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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
O SENACEM 2011 - Seminário Nacional do Ensino Médio: História, Mobilização, 

Perspectivas, surgiu com a pretensão de discutir as políticas governamentais do 
Ministério da Educação para o ensino médio e seus reflexos na escola, enfatizando as 
pesquisas desenvolvidas nas escolas públicas de ensino médio do Oeste Potiguar, através 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade (GEPEES), da 
Faculdade de Educação (FE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
e as pesquisas realizadas em outras instituições do estado, como a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
Contudo, a proximidade com as pesquisas de outras universidade do Nordeste, 
notadamente a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e Universidade Federal do Ceará (UFC), nos encaminhou para uma 
ampliação da proposta original. Essa ampliação ocorreu também por transcender os 
limites imediatos da Universidade e dialogar com o sistema estadual de ensino na figura 
da Secretaria de Educação do Estado do RN (SEEC-RN). 

O evento destina-se a estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, 
professores universitários, professores da rede estadual de ensino, gestores das escolas 
de ensino médio e das secretarias estaduais de educação e aos demais interessados em 
debater a temática.  Diante das múltiplas perspectivas que emanam do tema proposto os 
debates foram organizados em Grupos de Discussão (GD) para apresentações em 
formato de Comunicação Oral. Em paralelo foram oferecidos 14 minicursos sobre os mais 
diversos temas de interesse. 

O SENACEM 2011 configurou-se, como um momento de aglutinar pesquisadores 
de diversas trajetórias acadêmicas, predominantemente do Nordeste, mas com trânsito 
intelectual pelas diversas regiões brasileiras, tendo como foco a necessária relação  com o 
cotidiano escolar e com os docentes que ali atuam. 

 
 

Comissão Organizadora 
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RESUMO 
 

O PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - é um programa 
voltado para a formação de professores e que, por meio de ações nas escolas da rede 
pública, promove a melhoria da qualidade de ensino.  Objetivando apresentar a proposta 
do subgrupo de biologia, divulgar suas ações e promover a motivação e a integração dos 
bolsistas com os alunos da Escola Estadual Berilo Wanderley, foi realizada uma dinâmica 
como ferramenta lúdica abordando conteúdos de Biologia. Foram realizadas quatro 
apresentações no pátio da escola, com duração de quarenta minutos, durante quatro 
dias, nos turnos matutino e noturno. No turno matutino, 200 alunos do ensino médio 
participaram da atividade, sendo 100 alunos do primeiro ano, cinqüenta do segundo ano e 
50 do terceiro ano. No turno noturno, somente 40 alunos das turmas do Magistério e da 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) estiveram presentes. Foram distribuídas cartolinas 
aos alunos, previamente organizados em grupo, para escreverem livremente palavras 
relacionadas à biologia. Em seguida, os alunos elaboraram duas perguntas com as 
palavras escolhidas por eles. Por último, perguntas elaboradas pelos alunos foram 
selecionadas pelos bolsistas e arguidas à platéia. Voluntariamente, os alunos respondiam 
às questões discutindo e compartilhando as respostas. Após a dinâmica, o projeto foi 
apresentado aos alunos por meio de exposição de slides em data show. Como forma de 
estimular a participação dos alunos, foram distribuídos kits contendo material escolar 
para dois alunos que apresentassem a melhor definição para ações do PIBID na escola. A 
realização desta dinâmica de apresentação também foi importante para detectar as 

                                                           
1
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2
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3
 Aluna Coautora e bolsista PIBID/BIOLOGIA/UFRN, carolinepereir@hotmail.com; 

4
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5
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concepções, interesses e curiosidades dos alunos sobre conteúdos de biologia, 
mostrando-se adequada como uma ferramenta pedagógica. A apresentação aliada à 
dinâmica foi uma ótima forma de interação entre os alunos e bolsistas do programa, 
sendo os objetivos iniciais propostos alcançados.  
 

Palavras-chave: PIBID. Biologia. Atividade lúdica. Docência. Integração.  

INTRODUÇÃO 

O PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - é um programa 

voltado para a formação de professores e que, por meio de ações nas escolas da rede 

pública, promove a melhoria da qualidade de ensino.   

No ano de 2011, as escolas beneficiadas com a atuação do PIBID de Ciências 

Biológicas foram a E.E. Lourdes Guilherme e a E.E. Berilo Wanderley, onde os vinte 

bolsistas que fazem parte do programa dividiram-se entre as mesmas. Cada grupo 

atuante nas escolas ficou responsável por elaborar uma estratégia de apresentação e 

divulgação do programa, de tal forma que despertasse nos alunos o interesse e a 

motivação em conhecer e participar das ações promovidas pelo programa. Nesta 

perspectiva, os bolsistas da E.E. Berilo Wanderley utilizaram-se de uma dinâmica para 

apresentar as propostas do PIBID e promover a interação entre os alunos e também 

destes com os próprios bolsistas. 

Segundo Broilo (2006), é importante que haja um setor pedagógico na 

universidade ou programas pedagógicos, que são vitais para que ocorram mudanças na 

prática pedagógica do professor universitário. Essas intervenções são, portanto, 

mutuamente positivas entre a universidade, que formam professores bem mais 

preparados para seu exercício como educador, e para os alunos, que são beneficiados por 

meio das atividades e propostas diferentes de se pensar educação. 

Essa interação é importante porque os estudantes de escolas públicas veem o 

acesso à universidade como algo distante ou até inalcançável, tornando a lacuna entre as 

instituições de ensino ainda maior. Esta visão dos alunos se deve, em grande parte, à 

descrença que eles próprios têm no ensino público e, portanto, em si mesmos, os quais, 

muitas vezes, são desestimulados pelos próprios professores da escola. A informalidade 

deste tipo de abordagem lúdica sensibiliza os alunos e os deixa à vontade para poder 
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interagir entre eles e também com a Universidade, neste caso, representada pelos dez 

bolsistas PIBID atuantes na escola. 

Essas conexões estabelecidas entre o espaço escolar e as instituições superiores, 

segundo Marcello (1999), permite que os futuros professores aprendam e compreendam 

a escola como um organismo em desenvolvimento, sendo caracterizado por uma 

determinada cultura, clima organizacional, compostas por algumas funções de gestão 

necessárias para garantir seu funcionamento.  

A fim de promover essa conexão entre Escola-Universidade, optou-se pela 

utilização de uma dinâmica, devido a esta proporcionar uma maior comunicação e 

integração entre os participantes, pois, segundo Micheletti (2009).  

A dinâmica é a atividade que leva o grupo a uma movimentação, a um trabalho 
em que se perceba, por exemplo, como cada pessoa se comporta em grupo, 
como é a comunicação, o nível de iniciativa, a liderança, o processo de 
pensamento, o nível de frustração, se aceita bem o fato de não ter sua idéia 
levada em conta.  

Logo, percebe-se que vários aspectos comportamentais e intelectuais dos alunos 

podem ser observados na aplicação desta atividade lúdica.  

Segundo (MIRANDA 2001, p. 23), “por virem revestidas do car|ter lúdico, as 

dinâmicas proporcionam a descontração e a alegria necessárias para que se tornem 

experiências prazerosas”. Assim, promovem um estado de sensibilizaç~o para as 

possibilidades de aprendizagem que se abrem. Nesta perspectiva, a ludicidade da 

dinâmica pode ser utilizada para revelar o grau de aceitação e disposição que os alunos 

têm em aprender e participar de uma atividade que lhes é proposta. 

Neste trabalho de dinâmica em grupo, os alunos foram estimulados a expor seus 

conhecimentos e dúvidas referentes à Biologia, permitindo que os integrantes do grupo 

pudessem trocar informações entre si, opinar, sintetizar e organizar as suas ideias para 

que estas possam ser compreendidas e compartilhadas por todos. 

Logo, o objetivo deste trabalho foi de apresentar a proposta do subgrupo de 

Biologia, divulgar suas ações e promover a motivação e a integração dos bolsistas com os 

alunos da Escola Estadual Berilo Wanderley, por meio de uma atividade lúdica 

integradora.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A apresentação do programa foi realizada na Escola Estadual Berilo Wanderley, 

localizada no Conjunto Pirangi, Zona Sul de Natal. A apresentação foi dividida em dois 

momentos: primeiramente foi realizada a dinâmica e, em seguida, a apresentação oficial 

do programa aos alunos.  

Foram realizadas quatro apresentações no pátio da escola, três no turno matutino, 

nos dias 10, 11 e 12 de agosto, e uma no turno da noite, no dia 18 de novembro, com 

duração de aproximadamente quarenta minutos cada. No turno matutino, 200 alunos do 

Ensino Médio participaram da atividade, sendo 100 alunos do primeiro ano, 50 do 

segundo e 50 do terceiro. No turno noturno somente 40 alunos das turmas do magistério 

e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) estiveram presentes. A apresentação foi 

conduzida pelos dez bolsistas atuantes na escola.  

1º MOMENTO: REALIZAÇÃO DA DINÂMICA 

Primeiramente os alunos foram conduzidos pela professora supervisora do projeto 

até o pátio, onde os bolsistas se apresentaram e informaram o motivo da presença deles 

na escola (Figura 1). Em seguida, foram distribuídos, entre os alunos, pedaços de 

cartolinas (quadrados) de sete cores diferentes, da forma mais igualitária possível, de 

modo que formassem sete grupos, de acordo com as cores recebidas. Por exemplo, os 

alunos que receberam pedaços de cartolina verde formaram um grupo, e assim por 

diante. Após a formação, foi distribuída uma cartolina para cada grupo, onde os alunos 

foram orientados a escrever livremente palavras relacionadas à Biologia (Figura 2), e 

tiveram cinco minutos para executar essa tarefa. Ao término desta etapa da dinâmica, as 

cartolinas foram expostas na parede do pátio para que todos pudessem visualizar. Em 

seguida, os grupos tiveram dez minutos para elaborar duas perguntas utilizando-se de 

pelo menos duas palavras presentes na cartolina (Figura 3). Por exemplo, se tivesse 

escrito as palavras ar, terra e oxigênio, o aluno poderia formar a seguinte pergunta: “o 

oxigênio presente no ar é o g|s mais abundante na terra?”. Para isso, cada grupo recebeu 

uma folha de papel ofício, o qual foi entregue aos bolsistas ao final da elaboração das 

questões.  
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Por ultimo, algumas perguntas elaboradas foram selecionadas pelos bolsistas e 

arguidas à platéia. Voluntariamente, os alunos iam até à frente e respondiam à questão 

(Figura 4), discutindo e compartilhando com os demais. Se mais de um aluno se 

prontificasse em responder, pontuava aquele o qual elaborou a resposta mais completa, 

com a participação dos demais alunos presentes. A utilização da pontuação na dinâmica 

foi apenas uma forma de estimular a participação e competição saudável entre os alunos, 

o que proporcionou uma maior movimentação e instigação por parte deles.  

2° MOMENTO: APRESENTAÇÃO DO PIBID 

Terminada a etapa da dinâmica, o segundo momento da apresentação foi 

realizado. Por meio de exposição de slides e com o auxilio da data-show, retroprojetor e 

microfone, os objetivos e ações desenvolvidas pelo PIBID foram expostos aos alunos 

(Figura 5), com duração de, aproximadamente, dez minutos. 

Como forma de prender a atenção e estimular a participação dos mesmos, foram 

distribuídos kits (Figura 6) contendo material escolar - pasta, caderno, lápis, borracha, 

caneta, coleção, massa de modelar e régua - para dois alunos que, ao final, elaborassem a 

melhor definição sobre a finalidade do PIBID na escola, baseado na apresentação que 

assistiu. Esses dois momentos contemplaram a apresentação na escola e foram repetidos 

durante os quatro dias de execução.  

 

  

Figura 1: Explicação da dinâmica 

 
Figura 2: Elaboração das palavras 
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Figura 3: Elaboração das perguntas Figura 4: Aluna respondendo a questão 

  

Figura 5: Apresentação oficial do PIBID Figura 6: Alunas contempladas com kits 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Segundo Pacheco & Flores (1999), para que haja um novo paradigma para a 

formação de professores, se faz necessário o estabelecimento de novas relações entre as 

instituições responsáveis pela formação profissional e as escolas.  E estas relações devem 

ser estabelecidas de tal forma que seja estabelecida de igual pra igual, que haja o 

reconhecimento de interdependência entre universidade e escola básica.  

A utilização da dinâmica como ferramenta lúdica no incentivo à participação dos 

alunos nas atividades propostas resultou em uma excelente estratégia didática para o 

estabelecimento do primeiro contato entre os bolsistas do PIBID - Biologia da UFRN - com 

os alunos do Berilo Wanderley, em que estes se sentiram atraídos e motivados em 

participar, pois viram uma atividade diferente do ensino formal habitual da escola, o qual 

os alunos foram incluídos como peças fundamentais no andamento da apresentação, 

proporcionando-lhes o sentimento de importância diante do proposto, e os colocando na 

posiç~o de “atores”, ao invés de apenas ouvintes do processo.  

A realização da dinâmica não foi pensada limitando-se apenas em prender a 

atenção do aluno e estabelecer uma aproximação deles com os bolsistas, mas que 

pudesse indicar quais os conhecimentos, concepções, curiosidades, dúvidas e interesses 
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que esses alunos tinham e/ou tem em relação à Biologia. Observou-se, por exemplo, que, 

em todos os dias de apresentações, os alunos elaboraram perguntas sobre o processo da 

fotossíntese e a organizaç~o da célula: “o que é a fotossíntese?”; “ Quais os componentes 

da célula?”. O interesse dos alunos por esses temas pode refletir na importância que os 

mesmos dão a eles e/ou a dificuldade que esses alunos têm para compreender estes 

conteúdos, indicando aos bolsistas e professores a importância de criar métodos e 

ferramentas que facilitem a aprendizagem destes assuntos.  

Concepções alternativas também foram identificadas nas respostas dos alunos. 

Quando perguntado o que é a fotossíntese, uma das respostas foi: “É a maneira que as 

plantas têm de obter seu alimento. Ocorre em duas fases: a clara, na presença de luz, e a 

escura, na ausência de luz”. 

Nesta resposta, pode-se observar o conceito equivocado que muitos alunos 

apresentam sobre o que é a fotossíntese, uma vez que a planta necessita de luz em todo 

seu processo de obtenção de energia, e não apenas em uma fase. Percebem-se também 

os conhecimentos isolados que os alunos possuem diante deste tema, onde os mesmos 

não conseguem integrar e interrelacionar as duas fases como sendo parte de apenas um 

processo e ocorrendo de forma interdependente. Estas concepções e dificuldades que os 

alunos possuem em relação não apenas à compreensão da fotossíntese como também de 

outros conteúdos da Biologia denunciam a falta de preparo e atualização por parte da 

maioria dos professores, o que alerta para a necessidade de uma formação continuada 

para os docentes.  

Portanto, em apenas uma resposta, elaborada durante a dinâmica, pôde-se 

observar três fatores implicantes para o processo de ensino-aprendizagem: Concepções 

alternativas, dificuldade na integração de conteúdos e falta de preparo e atualização dos 

docentes.  

As diferenças nas participações dos alunos de níveis escolares distintos também 

puderam ser observadas com a realização da dinâmica. Enquanto os alunos dos primeiros 

anos do ensino médio elaboraram perguntas de níveis mais simples, como “qual a 

importância da fotossíntese?”, os alunos dos terceiros anos preocuparam-se em criar 

perguntas mais complexas, como, por exemplo, “Diferencie DNA de RNA”.  

Devido ao nível de dificuldade das perguntas dos terceiros anos ser mais elevado, 

poucos alunos se dispuseram a responder por não saber, por medo de errar ou a resposta 
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não está completamente correta, divergindo do comportamento dos alunos dos 

primeiros anos, cuja participação foi bem mais efetiva e impulsiva. Esta divergência de 

comportamento entre as duas turmas está associada principalmente à fase de maturação 

cognitiva a qual os alunos se encontram, sendo dos terceiros anos cognitivamente mais 

bem formados e estruturados, em contraste com os alunos dos primeiros anos, cuja 

maioria se encontra na fase da adolescência e, portanto, apresentam comportamentos 

bem mais impulsivos.  

Apesar das diferentes formas de interação dos alunos, variadas de acordo com o 

nível escolar encontrado, houve a participação efetiva na dinâmica, onde pouquíssimos se 

mostraram resistentes a não participar.  

Outro aspecto bastante importante que a realização da dinâmica proporcionou foi 

a capacidade de planejamento, organização e improvisação por parte dos bolsistas 

responsáveis pela execução da atividade, que tiveram de assumir uma postura séria e 

maleável diante das situações imprevistas que ocorreram durante a execução das 

atividades. Alguns ajustes tiveram que ser feitos e pequenas mudanças aconteceram 

durante os quatro dias de apresentação do projeto como, por exemplo, o 

estabelecimento de tempo para cada passo executado da dinâmica e a existência de um 

bolsista mediador, responsável por estabelecer o início e o término de cada tarefa e 

explicar as etapas da dinâmica aos alunos. Estes foram pontos que inicialmente não 

haviam sido pensados, mas que após a primeira apresentação se percebeu a necessidade 

de serem estabelecidos para o melhor andamento da dinâmica.  

Ao longo das apresentações, houve algumas perguntas as quais os bolsistas 

ficaram em dúvida sobre a resposta ou divergiam da mesma. Por este motivo elas não 

foram arguidas aos alunos, mas foram importantes para mostrar a necessidade e 

importância de o professor buscar sempre o conhecimento e atualização na sua área, não 

com a obrigação de saber de tudo, mas que possa sempre ir à busca de conhecer cada 

vez mais.  

Estas situações mostraram o quanto o professor precisa planejar bem sua aula, 

desde a mais tradicional até a mais diferente, e o quanto precisa estar atento e preparado 

para observar e contornar as diferentes situações que podem surgir diante da execução 

de uma proposta de aula ou outra forma de ensino-aprendizagem, para que sempre 

possa aperfeiçoar e otimizar sua proposta.  
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Segundo Wanderley (1999) a universidade é um lugar para se “cultivar e transmitir 

o saber humano acumulado”. Nesta perspectiva percebe-se o quanto que a educação 

básica é carente de projetos e ações de extensão que proporcionem a conexão entre os 

ensinos superior e básico. O PIBID é um dos poucos programas criados que tem como um 

dos objetivos estabelecer este estreitamento de relações entre esses diferentes níveis de 

ensino.  

Souza e silva (2003) falam sobre o desejo que os estudantes têm em cursar uma 

universidade e pôr em prática seus objetivos de vida. Portanto, a intervenção de um 

programa como este, que conecta os alunos de alguma forma com a universidade, é uma 

injeção de ânimo e motivação para que estes alunos possam enxergar o sonho de 

ingressar na universidade como algo real e alcançável.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dinâmica utilizada para apresentar o programa à escola foi uma ótima estratégia 

didática de integração dos alunos entre eles e com os bolsistas, o que pôde ser 

comprovado pela participação efetiva dos estudantes em todos os momentos da 

apresentação e também da satisfação que eles ficaram com a presença do PIBID na sua 

escola, tendo sido os objetivos iniciais deste trabalho alcançados.  

Também foi importante para aproximar escola de universidade, proporcionando 

aos alunos de escolas públicas perceberem que a universidade não é algo distante e 

intocável. A integração permitiu desmistificar esta barreira e estreitar essa lacuna que 

existe entre estas instituições de ensino.  
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RESUMO 

Objetivando apresentar as ações do Projeto PIBID – Biologia/UFRN na E. E. Lourdes 
Guilherme foi realizada uma apresentação lúdica, envolvendo teatro de fantoches e 
dinâmica, considerando o potencial desses instrumentos didáticos de promover a 
integração. Dez licenciandos de biologia e o supervisor participaram dessa ação que foi 
realizada na sala de vídeo, em quatro apresentações, para os alunos do ensino médio e 
ensino de jovens e adultos – EJA, dos turnos vespertino e noturno. A apresentação conta 
de quatro momentos distintos: primeiro momento uma peça com fantoches, no segundo 
momento, após o término da peça, ocorria à apresentação formal de cada bolsista, no 
terceiro momento era realizado a leitura do texto “A História do Beija Flor” seguido do 
quarto momento, a realização da dinâmica, na qual envolvia todos que se encontravam 
presentes. O roteiro da peça consistia da divulgação do PIBID Biologia, do objetivo do 
projeto e da importância da integração dos bolsistas com a realidade escolar 
exemplificando as propostas. A dinâmica foi baseada na história do beija-flor, consistia 
em colocar a água contida em copos descartáveis dentro de uma proveta, e que essa 
água representava o compromisso de cada um com o projeto, notando-se no final da 
dinâmica o aumento do volume de água, ultrapassando o nome meta marcado na 
proveta, simbolizando desta forma a contribuição de todos que compõem o projeto, 
possibilitando ao aluno se sentir parte integrante, participante e importante neste 
processo. Esta ação promoveu como resultado a integração dos participantes do projeto 
entre si e com a comunidade escolar. Conclui-se que o uso de atividade lúdica se mostrou 
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eficaz na divulgação do projeto por facilitar a clareza e apresentar simplicidade na 
transmissão das informações, possibilitando a compreensão das propostas por parte da 
comunidade escolar. 
 
