em sua metáfora, propicia e 

facilita isso, indo do simples ao complexo. Eis a linguagem interdisciplinar do brincar, 

necessária para a construção cognitiva e axiológica do professor. 

Já o currículo é o meio para a formação humana. Um currículo para a formação 

humana precisa ser situado historicamente, uma vez que os instrumentos culturais que são 

utilizados na mediação para o desenvolvimento e na dinâmica das funções psicológicas 

superiores se modificam com o avanço tecnológico e científico. É importante a elaboração 

consciente de um currículo que engloba tanto a aplicabilidade do conhecimento à realidade 

cotidiana, quanto entender que o conhecimento formal traz outras dimensões a esse 

desenvolvimento. 

É nesta perspectiva que as ações gestionária se valorizam, por remeter a uma ampla 

concepção do currículo que engloba o que acontece dentro e fora dos muros da escola. A 

aproximação da escola com os contextos reais consiste em afirmar com Sacristan (2000), 

que o currículo é um instrumento por meio do qual a escola realiza o seu processo 
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educativo. É resultado de relações de poder, de prioridades e de escolhas articuladas a uma 

cultura, a uma visão particular de homem e de sociedade. 

A gestão escolar tem um papel fundamental na execução do projeto político 

pedagógico que determina o currículo com qualidade contribuindo com o processo de 

formação humana e produção do conhecimento escolar. Nesse contexto o diretor e 

supervisor pedagógico assumem o papel de articuladores para a elaboração, 

desenvolvimento e avaliação das ações educativas.  

A prática da gestão participativa e colegiada é primordial para garantir a construção do 

projeto político pedagógico como uma obra da comunidade escolar. Mas, o quanto ainda 

parece ser difícil a realização de tal propósito! A começar pela relação da escola com o 

local em que está inserida, que hoje se constitui como grande desafio da escola, visto que 

dela decorre as condições para contextualizar a ação educativa e soluções aos problemas 

com os quais se confronta. Assim, afirma Veiga (1998, p.13): 
 

O projeto político pedagógico, ao se constituir em processo participativo de 

decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 

pedagógico que desvele os conflitos e as contradições, buscando eliminar as 

relações competitivas e autoritárias, rompendo com a rotina do mundo pessoal e 

racionalizado da burocracia e permitindo as relações horizontais no interior da 

escola. 

 

Desse modo, as tomadas de decisões e as ações realizadas no cotidiano, aparecem 

como campo privilegiado de produção de conhecimento, visando ir além do previsto nas 

propostas oficiais e principalmente, como tem influenciado a formação e a construção da 

identidade dos profissionais que atuam no âmbito escolar. No caso das escolas, a formação 

aparece fundamentalmente, como um processo de mudança de representação nas diferentes 

tomadas de decisões dos gestores e de fortalecimento nas ações coletivas que culminam na 

dinâmica da gestão e organização escolar. 

Algumas questões são colocadas para reflexões, entre elas: a natureza da gestão 

democrática e as dificuldades para realizá-la, quais os saberes necessários do diretor e 

coordenador/supervisor de curso, para gerir o currículo, orientar a elaboração e 

acompanhamento da proposta coordenando ações, pessoas, materiais e recursos para a 

consecução das tarefas da instituição. 

Como esclarece Ferreira & Aguiar (2004, p.309): 
 

A gestão da educação acontece e se desenvolve em todos os âmbitos da escola, 

inclusive e fundamentalmente, na sala de aula, onde se objetiva o projeto 

político-pedagógico não só como desenvolvimento do planejado, mas como 

fonte privilegiada de novos subsídios para novas tomadas de decisões para o 

estabelecimento de novas políticas. 

 

É nesta perspectiva, que se tem a compreensão da construção de identidade de 

educadores, que atuam na gestão escolar diante das novas exigências ao saber e ao saber-
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fazer e tomar decisões sobre o fazer. Considera-se que gestão escolar vai além das ações de 

planejar, coordenar, dirigir e avaliar, pois implica saberes e conhecimentos individuais e 

coletivos permanentemente renovados para os enfrentamentos dos desafios cotidianos. 

