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1 Proposição do problema
	A educação que é realizada nas escolas em todos os graus de ensino tem privilegiado a formação do intelecto, a transmissão do conhecimento, negligenciando outras dimensões igualmente importantes para a formação da pessoas humana: sensibilidade, amorosidade, intuição, transcendência. Nas escolas públicas principalmente, pode-se constatar um clima de desânimo e impotência dos professores diante da falta de motivação dos alunos, problemas de indisciplina, aliados a conflitos e mal estar entre os próprios docentes ESTEVE,J.M  ( 1999) refere-se a questão do mal estar docente mostrando as implicações na sala de aula e na saúde dos professores. , pessoal, pessoal administrativo e funcionários. Essa situação aponta para a necessidade de buscar-se novas formas de conceber a organização escolar, o aluno e o processo de ensino- aprendizagem. Surgem questões importantes a serem respondidas: Como fazer para criar uma mudança de visão nos professores, tanto com relação a si próprios quanto em relação a seus alunos, á escola e ao fim último da educação? Como integrar no processo educativo outras dimensões igualmente importantes para a formação do ser humano? O que é conhecer? Qual a relação entre o processo de conhecer e o processo de viver? Qual a preocupação existente nas escolas públicas, com a formação do aluno como ser de múltiplas dimensões e com o diálogo entre os diferentes campos de saber?
	A crise que permeia o sistema educacional parece ser reflexo da crise pela qual passa a civilização humana. Segundo CAPRA (1998, p. 36) observa-se que na nossa sociedade o conhecimento racional e tecnológico prevalece sobre a sabedoria intuitiva: a ciência sobre a religião, a competição sobre a cooperação; a exploração da natureza no lugar da conservação. Pode-se correr o risco de afirmar que  valorização dada ao pensamento racional na cultura ocidental, levou os professores a desvirtuarem o sentido da atuação docente: voltaram-se para a transmissão do saber perdendo de vista o conjunto unificado da formação humana e insistem na vigência de um modelo burocrático O modelo burocrático de organização é discutido por MOSCOVICI, F. (1999, p.110-111) ao qual contrapõe a organização holográfica.  de organização escolar que dá sinais de falência.
Portanto, é possível anunciar que o desafio neste século consistirá em aliar o científico e tecnológico à expansão de consciência do ser humano referente as dimensões pessoais e transpessoais de sua existência e a seu  papel como cidadão planetário, que pode encontrar na educação transpessoal e no modelo holográfico de organização escolar uma das vias para fortalecer na escola os laços de cooperação e solidariedade entre os seus membros, tornando-a um espaço sagrado de co-evolução coletiva.

2 Objetivo 
	Investigar a possibilidade de resgatar os sonhos e as esperanças dos educadores por meio de um processo de formação e pedagógica transdisciplinar e transpessoal que permitisse ao mesmo tempo a ampliação de consciência sobre si próprios como também em relação a seus alunos, à escola e ao fim último da educação.

3 Referencial teórico 
	Concepções norteadoras:
-	a vida é o fundamento da educação;
-	o processo de conhecer é o processo de viver: a autopoiése e a cognição unificam em si a força da vida e a atividade da consciência:
-	o amor constitui o fundamento biológico do social;
-	 a realidade é um nível de consciência: a linguagem, pensamento e consciência configuram a realidade.
Autores: Capra, Maturana & Varela, Assagioli, Bertolucci, Crema, Esteve, Fadiman & Frager, Freire, Gauthier, Grof, Mahoney, Monari, Rodhen, Sacristan & Gomez, Saldanha, Tabone, Walsh & Vaughan, Wilber, Weil.

4 Metodologia
4.1 Método
	A pesquisa-ação foi o método de conhecimento e intervenção.
Características: caráter participativo e democrático, observação participante, aspectos argumentativos, intervenção sistemática.



4.2 Local
Colégio Estadual Polivalente Ensino Fundamental e Médio de Ponta Grossa – Pr.

4.3 Participantes
38 professores 
976 alunos

4.4 Coleta de dados
	Ocorreu durante 40 encontros / dinâmicas de grupo. As observações e interpretações qualitativas foram registradas em diário de campo. As falas e os depoimentos orais foram gravados em fita cassete. Relatórios escritos, questionários e fotografias.