Palavras chaves: PIBID – Biologia, integração, atividade lúdica. 
 

INTRODUÇÃO 

A integração universidade e escola hoje enfrentam o desafio de descobrir 

caminhos para superar obstáculos e construir as pontes entre as duas realidades (LUDKE 

& CRUZ, 2005), de um lado, a pouca articulação entre as várias atividades que constituem 

o currículo de formação dos licenciandos na universidade, de outro lado, a falta de 

projetos que fortaleçam os vínculos entre a Educação Superior e as instituições de 

Educação Básica, tornando a formação inicial muito teórica e pouco realista (BARCELOS & 

VILLANI, 2006). 

 De acordo com Almeida et al (2000),  

 
 A relação da parceria entre a universidade e escola básica pode ser, 

analogamente, interpretada como nuances das cores de um desenho: o 
contexto que permite caminhar pelos rabiscos e vislumbrar suas interações; o 
material em que se imprime o desenho; as dimensões da criatividade e das 
habilidades técnicas; a inspiração; a moldura que aprisionará ou libertará o 
desenho; a edição final do desenho e a sua apreciação pelo publico; enfim, 
fragmentos de uma figura que se constitui inteira pelos olhares que sobre ela 
lançamos. 

 
Nesta direção, torna-se imprescindível reconhecer a escola como espaço 

necessário para o desenvolvimento profissional baseado na troca de experiências entre 

universidade e escola, porque os saberes profissionais, que englobam conhecimentos, 

competências, habilidades e atitudes são mobilizados, construídos e incorporados 

somente na prática (TARDIF, 2000). Segundo Barcelos e Villani (2006), o problema mais 

difícil na relação universidade e escola, estar em articular professores, licenciandos e 

docentes universitários, de forma que experimentem um vinculo grupal, gerador de 

satisfação e capaz de modificar suas rotinas e estabilizar sua colaboração. 

De acordo com Souza (2007): “A utilizaç~o de recursos did|tico-pedagógicos na 

transmissão de conhecimento é de fundamental importância para proporcionar uma 

efetiva fixação da informação por parte do ouvinte. Divulgar é uma atitude que faz toda 

diferença na realização de um projeto e pensando nesta atitude os bolsistas do Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID, subprojeto Biologia, propuseram 

divulgar as ações deste projeto nas escolas conveniadas visando a integração entre os 

participantes. 

Durante muito tempo, atividades lúdicas, como por exemplo, teatro de fantoches, 

música e jogos, eram intimamente associados ao ensino infantil, contudo, a ludicidade 

vem sendo amplamente utilizada em todos os níveis de ensino por se tratar de um 

importante aliado no processo ensino-aprendizagem, viabilizando o acesso às 

informações de uma forma mais rápida, dinâmica e compreensível. 

  O teatro de fantoches é visto como instrumento que facilita a comunicação e a 

mediação do conhecimento, inserindo dinamismo a mensagem que se deseja transmitir 

(OCHÔA & MESTI, 2007). Os fantoches empolgam e atraem todos os tipos de público, 

devido ao seu caráter lúdico e popular, além de didático. A técnica da dinâmica é uma 

ferramenta a ser usada para promover a participação, porém seu uso deve ser orientado 

por objetivos específicos de uma determinada estratégia educativa (PERPÉTUO & 

GONÇALVEZ, 2000). 

Uma das grandes vantagens de se utilizar o teatro nas escolas é que um conceito 

que muitas vezes não é apreendido pelo aluno em termos conceituais pode ser alcançado 

em termos gestuais, visuais ou sonoros (HAUER, 2005). Além disso, tem a capacidade de 

envolver o espectador pelos seus cinco sentidos físicos, mas especialmente pelo lado 

emocional. Todas as funções da mente se voltam para o palco, para os bonecos. Toda a 

atenção é, então, concentrada na diversão e no aprendizado (GUERRA, GUSMÃO E 

SIBRÃO, 2004). 

Desta forma, este trabalho vê nas atividades lúdicas uma importante ferramenta 

de divulgação e transmissão de informação, que quando bem aplicadas eleva a 

capacidade de prender atenção do espectador facilitando a assimilação do conteúdo 

exposto. O presente artigo tem por objetivo relatar a primeira intervenção dos alunos 

bolsistas do PIBID/BIOLOGIA/UFRN, na Escola Estadual Lourdes Guilherme, que foi 

realizada por meio de atividades lúdicas, com intuito de promover a integração dos 

participantes do projeto, alunos bolsistas, supervisor e coordenador, com a comunidade 

escolar, e de conhecer e compreender a importância do uso de atividades lúdicas como 

instrumento didático motivador e facilitador da aprendizagem. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 A divulgação do projeto PIBID/BIOLOGIA na Escola Estadual Lourdes Guilherme, 

Natal/RN, foi realizada de forma lúdica, envolvendo teatro de fantoches e dinâmica, 

considerando o potencial desses instrumentos didáticos de promover a integração, além 

de ser de fácil aplicação, desperta nos espectadores o prazer em aprender, além de 

causar motivação e estímulo. Teve como público alvo os alunos do ensino médio e ensino 

de jovens e adultos – EJA, dos turnos vespertino e noturno. Esta atividade foi realizada 

nos dias 9 e 10 de agosto de 2011, na sala de vídeo da escola, no período da tarde as 14:40 

hs e no período da noite as 20:15 hs, com duração média de 20 min., sendo realizadas  2 

apresentações em cada turno. 

Para a realização desta intervenção junto à escola, para a confecção dos fantoches 

e estrutura do palco foram utilizadas bolas de isopor, pistola de cola quente, fios de lã, 

olhos artificiais, tecidos, TNT, cartolinas, EVA colorido, para a dinâmica o material utilizado 

foram copos descartáveis para café, uma proveta e água. Foram necessários ainda os 

recursos áudio visuais, como data-show, microfones, caixa de som e um computador, 

material este cedidos pela escola. 

A apresentação foi realizada em 3 (três) etapas distintas. No primeiro momento, 

foi exibida uma peça com teatro de fantoches, confeccionada pelos bolsistas, a qual 

explicava de forma descontraída e resumida os objetivos do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID, bem como suas ações na escola. A encenação 

contou com três personagens, sendo dois alunos a “Lourdes” e o “Guilherme”, e o 

Professor “Girafales”, intitulada de “O PIBID est| aqui!”. A peça representava cenas de 

encontro de alunos nos corredores da escola e na sala de aula de acordo com roteiro pré-

elaborado. Na encenação da peça, após algumas explicações, o professor “Girafales” 

convida os demais bolsistas do projeto a entrarem “na sala de aula”, e continua a explicar 

o projeto, encerrando com um convite a participação dos alunos da escola. O segundo 

momento iniciou com a apresentação de cada bolsista ao público (alunos da escola), 

seguido da apresentação do supervisor do projeto da escola e da coordenadora de área. 

Um espaço para esclarecimento de dúvidas foi aberto ao público.  A terceira etapa 

consistiu na realizaç~o de uma din}mica, intitulada “A História do Beija Flor” (Figura 1). A 

dinâmica inicia com a leitura da história por um bolsista, acompanhada pelos alunos por 
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meio de imagens no data show. Após a leitura do texto realizamos uma dinâmica baseada 

nesta história. Previamente, foram organizados 20 copos pequenos contendo água e 

entre os copos uma proveta marcada com o nome “meta”, sobre uma mesa no centro do 

espaço.  Os alunos foram convidados a contribuir para encher a proveta com a água até a 

tingir o nome meta. A água representa o compromisso de cada um com o projeto, no final 

nota-se o aumento do volume de água, ultrapassando o nome meta, simbolizando desta 

forma a contribuição de todos que compõem o projeto. Essa atividade visou possibilitar 

ao aluno se sentir parte integrante, participante e importante nas ações do PIBID na 

escola.  

 

A História do Beija Flor

... Era uma vez uma floresta num lugar longínquo, onde o Homem ainda não
tinha chegado. Nessa floresta viviam muitos animais de diferentes espécies, tamanhos,
cores e feitios. Era ainda o tempo em que os animais falavam.

Certo dia, houve um incêndio, um grande incêndio, como nunca antes havia sido
visto. Perante a tragédia, o pânico instalou-se. Os animais fugiam num alvoroço, cada um
procurando, da melhor forma possível, fugir às chamas, ao fumo sufocante e ao intenso
calor que se fazia sentir, só pensando em colocar-se a salvo o quanto antes.

Mas... naquele cenário caótico, de desespero e medo coletivo, um pequeno
animal teve um comportamento diferente. Na sua fragilidade, na sua singela figura, um
beija-flor voava até ao lago e, com o seu pequenino e aguçado bico, recolhia, uma a uma,
lenta mas persistentemente , gotinhas de água atrás de gotinhas de água, que ia depois
deixando cair sobre o incêndio que lavrava cada vez mais descontrolado.
Um outro animal, observando intrigado o comportamento do pequeno beija-flor,
interrompeu a sua fuga e perguntou:

- Beija flor, mas tu estás louco? Porque te arriscas assim? Tu achas verdadeiramente que
vais conseguir apagar o incêndio dessa forma?

OBeija flor respondeu então:

- Não... claro que não, eu sei que o meu pequeno esforço não será suficiente para apagar
este incêndio tão grande mas... eu estou apenas...
a cumprir a minha parte!

 
 
Figura 1. Texto: A História do Beija Flor. 
Fonte - http://nasmargensdosonho.blogspot.com/2005/03/histria-do-beija-flor.html 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir das observações e narrativas dos alunos constatamos que a apresentação 

do PIBID na Escola Estadual Lourdes Guilherme atendeu as expectativas iniciais dos 

bolsistas, uma vez que os alunos da escola conseguiram compreender o que é o 

programa, qual seu objetivo, e qual o público alvo, e conheceram as atividades que 

seriam desenvolvidas pelos bolsistas na escola. 
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A integração de três atividades lúdicas proporcionou uma sequência lógica e 

compreensível para os alunos. A metodologia lúdica facilita a assimilação e a 

interpretação do que está sendo informado, transformando-a em aprendizado (SOUZA et 

al, 2010).  

A apresentação do teatro de fantoches, a história do Beija flor e a dinâmica da 

água na proveta, possibilitaram a interação com os alunos de todas as turmas, atendendo 

a dois fatores preocupantes dessa apresentação, que eram o tempo mínimo estipulado 

por orientação da diretora da escola, e a forma lúdica necessária nesta ocasião, 

característica essa que marcou demais nossa apresentação, já que alguns bolsistas 

argumentavam que teatro de fantoches seria uma abordagem infantil para o público alvo 

(Figura 2 A, B, C e D). Percebemos, portanto que nossos resultados corroboram com 

Salomão et al (2007) quando referem-se que  as atividades lúdicas podem ser aplicadas a 

diversas faixas  etárias e que  a variável dessa aplicação está na modificação de 

procedimentos, metodologia desenvolvida e na estratégia a ser ministrada, que devem 

ser de acordo com as necessidades especificas de cada faixa etária.  

 

 
Figura 2. ( A) Apresentação da peça – “O PIBID est| aqui!”. Personagens da peça – (B) Prof. Girafales; (C) 
Lourdes; (D) Guilherme. 

 
 A primeira apresentação, destinada aos alunos do turno vespertino do ensino de 

jovens e adultos, foi um momento de grande expectativa por parte dos bolsistas, pois 

A B C D 
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não fazíamos idéia de como seria aceita a nossa abordagem, porém os alunos se 

mostraram empolgados, no início riram bastante com a apresentação de cada 

personagem, já que os nomes dados aos bonecos eram sugestivos e bem familiares, e 

com alguns pontos da narrativa do texto (Figura 3). Fatos estes que nos proporcionaram 

certo alívio, pois a expressão facial dos alunos era de positividade a abordagem, 

facilitando desta forma a fluidez da continuidade da apresentação. Isso mostra que a 

utilização do teatro de fantoches apresenta a capacidade de dinamizar o processo de 

assimilação, conferindo um melhor aproveitamento no processo de ensino, pois prende a 

atenção e desperta a curiosidade e o interesse em aprender o que está sendo transmitido 

(SOUZA et al, 2010). 

 

 
  Figura 3.  Reação dos alunos durante apresentação do teatro de fantoches. 
 

Na realização da dinâmica do Beija Flor, que conta a história de um beija-flor que 

tentou apagar um incêndio na floresta levando água em seu bico, representou um 

momento reflexivo sobre o compromisso de cada um para alcançar os objetivos do PIBID. 

Da mesma forma, ocorreu a participação de muitos alunos que participaram 

voluntariamente. Essa dinâmica consistia na mesma essência do texto, em que se 

esperava que cada um tomasse a atitude de pegar um copo descartável com água e 

derramá-la numa proveta para atingir e/ou ultrapassar uma linha vermelha que 

simbolizava uma meta a ser alcançada pelo comprometimento e participação de todos os 

bolsistas do PIBID e toda a comunidade escolar, principalmente os alunos.  

Foram realizadas mais três apresentações após essa primeira, sendo duas à noite 

neste mesmo dia, e mais uma à tarde no dia 10 de agosto, para os alunos do ensino 

médio. A cada apresentação ficava mais fácil passar a mensagem, em todos os horários 
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foram superadas as expectativas, principalmente na atividade onde se fazia necessária a 

participação dos alunos, que era o caso da dinâmica, uma atividade onde o trabalho em 

grupo era o mais importante, eles participaram, no começo, um pouco acanhados, mas 

no final, a grande maioria acabou participando e nos ajudando a atingirmos a meta 

estabelecida, dessa forma concretizando e mostrando seu interesse em se fazer parte 

desse projeto. 

Durante as apresentações foi perceptível a diferença da participação dos alunos 

entre os turnos, pôde-se perceber que os alunos da noite foram mais receptivos, levaram 

mais a sério o teatro de fantoches, tiveram mais iniciativa na dinâmica, inclusive houve 

participação também de professores, ao contrário do turno da tarde, em que os alunos 

eram mais “brincalhões”, conversavam nas explicações e se mostraram menos 

interessados ao que ocorria na exibição do projeto. Um ponto notório que despertou 

bastante a atenção dos bolsistas foi a presença e a participação dos alunos com 

necessidades educativas especiais, sendo os primeiros a compartilharem da dinâmica e 

com isso contribuir para a meta a ser atingida. Estes alunos foram aplaudidos pela 

participação, fato este de grande importância diante da escolha das metodologias 

abordadas, a qual promoveu a inclusão e valorização de pessoas com necessidades 

educativas especiais juntamente com a proposta de igualdade a todos (Figura 4 A, B e C). 

Isso mostra que as dinâmicas quando empregadas como procedimento didático auxiliam 

na introdução de elementos importantes dos conteúdos a serem transmitidos e 

estimulam o trabalho coletivo, além de ajudar a desinibir, incentivar a organização e a 

expressão de idéias (SILVA et al, 2005). 

 

   
Figura 4. (A e B) Participação dos alunos com necessidades educativas especiais no momento da dinâmica. 
(C) Aluno sendo aplaudido por sua iniciativa em colaborar com o projeto. 

 

A B C 
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Um dos pontos importantes dessa apresentação foi a familiarização dos bolsistas 

com a comunidade acadêmica, pois a apresentação foi realizada para todas as turmas 

desejadas, ocorrendo ainda a participação dos professores e alguns funcionários da 

escola, os quais avaliaram positivamente a apresentação, considerando-a de forma 

criativa e objetiva. Porém, nossos objetivos só foram alcançados mediante a interação 

dos bolsistas no momento de elaboração e aplicação do projeto, o qual estimulou o 

desenvolvimento de habilidades dos mesmos. A integração do grupo ocorreu de forma 

espontânea a partir da escolha da abordagem com fantoches, pois para isso foram 

necessárias horas de dedicação a confecção dos fantoches, elaboração do texto da peça, 

e do mural da apresentação, corroborando com Pastore et al (2011), a qual salienta que o 

teatro contribui com a auto-expressão, ao oferecer meios que se desenvolvam a 

espontaneidade, a imaginação, a percepção, a observação e, consequentemente, a 

criatividade. 

Desta forma a articulação universidade e escola em situações concretas de ensino 

e reflexão passam a ser um meio capaz de promover a construção da autonomia 

profissional e intelectual tanto dos profissionais da educação, em exercício, como dos 

futuros professores envolvidos nesse processo, e ainda, dos docentes da universidade, de 

modo que essa interação deva ser relativamente longa, na qual se possa propor, executar 

e avaliar o conjunto de suas ações científico-pedagógicas (ALMEIDA et al, 2000). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o uso de atividade lúdica se mostrou eficaz na divulgação do 

projeto, por facilitar a clareza e apresentar simplicidade na transmissão das informações, 

possibilitando a compreensão das propostas por parte da comunidade escolar, 

corroborando com o fato de que uma atividade lúdica convenha como instrumento 

facilitador da compreensão em uma apresentação não formal de determinado assunto. 

Além disso, possibilitou a integração entre os bolsistas e estimulou o desenvolvimento de 

habilidades dos mesmos durante a elaboração do projeto. A experiência abriu a 

possibilidade de resultados altamente promissores, como a introdução à realidade 

escolar dos licenciandos e o início de uma colaboração mais estreita entre a universidade 

e a escola. 
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RESUMO 

Objetivando orientar e mostrar de forma didática sobre a importância da higienização das 
mãos antes e após usar o banheiro, bem como a prevenção de doenças, realizamos um 
experimento com os alunos da Escola Estadual Lourdes Guilherme para observação do 
crescimento de microrganismos em placas de petri contendo Agar nutriente. Dez alunos 
de cada turno (vespertino e noturno) participaram da experiência, na qual foram feitas 
coletas das mãos dos alunos e do ambiente em placa de petri contendo meio de cultura 
nutritivo para crescimento de microrganismos. A coleta foi realizada da seguinte maneira: 
Coleta das Mãos: nas condições em que se encontravam no momento, após utilizar o 
banheiro, lavadas com água e lavadas com água e sabão; Coleta do Banheiro: na entrada 
do ambiente, dentro da cabine próximo ao vaso com tampa fechada, dentro da cabine 
próxima ao vaso com tampa aberta e em contato com a torneira. As placas foram 
transportadas para a estufa do laboratório de ensino de Microbiologia do DMP/CB/UFRN 
e incubadas por 24 horas a 37° Graus. Após a verificação dos resultados os alunos 
receberam material de estudo e instruções dos bolsistas/PIBID para a realização das 
apresentações nas salas de aula visando à socialização dos resultados entre os demais 
alunos para sensibilizá-los quanto à importância da higiene das mãos e prevenção de 
doenças. Os alunos fizeram questionamentos sobre a falta de material higiênico no 
banheiro e tomaram a iniciativa de reunir os servidores, coordenadores e a diretora da 
escola para apresentar o experimento e reivindicar melhorias na higiene dos banheiros, 
comprovando a conscientização formada através da experiência vivenciada.  

