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Prefácio: “Uma didática da invenção”

Desaprender 8 horas por 
dia ensina os princípios. 

Manoel de Barros, em O livro das ignorãças1, sugere 
uma didática da invenção, título que tomamos do poeta para 
traduzir as nossas impressões sobre esta instigante coletâ-
nea, organizada por Akiko Santos, João Henrique Suanno e 
Marilza Vanessa Rosa Suanno. Entendemos esta compila-
ção como um encontro de pesquisadores que compartilham 
de uma perspectiva inovadora na educação. Trata-se de um 
círculo de diálogo entre professores de diversas áreas do 
saber e várias Instituições de Ensino Superior que buscam a 
tessitura de suas práticas cotidianas na conjugação de prosa 
com poesia.

Desaprender para reaprender é o que captamos da 
obra Didática e formação de professores: complexidade e 
transdisciplinaridade, cuidadosamente construída a várias 
mãos. Não se trata apenas de mais um projeto editorial, mas 
da sistematização e concretização de ideias, encontros e 
parcerias estabelecidos em diversos tempos e espaços da di-
nâmica acadêmica, tais como congressos, seminários, con-
ferências, bancas e reuniões de trabalho. Uma das formas 
de aprender é desaprender o que está cristalizado e enrije-
cido pelos hábitos e ações rotineiras que já não promovem 
a reflexão e o cultivo da sensibilidade para o incerto, para 
o relacional, para as não verdades da realidade complexa.
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O poeta, ao tratar de uma didática que promove a in-
venção, também propõe a desinvenção: “Desinventar ob-
jetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não 
pentear. Até que ele fique à disposição de ser uma begônia. 
Ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não 
tenham idioma”. Os autores da presente obra pretendem in-
dicar aqui palavras que não têm idioma. E o que isso signi-
fica? Significa pensar fora do quadro estabelecido, desesta-
bilizar a ordem reinante; perquirir a burocracia, flexibilizar 
a conduta rígida, ir além do que está estagnado. Ousar.

Desse novo idioma comum emergem ideias que não 
são triviais, palavras reinventadas com um novo sentido e 
significado, presentes na intersecção e interlocução das re-
flexões que constituem os 13 capítulos deste livro. Destaca-
mos algumas delas: paradigmas emergentes; diversidades; 
responsabilidade; atitude de abertura; igualdade de direitos; 
compreensão; realidades complexas; relações solidárias; 
criatividade; ética; liberdade; respeito; formação; amor; 
generosidade; partilha; sensibilidade; curiosidade; sonho; 
religação; encontro; saberes; diálogo; legitimidade; desco-
bertas; trajetórias; processo; ser. Essas palavras e expres-
sões podem desempenhar a mesma função de sempre, ou 
podem “pegar delírio”. Invocamos de novo o poeta, quando 
nos diz:

No descomeço era o verbo.

Só  depois é que veio o delírio do verbo.

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança 
diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para 
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cor, mas para som.

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira.

E pois.

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 
nascimentos – 

O verbo tem que pegar delírio. 

As reflexões aqui propostas sobre didática e formação 
de professores querem dar novo sentido às ações, represen-
tadas na poesia como verbo. Se o verbo ou as ações têm que 
pegar delírio, significa que devem provocar entusiasmo, en-
volvimento e compromisso. Quando isso não acontece, as 
palavras tornam-se jargões ou clichês, repetitivos, mas des-
providos de sentido, e, de tanta repetição, tornam-se símbo-
los reificados de uma prática. Trata-se de fazer do cotidiano 
“nascimentos”. 

ClEidE alMEida E izaBEl pEtraglia
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Apresentação
 

Os artigos que compõem o livro Didática e formação 
de professores: complexidade e transdisciplinaridade com-
partilham dos anseios de se buscarem novos rumos para 
viver e conviver em sociedade e, sendo todos docentes, no-
vos modos de aprender e ensinar. Com efeito, os autores 
apresentam suas interlocuções com conceitos emergentes 
e questões pedagógicas, propondo novos caminhos para a 
educação que contribuam com a formação do cidadão do 
mundo, integrado no todo que o cerca, com consciência, 
conhecimento e responsabilidade. 

Objetivando uma sociedade mais humana, igualitá-
ria, justa, emancipadora e solidária, os professores desen-
volvem uma visão integradora da realidade e dos fenôme-
nos estudados, articulando e  religando  conhecimentos. Ao 
transformar o modo de aprender e ensinar, essa visão des-
perta curiosidade pelo conhecimento, pela vida, pelo amor, 
bem como compromisso com as pessoas, com o social, com 
o meio ambiente, reconhecendo-se como parte de um todo 
cósmico. 