4.5 Estratégias
	Exercícios transpessoais, auto massagem, relaxamento, meditação, visualização criativa, técnicas expressivas pictóricas e ludopedagógicas, recortes e colagens, danças sagradas .

4.6 Fases
Inicial /exploratória
Principal: organização dos grupos
Ação / conclusão

4.7 Análise dos dados
Quanto a organização escolar os dados revelaram que:
-	havia desequilíbrio entre as tendências integrativa e auto afirmativa na organização escolar;
-	pouco entendimento das contradições entre a ordem e a desordem na organização escolar;
-	mágoas, ressentimentos, competição, falta de ética profissional entre os professores;
Quanto aos professores: 
-	dificuldades para enfrentarem os problemas do dia a dia da sala de aula;
-	dificuldades de relacionamento entre professor – aluno, e aluno - aluno;
-	falta de autonomia e criatividade no trabalho docente;
-	 problemas em relação a disciplina e ao uso da autoridade docente;
-	pouco autoconhecimento e autocuidado por parte dos professores.

5 Resultados
	A Educação Transpessoal imprimiu novos valores, conceitos e diretrizes para a educação.
Quanto aos educadores:
-	 adquiriram maior consciência sobre o seu poder de autodeterminação para a realização de seus sonhos pessoais e profissionais;
-	descobriram que professor e aluno podem co-evoluir no trabalho educativo;
-	tornaram-se mais observadores, pacientes, confiantes, criativos e amorosos em sala de aula;
-	passaram a ensinar o aluno a trabalhar sobre si, na sua auto estima, para se autodeterminarem na vida, compreendendo-se e ao outro;
-	 elevaram o nível de capacitação profissional na gestão de sala de aula e na prática de inter e transdisciplinaridade;
-	passaram a usar a transcendência como força de auto superação diante dos múltiplos desafios do cotidiano escolar;
-	recuperaram a motivação e o prazer de ensinar bem como a satisfação de serem integrantes daquela escola.
Quanto a organização escolar e o trabalho educativo:
-	acentuou-se a tendência integrativa na organização social da escola concretizando as esperanças de maior cooperação e solidariedade entre seus membros;
-	o trabalho educativo foi acrescido pelos aspectos lúdico e criativo;
-	a cognição e a intuição passaram a ser integradas nas atividades escolares por meio de poesias, poemas, cantos.
-	os limites da sala de aula foram expandidos para espaços abertos junto a natureza;
-	a consciência corporal, a expressão gestual, musical e dramática e o autoconhecimento passaram a fazer parte do currículo escolar.

6 Conclusão
	Concluiu-se que a mudança na educação só ocorre em conjunto com a transformação individual dos educadores. A escola como local de trabalho reflete as crenças individuais e coletivas daqueles que nela atuam. Esta pesquisa-ação possibilitou aos educadores romperem com padrões cristalizados de forma de pensamento e conduta que criavam um clima de mal estar geral entre todos que participavam da comunidade escolar, bem como uma nova performance, capacitando-os para melhor administrarem as situações de vida e especialmente de sala de aula.



Referências Bibliográficas
CAPRA, F. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 1998, p. 36. 

ESTEVE, J.M.  O mal estar docente: a sala de aula e a saúde dos professores. Bauru, S.P : EDUSC, 1999.

MOSCOVICI, F. Renascença Organizacional. 7a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, p. 110-111. 

RESGATANDO OS SONHOS E AS ESPERANÇAS DOS EDUCADORES: EDUCAÇÃO TRANSPESSOAL


LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

FIGURA


ORIGEM E PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA				RESULTADOS


FOTOS
									CONCLUSÕES



DESAFIO DA EDUCAÇÃO NESTE SÉCULO

FOTOS

OBJETIVO DESSE ESTUDO

FOTOS

REFERENCIAL TEÓRICO

FOTOS

ANÁLISE DE DADOS




METODOLOGIA UTILIZADA
FOTOS