Palavras chave: bactérias, higiene, integração. 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto foi realizado na Escola Estadual Lourdes Guilherme, situada em 

Pirangi na Zona Sul de Natal, com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a 

importância de hábitos higiênicos, principalmente com as mãos após utilizar o banheiro.  
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Dados apresentando pela UNICEF (United Nations Children’s Fund.) mostram que 

as maiores vítimas de infecções respiratórias agudas e doenças diarréicas são crianças 

menores de cinco anos de idade. E, para reduzir esse número de ocorrência é preciso 

mudança de hábito: lavar as mãos com água e sabão após usar o banheiro e antes de 

preparar os alimentos para prevenir contaminações por microorganismos. Através dessa 

prática é possível reduzir em mais de 42% as doenças diarréicas e 25% as infecções 

respiratórias, pois interrompe o ciclo de contágio dos patógenos.  

Sabendo que o banheiro é o local onde as pessoas fazem a higienização pessoal 

completa, desde o banho até os cuidados com a higiene bucal e portanto é o ambiente 

que mais oferece riscos de contaminação, sendo de total importância os cuidados básicos 

de limpeza. A higienização das mãos após a utilização do banheiro, bem como, antes de 

realizar qualquer refeição é de extrema importância, pois nossas mãos são as primeiras a 

tocar e pegar praticamente tudo o que observamos, fazendo com que elas estejam 

sempre em contato com as mais variadas bactérias que podem prejudicar a saúde. Por 

isso é importante desenvolver atividades de sensibilização para que os alunos 

desenvolvam os hábitos saudáveis de higiene. 

Por trata-se de educar para higienização das mãos buscou-se uma prática 

participativa para que as orientações façam a diferença para o aluno trazendo maiores 

conhecimentos. Atividades como esta é fundamental para facilitar e aproximar os 

discentes do conhecimento científico sobre higienização fazendo com que esse hábito 

seja colocado em prática de tal maneira a contribuir numa melhor qualidade de vida. Ao 

perceber que simples hábitos podem salvar vidas os alunos serão estimulados a pôr em 

prática essa ação.  

De acordo com ROGERS (1985), o professor não é mais visto como o possuidor do 

conhecimento, transferindo as informações para os seus alunos. Ele é visto como um 

facilitador, onde o aluno é que aprende e não o professor que ensina não tendo 

importância o que é aprendido, e sim como ele aprende. A função professor facilitador é 

estimular o aluno a adquirir curiosidade e a buscar conhecimentos. Nesse tipo de 

atividade o docente é fundamental na estimulação e facilitação da aprendizagem. 
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PIMENTA e ANASTASIOU (2002: 195) dizem o seguinte: “a respeito do método de 

ensinar e fazer aprender (ensinagem) pode-se dizer que ele depende, inicialmente, da 

vis~o de ciência, de conhecimento e de saber escolar do professor”. 

Algumas crenças generalizadas apostam na maior eficácia da aprendizagem a 

partir do interesse e iniciativa do aluno do que de tais atributos por parte do professor 

(ALMEIDA, L. S 2002). Ainda segundo Almeida, podemos antecipar que aprendizagens 

mais profundas ou significativas se conseguem por meio de métodos de ensino-

aprendizagem que possibilitem e reforcem a iniciativa do aluno, o seu sentido de 

descoberta e uma construção de conhecimento a partir da análise e resolução de 

problemas concretos. Por sua vez, BRUNER (1986) fala na participação guiada, na qual 

mestre e aluno participam numa negociação de significado compartido, ou seqüência de 

respostas mútuas contingentes. A verdadeira ênfase do aluno como construtor do seu 

próprio conhecimento surge com as teorias cognitivo-construtivistas da aprendizagem, 

que imprimem um caráter determinante às concepções prévias dos alunos. (ALMEIDA, L. 

S. 2002). 

LUCKESI (1994: 155) enfatiza questionamentos ao debater sobre os procedimentos 

de ensino no cotidiano escolar:  

“Ser| que nós professores, ao estabelecermos nosso plano de ensino, 
ou quando vamos decidir o que fazer na aula, nos perguntamos se as 
técnicas de ensino que utilizaremos têm articulação coerente com 
nossa proposta pedagógica? Ou será que escolhemos os 
procedimentos de ensino por sua modernidade, ou por sua facilidade, 
ou pelo fato de dar menor quantidade de trabalho ao professor? Ou, 
pior ainda, será que escolhemos os procedimentos de ensino sem 
nenhum critério específico?” 

 Deve-se considerar que as formas e procedimentos pelo qual o aluno aprende 

envolve análise de conteúdo, habilidades para a execução e os objetivos que se pretende 

alcançar, escolhendo atividades e procedimentos que se adapta melhor ao aluno. 

Este trabalho consiste no relato de um projeto intitulado “M~os limpas, corpo 

saud|vel” desenvolvido pelos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência) da área de biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

em uma escola pública estadual conveniada de Natal. Tendo em vista a importância de se 

ter uma boa higienização para prevenir doenças e envolver o aluno como participante no 
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processo da aprendizagem, propomos uma seqüência de atividades sobre o crescimento 

microbiano visando à sensibilização dos alunos para a importância da higiene das mãos na 

prevenção de doenças.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado na Escola Estadual Lourdes Guilherme, localizada na 

zona sul de Natal no segundo semestre de 2011. Teve como público alvo os alunos do 

ensino médio e ensino de jovens e adultos – EJA, dos turnos vespertino e noturno. As 

atividades consistiram na realização de um experimento sobre o crescimento microbiano 

em placas de Petri, seguida de fundamentação teórica sobre higiene e saúde, finalizando 

com a divulgação dos resultados na escola.   

Inicialmente foram selecionados cinco alunos de cada turno sendo previamente 

escolhidos pelo professor de biologia supervisor do PIBID na escola, para participar do 

projeto. As atividades foram realizadas concomitantemente nos dois turnos.  Para a 

realização do experimento utilizamos 16 placas de Petri contendo o meio de cultura Agar 

nutriente que é uma mistura de nutrientes necessários ao crescimento bacteriano, sendo 

oito placas para cada turno. Sabão líquido e papel toalha também foram usados para 

demonstração da lavagem correta das mãos e papel filme para acondicionar as placas. 

Reunimos os alunos participantes no laboratório de ciências para explicar o projeto e 

fazer uma exposição dialógica dos fundamentos teóricos (Figura1) sobre a definição de 

microrganismos, com ênfase nas bactérias, doenças causadas por estes microrganismos, 

prevenção de doenças, dados estatísticos sobre a ocorrência de mortes e curiosidades. 

Para realização do experimento os alunos foram encaminhados ao banheiro para coleta 

do material em placa de petri contendo meio de cultura nutritivo, previamente preparado 

no laboratório de ensino de microbiologia da UFRN. O material foi coletado das mãos dos 

alunos nas seguintes condições: mãos sujas, mãos lavadas com e sem sabão, e após fazer 

uso da descarga do vaso sanitário. Para isso os alunos tocavam os dedos das mãos nas 

referidas condições sobre o agar nutritivo contido na  placa de petri (Figura 2a).  Também 

foi coletado material no ambiente do banheiro, deixando as placas expostas por alguns 

minutos na entrada do mesmo, dentro da cabine do vaso sanitário, próximo a ele, com a 

tampa fechada e aberta, ao ativar a descarga. A torneira do lavatório também foi incluída 

na coleta. As placas foram identificadas, envolvidas com papel filme e incubadas na estufa 
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por 24 horas a 37° Graus para obtenção do crescimento microbiano no laboratório de 

ensino de Microbiologia do DMP/CB/UFRN. 

Após o período de crescimento, as placas foram levadas à escola onde foi feita 

análise e discussão dos resultados obtidos com os alunos participantes (Figura 2b). 

Previamente, foi elaborado um panfleto pelos bolsistas do PIBID/BIOLOGIA intitulado 

pelo mesmo nome do Projeto “M~os limpas, corpo saud|vel” que foi distribuído e usado 

pelos alunos visando consolidar os conhecimentos sobre tema. Os alunos foram 

orientados para fazer a divulgação dos resultados nas salas de aula, de forma a 

contemplar toda a escola (Figura 2c). Por fim, a culminância foi realizada por meio da 

confecção de cartazes pelos alunos, sobre as etapas e resultados do trabalho, seguidos 

de exposição num mural da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       a b                                                c  

 

 

Figura 1- Exposição dialógica dos fundamentos teóricos 

antes da realização da atividade prática com os alunos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise das placas foi feita por meio de observação do crescimento microbiano a 

olho nu. Os resultados revelaram que houve maior evidência de crescimento nas placas 

incubadas com mãos sujas (Figura 3a) do que com as mãos lavadas com sabão (Figura 4) 

onde não foi observado crescimento bacteriano. Também foi observado maior 

crescimento microbiano nas placas quando expostas ao vaso sanitário com tampa aberta 

(Figura 3b) do que com a tampa fechada ao acionar a descarga. Na torneira, foi 

observado grande desenvolvimento bacteriano (Figura 3c).  

Os resultados foram discutidos com os alunos participantes e os mesmos 

instruídos para fazer a apresentação em todas as salas visando a socialização dos 

resultados com a comunidade escolar. Os alunos comentaram sobre os microorganismos, 

doenças causadas por eles, importância da higienização das mãos, mostrando as placas 

de petri utilizadas no experimento para enfatizar os resultados (Figura 5a). 

Os alunos mostraram mais interessados e confiantes mostrando domínio dos 

conteúdos a cada apresentação realizada, convencendo aos colegas sobre a importância 

da higienização para a saúde. Isso só enfatiza que atividades como esta proporcionam 

uma aproximação da ciência com os discentes deixando de ser abstratos os assuntos 

abordados. A interação entre o experimento e o conteúdo é importante, pois é possível 

usar essas atividades para explicar ou ilustrar princípios ou modelos científicos (GASPAR, 

2005). 

 

De acordo com KRASILCHIK (2005), a atividade prática promove uma interação 

social mais adequado, motivadora e eficiente. Visto que é possível observar durante uma 

experiência que ao fazer uma pergunta é quase certo que todos os alunos participem. 

Isso pode ser explicado através da análise da resposta, que envolve o aluno com a 

atividade e o mesmo obtém uma resposta diretamente da natureza.  

Figura 2- Algumas etapas dos procedimentos realizados com os alunos: (a) Realizando 

a coleta das mãos nas placas de petri; (b) Observação dos resultados obtidos nas 

coletas; (c) Orientação para realização da apresentação nas salas de aula.  
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         Como essa experiência foi possível provar que se faz necessário uma boa 

higienização das mãos ao utilizar o banheiro e que é fundamental acionar a descarga com 

a tampa do vaso fechada para evitar a dispersão de microrganismos. E através desse 

simples hábito evita-se o desenvolvimento de doenças causadas por microrganismos.  

Um fato importante desse projeto foi que os alunos participantes tiveram a 

preocupação em apresentar o trabalho para servidores e direção da escola (Figura 5b) 

como forma de convencer e alertar para a colocação de sabão nos banheiro para que a 

higienização das mãos fosse feita adequadamente e a direção sentiu sensibilizada e 

atendeu ao pedido dos alunos após análise do grau de importância. Esses alunos foram 

motivados através de uma prática que envolve questões relacionadas ao cotidiano e a 

saúde promovendo uma ação a todos da escola de cuidados com a saúde. 

BUROCHOVITCH & BZUNECK (2004: 37) discorre que “a motivaç~o intrínseca refere-se à 

escolha e realização de determinada atividade por sua própria causa, por esta ser 

interessante, atraente ou, de alguma forma, geradora de satisfaç~o”. A motivaç~o pode 

ser entendida como um processo e, como tal, é aquilo que suscita ou incita uma conduta, 

que sustenta uma atividade progressiva, que canaliza essa atividade para um dado 

sentido (BALANCHO e COELHO, 1996). 

PELIZZARI et al (2002) ao discorrer sobre a aprendizagem significativa, sua 

importância e suas vantagens na construção do conhecimento sugere a participação ativa 

do aluno, supondo a sua protagonização na aquisição de conhecimentos, de maneira que 

estes conhecimentos não sejam simplesmente transcritos do professor ou do livro mas, 

que sofram uma reformulação pessoal. 

De acordo com os PCN (1995), a Organização Mundial da Saúde intitula as escolas 

como colaborados da promoção da saúde aquelas que, dentre outras ações, provêem um 

ambiente que favorece a aprendizagem não só na sala de aula, mas também em áreas 

destinadas ao refeitório, banheiros e recreio. De forma que para melhorar a qualidade na 

educação é preciso que os alunos tenham acesso aos conhecimentos relevantes para o 

exercício da cidadania. 

Para finalizar o projeto os alunos construíram um cartaz sobre as etapas do 

trabalho, os resultados obtidos, para exposição em um mural na escola, visando a 
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socialização com a toda a comunidade escolar (Figura 6). Ao longo do tempo, a escola 

tem mostrando significações à sua função social. E atualmente, apresenta-se como um 

espaço social desenvolvendo processos de ensino/aprendizagem envolvendo ações de 

natureza diversa, envolvendo o cotidiano. Essa mudança possibilita inclusão de práticas 

educativas (saúde, cotidiano) que gera nos alunos um significado na aprendizagem ao 

relacionar o assunto abordado com a sua vivência. E assim, os discentes participam mais 

das atividades mostrando interesse em aprender. 

 

  a     b       c 
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Figura 3- Evidências de crescimento bacteriano nas placas incubadas: (a) Contato das 

mãos suja; (b) Contato com a torneira; (c) Exposição da placa ao vaso com a tampa aberta. 

                       Figura 4- Ausência de crescimento bacteriano nas mãos limpas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento do presente trabalho foi possível concluir que o trabalho 

de informação com vistas à prevenção de doenças através de bons hábitos é 

extremamente pertinente, e, possivelmente, interfere em novas atitudes. 

Essa atividade mostrou que a participação ativa dos alunos é fundamental para o 

ensino-aprendizagem. Com isso, os discentes tornaram-se estimulados a buscar novos 

conhecimentos, como também ampliar conhecimentos sobre o assunto abordado na aula 

prática, gerando uma mudança comportamental relacionada à higiene.  

Sabendo-se que o número de mortes decorrente de doenças causadas pela falta 

de higienização adequada das mãos é bastante elevado, atividade desta natureza torna-

se fundamental, uma vez que a lavagem das mãos de forma correta é considerada um 

método efetivo na prevenção de doenças.  Portanto, esse hábito deve ser aplicado não só 

antes de após utilizar o banheiro, mas também antes de qualquer refeição e, antes e 

Figura 5– Divulgação dos resultados do trabalho pelos alunos: (a) apresentação nas 

salas de aula; (b) Apresentando à coordenadora e a diretora da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Cartazes confeccionados pelos alunos para socialização 

das atividades desenvolvidas no projeto. 



 1084 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

depois de cuidar de pessoas doentes para evitar propagação de microrganismos e/ou 

agravamento da doença.  

Com essa prática os alunos viram os seres presentes no banheiro e conheceram a 

importância de adquirir hábitos relacionados à higiene das mãos. Além de promover uma 

experiência com participação ativa dos alunos na qual causa uma aprendizagem 

significativa, maior interação com a ciência e interação entre os próprios alunos. 
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UMA PROPOSTA PARA ENSINAR MÉTODOS DE SEPARAÇÃO USANDO NA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA PRODUÇÃO DE VINHO 

 

Márcia Cristina Nascimento18 
Fabiana Roberta Gonçalves e Silva19 

Cláudia Regina Xavier20 
 

 
RESUMO 

A aprendizagem dos conceitos químicos de maneira contextualizada, busca promover 
uma inter-relação entre os conhecimentos de sala de aula e os fatos-situações presentes 
no cotidiano, a fim de agregar significado. Neste trabalho foi dada uma abordagem 
simplificada referente à teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, no que se refere 
à utilização das concepções previas dos alunos na construção do novo conhecimento. Foi 
abordado a produção de vinho, procedimento presente no afetivo, cognitivo e 
psicomotor dos estudantes, com os conceitos químicos de separação e classificação de 
misturas. Tendo como objetivo contribuir para o ensino de química, apresentando uma 
metodologia contextualizada e não geradora de resíduos potencialmente tóxicos. Teste 
escrito e entrevistas foram realizados com alunos da 1ª série do Ensino Médio de uma 
escola da rede privada de Campo Largo-PR. No total foram utilizadas seis aulas de 50 
minutos, organizadas de forma a verificar através de questionário as concepções prévias. 
A aplicação da metodologia se deu pela abordagem do contexto histórico e social do 
vinho, elucidação dos métodos de fabricação artesanal e industrial, atividade 
experimental de produção e confecção de relatório, após 10 meses foi novamente 
aplicado questionário para tentar comprovar a aprendizagem significativa. Os 
questionários aplicados evidenciaram uma mudança conceitual, de atribuição 
macroscópica para microscópica, na etapa de filtração da uva macerada. Onde posso 
colocar o uso do papel filtro como retentor de sólidos em geral, para analise do tamanho 
do poro e das partículas em suspensão.Já os relatórios demonstraram acréscimo de 
motivação nas aulas, dado a participação e interesse verificados, assim como a 
argumentação referente a cada fenômeno observado. 
 

Palavras chave: Aprendizagem significativa; produção de vinho; métodos de separação. 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Este trabalho busca inicialmente promover uma superficial abordagem referente à 

teoria da aprendizagem significativa. 

Seu precursor foi DavidAusubel, médico-psiquiatra e professor Emérito da 

Universidade da Columbia. Ele dedicou sua carreira a psicologia educacional e, após se 
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aposentar, teve seu trabalho refinado e testado pelo professor de Educação Joseph D. 

Novak. 

Ausubel é um representante do cognitivismo, sua teoria é baseada na premissa de 

que o aluno apresente informações cognitivas preliminares e potencialmente 

significativas, essas informações são bases essenciais para que ocorra uma 

aprendizagem. Neste processo, cabe ao docente identificar essas cognições estudantis já 

armazenadas, a fim de organizar, integrar e ancorar para novas informações. 

Numa visão mais ampla da citada anteriormente, Novak parte da ideia que 

educação seja um conjunto de experiências cognitivas, afetivas e psicomotoras.  Um 

evento educativo deve, portanto, ser resultado da interação com troca de significados e 

sentimentos entre aprendiz e professor, onde os conceitos deverão ter potencial 

significado e estarem embutidos em uma cultura, sociedade ou contexto histórico. 

Segundo Ausubel e Novak, para a ocorrência de uma aprendizagem significativa o 

aprendiz deverá ter uma predisposição.Novak ainda cita que: 

”A aprendizagem significativa subjaz a integração construtivista entre pensamentos, 

sentimentos e ações que conduzem ao engrandecimento humano.” 

Conhecer, portanto as cognições do aprendiz, interagir com elas e com o 

sentimento inserido, é premissa para que a aprendizagem com significado, autonomia e 

criticidade aconteça, não concebendo ao estudante fechar portas e direcionar respostas, 

pois as decisões e conclusões são tomadas num processo de partilha e coletivização. 

A atenção de Ausubel esta voltada para aprendizagem da sala de aula, do dia a dia 

do estudante, e a influencia do que o aluno já sabe com suas experiências (denominado 

para Ausubel de subsunçor), para posteriormente processar e organizar novas 

informações. 

Neste trabalho serão utilizados os subsunçores referentes à fabricação de vinho e 

os processos envolvidos, dado a frequência desta atividade na região. No processo de 

aprendizagem, as análises e interpretações das etapas serão discutidas e condicionadas 

para a geração de novos conceitos. 

CONTEXTO SOCIAL, HISTÓRICO E ECONÔMICO 



 1088 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

 O Paraná conta hoje com 7500 agricultores que produzem cerca de 100 mil 

toneladas de uva por ano. A fruta é a terceira em volume de negociações e a primeira a 

gerar renda aos agricultores, em torno de R$ 175 milhões em 2008.  

Estas observações nos colocam num contexto em que utilizar a fabricação de 

vinho para aprendizagem dos conceitos químicos, fazendo uso dos conhecimentos 

prévios presentes no cognitivo e sentimental dos estudantes, poderá ser significativo. 

Tem-se como referência a Cidade de Campo Largo – PR, sede de uma das maiores 

vinículas do país, destacando-se a relação da cultura dos estudantes com a fabricação de 

vinhos a até mesmo pelo cultivo da uva, bastante evidente. 

ESTUDO DE CASO 

Segundo Goode e Hatt, o método do Estudo de caso “n~o é uma técnica 

específica. É um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto 

social estudado”. 