A diversidade de conhecimento que os professores/gestores possuem é de suma 

importância para a compreensão da relação íntima, que este profissional estabelece com o 

seu ofício, uma vez que suas experiências exteriores ao âmbito escolar são projetadas e 

incorporadas ao seu trabalho e na sua identidade conforme afirma Tardif (2007, p.23):  
 

[...] o conhecimento do trabalho dos professores e o fato de levar em 

consideração os seus saberes cotidianos permite renovar nossa concepção não só 

a respeito da formação deles, mas também de suas identidades, contribuições e 

papéis profissionais. 

 

Destaca-se o papel da formação desenvolvida pelo grupo de estudos que vai tecendo, 

em função dos elementos que vão sendo colocados pelos participantes, pelos relatos de suas 

vivências, representações, conceitos e categorias. Depreende-se desse contexto o arcabouço 

teórico que dirige as reflexões coletivas. Para que compreendam e deixem vir à tona as 

representações e ideologias, as tendências pedagógicas que norteiam seu fazer há que se 

partir do próprio reflexionamento sobre a memória e história de vida que traz sobre o ser 

professor ou ser diretor etc. Essa memória, não apenas individual, mas marcada pelas 

experiências coletivas, pode auxiliar na compreençãor de que o conhecimento que 

possuemporque o arcabouço teórico é insuficiente para dar conta de uma prática 

transformada e transformadora. 

Goodson (2008, p.21) esclarece que: “A história de vida busca incluir a formação, 

história e política [...] como parte do entendimento que temos deles”. Analisando essas 

histórias podemos apontar determinadas mudanças educacionais, incluindo as reformas na 

educação que influenciam a vida deste profissional e a maneira como este trabalha e vê a 

educação. Como ressalta o autor, nesse mesmo texto “[...], uma compreensão mais apurada 

da história de vida do professor tornará a mudança e a reforma educacional uma arte muito 

mais sofisticada e com muito mais chances de êxito”. 

Nesse mesmo sentido Christov apud Guimarães (2002, p. 09), ressalta: “A educação 

continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer humano, como 

práticas que se transformam constantemente”. E, para o grupo de estudos a 

interdisciplinaridade traz a imprescindível complementaridade para desvelar as diversas 

práticas pedagógicas presentes no trabalho dos especialistas e docentes.  

No processo de pesquisa e extensão é necessário estabelecer parcerias entre práticas e 

saberes diferenciados cujos campos epistemológicos exigem interfaces com algumas 

fronteiras de saber que os aproximem. Sobretudo nas discussões sobre o projeto 

pedagógico, os desafios para a superação do referencial dicotomizador e parcelado na 

reconstrução e socialização do conhecimento que orienta a prática dos educadores ainda são 

enormes. (THIESEN, 2008). se o trabalho dos professores exige conhecimentos específicos 

à sua formação e dela oriundos, então a formação de professores deveria, em boa parte, 
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basear-se nesses conhecimentos para repensar a formação desses profissionais. Quanto ao 

currículo dos cursos sabe-se que ainda são organizados em torno das lógicas disciplinares e 

funciona por especialização e fragmentação conforme assinala Tardif (2007), constituindo-

se como mais um dos desafios da formação e de um currículo para o desenvolvimento 

humano. 

 
 
O processo formativo e a pesquisa interdisciplinar 
 

Há então de se considerar que os profissionais da educação buscam um curso de 

formação continuada não somente para a sua atualização perante as mudanças educacionais 

que ocorrem constantemente, mas também para acompanharem essas modificações 

mutáveis da educação, qualificando-se mais para melhor atender as necessidades das 

instituições em que atuam e as fundamentações teóricas que alicerçam suas ações.  