Esta coletânea é uma pequena amostra de como as 
ideias se difundem e se entrelaçam com as múltiplas cons-
truções cognitivo-emocionais dos docentes, dando lugar à 
criatividade, superando a estagnação e o aprisionamento a 
que estamos sujeitos.

Essa rajada de novos ventos nos desestabiliza mo-
mentaneamente, mas, como no tetragrama de Morin, or-
dem-desordem-articulação-organização, cada um de nós, 
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professores e estudantes, utilizando-se da estrutura cons-
tituída, interpreta, repensa, reconstitui-se, reequilibra-se e 
transforma-se para, por meio de sua ação pedagógica, trans-
formar, em comunhão, o pequeno universo da sala de aula. 
Nessa caminhada, somos todos aprendentes.

O capítulo que inicia a coletânea, “Didática Trans-
disciplinar Emergente”, da professora Marilza VanEssa 
rosa suanno, dá noção da amplitude continental do com-
prometimento dos acadêmicos com a reconstrução educa-
cional. Marilza apresenta e analisa os documentos-síntese 
de três eventos científicos, que se fundamentam em para-
digmas emergentes, a saber: a) Manifesto para a criação 
de um modelo pedagógico integral (Unesco-Madri, 2009); 
b) Contribuições e conclusões do II Fórum sobre Inovação 
e Criatividade (Barcelona, 2010); e c) Carta de Fortaleza 
(Fortaleza/Brasil, 2010).

O segundo capítulo, apresentado pelo professor José 
Carlos liBânEo, traz a didática como campo teórico e inves-
tigativo para discutir a tensão entre a exigência de provimento 
de escolarização formal e a necessidade de levar em conta as 
diversidades e diferenças individuais, sociais e culturais dos 
alunos. A didática, então, aparece na assunção de discutir o 
papel das práticas socioculturais e institucionais, haja vista a 
responsabilidade social da escola de possibilitar o conheci-
mento sistematizado e o desenvolvimento das capacidades 
individuais de cada aluno, além das suas necessidades indi-
viduais e sociais. Faz também a reflexão sobre a apropriação 
dos conteúdos disciplinares por parte dos alunos e sua relevân-
cia na análise das condições de vida destes e sua consequente 
atuação social. Propõe, frente ao entendimento das intencio-
nalidades políticas, éticas e didáticas do trabalho pedagógico, 
que as qualidades humanas, sociais e cognitivas, por meio de 



13

saberes públicos, devem ser discutidas em função da formação 
geral, permeando os conteúdos. Traz uma discussão de com-
plementaridade entre a universalidade e o relativismo, entre a 
ciência e a cultura, em uma atitude de abertura do professor no 
sentido humano e suas diferenças, possibilitando reorganizar 
a gestão da escola e sua metodologia de ensino. Retoma a es-
cola em seu papel de assegurar a democracia e a igualdade de 
direitos para todos os membros da sociedade, em uma ligação 
entre conhecimento teórico-científico e contextos particulares 
de cada aluno. Ressalta a importância da escolarização para a 
construção da justiça social e dos alunos como agentes trans-
formadores, agindo e pensando a partir do que aprenderam.

akiko santos, ana Cristina souza dos santos, ana 
Maria CrEpaldi ChiquiEri E sandra Barros sanChEz bus-
cam, no terceiro capítulo, na relação da abordagem analítica 
da teoria da complexidade (Morin) com a perspectiva me-
todológica da teoria da transdisciplinaridade (Nicolescu), a 
explicação do termo educação transcomplexa, percebidas 
como complementares, fazendo considerações acerca da di-
dática a partir do ensino dessas teorias. Trazem, dos saberes 
humanos destacados por Morin, princípios para pensar a di-
dática e, de Nicolescu, a lógica do terceiro incluído e a me-
todologia transdisciplinar para compreender e intervir nos 
fenômenos naturais e sociais. A educação transcomplexa é 
apresentada como metodologia interativa para a compreen-
são globalizada do conhecimento, que se apresenta discipli-
narmente fragmentado, fornecendo elementos à formulação 
de uma didática que propicie mudanças conceituais, não 
pretendendo substituir a forma disciplinar de ensino. Busca 
a relação todo-partes, texto-contexto e simples-complexo 
no nível pessoal e social, para que a transdisciplinaridade 
se manifeste em sua plenitude.
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O quarto capítulo, apresentado pelo professor riCar-
do antunEs dE sá, busca uma reflexão a respeito da concep-
ção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) à luz dos pres-
supostos da teoria da complexidade. A partir das reflexões 
de Edgar Morin, reflete sobre a superação do pensamento 
disjuntivo e separador, a fim de avançar na construção de 
uma concepção complexa da vida, do homem e do mundo 
que o cerca. Com esse olhar a nortear sua escrita, questiona 
a construção de um PPP pouco preocupado em valorizar 
os princípios cognitivos do pensamento complexo, em uma 
época em que se fazem necessárias profundas mudanças na 
civilização humana. Encontra na teoria da complexidade as 
contribuições necessárias para a construção de um PPP pre-
ocupado em religar relações e conhecimentos com impli-
cações mútuas, fenômenos multidimensionais e realidades 
solidárias, mesmo que conflituosas. Sugere a compreensão 
multidimensional do Homo sapiens/demens e suas relações 
com a natureza ambivalente, concorrente e antagônica, no 
sentido de superar a disjunção, a fragmentação e a compar-
timentalização, visando a trabalhar com o todo e com as 
partes sem os separar, visando à compreensão complexa do 
processo pedagógico e suas mediações.