YIN afirma que "o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre 

o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas". 

O método, muitas vezes, é colocado como sendo mais adequado para pesquisas 

exploratórias e particularmente úteis para a geração de hipóteses. 

O estudo de caso aqui apresentado tem a intenção de analisar de forma 

aprofundada um grupo pequeno de indivíduos e verificar a eficiência da produção de 

vinho para a aprendizagem significativa. O grupo analisado corresponde a 15 alunos de 1ª 

série do Ensino Médio de uma escola da rede privada de Campo Largo-PR. A verificação 

da aprendizagem significativa se deu pela aplicação de dois questionários, um inicial para 

avaliar as concepções previas e outro após 10 meses. 

A metodologia das aulas se deu por constante discussão e colocação dos 

subsunçores dos alunos, nestas discussões ocorreu aabordagem interdisciplinar do 

conteúdo de separação, colocando desde a presença do vinho entre os gregos atésua 

fabricação atual e os efeitos do álcool no organismo. 

Durante a produção do vinho as etapas de separação envolveram: 



 1089 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

- Coleta dos grãos de uva a serem macerados, verificando as sujidades presentes e os que 

já estavam em decomposição (maceração); 

 

- Maceração para homogeneização do material; 

 

- Repouso por sete dias para fermentação, caracterizada por se tratar de uma reação 

irreversível; 

  

- Filtração do mosto em peneira e em papel filtro. 
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Em todas as etapas foram discutidas no grupo as modificações observadas e o 

procedimentos a serem realizados. 

Os questionários aplicados evidenciaram uma mudança satisfatória nas 

concepções, de atribuição macroscópica para microscópica, em que observa-se o uso do 

papel filtro como retentor de sólidos em geral, para análise do tamanho do poro e das 

partículas em suspensão, sugerindo o uso de peneira para a filtração, devido ao poro ser 

maior. Outra observação está relacionada à importância da lua na fabricação, tendo em 

vista sua influência evidenciada nas marés e não na composição da uva. Já os relatórios e 

as entrevistas clínicas, demonstraram acréscimo de motivação nas aulas, devido à 

participação e interesse verificados, assim como uma melhor argumentação referente a 

cada fenômeno observado. 

No questionário foi abordado os conceitos químicos e sua contextualização, em 

perguntas como, por exemplo: 

- durante a fermentação o que ocorreu com a aparência do sistema? E como 

separar? Nesta questão 10 dos 15 responderam que houve uma reação que deixou o 

sistema heterogêneo e 7 complementaram que como se observou uma decantação seria 

necessário filtrar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização das concepções previas dos alunos é fator primordial para que se 

obtenha novos conceitos. Estas novas concepções são obtidas não de maneira imposta 

ou como verdade absoluta, mas sim construídas, discutidas e analisadas. Os aspectos 

cognitivos e sentimentais demonstraram-se essenciaispara uma maior participação e 

interesse na aprendizagem. A motivação em realizar o experimento, os questionamentos 

e considerações sobre seus conceitos prévios causaram um engrandecimento humano 

recíproco entre os presentes, quando discutiam em grupos. Além da formação de novos 

conceitos sobre, as separações de misturas e a evidência de uma reação química, 

alterando o aspecto macroscópico ou visual do sistema. 

Cabe ressaltar a consciência ambiental inserida nesta atividade de laboratório, 

visto que neste caso o resíduo gerado não apresenta um potencial tóxico, de forma que 

foi utilizado como adubo orgânico. 
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PRÁTICAS DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA NO CURSO TÉCNICO 
INTEGRADO EM INFORMÁTICA NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS 

 
 

Claudiane Felix de Moura21 
 
 
RESUMO 
 
Considerando a importância do ensino de língua inglesa para o curso técnico integrado 
em informática, buscamos refletir sobre qual metodologia seria mais apropriada para os 
alunos deste curso na modalidade de jovens e adultos. Para isso, partimos da hipótese de 
que o aprendizado seria mais eficaz se os textos utilizados nas aulas estivessem voltados 
para a área da informática, explorando diferentes gêneros e tipologias textuais. Nesse 
sentido, esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de práticas de leitura 
em língua inglesa que possam auxiliar no aprendizado deste idioma tão necessário para o 
estudo da informática. A pesquisa está fundamentada nos estudos que tratam da 
educação profissional de jovens e adultos no Brasil (BRASIL, 2006 e 2007; CIAVATTA, 
2005; FRIGOTTO, 2005; MOURA, 2006; OLIVEIRA, 2007, MOLLICA & LEAL, 2009) e nas 
pesquisas que tratam do ensino de língua inglesa para o ensino médio (BRASIL, 2002; 
MOITA LOPES, 2006; MARCUSCHI, 2008; KLEIMAN, 1993 e 1996; KOCH, 1996; SOLÉ, 
1998). Esta pesquisa foi realizada com a participação de 39 alunos do curso técnico 
integrado em informática do nível médio na modalidade de jovens e adultos do IFRN do 
campus Pau dos Ferros. Após um semestre de aulas, os alunos foram solicitados a 
responder um questionário de avaliação sobre a qualidade dos textos e do material 
didático que eles estavam utilizando. A avaliação dos alunos corroborou nossa hipótese 
inicial: o aprendizado da língua inglesa torna-se mais prazeroso e interessante quando os 
alunos praticam a leitura de textos que exploram os conhecimentos referentes à área da 
informática, mostrando também a importância da contextualização do ensino e da 
interdisciplinaridade. Esta pesquisa pode trazer várias contribuições, tanto para a área de 
ensino de jovens e adultos quanto para a área de ensino de leitura em língua inglesa. 
 
Palavras-chave: língua inglesa, ensino de leitura, educação de jovens e adultos 

 

INTRODUÇÃO 

Desde que a educação de jovens e adultos (EJA) foi iniciada no Brasil pelos jesuítas 

no período colonial, e ainda hoje, os professores se deparam com a dificuldade de 

encontrar materiais de ensino que sejam voltados para o público em questão. 

Inicialmente, os materiais utilizados para a alfabetização de jovens e adultos eram as 
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mesmas cartilhas utilizadas para a alfabetização das crianças. No entanto, a educação de 

jovens e adultos tomou um novo rumo a partir das ideias inovadoras de Paulo Freire, que 

propunha uma prática educacional voltada para uma educação libertadora, com foco na 

reflexão crítica e social do aluno (FREIRE, 2005).  

Portanto, Paulo Freire foi um dos primeiros pesquisadores da área da educação a 

entender que os materiais voltados para o ensino de jovens e adultos deveriam ser 

diferentes dos materiais utilizados para a educação de crianças e adolescentes em idade 

regular de aprendizado. O material a ser utilizado no ensino da EJA deve considerar 

aspectos específicos deste público, como o contato direto com o mundo do trabalho e 

suas vastas experiências nos âmbitos familiar, social e profissional.  

No entanto, percebe-se que esses aspectos não são contemplados no ensino da 

EJA no ensino médio devido a fatores como: a falta de experiência dos professores com 

essa modalidade de ensino, pois os cursos de licenciatura não oferecem orientações de 

ensino para este público, e também pela falta de tempo de alguns professores de 

prepararem seu próprio material, visto que muitos são solicitados a assumir várias turmas 

de alunos. Dessa forma, muitos professores acabam utilizando livros que já estão prontos 

e que foram preparados para o ensino médio de alunos adolescentes que estão em 

processo de formação para a vida e para o mercado de trabalho.  

Diante desse contexto de desafio constante, os professores de todas as disciplinas 

necessitam de um material que possa auxiliar a sua prática. No caso específico desta 

pesquisa, os professores de língua inglesa do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte) necessitam de um material que possa auxiliar o 

aprendizado da língua no contexto específico do curso de Informática para o PROEJA 

(Programa Nacional de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos). Nesse sentido, esta 

pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de práticas de leitura em língua 

inglesa que possam auxiliar no aprendizado deste idioma tão necessário para o estudo da 

informática nesse contexto de ensino. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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É importante destacar que somente a partir da constituição de 1988 a educação 

tornou-se um direito para o público de jovens e adultos no Brasil (MOURA, 2006). A partir 

de então, a educação para jovens e adultos tornou-se responsabilidade do poder público, 

que deveria ofertar esse nível de ensino para aqueles cidadãos que não tiveram acesso a 

ele no período da infância e/ou adolescência.  

Essa oferta de ensino é de extrema importância para o nosso país, pois sabe-se 

que a história da nossa educação apresenta altos índices de analfabetismo, repetência e 

abandono escolar, motivos que levam muitos jovens e adultos a permanecerem fora das 

escolas e, com isso, comprometem seu desempenho como indivíduos profissionais, 

sociais e políticos.  

 

A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com 
atributos sempre acentuados em conseqüência de alguns fatores 
adicionais como raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, 
quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, pescadores, 
jovens, idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores 
informais são emblemáticos representantes das múltiplas apartações 
que a sociedade brasileira, excludente, promove para grande parte da 
população desfavorecida econômica, social e culturalmente. (BRASIL, 
2007, p. 11) 

 

Assim, acompanhando as mudanças na educação profissional do Ensino Médio, o 

Decreto Nº 5.478 instituiu, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA (BRASIL, 2005). 

Apesar da exigência da oferta de EJA, as escolas não estavam bem preparadas 

para atuar neste campo. Os professores não possuíam uma formação adequada capaz de 

integrar os três campos que envolvem o PROEJA: o ensino médio, a formação profissional 

técnica e a educação de jovens e adultos. Os professores não estavam bem orientados e 

também não havia material didático elaborado para as necessidades específicas do 

PROEJA.  

O Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007) considera que os materiais 

did|ticos s~o “todos os recursos de apoio { mediaç~o pedagógica baseados no uso das 

tecnologias de comunicação e interação para a produção e veiculação das propostas 
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pedagógicas.” (61). Além disso, o Documento também apresenta algumas orientações 

acerca das características que os materiais didáticos do PROEJA devem apresentar. 

Segundo o Documento, é necessário que os materiais:  

 Abranjam os conteúdos mínimos a serem estudados; 

 Possam ser abordados sob enfoque de cada área do conhecimento; 

 Possibilitem compreender o contexto em que os alunos vivem; 

 Atendam as condições intelectuais e sociopedagógicas dos alunos; 

 Produzam nexos e sentidos; 

 Permitam o exercício de uma pedagogia problematizadora; 

 Garantam um aprofundamento progressivo ao longo do curso; 

 Privilegiem o aprofundamento e a ampliação do conhecimento do  
  aluno. (50) 

 
Segundo os Par}metros Curriculares Nacionais (PCN), “a competência primordial 

do ensino de línguas estrangeiras modernas no ensino médio deve ser a da leitura e, por 

decorrência, a da interpretação (BRASIL, 2002, p. 97). Ao tratar das razões para o estudo 

de uma língua estrangeira no currículo escolar, Moita Lopes (2006, p. 134) defende que a 

habilidade leitora é a que demonstra um objetivo mais autêntico para o aprendizado, pois 

é a única habilidade que os alunos podem continuar desenvolvendo fora do contexto 

escolar. 

Assim, a habilidade leitora é a que mais se aproxima dos objetivos dos alunos, 

tanto para o desempenho no curso quanto para o exercício de suas profissões, pois 

através de textos que contenham assuntos voltados para a sua área de estudo, os alunos 

não apenas estudam a língua de forma contextualizada como também aprendem sobre a 

Informática e o léxico específico desta área. 

Considerando que a língua é uma forma de interação social, entendemos que o 

único objetivo para o ensino da língua inglesa na escola seja o de promover uma interação 

entre os alunos e a própria língua, mostrando, na prática, as diversas formas de interação 

que a língua proporciona aos seus falantes através dos mais variados gêneros e tipos de 

texto. 

Bakhtin (2003, p. 261-262) apresenta a noção de gênero explicando que: 
 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, preferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 
da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo 
(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por 
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sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo e a construção composicional – estão 
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 
determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 
mas cada campo da utilização elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.  
 
 

Marcuschi (2003, p. 22) define tipo de texto como:  

 

uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza 
lingüística da sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos 
verbais, relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de 
meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, 
exposição, descrição, injunção. 
 
 

Assim, consideramos que a compreensão dos aspectos que determinam os 

variados tipos e gêneros contribui para a compreensão dos textos não apenas quanto ao 

conteúdo, mas também quanto à sua função comunicativa e social. Dessa forma, como 

uma mediadora das interações sociais, a língua só se manifesta por meio de textos 

(MARCUSCHI, 2009) e, para esta pesquisa, adotamos a definição de texto apresentada 

por Porto (2009, p. 18): “Texto é uma produç~o verbal (oral ou escrita), dotada de 

unidade temática, coerência argumentativa, coesão interna, cujo sentido é construído 

solidariamente por quem o produz, por quem o interpreta e pelo conjunto discursivo já 

existente na sociedade.” 

Como se pode perceber, a leitura é uma atividade complexa que envolve diversos 

aspectos: o fisiológico, o cognitivo, o afetivo, o discursivo, entre outros. Dessa forma, 

podemos indagar: como se poderia ensinar essa atividade tão complexa de maneira 

simples? Como se poderia ensinar algo que é pessoal, e ao mesmo tempo social, através 

do estímulo externo do professor?  

O Guia de Livros Didáticos do ensino médio para 2012 (BRASIL, 2011) sugere que o 

ensino da leitura em LE seja planejado de forma a viabilizar o desenvolvimento das 

diversas estratégias de leitura. Na ficha de avaliação dos livros didáticos o documento 

apresenta a seguinte orientação: 

No que se refere à compreensão leitora, a coleção: 12. Propõe atividades 
de: Pré-leitura? Leitura, que contemple uma efetiva interação texto-
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leitor? Pós-leitura? 13. Trabalha estratégias, tais como localização de 
informações explícitas eimplícitas no texto, levantamento de hipóteses, 
produção de inferência, compreensão detalhada e global do texto, 
dentre outras? Em caso positivo,especifique quais. 14. Propõe atividades 
que estimulem a leitura crítica? (MEC, 2011, p. 13) 

 

Dessa forma, tanto o documento citado acima quanto os autores que tratam do 

ensino da leitura em LE sugerem que o trabalho com a habilidade leitora seja direcionado 

para o desenvolvimento das estratégias de leitura. Nesse sentido, tratarei a seguir das 

diversas estratégias de leitura, apresentando seus conceitos e definições, os tipos de 

estratégias e a maneira como elas podem ser ensinadas para auxiliar o aluno a 

compreender textos em LE de forma autônoma e possibilitar a transformação do 

aprendizado da leitura em leitura para aprendizado (CARRELL, 2004, p. 1). 

Para esta pesquisa, adotarei a definição de estratégias de leitura proposta por 

Kleiman em sua obra Oficina de Leitura (1993, p. 49):  

Quando falamos de Estratégias de Leitura, estamos falando de 

operações regulares para abordar o texto. Essas estratégias podem ser 

inferidas a partir da compreensão do texto, que por sua vez é inferida a 

partir do comportamento verbal e não verbal do leitor, isto é, do tipo de 

respostas que ele dá a perguntas sobre o texto, dos resumos que ele 

faz, de suas paráfrases, como também da maneira com que ele manipula 

o objeto: se sublinha, se apenas folheia sem se deter em alguma parte, 

se passa o olhos rapidamente e espera a próxima atividade começar, se 

relê.  

 

Bortoli (2002) esclarece que as estratégias de leitura devem ser ensinadas com o 

objetivo de facilitar o trabalho do leitor. A autora também afirma que as estratégias não 

estão sujeitas de forma exclusiva a determinados tipos de conteúdos ou de textos, mas 

que podem ser utilizadas de forma flexível para qualquer situação de leitura. Além disso, 

as estratégias também auxiliam o leitor na busca de outros caminhos quando ele 

encontra dificuldades na compreensão do texto. 

 

METODOLOGIA 

 

O processo de elaboração do material didático teve início com a leitura dos 

pressupostos básicos acerca do ensino de língua inglesa e de elaboração de materiais 
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didáticos. Esse processo iniciou-se em agosto de 2010, quando recebemos duas turmas de 

PROEJA em Informática para lecionarmos a língua inglesa. Nesse contexto, consideramos 

o ensino da língua inglesa numa abordagem instrumental, ou seja, que proporcione ao 

aluno conhecimentos acerca de sua área de estudo e sobre o vocabulário técnico da área. 

A partir dessa concepção de ensino, realizamos uma reunião com os professores de 

algumas disciplinas da área técnica da Informática, como Informática Básica, Algoritmos e 

Programação Orientada a Objetos para descobrir quais conhecimentos específicos da 

área deveriam estar presentes nos textos em língua inglesa que seriam lidos pelos alunos 

em sala de aula.  

Conhecendo esses conteúdos, realizamos uma pesquisa na Internet para coletar 

textos que apresentassem esses conteúdos e que por meio deles, os alunos pudessem 

aprender as estruturas básicas e o funcionamento da língua, assim como também 

aprender as palavras que compõem o vocabulário técnico da área que estudam. Todos os 

textos passaram por um processo de adaptação no que se refere ao tamanho, pois 

nossas aulas possuíam uma carga horária de 3 aulas semanais, totalizando 135 minutos 

por semana. Cada material didático estava dividido em cinco seções que apresentavam 

atividades de pré-leitura, leitura, pós-leitura com discussões acerca dos temas tratados, 

estudo das características do gênero e do tipo de texto e estudo do vocabulário e dos 

conteúdos gramaticais 

Este material foi trabalhado ao longo de todo o período do curso, que foi de 

agosto até dezembro de 2010. Para constatar a adequação do material ao nosso contexto 

de ensino, realizamos uma pesquisa com os alunos para avaliar a qualidade do material 

por nós elaborado.  A avaliação foi realizada nas duas turmas de Informática ao final do 

primeiro semestre e contou com a participação de 39 alunos. A avaliação consistiu na 

atribuição de notas que foram de 0, 1, 2 e 3 para seis critérios, e também um espaço para 

a apresentação de sugestões que pudessem melhorar a qualidade do material. No 

capítulo seguinte apresentamos o resultado da avaliação que os alunos fizeram do 

material didático que foi trabalhado em sala de aula e de que maneira essa avaliação 

interferiu na elaboração da proposta de material aqui apresentada para o ensino de 

língua inglesa no PROEJA de Informática no Ensino Médio. 

 

RESULTADOS 
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Apresentamos abaixo o resultado do questionário de avaliação que mostra a 

opinião dos alunos em relação à qualidade do material: 

 

                Critérios de Avaliação do Material  0   1   2   3 

Qualidade dos textos  8% 18% 74% 

Qualidade dos recursos visuais  10% 26% 64% 

Qualidade das questões de compreensão da leitura  6% 38% 56% 

Qualidade das atividades de gramática  6% 16% 78% 

Nível de interesse pelo assunto dos textos  6% 26% 68% 

Avalie o seu desempenho com o material de língua 

inglesa 

 4% 46% 50% 

Tabela 01 – Análise da aplicação do material didático  
 
 

Na tabela, é possível perceber que a maior parte dos alunos considera o material 

de boa qualidade, o que facilita seu aprendizado da língua. No entanto, alguns alunos 

apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento do material. No primeiro critério, 74% 

dos alunos atribuíram nota 3 para a qualidade dos textos, que é a nota máxima, 18% 

atribuíram nota 2, enquanto 8% dos alunos atribuíram nota 1 alegando que alguns textos 

são de difícil compreensão. Isso é compreensível para alguns alunos, pois apesar de ser 

uma preocupação de adequar o nível dos textos ao nível de conhecimento dos alunos, 

alguns alunos apresentam dificuldades para compreender os textos não pela falta de 

conhecimento da língua inglesa, mas principalmente pela falta de conhecimento acerca 

da área da informática. 

No segundo critério, 64% dos alunos estão satisfeitos com a qualidade dos 

recursos visuais, 26% estão parcialmente satisfeitos e 10% estão insatisfeitos. A principal 

sugestão que os alunos ofereceram para a melhoria da qualidade dos recursos visuais foi 

a presença de gravuras coloridas, como um dos alunos escreveu: “Para melhorar os 

recursos visuais os desenhos poderiam ser coloridos.” Infelizmente, esta sugest~o n~o 

pôde ser atendida, pois a escola não dispõe de uma fotocopiadora com tinta colorida. 