Pelos enfoques sinalizados transparece a necessidade do autoconhecimento que 

possibilita definir qual o paradigma que direciona as ações dos sujeitos, em seu agir 

interferindo nos diferentes papéis que desempenha, em sua capacidade técnica, política e 

humana. O processo formativo ocorre por meio das interações pessoais, da reflexão sobre si 

e seu fazer. As mudanças de pensamento, segundo Algarde 1991, (apud BORDIGNON; 

GRACINDO, 2009, p. 152), é possível com a aprovação interior que se dará com; 
 

[...] a substituição da postura da resignação e passividade da consciência servil e 

alienada, obediente e acrítica, pela consciência ativa, que recria a si própria, isso 

porque as mudanças sociais passam, necessariamente, pela mudança individual. 

(grifos do autor). 

 

De certa forma, as diversas facetas da autoformação acabam tendo o foco privilegiado 

na questão do paradigma que rege a finalidade principal de seu fazer 

(pedagógico/educativo) e nas interrelações pessoais coerentes com a filosofia de educação. 

A dimensão que alcança nesse processo é indicada pela forma como situa o ser humano - 

singular e igual – na busca da emancipação ou não, dependendo do eixo da horizontalidade 

ou verticalidade adotado. 

Entendida no sentido dado por Ciampa (2001) a identidade é constituida no processo 

em movimento sob as influências do cotidiano que está em constante mudança. O caráter 

temporal da experiência humana, pessoal e social quando articulada com a narrativa, em 

especial quando clarifica a dualidade do tempo cronológico e tempo fenomenológico leva a 

indagar sobre a procedencia da narração histórica, em que o presente, o passado e a 

expectativa do futuro se imbricam numa expectativa trimencional em que o tempo 

pensado/vivenciado aparece em todas as suas ambiguidades. (RICOEUR, 1995). 

De acordo com Pineau citado por Bolívar (2007, p 13) “na história de vida, relata-se a 

trajetória de vida pessoal e profissional, com as múltiplas experiências que em seus tempos 

e contratempos balizaram e configuraram o itinerário de vida”. Os relatos destes 
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educadores são os alicerces para a construção de uma educação melhor, pois por intermédio 

dele é possível identificarmos e auxiliarmos as dificuldades que surgem no contexto 

escolar.  

A construção de uma história de vida é feita pela incorporação de todos os elementos 

vividos pelo sujeito que são considerados importantes para entender ou representar a sua 

atual situação e dar condições para o enfrentamento e planejamento do futuro. Essas 

histórias tornam claras e visíveis tanto para si como para os outros, as percepções, 

interesses, dúvidas, orientações e as circunstâncias que de modo significativo tiveram 

influência na sua maneira de ser e agir.  

As ações e atitudes desencadeadas em ambos os campus da Universidade são 

resultantes de vivências, aprendizagens que vão delineando uma nova identidade. Dar voz a 

esse educador/gestor/professor é “tornar possivel a expressão das potencialidades humanas 

onde convivem ao mesmo tempo, unidade e divesidade [...] onde cada um é motivado a 

empreender a própria utopia de propor realidade à fixação teórica, tomando-a como 

instrumentação interpretativa e condiçào de criatividade”. (MELLO, 2004, p. 154).  

É possivel falar aqui que toda experiência diária vivenciada no interior desses polos de 

estudos: Campo Grande e Três Lagoas tem um pouco do que também ensina Heller (1992) 

quando explica que na complexa rede de interações no contexto escolar propicia a 

participantes um amadurecimento e habilidades que os ajudam a refletir sobre atividades 

rotineiras, gestos e atitudes, fluindo entre o fictício e o real, entre o abstrato e o concreto, o 

homogêneo e o heterogêneo. De uma certa forma esses dois grupos compoem uma rede de 

interações, diálogos proficuos propiciando aos pesquisadores disposicões para pensar sua 

tematica de pesquisa. 