João hEnriquE suanno, no quinto capítulo, faz uma 
relação do desenvolvimento da criatividade com a aborda-
gem transdisciplinar; focaliza prioritariamente o ambiente 
em que ocorrem os processos de ensino e aprendizagem. 
A abordagem transdisciplinar é apresentada como suporte 
adequado para esse tipo de trabalho no ambiente de sala 
de aula, pois extrapola a relação professor-aluno-conteúdo 
com vistas a uma relação humana, ética e social de todos 
os envolvidos nesse processo e com o meio que os cerca. 
Procura mostrar a sala de aula como um espaço de liberda-
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de, pertenência e participação desejada pelo aluno na cons-
trução de outros níveis de realidade, percepção e análise. 
Preocupa-se em mostrar a importância de um planejamen-
to organizado pela figura do professor, mas compartilhado 
e aberto a participações dos alunos que contribuem para a 
elaboração de um contrato de ensino e aprendizagem vol-
tado às necessidades de todos. O processo de ensino-apren-
dizagem nessa abordagem deve levar em conta fatores tais 
como a abertura, o trabalho, as emergências, o respeito ao 
indivíduo com o qual se relaciona, o respeito ao outro e 
a todo o meio em que se encontra. Esses fatores possibi-
litam o desenvolvimento de aprendizagens que vão muito 
além do planejado e elaborado pelo professor, presentes no 
planejamento realizado em conjunto no início do curso ou 
disciplina. Entende-se que esse modo de proceder implica 
ganhos que valem para a vida, aprendizagens que não se 
podem medir, perceptíveis apenas nas relações que estabe-
lecem no curso de uma vida.

Em um trabalho de cooperação internacional, Juan 
MiguEl Batalloso naVas (Espanha) E Maria Cândida Bor-
gEs dE MoraEs (Brasil) fazem, no sexto capítulo, uma refle-
xão sobre a psicopedagogia, suas orientações e dimensões 
em uma proposta de intervenção transdisciplinar. Abordam 
os problemas essenciais da pertinência do conhecimento e 
as consequências da negação da complexidade de orienta-
ção educativa. Veem a necessidade de uma nova visão psi-
copedagógica que, a partir do pensamento ecossistêmico e 
transdisciplinar, vá além da missão de melhorar os proces-
sos de ensino-aprendizagem, onde se detêm os profissionais 
dessa área, em uma busca de novos princípios e dimensões 
mais congruentes com as necessidades educativas do nos-
so tempo. Há que se perceber o desenvolvimento pessoal 
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além dos processos educativos. Entendem que a orientação 
educativa e a intervenção psicopedagógica, vistas a partir 
dessa perspectiva transdisciplinar, implicam considerar a 
natureza complexa dos processos que estão sendo tecidos 
em conjunto com a multidimensionalidade do ser huma-
no, amparados em mudanças metodológicas, ontológicas e 
epistemológicas.

EVErardo dE sousa luz faz, no sétimo capítulo, uma 
reflexão acerca da construção de um currículo integrado 
como um plano pedagógico que articula dinamicamente 
trabalho e ensino, teoria e prática, ensino e comunidade. Vê 
no ensino globalizado as contribuições da interdisciplinari-
dade, da transdisciplinaridade, o trabalho por projetos e os 
temas transversais, flexível, atento à formação do homem, 
motivado por debates e estudos no sentido de contribuir 
efetivamente para uma mudança da realidade. Encontra nos 
Decretos 2.208/07 e 5.154/04 uma tentativa de combater o 
reducionismo clássico, quando sugere a integração curricu-
lar como uma proposta de organização curricular. Propõe, 
então, os projetos de trabalho como uma alternativa meto-
dológica eficiente, capaz de tornar o processo educacional 
mais dinâmico, possibilitando mais significado ao que se 
ensina e se aprende, apontando que a mudança metodológi-
ca deve vir acompanhada de mudança epistemológica.