No terceiro critério, quanto à qualidade das questões de compreensão da leitura, 

apenas 56% dos alunos se demonstraram satisfeitos. O restante, 44% dos alunos 
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apontaram que este critério precisa melhorar. Um dos alunos respondeu que “as 

questões poderiam ser mais explicativas e de f|cil compreens~o”. Assim, na vers~o de 

apresentação para esta pesquisa, várias modificações foram feitas para melhorar a 

qualidade das perguntas de compreensão da leitura. 

No quarto critério, qualidade das atividades de gramática, 78% dos alunos estão 

satisfeitos com as atividades de gramática, enquanto que 22% dos alunos apontaram que 

mais atividades seria ideal para uma melhor compreensão da estrutura e do 

funcionamento da língua inglesa. Esta sugestão foi atendida de maneiras bem variadas 

para que as atividades de gramáticas não se tornassem mera repetição. 

No quinto critério, 68% dos alunos atribuíram nota 3 para o nível de interesse pelo 

assunto dos textos, enquanto 26% atribuíram nota 2 e 6% atribuíram nota 1. Para este 

critério, os alunos sugeriram que a leitura também fosse praticada a partir de letras de 

canções, que geralmente trazem assuntos mais ligados ao cotidiano, como romance, 

saudade, despedida, etc. Esta sugestão foi atendida como uma maneira de quebrar a 

rotina de leituras técnicas e específicas e oferecer também um momento de lazer e 

descontração. 

Por fim, o sexto critério solicitou que os alunos avaliassem o seu desempenho com 

o material de língua inglesa e 50% atribuíram nota 3, 46% atribuíram nota 2 e 4% nota 1. Os 

alunos sugeriram aulas com filmes, vídeos e também trabalhos em grupo. Sendo assim, 

somente o material impresso não é suficiente. Os alunos sentem falta de contato com 

outras mídias e também de ouvir a pronúncia das palavras. Apesar de o foco central da 

disciplina ser a leitura de textos técnicos da área da informática, percebemos que 

também é necessário sair um pouco deste objetivo para despertar o interesse dos alunos 

através de outros tipos de materiais didáticos. 

Após analisar as respostas do questionário e as sugestões apresentadas pelos 

alunos, realizamos várias modificações no material original para apresentar nesta 

pesquisa. Assim, apresentamos agora a proposta de material didático para o ensino da 

língua inglesa no PROEJA de Informática, baseada nas concepções teóricas 

anteriormente expostas e já com as modificações sugeridas pelos alunos no questionário 

de avaliação do material.  

A proposta é apenas uma pequena amostra do que foi desenvolvido em sala de 

aula ao longo do segundo semestre de 2010 para a disciplina de Língua Inglesa I no 
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PROEJA de Informática do IFRN – Campus Pau dos Ferros. A proposta está estruturada 

em quatro unidades e cada unidade apresenta cinco seções diferentes. Na primeira seção, 

que é a de pré-leitura, o material apresenta alguma atividade para que os alunos possam, 

aos poucos, entrar em contato com o assunto do texto e também ativar seus 

conhecimentos prévios acerca do assunto que será lido. Neste primeiro momento, as 

atividades também buscam levar o aluno a elaborar hipóteses para confirmar ou 

descartar durante a leitura. A segunda seção, que é a leitura do texto, será guiada pelas 

hipóteses dos alunos. A terceira seção, que é a pós-leitura, traz atividades de exploração 

das informações do texto, onde os alunos podem avaliar seu grau de compreensão do 

texto que foi lido. Na quarta seção, que focaliza o gênero e o tipo de texto, o material 

traz atividades que exploram as características do gênero que foi lido e do tipo de texto 

que o gênero apresenta, permitindo ao aluno aprender sobre gêneros e tipos tanto em 

língua materna quanto em língua estrangeira. Por fim, a última seção busca fazer uma 

relação entre o gênero e o tipo de texto com o vocabulário e a estrutura lingüística 

empregados pelo texto para atingir um determinado objetivo comunicativo. Vejamos 

qual é o objetivo comunicativo de cada unidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral apresentar uma proposta de material 

didático para o ensino de língua inglesa no PROEJA de Informática. Para isso, realizamos, 

inicialmente, um levantamento bibliográfico acerca das condições que motivaram o 

surgimento da educação profissional no Brasil e, em seguida, apresentamos as 

concepções de ensino que envolvem o ensino técnico integrado na modalidade de jovens 

e adultos. Logo após, explicitamos também as considerações de alguns pesquisadores 

acerca da elaboração de material didático para as necessidades específicas deste público. 

No segundo capítulo, desenvolvemos uma concepção teórica para o ensino de 

língua inglesa no PROEJA, que tem como foco central o desenvolvimento da habilidade 

leitora no ensino médio profissional. Esta concepção de ensino busca levar o aluno a 

desenvolver diversas estratégias de leitura que possibilitarão a compreensão de textos 

técnicos em sua área de estudo. Além disso, apresentamos as concepções adotadas para 

esta pesquisa relacionadas ao conceito de língua, texto e leitura. Em seguida, 
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apresentamos algumas orientações pedagógicas que tratam do processo de ensino para 

o desenvolvimento da habilidade leitora, através da prática das estratégias de leitura, 

conforme orienta o Guia de Livros Didáticos para 2012. 

No terceiro capítulo, que trata da metodologia, apresentamos o desenvolvimento 

da pesquisa, bem como o processo de elaboração do material didático empregado nas 

aulas de língua inglesa. Além disso, expusemos o resultado de uma avaliação realizada 

pelos alunos sobre o material didático que eles estavam utilizando. Esta avaliação foi 

realizada com o objetivo de descobrir a opinião dos alunos acerca do material para o 

aprimoramento de sua qualidade. Esta pesquisa pode trazer várias contribuições, tanto 

para a área de ensino de jovens e adultos quanto para a área de ensino de leitura em 

língua inglesa. 
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A EDUCAÇÃO COMO FORMA DE SUBJETIVAÇÃO E DE DESSUBJETIVAÇÃO 
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RESUMO 

Esta comunicação tem como objetivo demonstrar a importância da educação na 

formação dos sujeitos, tendo por base o pensamento de Michel Foucault que pensa a 

educação como uma maquinaria de formação dos sujeitos, pois é a partir da leitura e da 

escrita que construímos nossa subjetividade, já que para ele, nós não possuímos uma 

essência, nós somos formados pela época em que vivemos, ou melhor, pela educação 

que obtemos. A leitura e a escrita por produzir subjetividade podem possibilitar ao sujeito 

uma dobra de si sobre si mesmo, ou seja, possibilita uma experiência no sentido 

foucaultiano, que é diferente do conceito de experiência agenciado no sentido comum. 

Para Foucault, a experiência é aquilo que possibilita um corte numa existência, uma 

dessubjetivação. Pensar o conceito de dobra ou de experiência para a leitura e para a 

escrita é colocar para educação um papel fundamental na formação dos sujeitos. E 

quando falamos em leitura não estamos de nos referindo apenas a letras, pois podemos 

fazer a leitura de um filme, de uma imagem, de um fato da vida cotidiana, de uma 

paisagem e de inúmeras outras coisas. E não é esse o objetivo dos educadores quando 

trazem para sala de aula um filme, uma música uma imagem que possa levar o aluno a 

refletir sobre algo? Em fim, são muitas as contribuições que a filosofia foucaultiana pode 

trazer à educação, nos ajudando a pensar sobre a importância da escrita e da leitura para 

a (de) formação do sujeito.    

Palavras Chave: Subjetivação. Leitura. Filosofia.  

 

O objetivo deste texto é pensar a leitura e a escrita como um lugar importante na 

produção da subjetividade, portanto em relação a produção do sujeito. A partir dos 

conceitos de escrita e de leitura de Michel Foucault, que são as principais bases teóricas 

deste texto. 
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Gostaríamos de começar com uma imagem muito interessante e que nos chamou 

muita atenç~o, a qual se encontra no final do livro “As Palavras e as Coisas” de Michel 

Foucault, que é a seguinte imagem: “O homem desapareceria como, na orla do mar, um 

rosto na areia.” A imagem remete a uma idéia de sujeito que não teria uma essência, o 

sujeito seria um desenho uma forma de uma época e que em outra época, como a onda 

do mar pode apagar essa forma e instaurar outras formas de ser sujeito. 

O sujeito é a partir de um regime de saber e de poder de sua época, pois o 

individuo é o resultado de seu tempo. É a partir de um regime de leitura que podemos 

observar a subjetivação ou dessubjetivação dos indivíduos. 

Um exemplo de Como a educação produz subjetivação e dessubjetivação são as cartas de 

Madalena, personagem central da obra São Bernardo de Graciliano Ramos. Onde a leitura 

e a escrita de Madalena é a única forma de ela fugir um pouco das agressões e maus 

tratos de Paulo Honório. As cartas que Madalena escreve e que seu marido nunca teve 

acesso com exceção da última carta é a única maneira que ela conseguiu para mudar seu 

comportamento e suas atitudes diante da vida. Para que possa ela suportar sua vida com 

um pouco mais de alegria. A educação é para Madalena lugar de subjetivação e 

dessubjetivação. 

Outro exemplo pode ser encontrado em um filme que vimos atualmente e que nos 

chamou muita atenç~o, o nome do filme é “PS eu te amo,” dirigido por Richard 

Lagravenese que tem como personagens principais Holly Kennedy e Gerry e tem como 

questão central a morte de Gerry. Mas o principal problema é a dor que a esposa sente 

diante de sua morte. Então sabendo de sua morte eminente Gerry escreve algumas cartas 

que vão ser entregues depois de sua morte e a partir dessas cartas, Holly vai aos poucos 

superando sua dor, pois as cartas ajudam a encarar os fatos, abraçar a dor e aceitar a 

morte na sua vida e decide voltar a viver. 

Tanto no filme como no livro a leitura assume o lugar de uma dessubjetivação ou 

de uma reinvenção do sujeito. A partir do qual é possível a produção de um duplo, de uma 

dobra de força que se dobra e que dobra a vida. 

A leitura e a escrita está neste filme e neste livro como sinônimo de experiência, 

no sentido foucaultiano de experiência, e o que seria experiência no sentido 

foucaultiano? Seria aquilo que transforma deforma o sujeito aquilo de que não se sai, 

senão alterado, tocado, comovido. 
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Temos consciência que muitos pensarão que dar exemplos de livros e filmes não contam 

porque são personagens de uma ficção, e isso não corresponde a realidade. A estas 

pessoas comunicamos que embora a arte de um modo geral tenha entrado em uma crise, 

e que na sociedade atual essa crise impera sem muitos terem se quer conhecimento, pois 

durante muito tempo a arte era vista para retratar a realidade, ela era vista como um 

espelho do real. É uma pena que com o desenvolvimento de outros saberes como a 

Sociologia, a Psicologia, a Geografia, etc. a Literatura e a arte de forma geral foram 

deixadas meio que de lado. 

Não porque ela tenham deixado de exercer esse papel de retratar o real, mas 

porque pouco a pouco esse função das artes foram sendo esquecidas e transferidas para 

outros campos do saber. E é nisso que se constitui a crise das artes de um modo geral e 

assim, as pessoas começaram a deixar de enxergar esse papel tão peculiar da arte. E ela é 

vista hoje em dia pela maioria das pessoas, como uma forma de laser quando estamos no 

ócio, ou seja, quando queremos descansar vemos um bom filme ou lemos um romance 

literário. 

Não que isso seja errado, mas o grande problema é que as artes de maneira geral 

se reduziu apenas a esse papel tão pobre e mirrado e as pessoas geralmente não 

percebem a função de um romance ou de um filme, não conseguem enxergar o valor e a 

importância que tem tudo isso, a ficção não é um lugar fora da realidade, como muitos 

acreditam, pelo contrario ela retrata uma realidade, é claro que os personagens são 

inventados, mas eles são um espelho humano. São reflexo de nossas taras, de nossas 

perversidades, daquilo que provavelmente nos faria felizes ou infelizes, de nossos 

sentimentos angelicais, enfim do ser humano e das situações que vivenciamos de uma 

maneira geral. Quantas vezes não temos um susto ao ver em um desses personagens 

características tão nossos sentimentos que muitas vezes não tínhamos coragem de falar 

para ninguém nem para nós mesmos e de repente eles estão lá nos personagens 

inventados. 

Tudo isso serve para que possamos refletir ainda mais na importância da leitura e 

da escrita, pois a partir dela podemos fazer coisas fantásticas, como da vida a um 

personagem que instiga as pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas. Ou fazer a 

leitura de um livro, ou de um filme, pois não fazemos apenas a leitura de letras, mas de 

tudo que está posto a nossa percepção, podemos fazer nossa leitura de Mundo a partir 
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daquilo que vemos ou tocamos, enfim de tudo que é posto ao nosso alcance, sendo assim 

um filme ou um romance de boa qualidade pode possibilitar aos indivíduos 

transformarem a si mesmo. Em outras palavras são maquinarias de subjetivação e 

dessubjetivação. 

Podemos observar a importância dos personagens fictícios na própria filosofia, 

esses s~o chamados de “personagens conceituais.” Mas o que seria mesmo um 

personagem conceitual? Seria uma forma dos filósofos exporem suas idéias, dando vida a 

um personagem. A exemplo disso podemos citar alguns filósofos como: Nietzsche que 

tem como seus personagens conceituais Zaratustra, Dionísio, Paulo, Sacerdotes... Um 

outro exemplo seria Platão que se utiliza de um personagem que é o próprio Sócrates. 

Muitos desses personagens foram homens de fato e é claro viveram em uma 

determinada época. Mas suas vidas são de uma certa maneira fictícia pois quando Platão 

fala de Sócrates é claro que esse homem não era tal qual relata Platão, o que este filosofo 

afirma de Sócrates é apenas para reafirmar suas idéias através de diálogos onde Sócrates 

apesar de sua falsa modesta sempre aparece com a palavra final como se fosse o dono da 

verdade. Do mesmo modo ocorre com Nietzsche e com tantos outros filósofos. 

É claro que há uma diferença gritante entre personagens literários e conceituais, 

pois enquanto os primeiros veem para manifestar a complexidade dos afetos, dos 

perceptos. E os segundos veem para demonstrar um complexo pensamento filosófico. 

Mas é comum em muitos momentos o filósofo confundir-se com o literato e vise-versa. A 

prova de que muitas vezes essas duas áreas do saber se confundem um pouco, são os 

diálogos de Platão, onde a linguagem poética se mistura aos personagens filosóficos e 

fica difícil saber onde começa o filósofo e termina o poeta, embora Platão tenha criticado 

o poeta e o tenha deixado fora da “República,” Afirmando que este poderia corromper a 

juventude, mas a linguagem poética impera em sua filosofia. 

Ao tentar separar esses dois tipos de saber, por vezes fazemos algumas 

confusões. Tais como: estabelecer para o filósofo e para o literato papéis bastante 

complicados do tipo: colocar para o primeiro a função apenas de ser pensante, mas que 

não consegue de forma alguma se fazer entender bem, tanto na sua escrita como na sua 

fala e ao literato o papel de transcrever de forma mais clara aquilo que os filósofos já 

haviam pensado, assim são pessoas que sabem escrever mas não sabem pensar por 

conta própria. 
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A experiência foucaultiana como se pode observar é diferente da experiência 

segundo o conceito vulgar. Para Michel Foucault a experiência é aquilo que possibilita um 

corte numa existência, uma dessubjetivação, Foucault pensou esse conceito para a 

escrita. 

Para ele, influenciado por Blanchot, o escritor escreve para tornar-se o outro de si 

mesmo, para desencontrar-se, para perder-se de si mesmo. Escrita com lugar de 

dessubjetivação, mas também a leitura pode funcionar dessa forma. Ela não traz apenas 

erudição, conhecimento, acumulo de informação. 

Podemos fazer a leitura de um texto de um filme, de uma paisagem. Porque como 

já dissemos, não lemos apenas letras, lemos quadros, olhares, acontecimentos, a leitura 

pode levar a uma dessubjetivação, um desencontro de si consigo mesmo. Pode levar o 

individuo a movimentos inusitados. 

Sendo assim, a leitura produz subjetividade, se a leitura dessubjetiva, pode ser 

uma maquinaria de reinvenç~o do “eu.” Por isso, os filósofos helenísticos dedicavam a 

leitura um lugar muito importante. Mas eles entendiam que a leitura em excesso não 

transforma, não ajuda o individuo a produzir sua enkrateia, ou seja, sua dobra de força 

que dobra uma paixão, um desejo, um sofrimento. A leitura em excesso não produzia 

comoção. 

Não movia o ser do seu lugar. Levava apenas ao conhecimento ornamental, inútil 

para a existência. O conhecimento útil seria aquele que possibilitasse ao individuo moldar-

se a si mesmo, que fizesse dele uma “obra bela e boa,” uma arte da existência. Para eles, 

valia a leitura repetida de textos escolhidos e sábios, do que a leitura excedente que não 

levava o ser a dobrar-se a si mesmo. 

Mas não lemos tudo o que se nos oferecem, nós lemos dentro de um regime de 

leitura. A experiência da leitura na produção do ser não se limita aos livros, mas tem o 

tamanho de nossa experiência de vida e isso porque ler quer dizer compreender e 

compreender nos leva a uma operação hermenêutica e principalmente nos remete a 

hermenêutica histórica de Gadamer. 

A hermenêutica histórica defende o fato de que como seres históricos, nós temos 

uma historicidade que nos constitui e que nos faz ser. É a partir desse lugar finito 

contingente, que nós operacionalizamos a nossa leitura a partir de uma consciência que 

não é autônoma, a histórica, mas histórica. 
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Como diz Gadamer, nós compreendemos a partir de uma tradição de sentidos, ou 

seja, a partir daquilo que nos toca, que nos afeta, a partir do lugar sócio cultural, o que 

nos faz um ser dinâmico sem essência, nas dobras que damos sobre nós mesmos. Como 

diz Michel Foucault. 

Nessa perspectiva, ao ler, não compreendemos porque extraímos, o sentido do texto 

como se o sentido fosse único. Pois que a cada época, o texto é ressignificado, nem 

também quando lemos atribuindo sentido ao texto através de algo que trazemos em nós, 

mas ao lermos lemos a partir de várias experiências, a partir de vários olhares, pois não 

somos uma consciência autônoma, mas um ser histórico, ligado a uma tradição. 

Por isso, ninguém pode extrair tudo do seu próprio âmago, como disse Sêneca. 

Um assunto que deve ser bem discutido quando se trata do ensino de Filosofia é a 

“did|tica pedagógica,” que deve ser abraçada pelos professores desta disciplina, para 

Alejandro Cerletti e para Geraldo Balduina, nos textos “O ensino de filosofia como 

problema filosófico” e “Ensinar filosofia: pressupostos teóricos e metodológicos,” 

respectivamente, para estes autores, a pedagogia adotada por esses profissionais deve 

ser algo construído no dia-a-dia, durante todos os dias como afirma Cerletti. 

E num di|logo constante com os alunos, pois esses “n~o s~o t|buas rasas”(HORN, 

2009.p.87) como afirma Geraldo Balduino. Muitos profissionais de filosofia não se 

consideram filósofos, porque não fizeram ainda um grande sistema, mas ao nosso ver e 

de acordo com os textos que temos por base isso é um absurdo. 

Pois ao ensinar filosofia devemos eleger um tema e de acordo com nosso conhecimento 

escolhermos uma discussão onde por um lado tem uma série de filósofos que seguiram 

uma forma de pensamento X, e por outro lado escolher uma segunda série de 

pensadores da filosofia que pertencem a um grupo Y que segue uma outra linha do 

pensamento, mas que contempla do mesmo tema. 

Para que o professor possa fazer isso, ele terá que ter um bom conhecimento da história 

da filosofia, e estabelecer critérios que ele julga fundamental para sua metodologia de 

ensino, que deve-se enquadrar na realidade do aluno e a partir de um diálogo com ele. 