O que importa aqui é verificar que, por natureza o princípio formativo o qual ambos os 

grupos acreditam constitue-se num espaço acolhedor em que educandos e educadores 

podem processar o seu movimento de auto constituição como se fosse a restauração daquilo 

que foi quebrado pelas dificuldades, pela dúvida pelas dificuldades da existencia. O 

segundo princípio é o organizativo, que diz que, na natureza nada vem pronto mas sim se 

forma num espaço e ao longo de determinado tempo. Esse campo organizacional é espaço 

que oferece os grupos de estudo pois conforme Luckesi apud D’Avila (2010, p. 47) “é 

aquele que acolhe, nutre, sustenta e confronta quem se educa tendo em vista oferecer-lhe 

condições para que construa e siga seu caminho na vida, com criatividade e 

independencia”. Defende-se que os sujeitos em formação compreendam aquilo que faz e 

porque o faz, captando as contradições da realidade em que vive para enfrentá-las e tomar 

decisões coerentes com os princípios que norteiam a sua vida. 

Como diz Saviani (1980, p. 120) “[...] as manifestações fundamentais e derivadas, as 

contradições principais e secundárias” agem e manifestam-se e, em face a elas, o ser 

humano incorpora, negando-se e superando-se continuamente numa unidade dialética, o 

que implica em constante formação intelectual e moral na produção da existência e 

intervém em situações que vão se estabelecendo entre o mundo societário,os grupos e as 

pessoas e os diferentes olhares que se estabelecem de um todo em construção.  
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O grupo de pesquisa sob essa óptica, torna-se o contexto dinamizador da formação dos 

profissionais e da formação necessária para dar ao educando e educadores, a partir do que 

se é, do que se pensa e se vive e, é possível acontecer, um agir no movimento formador, 

ininterrupto, de adentramento e intervenção na realidade em contínua construção e 

transformação. 

Nesse sentido, examinar, rever e tomar decisões sobre o prioritário quanto à formação 

dos profissionais é um valor significativo e histórico. Exige compromisso com a própria 

formação e com a educação, levando outros sujeitos a alcançar a autonomia, o senso crítico, 

responsabilidade dos atores sociais. Um dos desafios consiste em promover a reflexão posta 

por Gramsci (1976), em que “o sentimento sem o saber é cego, é desorganizado; mas o 

saber sem o sentimento é mero pedantismo”. 

Ao lançar um olhar para interdisciplinaridade têm que considerar seus fundamentos 

nos trabalhos desenvolvidos de forma a conduzir uma prática de reflexão, pois a capacidade 

de inovar, negociar e regular a prática é decisiva e favorece a construção de novos saberes. 

Neste aspecto, os “campos de saber/fazer” que tratam de categorias humanas como campos 

epistemológicos e profissões são fundamentais na estratégia de refletir a formação, os 

projetos pedagógicos e as concepções sobre o currículo. 

Aliada ao conhecimento da tradição profissional, à própria experiencia os educadores 

são levados ao exercício de sua autonomia. São estimulados a criar, gerir e descobrir novos 

conhecimentos, pelo exercício de sua autonomia. É quando recoremos ao uso da metáfora 

levando o grupo a experiências lúdicas que permitem interagir com as diversas dimensões, 

como a corporal, emocional, psicológica, criativa em prol de se relacionar com o real. A 

experiencia, por exemplo, de criar e confeccionar em grupo, uma ‘colcha de retalhos’ 

sugere a abertura e disponibilidade para lidar com essas dimensões em si próprio e no 

outro, além do conhecimentpo de sua importância no desenvolvimento humano. 

As oficinas tem sido espaço para expressar a socialização de saberes como, no exemplo 

da confecção da ‘colcha de retalhos’, a simbolização do tempo vivido nos retalhos cuja 

representação metafórica da prática cotidiana reflete o todo organizado pelos diferentes 

componentes. Na confecção emerge a diversidade de papéis de cada um e possibilita atingir 

a socialização de diferentes saberes originários de uma mesma prática refletida, pela troca 

de experiências. A vertente da subjetividade é necessária nesse contexto, pois possibilita a 

hermenêutica dos sentidos produzidos nos simbolos e falas. 