No oitavo capítulo, solangE Martins oliVEira Ma-
galhãEs reflete acerca da essencialidade do amor ao ser 
humano, presente na vida de cada um, em todas as suas 
relações estabelecidas. Vai além da ambiguidade do amor, 
quando afirma que só podemos conhecer um sentimento, 
qualquer que seja ele, se conhecemos a sua correspon-
dência inversa, sem a descartar, mas em um sentido de 
complementaridade. Busca no uso da lógica a ressignifica-
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ção constante desse sentimento, levando em consideração 
também a sua ilogicidade e incoerência para discorrer so-
bre o tema. Percebe o amor como uma manifestação trans-
gressora da lógica da eficácia e da trivialidade. Defende 
a ideia de uma rede afetivamente relacional e interdepen-
dente, ligando-se reciprocamente a tudo. Busca resgatar na 
educação a preocupação com a necessidade de recuperar 
os campos da ciência do amor e todas as suas formas de 
manifestação, assim como a gratuidade, a generosidade, a 
partilha, o saber cuidar, a caridade, a compaixão, a solida-
riedade, a cooperação, a criatividade, a corresponsabilida-
de e a liberdade.

ruth Catarina CErquEira riBEiro dE souza, no nono 
capítulo, busca na prática complexa e transdisciplinar a 
“reinvenção epistemológica” para o trabalho docente, ten-
do como consequências as suas repercussões pedagógicas 
e didáticas. Reflete sobre a prática docente como contexto 
de compreensão compartilhada dos participantes, em que 
a aprendizagem se constrói de forma cooperativa, em um 
grupo com vida própria. O ambiente de aprendizagem é 
visto como um espaço de construção do conhecimento em 
uma relação aberta e permanente, dialógica e de trocas 
simbólicas. É visto também como espaço que possibili-
ta a estudantes e seus formadores construir convicções e 
questionar o papel da universidade na emancipação e na 
quebra de paradigmas, compromissada com as rupturas 
paradigmáticas, questionando os processos hegemônicos 
de regulação e desprestígio do conhecimento pedagógico, 
acreditando em uma educação emancipatória e solidária. 
Reconhece que essa nova postura pedagógica exige mu-
danças profundas nas concepções dos atores, que eles se-
jam capazes de se debruçar sobre seus próprios pensamen-
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tos por meio da reflexão e da atitude metacognitiva, assu-
mindo-se, alunos e professores, como sujeitos da própria 
aprendizagem, superando a passividade e subserviência a 
que foram ensinados e submetidos. Afirma a necessidade 
do trabalho com afetividade, sensibilidade, emoção e com 
o corpo, em um fazer complexo da docência, recriando a 
realidade, a cultura e promovendo a contínua autotransfor-
mação.

EClEidE CuniCo FurlanEtto, no capítulo décimo, 
busca na alquimia bases para explicar os fenômenos que 
acontecem em sala de aula como elementos que auxiliam a 
aprendizagem dos alunos. Quando assim apresentada, su-
gere a autora, a disciplina desperta a curiosidade, a vonta-
de de viver uma nova experiência deslocada dos modelos 
convencionais de sala de aula. Apresenta aos alunos outras 
maneiras de conhecer e aprender, e estes se sentem des-
pertos para um processo árduo de busca do conhecimento. 
A autora entende o sonho como possibilitador da religação 
entre consciência e inconsciência, em uma perspectiva não 
linear, que parte de algo que se conhece em busca de algo 
não manifesto. Ressalta a importância do esforço coletivo 
na construção do conhecimento, baseado em signos linguís-
ticos e no uso do pensamento não dirigido, em uma pers-
pectiva junguiana. O encontro entre os opostos, pensamen-
tos dirigido e não dirigido, possibilita perceber uma terceira 
possibilidade, a do pensamento complexo apresentado por 
Morin, indo além da discriminação, tecendo, reunindo, in-
tegrando e interconectando as partes entre si e com a teia 
da vida. O vaso alquímico surge, então, como um local 
de encontro entre os atores que participam do processo de 
construção do conhecimento com suas elaborações simbó-
licas de mitos, das artes, de textos científicos e filosóficos, 
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ligados por fios invisíveis que favorecem experiências, pos-
sibilitando a emersão de produtos visíveis e invisíveis aos 
olhos, mudanças pelas quais passaram os sujeitos que com-
partilharam essa experiência.