Como diz Cerletti: “Filosofar é atrever-se a pensar por si mesmo, e fazê-lo requer uma 

decis~o.” (2009) 

E é isso que um bom professor de filosofia deve fazer, para que essa disciplina 

possa realmente adquirir o teor crítico, característica que lhe é tão forte. Se não for 
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realizado um diálogo com o aluno, o ensino de filosofia se constituirá apenas em um 

monologo enfadonho e sem sentido. Sem levar em consideração a realidade em que este 

aluno está inserido o que impossibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico, pois 

como desenvolver a criticidade no aluno sem levar em consideração a realidade em que 

ele está inserido? 

Como se pode ver, o professor de filosofia, deve obrigatoriamente ser um 

professor- filosofo, pois se assim não for ele será um profissional passivo, limitado e falido 

na sua tentativa em ensinar filosofia, pois aprender filosofia não é um mero adquirir 

informações, é participar de forma ativa dos temas discutidos pelos filósofos e inserir a 

filosofia na realidade dos alunos de forma critica: Se considerarmos o ensino de filosofia 

como filosófico, o professor deverá ser um filosofo que cria e recria cotidianamente um 

conjunto de problemas filosóficos e suas tentativas de resposta e isso ele não fará 

sozinho, mas com seus alunos. Essa é uma idéia defendida por Alejandro Cerletti. 

Assim, embora o professor leve em consideração recomendações gerais do ensino 

de filosofia. O profissional filosofo não se anula nem anula o dialogo entre esses e os 

alunos. Para Alejandro Cerletti ensinar filosofia é: “... dar um lugar ao pensamento do 

outro. N~o tem sentido transmitir “dados” filosóficos (isto é, informação extraída da 

História) como se fossem peças de uma loja de antiguidades com a qual os jovens não 

teriam qualquer relação. Não há sentido em tentar transmiti-los sem vivificá-los no 

perguntar dos alunos. A lógica do antiquário filosófico, que a tesoura, as jóias para 

oferecê-los a alguns poucos privilegiados, emudece o filosofar e mutila sua dimensão 

pública.”(CERLETTI,2009.p.87) 

O que Cerletti chama atenção é para o fato de que quando estudamos a História 

da filosofia não há uma linearidade, no saber não há uma ideia de progressão do 

pensamento. A História da filosofia não é continua, linear, mas descontinua, essas 

descontinuidades da história da filosofia. Vem para nos mostrar que não há sistemas de 

pensamento se sobrepondo um ao outra, mas apenas formas de pensar e analisar um 

determinado tema e dar respostas a determinadas questões. O que nos compete como 

estudantes ou professores de filosofia é observar ao máximo esses sistemas de 

pensamento para que assim possamos fazer a seleção de alguns para pensar nossa 

realidade. 
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Após esse esboço geral podemos afirmar que, o ponto onde os dois autores mais 

se aproximam é na discussão sobre a questão do professor não ser passivo, de este não 

ser apenas um receptor e transmissor de um saber ornamental ou imitativo, e para que 

isso não aconteça ele tem que ser um professor filosofo, que deve estabelecer como 

metodologia de ensino um dialogo com seus alunos. 

Pensar no que esses dois autores se aproximam é fácil, pois a idéia de um parece 

complementar o que o outro afirmou, difícil é fazer um esboço onde ambos se afastam. 

Mas tentaremos, vamos fazer um grande esforço para identificar esse ponto. Ao nosso 

ver o ponto onde os autores em questão se afastam um pouco é que: enquanto Geraldo 

Balduino enfoca mais a questão da metodologia do ensino de filosofia, Alejandro Cerletti 

enfoca mais a questão do professor não ser aquele profissional passivo, que não dialoga 

com seus alunos. 

Assim, podemos concluir que o ensino de filosofia deve ser realmente assumido 

por filósofos e não por meros profissionais passivos e imitativos. E que se aquele que se 

forma em medicina é medico, ou aquele que se forma em história é historiador, aquele 

que se forma em filosofia e que realmente estabelece uma reflexão sobre esses temas 

deve sem sombra de duvidas ser reconhecidos como filósofo. 
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RESUMO 

Pensar as Cartas de Sêneca como possibilidade de ensino, é pensar o saber ligado à vida. 

É uma forma de instrumentalizar um saber que serve para a construção subjetiva do 

individuo. É ver o ensino de filosofia como uma forma não só de adquirir informações, 

mas de adquirir conhecimento que podem constituir na vida do aluno uma formação ética 

e uma postura de equilíbrio e sabedoria diante da vida. Essa forma de ensinar filosofia 

possibilita aos sujeitos fazer de suas vidas uma arte da existência, ou seja, uma conduta 

tão reta que nos possibilita alcançar o que os gregos já chamavam de eutimia: 

tranquilidade da alma.  A filosofia pensada a partir desse lugar adquire uma função muito 

importante na vida de uma pessoa, pois ela pode ser uma forma de curar nossas feridas. 

Utilizar o pensamento como forma de cura, é próprio dos estóicos e é nisso que se 

constitui a filosofia da phronesis: o pensamento filosófico viria a ser algo ligado à vida e 

não um mero lugar de recepção de informações ou de construção de sistemas abstratos. 

Na perspectiva dos estóicos, e, portanto de Sêneca, adquirir uma postura filosófica é 

adquirir um estilo de vida, que deve nos possibilitar uma conduta diferenciada, uma 

forma de viver que nos possibilite uma melhor reflexão sobre a vida, e justamente por 

isso nos conduz a esse estado de eutimia que os estóicos definiam como o sentido a ser 

buscado (pela sabedoria e pela vida). Assim, a Filosofia deve ser aquilo que transforma, 

deforma o sujeito. Deve ser algo do qual não se saia senão tocado, alterado, comovido. 

Deve possibilitar um corte em uma existência, algo que produz uma dessubjetivação. 

Palavras Chave: Filosofia. Ensino. Sêneca. 

Pensar a educação ligada a vida é o principal objetivo deste texto, mesmo porque 

separar o ensino de filosofia da vida e assim da realidade dos alunos, seria um tipo de 

prática que  não possibilitaria ao estudante desta disciplina desenvolver um senso critico, 

característica tão peculiar da filosofia. Como também impossibilitaria o uso da filosofia 
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como forma de melhorar nossa qualidade de vida, pois quando o pensamento é bem 

utilizado ele pode servir como uma espécie de cura para nossas dores.   

  Por isso devemos pensar as Cartas de Sêneca como possibilidade de ensino, e isso 

é pensar o saber ligado à vida. É uma forma de instrumentalizar um saber que serve para 

a construção subjetiva do individuo. É ver o ensino de filosofia como uma forma não só de 

adquirir informações, mas de adquirir conhecimento que podem constituir na vida do 

aluno uma formação ética e uma postura de equilíbrio e sabedoria diante da vida. Essa 

forma de ensinar filosofia possibilita aos sujeitos fazer de suas vidas uma arte da 

existência, ou seja, uma conduta tão reta que nos possibilita alcançar o que os gregos já 

chamavam de eutimia: tranquilidade da alma.  

  A filosofia pensada a partir desse lugar adquire uma função muito importante na 

vida de uma pessoa, pois ela pode ser uma forma de curar nossas feridas. Utilizar o 

pensamento como forma de cura, é próprio dos estóicos e é nisso que se constitui a 

filosofia da phronesis: pensamento filosófico viria a ser algo ligado à vida e não um mero 

lugar de recepção de informações ou de construção de sistemas abstratos. Os antigos 

dividiam o saber em duas linhas de pensamento: a phonesis e a shofia, a primeira como já 

dissemos se refere a um saber ligado a vida o segundo é apenas um saber ornamental 

uma espécie de saber que não  esta ligado a vida.  

Pensar o ensino de filosofia com base apenas na shofia é uma prática bastante 

complicada, pois se o professor de filosofia não levar em consideração a realidade do 

aluno é o mesmo que considera-lo “tabuas rasas.” Essa n~o deve ser a pr|tica de nenhum 

professor, muito menos o de Filosofia, que tem a criticidade como característica tão 

forte, se o professor de filosofia não fizer realmente a diferença nessa volta a educação 

básica, o ensino de Filosofia será falido. Não fará diferença nenhuma essa disciplina na 

formação do aluno, pois esse tipo de saber que não serve a vida é apenas um saber 

ornamental e imitativo, que em nada tem a contribuir para a formação ética do individuo. 

É pensando dessa forma que iniciaremos chamando a atenção para os pontos principais 

da carta de Sêneca: A Tranquilidade da Alma, carta esta que ele escreve para seu discípulo 

Serenus. 

Na perspectiva dos estóicos, e, portanto de Sêneca, adquirir uma postura filosófica 

é adquirir um estilo de vida, que deve nos possibilitar uma conduta diferenciada, uma 

forma de viver que nos possibilite uma melhor reflexão sobre a vida, e justamente por 
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isso nos conduz a esse estado de eutimia que os estóicos definiam como o sentido a ser 

buscado (pela sabedoria e pela vida). Assim, a Filosofia deve ser aquilo que transforma, 

deforma o sujeito. Deve ser algo do qual não se saia senão tocado, alterado, comovido. 

Deve possibilitar um corte em uma existência, algo que produz uma dessubjetivação.  

Assim, em um mundo conturbado como o nosso onde o stress se tornou o mal do 

século, devido a toda correria do mundo atual, se faz necessário olhar para a filosofia 

antiga como uma forma de curar nossos sentimentos muitas vezes abalados pelo modo 

de vida ao qual nos habituamos. Não é a toa que a maior parte dos livros de alto- ajuda faz 

uso da Filosofia Antiga. Os gregos já discutiam qual a melhor forma de se tornar uma 

pessoa feliz e a melhor forma de encontrar a felicidade para eles seria alcançando o grau 

de “eutimia,”, ou seja, alcançando a tranquilidade da alma, para isso Sêneca nos sugere 

alguns exercícios que deverão nos levar a essa tão sonhada tranquilidade.  

Para Sêneca o maior causador de nossa infelicidade é a frustação dos nossos 

sonhos, consequentemente o nosso maior desafio é vencer os nossos vícios, pois eles são 

responsáveis na maior parte das vezes pelo que sonhamos pelo que desejamos, dessa 

forma adquirimos o domínio sobre nós mesmos, deixando assim de ser escravo dos 

nossos próprios desejos e conquistamos um certo controle sobre os nossos sonhos. 

Assim começamos a trilhar um caminho para sermos de fato “grandes” e para Sêneca ser 

grande é: 

“Ter uma alma firme e serena na adversidade, [aceitando] todos os 
acontecimentos como se os desejasse, [ser grande] é não perseguir os 
bens passageiros, mas a BONA MENS [ou seja, a sabedoria]. Isso significa 
que se deve encontrar a felicidade em si mesmo.” (Foucault. p.322) 
 

Na carta que Sêneca escreve para sua mãe Hélvia, quando é exilado de Roma para 

África ele faz uma reflexão sobre essa fase que para qualquer um no seu lugar seria muito 

difícil, pois ele era um filosofo e Roma era o centro do saber em sua época ser exilado de 

lá seria, sem sombra de dúvidas um grande golpe para um filosofo, mas Sêneca era um 

homem de muita sabedoria, então do auto de sua superioridade emocional ele diz: “Por 

grande que seja a área que te é vedada jamais ela irá superar o que agora está reservada 

para ti”. Em outra tradução encontrada no livro de Giovanne Reale essa fala é assim 

publicada: “Por mais que seja grande a parte do mundo que te retiram, a parte do mundo 

que te sobra será muito maior. Estão me tirando Roma e me dando o resto do mundo”. 

(História da Filosofia Antiga, Giovanne Reale. 
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É essa capacidade de superação de suas dores que faz de Sêneca uma referencia 

quando se fala em ultrapassar obstáculos e adquirir a tranquilidade necessária para 

conduzir-se de maneira feliz e tranquila na vida, porque seus ensinamentos não estão 

apenas em suas palavras, mas nos seus gestos e atitudes. 

Nos exercícios propostos por Sêneca, nossa principal tarefa é encontrar o 

equilíbrio, ele afirma: “Não é só nas corridas e nos torneios de circo é também na arena da 

vida que precisamos não ir além das demarcações.” (Sêneca, p.54). Por isso no decorrer do 

livro: A Tranquilidade da Alma, ele fala sobre alguns pontos nos quais devemos ter 

equilíbrio, os quais devemos observar cuidadosamente. Esses pontos são: Ter equilíbrio 

nas escolhas de nossas tarefas, para que elas não sejam maiores que nossas forças, saber 

escolher nossas amizades para que em seu julgamento não exijam pessoas perfeitas 

demais, pois no mundo não existem pessoas perfeitas, muito menos para que não se 

escolha para colocar ao seu lado pessoas totalmente desregradas; quanto a riqueza o 

equilíbrio consistiria em não cair na pobreza nem dela afastar-se totalmente, não 

podemos nos afastar totalmente da pobreza porque isso significa nos jogar aos excessos, 

nos causando assim total desequilíbrio, o melhor mesmo é nos satisfazer com o pouco e 

escolher as coisas por sua utilidade e não só por sua beleza, é preciso olhar a pobreza 

com simpatia, é necess|rio: “Elevar a alma acima das ameaças e das promessas de 

fortuna; nada ter que dela esperar que seja digno de nós.” (SÊNECA,p.321). 

É preciso ter equilíbrio com relação ao temor as mudanças pois o excesso de 

temor nos paralisa nos impossibilita de ter uma reação positiva e aceitar as novas 

situações em nossas vidas, a persistência excessiva nos leva a nos apegarmos e 

insistirmos em algo que não podemos mais continuar tendo em nossa vida, como por 

exemplo: persistir em continuar em um casamento que já chegou ao fim, ou não 

sabermos lidar com a perda de uma pessoa querida e querer que ela permaneça viva 

quando não é mais possível ou ainda a perda de um cargo importante, quando insistimos 

em continuar com algo que não nos é mais possível geramos desequilíbrio e sofrimento.  

No entanto a ausência total ao temor as mudanças também nos causam um 

grande mal. Provavelmente muito pior do que o medo excessivo as mudanças, uma vez 

que a ausência do temor as mudanças faz com que não nos apeguemos a coisa alguma, 

dessa forma não damos valor a nada e isso é bem pior do que dá um valor excessivo a 

uma única coisa, por isso o bom mesmo é manter o equilíbrio entre esses dois pontos; é 
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necessário também ter equilíbrio entre o trabalho e o descanso, pois se trabalharmos 

além de nossas forças ficamos impossibilitados de recuperar nossas energias e não se 

pode obter um bom resultado no trabalho se não temos energia o suficiente para 

realizar, no entanto se permanecermos por tempo prolongado no descanso, do espírito é 

absorvido toda elasticidade e força.  

Para Sêneca esses são os pontos principais aos quais devemos manter o equilíbrio, 

isso porque sem equilíbrio não há tranquilidade. Como disse no início do texto Sêneca 

afirma que “A frustaç~o dos nossos sonhos é o principal respons|vel pela nossa 

infelicidade” e que o equilíbrio seria o remédio para que: mesmo tendo nossos sonhos 

frustrados, ainda assim sermos felizes. Mas Sêneca também toca em outro problema 

bastante importante, ele afirma que mesmo que todos os nossos sonhos fossem 

realizados os excessos que viriam juntos com a realização deles também causaria 

infelicidade, assim o equilíbrio é a solução para viver tranquilamente. 

Sêneca fala também sobre nossa capacidade de lidar com os problemas, ou 

melhor, fala sobre nossa capacidade de nos adaptarmos as situações difíceis, essas 

situações são necessárias porque  é aprendendo a lidar com elas que nos tornamos cada 

vez mais forte: “Louvemos ent~o os merecedores de aplausos [pois] quanto mais forte 

mais feliz, escapaste de todos os asares seja da inveja, seja da enfermidade, saíste do 

cárcere. Não agradou aos deuses que foste digno de malévola fortuna, mais sim que 

ficasses a salvo dela”. 

É nesse sentido que não devemos nos fechar as dificuldades que eventualmente a 

vida pode nos trazer, estando nessa situação não podemos nos ver como vítimas do 

destino mais sim devemos enxergar as dificuldades como tarefas valiosas para 

aperfeiçoar nosso espírito e a partir disso nos tornarmos ainda mais fortes, dessa forma o 

mal se converte em bem, tudo depende da forma que vemos as coisas. 

Outro ponto bastante interessante é aquele em que Sêneca recomenda não viver de 

aparências, porque muitas vezes as pessoas confundem o que se tem com o que se é de 

verdade e tentam mascarar sua real personalidade, ostentando a beleza e o brilho das 

coisas que conseguem comprar com dinheiro. Como se as coisas que possuem fossem 

uma extensão de si mesmos, quando na verdade não são. Se uma mulher aparece com 

uma linda joia, por exemplo, não é a mulher que está bonita é a joia que ela usa que é 

bela. Isso é viver a traz de máscaras correndo constantemente o risco dela cair e revelar 
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quem realmente somos, é bem verdade que ao demonstrarmos quem realmente somos 

corremos o risco do desdém, mais é preferível ser desdenhado do que viver a traz de 

máscaras, uma vez que ao assumirmos nosso eu, com todos os defeitos que ele possui 

temos uma chance de nos corrigirmos.  

Ora um doente só procura o remédio para se curar quando admite sua doença, 

assim também acontece com aqueles que admitem quem realmente são, pois esses só 

podem se corrigir quando admitem seus defeitos. 

A passagem que fazemos dos nossos vícios a correção deles poderia ser vista 

como uma passagem da enfermidade a cura e como o doente precisa de um médico para 

sair do estado de enfermo para um estado de saúde, assim também os homens de moda 

geral precisam de um mestre, que seria no caso o filosofo para transmitir para eles 

ensinamentos que só poderiam ser ditos por um homem s|bio, j| que: “A ignor}ncia n~o 

poderia ser operadora de saber.” (SÊNECA,P.161)  

Assim, necessitamos do outro para construção de um status de sujeito, ou melhor 

para a construção de um sujeito dono de si mesmo e livre de todos os vícios e excessos 

que poderiam interferir no seu estado de felicidade e tranquilidade. E assim: “O individuo 

[passa a] querer a si mesmo [atingindo] finalmente a si próprio, [exerce] soberania sobre 

si, e nesta relaç~o [encontra] a plenitude de sua felicidade.” (SÊNECA. P166) 

Este lugar comum onde a maioria dos homens estão inseridos é denominado na 

Filosofia estóica como “STULTITIA,” termo utilizado também por Sêneca no começo da 

carta 53, A Tranquilidade da Alma, quando Serenos pede uma consulta a Sêneca. Esse 

estado de stultitia está inserido aqueles que ainda não começaram a trilhar o caminho da 

filosofia, quem não teve ainda o cuidado de corrigir os seus defeitos, aqueles que ainda 

não eliminaram os excessos, os que não buscaram a tranquilidade, o equilíbrio e o auto 

controle, ou seja, aqueles que ainda não tem controle sobre si mesmo. 

 

“O stultus é aquele que n~o tem cuidado com sigo mesmo, [...] é aquele 
que está a mercê de todos os ventos, aberto ao mundo exterior, ou seja, 
aquele que deixa entrar no seu espírito todas as representações que o 
mundo exterior lhe pode oferecer. Ele aceita essas representações sem as 
examinar, sem saber analisar o que elas representam. O stultus  está 
aberto ao mundo exterior na medida em que deixa essas representações 
de certo modo misturar-se  no interior do seu próprio espírito, com suas 
paixões, seus desejos, sua ambição, seus hábitos de pensamento, suas 
ilusões, etc. De maneira que o stultus é aquele que está a mercê de todos 
os ventos das representações exteriores e que depois que elas entraram 
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em seu espirito, não é capaz de fazer separação entre o conteúdo destas 
representações e os elementos que chamaríamos, por assim dizer, 
subjetivos.”(SÊNECA, P.162) 
 

O stultus é aquele cujo querer está preso a determinações exteriores ou interiores. 

E o que seria querer algo constantemente, independente das determinações? Seria 

querer uma única coisa, que seria o Eu, ou seja, o domínio sobre si mesmo. 

Assim, ao longo de todo este texto, Sêneca nos sugere todos esses exercícios para 

adquirirmos o autocontrole, o domínio sobre si mesmo, que implica em livrar-se dos 

excessos e dos vícios, adquirindo dessa forma o equilíbrio necessário para possuir uma 

tranquilidade espiritual, fundamental para conseguir uma vida feliz e colocar nossa 

felicidade acima das circunstancias.     