Como lembra Fazenda (1991, p. 109) “a interdisciplinaridade é um projeto em 

parceria”, sendo esta necessária quando se privilegia não as formas, mas as finalidades, 

uma formação intelectual, técnica, ética e criativa que tem como princípio fundamental a 

formação humana integral dos profissionais que interagem com as políticas e a gestão da 

educação e o professor e o projeto de ação prática formativa. A valorização dessa reflexão 

como exercício potencializador da prática em pesquisa nos possibilitou um buscar de 

maiores estudos que contemplam tal interface entre a formação continuada e o currículo. 
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Interfaces: metáfora, formação e currículo 
 

As reflexões aqui realizadas não deixam de ser a transposição de uma ponte que liga 

Campo Grande/Três Lagoas, dois campi marcadamente separados pela distancia, mas 

unidos pelas suas finalidades: fortalecer os grupos de estudos de um programa de pós-

graduação mestrado e doutorado na UFMS. 

A metáfora sob a ótica semântica é considerada como uma atitude, uma postura, 

argumentada por (LAKOFF & JOHNSON, 2002) sendo não exclusivamente como uma 

figura de linguagem, mas incluindo o envolvimento da ação, movimento, pensamento, 

presentes no cotidiano das pessoas de uma maneira bastante viva. É admissível de ser 

identificada não só na linguagem como também em certo estilo e jeito próprio de passar por 

essa ponte. Uma metáfora que liga propriedades semânticas díspares, proporcionando em 

ambos os grupos de estudos a percepção de novos caminhos para a compreensão do sujeito 

de suas pesquisas.  

A metáfora é uma forma de olhar a palavra em todos os seus lados, de ampliar os seus 

significados além do real, noticiando o pensamento abstratamente por meio do simbólico. A 

interface entre a formação e o currículo é o elo fundamental da ponte através da qual, se 

desenvolve a ação conjunta entre os campi da UFMS. A relação da transposição da ponte 

versus formação e currículo está no fato de pensar nas aproximações entre: quem forma e a 

escola, entre o que se aprende e o que fazer com aquilo que se aprende no cotidiano 

profissional como uma maneira de inserir na formação docente questões próprias à prática 

docente.  

A profissão de professor, como as demais áreas que podem atuar como: diretor de 

escola, supervisor ou coordenador pedagógico, emerge em dado contexto e momentos 

históricos, como respostas a necessidades postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de 

legalidade. Assim algumas profissões deixaram de existir e outras surgiram nos tempos 

atuais. (PIMENTA apud FAZENDA,1998).  

A profissão do docente, que atua na gestão escolar e o professor que trabalha com a 

criança vêem adquirindo novas características para responder às novas demandas da 

educação e sociedade. Observamos que, a identidade profissional vai adequando-se 

conforme as necessidades formativas da escola e como organiza a proposta pedagógica 

curricular. A pesquisa revela o condicionamento dos supervisores/coordenadores/ 

professores da infância (educação infantil e anos iniciais) aos procedimentos curriculares, 

quando tratam das matérias e conteúdos das áreas de estudo e disciplinas. Observa-se que a 

organização curricular afeta a organização do trabalho do gestor, do docente e dos próprios 

educandos.  

A nova consciência sobre a identidade profissional os leva a repensar as lógicas e 

valores, que estruturam a organização curricular e como ela condiciona o trabalho do 

gestor/ocentes mediante um sistema que já possui uma estrutura rígida, disciplinada, 

normatizada, segmentada em níveis, séries e hierarquias. No entanto, a implementação das 

políticas e o monitoramento da qualidade são tarefas a serem exercidas pela equipe gestora 
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pois a sua prática representa aspectos do ensino aprendizagem que virá a tona em tempo 

realista, em periodo letivo e no cumprimento de metas. A conscientização sobre regras 

básicas relacionadas à estrutura e organização currículares auxiliará muito os 

coordenadores responsáveis por compor o esquema de trabalho em sua área curricular 

específicaem consulta a seus colegas favorecendo os esquemas de trabalho a avaliação, o 

registro e relatório.  

Com base nessas questões, algumas outras se tornaram inevitáveis para novas 

discussões e estudos, entre elas a reivindicação de horários de estudo, tempo para o 

planejamento na busca de compreensão dos conceitos. Neste contexto, surgiram novas 

colocações como as dificuldades em reinventar formas de organizar o trabalho e propostas 

de mudança de condição de aulistas, para a autoria de sua prática.  