Buscar, nas categorias teóricas da interdisciplina-
ridade, do letramento e da tecnologia, orientação para o 
trabalho realizado pelo professor é a intenção dos profes-
sores Maria José dE pinho E WagnEr rodriguEs silVa no 
texto apresentado no décimo primeiro capítulo. Baseados 
nessas categorias, refletem sobre a inovação do trabalho 
pedagógico desenvolvido na educação básica não como 
conteúdos disciplinares, mas como saberes conscientes do 
processo de implementação do projeto pedagógico. O ca-
pítulo é organizado em três momentos: o primeiro caracte-
riza a geração dos dados de pesquisa aqui apresentados. O 
segundo expõe algumas atividades didáticas realizadas no 
projeto pedagógico interdisciplinar focalizado, articulan-
do as noções teóricas das categorias apresentadas. O ter-
ceiro momento finaliza o trabalho com reflexões sobre a 
complexidade das respostas a serem produzidas pelas ins-
tituições de formação às demandas de inovação do mundo 
vivenciado. A interdisciplinaridade aparece como propos-
ta de organização curricular na formação de professores e 
compreende a realidade escolar visando a mudanças das 
concepções de leitura e escrita a partir das experiências 
dos alunos. As categorias apresentadas e discutidas em 
uma perspectiva integradora contribuem para a profissio-
nalização do professor, reconhecendo-o como agente de 
transformação e de propagação de práticas pedagógicas 
desencadeadoras do processo de ensino-aprendizagem 
que combatam a exclusão social, resultante das assime-
trias existentes na sociedade brasileira.
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hilda goMEs dutra MagalhãEs E Maria José dE 
pinho trazem, no décimo segundo capítulo, um estudo de 
caso sobre a importância da disciplina Interdisciplinaridade 
e Formação Docente, constante do Programa de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu em Letras – Mestrado em Ensino de 
Língua e Literatura – MELL, oferecido pela Universidade 
Federal do Tocantins – UFT. Tendo a interdisciplinaridade 
como eixo norteador, é apresentada uma proposta de tra-
balho coletivo desencadeador de profundas mudanças nas 
relações do homem consigo mesmo, com outros homens 
e com o mundo. As autoras entendem esse eixo norteador 
para além da teoria – pelo prisma da mudança pessoal an-
terior ao trabalho coletivo, pois percebem que não há como 
ser interdisciplinar sem ter uma atitude interdisciplinar, co-
operativa. Para tal, a capacidade de ouvir, compartilhar, ne-
gociar e argumentar com respeito ao ponto de vista do outro 
é fundamental como amadurecimento de si próprio para um 
diálogo com os outros. A competência de cada um na sua 
área de conhecimento é fator sine qua non para perceber e 
construir relações com outros saberes, o que lhes confere 
legitimidade científica nas descobertas contínuas, baseadas 
em estudos e reflexões, necessários para a prática realiza-
da. Encerram seu capítulo analisando o papel das autoras 
envolvidas no processo e o processo de crescimento, revisi-
tando suas consciências, exercícios profissionais e revendo 
conteúdos pessoais e teóricos, em um entrelaçamento con-
tínuo entre estes.

CariME rossi Elias traz no texto apresentado no dé-
cimo terceiro capítulo reflexões iniciais, mais ou menos nô-
mades, sobre relações entre aprendizagem, movimentos de 
desterritorialização/reterritorialização e autoria. Ele nasce 
de cenas cotidianas de sala de aula e procura refletir sobre 
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elas percorrendo um caminho que se faz ao ser trilhado. 
Parte de observações dos alunos que pensam suas próprias 
trajetórias escolares e de cenas que dizem respeito às reali-
dades escolar e social, entrelaçadas que são, no espaço da 
sala de aula, unidas pelo existir diante das tarefas escolares 
e seus modos de se comportarem diante destas, em vários 
lugares. Discute a unidade da língua como unidade política 
e sustenta que sua correta expressão é condição prévia para 
qualquer submissão às leis sociais. Questiona acerca da 
concepção de aprendizagem que as cenas expressam, como 
território e processo de integração, e, nessa perspectiva, su-
põe uma dimensão de autoria, viabilizando o aprender, a 
possibilidade de criação de outros modos de ser, pensar e 
experimentar.

Desejamos que essas ideias encontrem solo fértil para 
diálogos sobre didática e formação de professores, bem 
como para a construção de novas realidades, novos modos 
de aprender e ensinar.

 
akiko santos

João hEnriquE suanno

Marilza VanEssa rosa suanno

 

  

 

 