Sêneca viveu em Roma a muito tempo a traz, mas como se pode ver sua filosofia 

continua ainda muito atual. E seus ensinamentos podem ser utilizados no nosso dia a dia, 

pois em uma sociedade conturbada como a nossa buscar o equilíbrio e a tranquilidade é 

algo fundamental. Se não, estaremos presos aquela parte do pensamento filosófico que 

enfatiza o pessimismo e simplesmente afirmam que o mundo é uma droga, e nada fazem 

para mudar sua percepção de mundo, esse tipo de pensamento é uma área da filosofia 

bastante perigosa, pois é uma forma do pensar que só faz adoecer. 

A volta da Filosofia para o ensino médio, exige de nós a escolha de caminhos que 

possibilitem uma melhor formação ao aluno, e ao nosso ver esse caminho deve ser levar 

para as escolas um pensamento que sirva a vida, que comova as pessoas, que remova de 

suas almas uma dor, uma ferida. Parafraseando Epicuro: “V~ é a filosofia que n~o tira da 

alma uma dor.” 

A leitura e a escrita são maquinarias de subjetivação e dessubjetivação. Como diz: 

Michel Foucault que pensa a educação como uma maquinaria de formação dos sujeitos, 

pois é a partir da leitura e da escrita que construímos nossa subjetividade, já que para ele, 

nós não possuímos uma essência, nós somos formados pela época em que vivemos, ou 

melhor, pela educação que obtemos. A leitura e a escrita por produzir subjetividade 

podem possibilitar ao sujeito uma dobra de si sobre si mesmo, ou seja, possibilita uma 

experiência no sentido foucaultiano, que é diferente do conceito de experiência 

agenciado no sentido comum. 
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Para Foucault, a experiência é aquilo que possibilita um corte numa existência, 

uma dessubjetivação. Pensar o conceito de dobra ou de experiência para a leitura e para a 

escrita, é colocar para educação um papel fundamental na formação dos sujeitos. E 

quando falamos em leitura não estamos nos referindo apenas a letras, pois podemos 

fazer a leitura de um filme, de uma imagem, de um fato da vida cotidiana, de uma 

paisagem e de inúmeras outras coisas. E não é esse o objetivo dos educadores quando 

trazem para sala de aula um filme, uma musica, uma imagem que possa levar o aluno a 

refletir sobre algo? Em fim, são muitas as contribuições que a filosofia de Sêneca pode 

trazer à educação, nos ajudando a pensar sobre a importância da escrita e da leitura para 

a (de)formação do sujeito.    

Não é a toa que Sêneca escrevia cotidianamente para seus discípulos e esses para 

ele, a leitura e a escrita nos possibilita uma transformação de nós mesmos, nos leva a 

dobrarmos a nós mesmos. Precisamos urgentemente voltar as origens da Filosofia, pois é 

na Grécia é em Roma que podemos encontrar uma forma de pensamento que nos 

possibilita viver melhor, se tornando auto suficiente, a felicidade tem que voltar para a 

Filosofia como tema primeiro.   

Pois essa Filosofia que não estabelece a felicidade como tema primeiro é uma filosofia 

falida, isso porque o desejo de felicidade é algo imanente ao Homem. Esse tipo de 

pensamento que enfatiza apenas a razão, deixando de lado a emoção, deixa muito a 

desejar, pois é como se tentasse deixar de lado uma característica imanente ao homem 

que são as emoções. Filosofar sem lavar em conta este sentimento, é o mesmo que 

considerar o homem apenas provido de razão. 

Esse tipo de pensamento que separa o conhecimento da vida vem desde 

Descartes. E vem sendo muito criticado, pois só contribuí-o  para a formação de sujeitos 

falidos. É nesse sistema de pensamento que surgiu seres frustrados, stressados, 

pessimistas, doentios. E isso se reflete no mundo, essas pessoas construíram um mundo 

de uma violência nunca vista antes, um mundo que teve duas guerras mundiais, que está 

se destruindo usando uma tecnologia que cada vez mais destrói nosso planeta, a tal 

ponto de ameaçar a existência humana na Terra.  

Sem sombra de dúvidas essa filosofia que enfatiza apenas a razão, deixando de 

lado a vida, é uma filosofia falida, que só faz adoecer, e nós na condição de alunos ou 
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professores de filosofia temos que refletir muito sobre ela, e os impactos que esta poderá 

causar na vida dos alunos. 

Assim, podemos concluir que o melhor caminho a trilhar no ensino da filosofia é 

não desprezar nem a razão nem a emoção. Elas devem caminhar juntas, como foi em boa 

parte da história da filosofia, pois a ética tem dois aspectos o subjetivo e o objetivo. O 

primeiro diz respeito as emoções e o segundo a razão, um está intrinsecamente ligado ao 

outro, pois se levarmos só em consideração a razão desprezamos o sujeito no aspecto 

subjetivo e por outro lado se levarmos apenas em consideração as emoções então a 

filosofia será apenas um jogo de interesses pessoais desprovidos de razão.    
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RESUMO 

 

Este texto busca pontuar algumas questões relacionadas às discussões realizadas no 
âmbito da extensão universitária, precisamente a partir do Programa de Extensão 
“Subjetividade, adolescência e ética”, programa que, desde o inicio de 2011, foi implantado 
na cidade de Seridó – PB e que conta com o apoio institucional e financeiro da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através de sua Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (PROEAC). Programa que atende o público adolescente da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Asfora. Os adolescentes que 
participam das atividades têm contato, sobretudo, com o conhecimento filosófico que 
venha a possibilitar-lhes um arquivo espiritual. Nossas atividades acontecem 
semanalmente às segundas-feiras e quinzenalmente aos sábados. Nesses encontros 
utilizamos para instrumentalizar “o saber útil” (saber que serve à vida) as mais variadas 
linguagens produtoras de subjetividades: filmes, cartas de filósofos, biografias, palestras, 
aulas, músicas, caminhadas filosóficas, cafés filosóficos, etc. Compreendemos esses 
recursos como máquinas subjetivas que não reproduzem o real, mas configuram efeitos 
de realidade, de subjetividade everdade. Trabalhamos com o conceito foucaultiano de 
experiência, onde esta se dá quando promove no sujeito uma enkratéia, uma dobra de si. 
Também trabalhamos com o conceito de leitura como algo ativo, poético (criador) e 
amplo, na medida em que não se lê apenas palavras, mas imagens, pessoas, 
acontecimentos.  
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 Este texto busca pontuar algumas considerações e reflexões acerca da experiência 

que sido trabalhar a Filosofia na sala de aula. Especificamente estaremostrabalhando aqui 

com as discussões filosóficas na prática extensionista. Nossa experiência se dá com os 

jovens que fazem parte do programa de extensão “Adolescência, subjetividade e ética”, 

programa este que desde o inicio de 2011 veem realizando atividades na escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Asfora, na cidade de Seridó, pequena cidade 

do Curimataú paraibano.  

A nossa prática extensionista busca trabalhar com os jovens componentes do 

programa, tentandoarticular as discussões filosóficas estabelecidas nas aulas com o 

cotidiano e a vivência de cada um, e, assim, pensar uma filosofia e uma educação que 

sejam, ambas e a um só tempo, pensamento e experiência. Nesse sentido, a Filosofia é 

vista em nossas atividades como uma possível e fecunda articulação entre o pensamento 

e a experiência.  

Sabemos que o ensino de Filosofia no ensino médio passou a ser parte integrando 

do currículo escolar com a promulgação da Lei n. 1.684/2008 que tornou obrigatório o 

ensino da disciplina em todas as séries do Ensino Médio. Todavia a nossa prática não está 

inserida em uma grade curricular, e, tão pouco, segue um esquema ou cronograma, as 

atividades da nossa extensão universitária buscam entender a Filosofia como o saber que 

vem atender aos questionamentos da existência humana. De acordo com essa 

prerrogativa, as atividades realizadas estão associadas à vida, e as suas necessidades 

diárias, aos questionamentos dos jovens que participam das aulas. Os debates, as aulas, 

as palestras, as exibições de filmes, estão indo de acordo com aquilo que no dia-a-dia é 

observado, é entendido através do diálogo. Não realizamos uma atividade proposta por 

um programa de disciplina, mas, oferecemos oportunidades de reflexões, discussões e 

diálogos sobre os mais variados temas, que, concernem para a vida humana, sobretudo 

no momento crucial da juventude. 

Mas o que ée para que serve a Filosofia? Talvez essa pergunta não tenha resposta, 

ou tenha inúmeras respostas. Muitas vezes entendida como um conhecimento inacessível 

à maioria das pessoas, a Filosofia foi desprezada, por ser conhecimento de gente 

“entendida”, mas ela deve ser entendida como um conhecimento de pessoas que se 

questionam e questionam o mundo ao seu redor, e, mais que questionar a Filosofia leva o 
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sujeito a dar novos sentidos a sua existência, produzindo em si uma vontade criadora. 

Sobre isso o filosofo francês Gilles Deleuze, afirma que;  

Suponho que muita gente ache que a Filosofia é uma coisa muito abstrata 
e só para os “entendidos”. Tenho t~o viva em mim a ideia de que a 
Filosofia n~o tem nada a ver com “entendidos”, de que n~o é uma 
especialidade, ou o é, mas só na medida em que a pintura ou a música 
também o são, que procuro ver esta questão de outra forma. 
 
 

 Se a Filosofia é um conhecimento que não faz parte de um grupo seleto, então, ela 

e parte de nossa vida, está presente nos momentos mais simples da vida humana. É 

partindo dessa idéia que buscamos levá-la para o centro das discussões com os jovens 

membros do programa de extensão.  

 Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria, trata-se então de 

uma atividade e de uma forma de pensamento sobre as questões da vida, do mundo e de 

si mesmo. Questões que incidem sobre a existência do sujeito.  

Entre o sujeito e a Filosofia existe uma relação profunda, rica em significados, esta 

dá suporte a muitas das questões que inquietam o ser humano. É preciso destacar que 

esta mesma relação existe entre a educação e a Filosofia. Trata-se de uma relação, 

complexa, rica e que se alarga ao longo da história. Desde seu nascimento – que pode ser 

situado nos denominados pré-socráticos, como Pitágoras ou Thales de Mileto – a filosofia 

teve como um de seus fundamentos as pretensões educacionais, na vida do cidadão. 

Vários filósofos criaram “escolas de pensamento” ou se ocuparam em transmitir seu 

pensamento, reunindo pessoas ou de alguma forma divulgando o seu pensamento. Como 

exemplo dessa questão podemos citar o caso de Sócrates. Nele, a filosofia e a educação 

têm uma aproximação tão forte que por hora podem se confundir. Sua vida foi ao mesmo 

tempo filosófica e educacional, tanto que morreu em nome da filosofia por uma acusação 

relacionada com sua atividade pedagógica: corromper aos jovens que o seguiam. Outro 

exemplo da relação entre Filosofia e educação no mundo grego pode também ser 

observado na vida de Platão:A filosofia passa a fazer da educação não apenas uma 

prática, mas também um objeto de reflexão teórica, a ideia central dessa relação é que, a 

Filosofia educaria o sujeito, e este por sua vez seria parte de uma renovação politica. 

Mas a Filosofia incide também em outras áreas da existência humana, não se 

restringindo a uma relação politica. Priscila Piazentini (2010), ao fazer uma leitura da 
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temática do cuidado em Michel Foucault, afirma que a relação do homem com a Filosofia 

não se resume mais ao campo politico, a Filosofia passa a ser uma maneira de cuidar de si, 

de ocupar-se de si mesmo. Segundo a autora; 

 

Não se trata mais decuidar de si somente para uma preparação para a 
vida política, pois ele se torna um preceito universal. Será preciso até 
mesmo se desviar da vida política para melhor ocupar-se de si mesmo. 
Além disso, cuidar de si não será mais uma obrigação destinada apenas à 
educação dos jovens, será uma maneira de viver que concerne a todos os 
indivíduos ao longo de toda a vida. 
 

Após termos feito um breve passeio, tentando situar a discussão da relação da 

Filosofia com a educação, estaremos agora discutindo acerca das atividades 

extensionistas e de alguns conceitos, trabalhados em nossa realidade. Nossas atividades 

são realizadas semanalmente, as segundas e quinzenalmente aos sábados. Nos encontros 

da segunda, disponibilizamos de um horário reservado pela escola, onde realizamos aulas 

abordando temas variados. Os encontros funcionam como micro-aulas, em que o tema é 

exposto e aberto um espaço de diálogo e troca de experiências. Aos sábados por 

disponibilizarmos de um espaço de tempo maior, buscamos desenvolver atividades que 

exigem uma maior duração: caminhadas filosóficas, cafés filosóficos, palestras, exibição e 

discussão de filmes, entre outras atividades.   

As atividades de nosso projeto de extensão partem do pressuposto de que o 

sujeito é desprovido de essência, ele é umcampo constante de modificação de si, fruto de 

encontros, de escolhas, portanto priorizamos o trabalho com aquilo que produza bons 

encontros. Para tanto, estamos trabalhado com o conceito de afecção (Gilles Deleuze, 

1978) - Conceito que será melhor esclarecido no decorrer de nosso texto - e com a idéia 

de governo de si (Michel Foucault, 1984), termo que esta intimamente associado aos 

caminhos que o sujeito constrói para si mesmo e a partir disso (re) elabora os caminhos 

de sua vida. Associado a esses termos trabalhamos com o conceito foucaultiano de 

experiência, entendida aqui como tudo aquilo que nos transforma, modifica.  

 Por meio das afecções, ou seja, dos encontros proporcionados pelas atividades do 

programa, os jovens têm a oportunidade de constituírem em si, aquilo que Michel 

Foucault, chamou de Arquivo espiritual, este é aqui entendido como um conjunto de 

referenciais que o sujeito constitui em sua formação e que servem com ponto de 

referências para sua vida. O próprio Michel Foucault (2004) afirmará que o arquivo 



 1125 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

espiritual constitui-se em “aquilo que se refere precisamente ao acesso do sujeito a um 

certo modo de ser e às transformações que o sujeito deve ocupar em si mesmo para 

atingir esse modo de ser.”  

 Formar um arquivo espiritual no sujeito é tornar possível uma existência mais 

autônoma, que não precise buscar em elementos externos as referências que o jovem 

necessita. Nesse sentido, os jovens s~o motivados a n~o seguirem os “modismos” sociais 

que muitas vezes atraem e os convencem a viverem de forma vã, massão chamados a 

fazerem diferente, seguir outros caminhos, como por exemplo, os exercícios espirituais, o 

estudo, as boas amizades, a boa relação com a família, etc. O arquivo proporciona a 

vivência de uma ética de si, daquilo que Michel Foucault, também chamou de governo de 

si, um cuidado sobre a existência, sobre uma vida sadia.  

 A formação de um arquivo espiritual, portanto, torna-se um dos objetivos 

primordiais de nossas atividades, e da prática educativa por meio da filosofia. Ao fazer 

uma referência sobre os exercícios espirituais em Foucault, Prandeau (2004) diz que; 

Os exercícios espirituais são todas as experiências filosóficas que o 
individuo pode fazer para se aplicar a si mesmo, tomar cuidado de 
si mesmo se transformando. O exercício, explica Foucault, é vitória 
sobre si e economia natural de uma vida de satisfações 
verdadeiras. Os exercícios de autodomínio, domínio conjunto da 
alma e do corpo, dos prazeres e das penas, das dores ou dos 
acontecimentos fortuitos, são a encarnação e a materialização da 
cultura de si.  

 

 A ética, como aqui entendida, é pensada também como uma prática, ela está 

intimamente ligada ao que Sêneca na filosofia antiga chamava de vida soberana, uma 

relação consigo mesmo em que o sujeito cria e desenvolve um controle de si e um 

cuidado de si, sem depender de outros fatores. Trata-se de uma relação de cuidado que o 

individuo estabelece com ele mesmo.  

 As metodologias utilizadas em nossas atividades são as mais variadas possíveis. 

Utilizamos instrumentos diversos, uma maquinaria que nos proporcionam experiências 

diversas, essas máquinas produzem efeitos, são instrumentos que nos auxiliam 

cotidianamente. Há na utilização desses instrumentos uma fundamentação, todas nos 

auxiliam na construção de um saber útil, um saber que serve à vida, um saber que se 

torna constituinte do individuo e de sua existência.  
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 Uma das máquinas, produtoras de subjetividades que adotamos é a música. A 

música previamente selecionada é relacionada ao tema, tornando-se assim uma aliada na 

exposição de um dado problema. Mas seu potencial não se limita em auxiliar, a música 

produz efeitos, cria subjetividades na existência humana. O sujeito quando se afeta, se 

encontra com ela, a lê, a ressignifica e, a partir de sua interpretação pode estabelecê-la 

como constituinte do arquivo espiritual. 

 A música produz um encontro com o sujeito, desse modo produz também dobras 

em sua existência, modifica-o, lhe dá suportes éticos e morais para um novo cuidado de 

si, uma estética individual. Nesse sentido, as músicas utilizadas nas atividades 

extencionistas do projeto têm a intenção de produzir encontros, aquilo que Gilles 

Deleuze (1978), leitor de Spinoza, chamou de afecções. Assim, a música é vista não como 

um elemento estático, mas como uma variante, uma expressão humana que vai ao 

encontro das questões trabalhadas no projeto, como a extinção da violência, a 

construção de sonhos e de paradigmas de felicidade. 

 Outros materiais que são utilizados em nossa prática são osos filmes. Essestêm se 

mostrado uma máquina muito importante, o jovem ao assistir o filme não está 

simplesmente vendo uma imagem e seus ritmos, está criando uma relação possível entre 

a obra e sua vida. Portanto, os filmes utilizados têm como principal fundamento dar 

exemplos de pessoas que realizaram uma dobra em sua existência, modificaram uma 

dada situação adversa e construíram uma nova ética. Isso é muito importante, porque 

mostra ao jovem que a vida é sim possível de mudanças, que é possível (re) criar 

possibilidades de vida. Os filmes exibidos são frequentemente retomados e funcionam 

como referências para a vida. E para a construção de um novo êthos, de um novo modo 

de viver. 

 Os exemplos utilizados através do filme remetem a um termo trabalhado em 

nosso programa, a enkrateia, um exercício constante de mudança, onde o sujeito vai 

dobrando as suas limitações e criando novas maneiras de ser. Michel Foucault, leitor dos 

filósofos antigos, dirá que a enkrateia, é uma forma de dominar os desejos. Esse exercício 

leva o sujeito a modificar-se de forma continua. Por exemplo, quando utilizamos o filme 

“Escritores da liberdade”, trabalhamos a ideia de que o ser humano pode modificar a sua 

existência, pode assumir um governo de si, modificando-se e constituindo-se a partir de 

uma ética própria.  
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 Outros instrumentos fazem parte de nosso arsenal metodológico a exemplo das 

cartas filosóficas, sobretudo as de Sêneca, que nos ajudam a (re) criar novas formas de 

vida, novos caminhos para uma vida soberana. Constantemente realizamos palestras, que 

buscam versar sobre temas diversos, como as drogas, o namoro, a sexualidade e tudo 

aquilo que faz parte da realidade do jovem. Para escolhermos tais temas partimos não de 

um consenso social ou de algo difundido pela mídia, mas de algo que é observado no 

grupo ou na localidade. Isso leva os próprios jovens a contribuírem para as atividades, 

levantando questões, propondo conversas, diálogos. 

 A extensão universitária que traz a filosofia para a sala de aula e de diversas 

maneiras leva os jovens a fazerem uma leitura de si, tem se tornado uma atividade 

fecunda, possível de muitas realizações. As ações aqui relatadas agem em pequenos 

espaços, mas que de forma significativa têm contribuído para a formação e a trans-

formação de jovens. Esse encontro entre o conhecimento filosófico e o sujeito vem abrir 

novos caminhos, novas oportunidades de se experimentar a existência.A partir disso, as 

atividades do programa de extensão pretendem funcionar como um suporte ético para a 

vida, criando um conjunto de referências que o jovem pode utilizar durante a sua vida. 

 Nossas atividades buscam fazer com que o sujeito passe a criar uma ética de si em 

que ele se ocupe de sua vida, se preocupe com a forma a partir da qual ela é conduzida. 