Tais ideias intensificaram a busca de reflexões sobre como fazer do currículo a 

condição para a formação de novas identidades no contexto da sala de aula, espaço em que 

se desenvolve o processo de ensino e de aprendizagem. Nesse propósito, o respeito à 

pesquisa teórica de conceitos, a diversidade, as diferentes linguagens de inclusão, a 

disposição de dialogar com o “outro” em atitudes, parcerias, respeitando as identidades e, a 

informática educativa como componentes do currículo são dimensões estruturantes do 

desenvolvimento profissional numa lógica de reflexão sobre a ação.  

 
 
Considerações finais... 
 

Sob a égide da interdisciplinaridade e considerando as caracteristicas da pesquisa ação 

conforme assinalam Kemmis e Wilkinson, (2002) podemos dizer que sendo um processo 

social nos possibilitou confirmar que nenhuma individualização é possível sem 

socialização, e nenhuma socialização é possível sem individualização. Por ser participativa; 

envolve pessoas para o exame de seu conhecimento (entendimentos, habilidades e valores) 

e categorias interpretativas (os modos pelo qual elas interpretam a si mesmas e sua ação no 

mundo social e material) onde cada indivíduo de um grupo procura participar da condução 

de como o conhecimento modela sua noção de identidade e ação. É um processo em que as 

pessoas exploram seus atos de comunicação, produção e organização social e, procuram 

melhorar suas interações por meio de mudanças nos atos que constituem essas interações 

como também suas conseqüências a longo prazo. É também emancipatória e crítica no 

sentido de autodesenvolvimento e autodeterminação ao analisar as estruturas sociais 

fechadas e que limitam o modo de trabalho e as relações sociais de poder. 

Depreendemos que todas as atividades promovidas ao longo da pesquisa ação 

colaborativa contribuiu para mudanças marcantes entre os participantes. Ressalta-se a 

leitura e estudos que não era usual entre eles, as estratégias para o uso de diferentes 

linguagens como representação simbólica de seu pensar e fazer. O referencial teórico não 

familiar a eles foi importante para o conhecimento de gestão escolar, currículo, formação e 

projetos interdisciplinares, de modo a guiar seus olhares, para irem, por meio da 
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interpretação e reflexão, elaborando novos conceitos e categorias para planejar e executar 

as propostas para seus locais de trabalho. É nesse momento que vislumbramos soprar o 

vento para aumentar cada pequena faísca de criatividade para tornar o ensino e a 

aprendizagem mais significativa para crianças jovens e adultos como também as propostas 

pedagógicas. 

Pode-se observar a partir dessas reflexões que a interdisciplinaridade possibilita pontes 

entre a formação, o currículo e o ensino e aprendizagem gerando pesquisa. A espera 

vigiada, a ousadia foram marcas observadas entre os sujeitos envolvidos tendo como 

alicerce os efeitos de sentido da metáfora, a exemplo das atitudes lúdicas que podem ser 

fator qualitativo em jogos e no ato do brincar no currículo da educação da infancia. 

A metáfora torna-se relevante a partir do momento que as linguagens por meio dos 

signos transformam-se em pontes significativas e passarelas para aqueles estudiosos que 

com estas reflexões compartilham. Assim pode-se falar das metáforas traduzidas em 

retalhos de caráter simbólico e colchas que traduzem o pensar e agir onde se assenta as 

práticas dos que pesquisam educação. É possível por meio da formação tornar-se 

particularmente sensível aos meios com os quais suas práticas específicas envolvem; atos 

de produção, comunicação, organização e planejamento e uso de materiais simbólicos. Os 

jogos e brincadeiras acessíveis aos formadores tornam-se instigantes e enigmáticos 

arremessando variadas imagens para realizar um salto que transgride formas e 

funcionalidade de objetos em um faz-de-conta. Então o jogo, o brincar e a formação são 

metáforas vivas, contínua e processual e se expressa no simbólico e na pesquisa.  
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