Assim, trabalhamos com a filosofia no intuito de fornecer aos jovens novas possibilidades 

de interpretar o mundo e de interpretar-se. A nossa pratica está relacionada ao conceito 

socr|tico, que acredita que “filosofar” é uma tarefa de investigar os outros e, por esse 

meio (meio hermenêutico de pensar e viver o conhecimento e a vida) também saber de si 

mesmo (Ghiraldelli JR. 2008).  

Sintetizando, poderíamos dizer que nossa proposta busca limitar na vida dos 

jovens as afecções negativas e proporcionar outros encontros, que venham a contribuir 

para a construção de valores éticos que possibilitem uma vida digna, uma vida 

extraordinária. 
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RESUMO  

Este texto tem como finalidade discutir a possibilidade de se produzir um saber 
etopoético dentro das práticas extensionistas. Entendemos o saber etopoético como 
aquele que carrega com si pressupostos que sejam úteis ao sujeito em diversas situações 
de sua vida. Segundo Foucault (2004), quando o conhecimento tem uma forma, quando 
funciona de tal maneira que é chamado a produzir o êthos, que diz respeito à maneira que 
cada um conduz sua vida, então ele é útil. Temos como base as experiências do programa 
de extens~o “Subjetividade, Adolescência e Ética” desenvolvido com alunos do ensino 
médio da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Asfora, na cidade 
de Seridó – PB, realizado em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Universidade Estadual da Paraíba (PROEAC/UEPB). No desenvolver de 
nossas atividades, procuramos proporcionar aos jovens atendidos, através de discussões 
de textos filosóficos, de filmes, musicas, e demais formas de subjetivação, a construção 
de um saber que possa ir além da apreensão dos conteúdos disciplinares impostos pela 
Instituição de Ensino e que atue no processo de desconstrução do ser, na modificação de 
suas práticas, na luta contra os problemas que abalam a estabilidade do sujeito visando 
assim construir novas formas de conduzir sua existência. 
 

Palavras Chaves: Saber Etopoético; Práticas Extensionistas; Subjetivação. 

“Ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida; é uma 

forma de vida” 

(Michel Foucault) 

Esta pesquisa objetiva mostrar como determinadas práticas dentro do exercício 

educacional podem ser imprescindíveis para que haja mudanças significativas na forma 

como as pessoas conduzem sua existência. Dessa maneira, é necessário fazer uso de 

determinados recursos em sala de aula, de modo que estes não sejam vistos apenas 

como instrumentos que atuam na formação didática do indivíduo, mas é preciso analisá-
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los numa perspectiva de produtores de subjetividade, que venham a interferir direta ou 

indiretamente na formação do êthos do sujeito. 

Optamos por nos deter à concepção de alguns filósofos gregos que nos permite 

entender o êthos como o modo de existência do indivíduo; as formas pelas quais a pessoa 

determina suas ações; a visão que tem de si e do mundo bem como a forma que se 

relaciona com estes; as escolhas que realiza durante sua trajetória existencial e tantos 

outros fatores que dizem respeito à vida humana.  Interessa-nos desta forma, a aquisição 

de um saber útil à vida que se torne agente motivador de um movimento de construção e 

desconstrução do êthos. 

 As atividades do Programa de Extens~o “Subjetividade, Adolescência e Ética” 

financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade 

Estadual da Paraíba (PROEAC/UEPB) são realizadas semanalmente com os alunos do 1º 

ano científico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Asfora na 

cidade de Seridó, no Curimataú Paraibano, e é nesse espaço que instrumentalizamos as 

diversas metodologias já presentes no currículo escolar, usadas prática e teoricamente 

em sala de aula, mas que não se integram necessariamente à produção novos olhares 

perante a vida. 

Em nossos encontros utilizamos, por exemplo, músicas, filmes e textos que 

possam oferecer aqueles jovens atendidos novos pressupostos, sobretudo filosóficos, 

que sejam importantes para suas transformações enquanto seres passíveis de mudança. 

Para Deleuze, leitor de Spinoza, (1991) somos constituídos a partir do encontro que 

estabelecemos com os dados que a vida traz. Somos transformados na medida em que 

tais componentes de subjetivação atravessam nossas vidas imprimindo suas marcas. 

Logo caberia aqui, afirmar que o cultivo de bons conhecimentos seria uma forma de 

proporcionar a si mesmo uma nova constituição.  

Trabalhamos com a noç~o de “arquivo espiritual” que se constitui de um conjunto 

de referências e conceitos que serão de fundamental relevância para cada pessoa, pois 

estima-se que será possível a sua utilização em determinadas situações pelas quais o ser 

humano tende a ser surpreendido em diversos momentos de sua vida. A aquisição desse 

saber útil a construção e a modificação das práticas de si seria uma forma de alargamento 

do que chamamos de arquivo espiritual.  
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O saber que carrega com si elementos favoráveis ao processo de edificação e de 

transformação do êthos, que induz o sujeito a pensar de outras formas sua prática de 

viver, é o saber, que ficou conhecido pela filosofia helenística como etopoético. Quando o 

conhecimento tem uma forma, quando funciona de tal maneira que é chamado a 

produzir o êthos, então ele é útil (FOUCAULT, 2004). Buscamos, pois, nas experiências 

vividas e nos ensinamentos adquiridos ao longo da vida de cada um tornar possível a 

formação desse saber útil que é responsável por dotar o sujeito de capacidades que serão 

fundamentais nas suas vivências cotidianas. Visto que, a todo tempo, somos postos em 

situações das quais é necessário discernimentos diversos para poder enfrentá-las e obter 

êxito. 

Em nossas atividades extensionistas, selecionamos técnicas e fontes que 

geralmente já fazem parte da metodologia do ensino médio das instituições escolares, 

porém o que diferencia é que utilizamos esses recursos não como meros instrumentos 

didáticos essenciais à formação educacional, mas como maquinarias de subjetivação, que 

se comprometam com o crescimento espiritual de cada um. A partir do momento em que 

canalizamos aquele determinado conteúdo para o exercício de reflexão a cerca da 

formação do ser, que implica tanto construir como desconstruir através de ações que 

visem mudar atitudes, ressignificar conceitos, reelaborar valores.  

Os debates feitos em torno do material apresentado nos encontros facilitam a 

apreensão do que foi exposto e geralmente vem seguido de uma contextualização com 

dados existentes na vida dos adolescentes, como violência, drogas, sexualidade na 

adolescência, preconceitos, relações de afeto, escolha profissional, religiosidade, 

identidade, entre outros. Assim, o projeto de extensão acaba por fazer com que a sala de 

aula não seja mais só um espaço de aprendizado que vise preparar o sujeito para o futuro 

profissional (vestibular, faculdade, mercado de trabalho), mas que também ofereça aos 

jovens a possibilidade de sair do ensino médio preparados para enfrentar os desafios 

(sejam eles de cunho simples ou não) que possivelmente encontrará pela frente. 

Desta forma, o projeto de extensão contribui para que não haja essa lacuna na 

educação dos jovens atendidos, ou seja, cabe a ele difundir dentro das práticas 

educacionais esse saber do qual a escola em si, na maioria das vezes, não fornece. É de 

grande importância obter tais pressupostos, sobretudo na fase que compreende o ensino 

médio, que geralmente está atrelada de dúvidas, de insegurança, de medo. Nota-se que 
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nesse período a busca dos adolescentes por saídas, por formas de vencer as dificuldades 

é constante, e não obtendo essa ajuda fundamental, acabam por trilhar caminhos 

incertos que, no fim, não lhes fará bem. 

Mostrar aos jovens que é importante ocupar-se em adquirir uma boa formação 

espiritual, e o que é mais interessante, dentro do ambiente escolar, seria um método de 

evitar que esses se dispersem pelo mundo sem um rumo certo, sem um ideal pelo qual 

lutar, e em muitas ocasiões por não saber o que fazer entreguem-se às drogas, à 

violência, à um relacionamento desregrado, à uma vida sexual impudica, e a tantas outras 

formas de vida, tidas como libertinas e que não condizem com uma boa ética. 

Atitudes simples, dentro do processo educacional, são de grande valor para que 

haja uma mudança de perspectiva no êthos do sujeito. A discussão de uma música que 

agrade aos ouvidos, que gere uma boa meditação, que identifique o sujeito com a 

mensagem contida na letra; a exposição de um filme que carregue na trama uma história 

que faça com que o expectador identifique-se e que seja capaz de produzir ricas 

discussões a cerca da encenação de realidade apresentada; e ainda a leitura, ou a 

apresentação em forma de slide, vídeo, de um texto que carregue ensinamentos diversos 

que favorecerão os adolescentes ter mais astúcia em suas decisões. 

Pensar o uso da música em nossos encontros perante esse sentido de produção do saber 

etopoético, nos remete não a uma análise rígida da composição destacando seus elementos, 

prática essencial no processo de ensino-aprendizagem, mas o que propomos é que ao ouvir, 

meditar e discutir a música ela possa tornar-se importante no reconhecimento das subjetividades. 

Tendo em vista que a musica tem como uma de suas intenções, atingir o sujeito na sua totalidade, 

afetando suas emoções. Para Stefani (1987), a música ouvida pode e deve fazer com que as 

pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona sentimentos, permite-se dizer que estes são 

experiências da vida que constituem um fator de inestimável importância na formação do êthos 

da pessoa. 

Procuramos fazer com que as canções selecionadas para compor nossos encontros sejam 

compostas de conteúdos que contribuam para o exercício de autotransformação, que ocorre na 

medida em que o sujeito estabelece uma relação de domínio de si sobre si, ou seja, por meio de 

uma prática que a ficou conhecida pela filosofia grega como enkrateia, uma dobra de força capaz 

de dobrar a vida e a si mesmo, e que está situada no eixo da luta e da resistência, segundo 

Foucault (1984). A enkrateia compreende vencer as próprias paixões, estar firme diante das 
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adversidades, resistir a tentação, livrar-se de vícios que colocam em risco a estabilidade do ser 

humano.  

Semelhante a forma como usamos a música em nossas ações enquanto projeto de 

extensão, utilizamos também a linguagem cinematográfica. Acreditamos que os filmes 

definidos como lugares de produção e afirmação de sentido, são úteis no cultivo de 

valores e atitudes, além de possibilitarem o entendimento da realidade, através de 

simulações da vida real, que fornece a visualização de fatores inerentes ao cotidiano do 

expectador. Feita a análise prévia da obra a ser trabalhada, procuramos mostrar a turma 

filmes que vinculem valores que conduzam a pessoa a questionar suas práticas em 

setores importantes de sua vida, buscando assim uma transformação, mesmo que parcial 

das práticas freqüentes na vida do sujeito. 

A leitura da obra trabalhada pelo grupo pode e deve estimular uma releitura da 

vida, sendo obrigatório fazer uma discussão posterior com o intuito de verificar se o filme 

produziu ou não algum tipo de encontro com o público-alvo. Tendo em vista que nosso 

trabalho objetiva principalmente o alargamento do saber etopoético, é preciso que os 

conceitos apresentados no decorrer da trama estejam aliados a bases filosóficas, que ao 

promover questionamentos e reflexões ajudem o indivíduo no âmbito pessoal e coletivo 

a desenvolver seu raciocínio, sua postura crítica e conseqüentemente seu pensamento 

autônomo.  

 Freqüentemente, usamos em nossos encontros com os jovens do ensino médio 

que integram o projeto de extensão, textos históricos que outrora são administrados 

como facilitadores de aprendizado na disciplina de História, bem como de Filosofia, pois a 

maioria de nossas discussões são enriquecidas por ensinamentos filosóficos, de autores 

desde a filosofia helenística, como por exemplo, as “Cartas de Sêneca a Lucílio” até os 

mais contemporâneos. Não administramos tais fontes em sala de aula interessados 

apenas nas suas dimensões históricas, como requer o currículo escolar, o que procuramos 

fazer é mais que isso, seria então, tirar proveito daquilo que a filosofia tem de útil a 

formação do saber etopoético e propor que os jovens apliquem tais ensinamentos à sua 

vida.  

Segundo Chauí (2008), julgamos se algo é útil ou não pelo resultado visível das 

coisas e das ações que este desencadeia, para tanto a mesma autora aponta-nos 

caminhos para que haja novas possibilidades de se entender a utilidade, independente 
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dos efeitos ditos “visíveis”, sobretudo no que diz respeito ao car|ter útil dos saberes 

filosóficos. Um desses direcionamentos estaria situado na perspectiva de se ter uma 

melhor qualidade de vida, visto que esse é, sem dúvida, um ideal presente na maioria dos 

seres humanos. Kant dá um bom exemplo disso quando afirma que a filosofia é o 

conhecimento que se adquire pra si, para que se saiba o que pode conhecer, o que pode 

fazer e o que pode esperar, tendo como finalidade a felicidade humana.   

A reflexão filosófica contribui ainda para tentarmos compreender o que se passa 

em cada um de nós, no que diz respeito a nossa realidade interior; bem como nas 

relações que mantemos com o mundo a nossa volta e também para que possamos 

pensar melhor as ações que realizamos. Mais do que comprovadamente a filosofia é de 

grande importância dentro de nossas atividades, por nos fornecer componentes que 

orientam na arte do viver bem. Ferry (2007) diz que a há na filosofia, indicativos para que 

se possa vencer os medos que paralisam a vida, superar a banalidade cotidiana, o tédio, o 

tempo que passa, os atropelos existentes na relação com os afetos e desejos, almejando 

assim aprender a viver de uma forma diferente. Dessa maneira trabalhamos com a 

construção de uma nova ética que objetiva tornar o indivíduo um ser bem sucedido no 

mundo no qual está inserido. 

É possível sim que se faça das fontes, consideradas históricas, instrumentos para a 

produção de diferenças na vida das pessoas, mediando dentro dos processos educativos 

a distinção entre o saber que apenas importará pra a formação escolar e posteriormente 

profissional, do saber que será imprescindível à caminhada diária que todos fazem em 

busca de um ideal maior, que para muitos seria a felicidade ou conquista de alguma meta, 

mas também na superação de problemas que vão surgindo ao longo do caminho, como o 

medo, a insegurança, as fragilidades perante os desafios, as decepções, as perdas, a 

desmotivação.  

O saber etopoético não está necessariamente atrelado as práticas educacionais da 

sociedade vigente, por isso é de extrema importância pensar na sua implantação dentro 

das Instituições de Ensino, visto que elas são responsáveis por boa parte da formação do 

sujeito, que desde muito cedo aprende que é preciso que freqüente a escola para que de 

adquira um futuro mais próspero. Porém, as mesmas instituições formadoras pouco se 

preocupam em preparar os jovens para enfrentar os desafios que fazem parte do seu 

presente, que põe suas vidas cotidianamente em situações de risco. 
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O projeto de extens~o “Subjetividade, Adolescência e Ética” visa estimular os 

alunos do ensino médio através das diversas maquinarias de transformação, a dar novos 

sentidos às suas vidas. O ideal é que mostremos, ainda dentro dos processos educativos, 

que se pode ir muito mais além, fazendo uso dos mesmos recursos usados 

convencionalmente pelos professores, porém com finalidades distintas, voltadas sempre 

ao exercício de fazer com que o sujeito reconheça que sempre é possível construir-se e 

modificar-se buscando ser, cada vez mais, uma pessoa melhor, que estabeleça sempre 

boas relações com a vida, com o mundo e com si mesmo. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

DELEUZE, Gilles. A Dobra: Leibniz e o barroco. – Campinas; SP: Papirus, 1991. 

FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

_________________. História da sexualidade (Vol. II: O uso dos prazeres). Rio de Janeiro: 

Graal, 1984. 

STEFANI, Gino. Para entender a música. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2008. 

FERRY, Luc. Aprender a Viver – Filosofia Para os Novos Tempos. Rio de janeiro: Objetiva, 

2007. 

  



 1136 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

OS ENCONCONTROS DA LINGUAGEM MUSICAL COM O SUJEITO: UMA 
REFLEXÃO EM TORNO DA PRÁTICA EXTENSIONISTA 

  

Thuca Kércia Morais de Lima – História/ UEPB (thucak1@hotmail.com) 

Silvano Fidelis de Lira – História/ UEPB (silvanohistoria@hotmail.com) 

Ana Raquel Lopes Pereira – Filosofia/ UEPB (anaraquel.filosofia@hotmail.com) 

Profª. Drª. Auricélia Lopes Pereira – História/ UEPB (auricelialpereira@yahoo.com.br) 

 

 

RESUMO 

Seria a música capaz de produzir um efeito positivo na formação do sujeito, alterando-o, 
modificando-o? Seria ela capaz de realizar uma dobra da existência humana? Este texto 
tem como objetivo propor uma reflexão sobre a utilização da música nas atividades 
desenvolvidas pelo programa de extensão “Subjetividade, adolescência e ética”, 
desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Asfora, da 
cidade de Seridó, no Curimataú paraibano, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários (PROEAC) da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB). Para a utilização da música em nossas atividades partimos do pressuposto de 
que, além de ser uma arte, a linguagem musical é mais uma maneira de expressão e de 
interação entre os sujeitos. A nossa percepção é de que a utilização da música na 
educação pode se constituir como algo além de um instrumento didático, pois na medida 
em que produz novas subjetividades, a música torna-se uma maquiaria de subjetivação, 
proporcionando mudanças na vida e na maneira de viver do sujeito. Buscamos então 
possibilitar o encontro dos adolescentes com músicas que tragam em sua letra e melodia 
uma mensagem, um ensinamento que produza neles afecções, bons encontros. Nesse 
sentido, nossas atividades têm contribuído para o alargamento do arquivo espiritual dos 
jovens atendidos pelo programa. Dessa forma, busca-se levá-los a um exercício constante 
daquilo que o filósofo francês Michel Foucault chamou de “enkrateia” a partir da leitura 
da filosofia grega. A enkrateia pode ser entendida como um exercício constante de 
autotransformação, de modificação de si, que se realiza continuamente na trajetória de 
vida do sujeito, isso a partir de um governo de si, em que o sujeito estabelece, através de 
uma reflexão própria, caminhos a serem trilhados em sua existência. A utilização da 
música como instrumento na ação extencionista está intimamente ligada à construção de 
uma moral e uma prática de si, temática recorrente nas últimas produções de Michel 
Foucault, em que autor passa a estabelecer uma nova relação entre a filosofia e o sujeito. 
 
Palavras chave: Música. Subjetividade. Enkrateia. 
  

 A música é uma das expressões humanas de maior potencial comunicativo, ela 

supera as peculiaridades temporais e potenciais do ser humano. Além de ser uma 

expressão humana, uma adaptação linguagem a música é uma via de comunicação 

amplamente utilizada pelo homem. Neste texto estaremos buscando compreender a 

música como uma expressão humana carregada de significados e de possibilidades 
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educacionais. Para tanto, estaremos entendendo-a assim como Ferreira (2010), que 

afirma que; “a música além da arte de combinar sons, é uma maneira de exprimir-se e 

interagir com o outro”. 

 Se a música é essa linguagem tão rica, então por que não se apropriar de seu 

potencial para desenvolver atividades reflexivas da juventude? É esse exercício que 

buscamos desenvolver no decorrer de nossas atividades extencionistas. 

 A linguagem musical tem sido amplamente utilizada nas atividades do programa 

de extensão “Subjetividade, adolescência e ética” que é desenvolvido na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental de Ensino Fundamental Raimundo Asfora, na cidade de Seridó – 

PB, onde realizamos encontros semanais e quinzenais com os jovens participantes do 

mesmo. Programa desenvolvido na referida escola desde o inicio de 2011. Na perspectiva 

adotada pelo projeto a utilização da música não se dá como mera ilustração ou recurso 

pedagógico, nosso projeto busca seguir trabalhando com músicas num sentido mais 

amplo, fazendo com que estas venham contribuir para a formação de novas 

subjetividades e novos valores éticos na vida do sujeito. Nesse sentido buscamos utilizar 

músicas que em suas letras tenham a capacidade de transmitir valores morais, espirituais 

e éticos, contribuindo de forma significativa para uma nova (re) leitura de si, permitindo-

lhe uma nova forma de viver e de relacionar com o mundo.  

 Para realizarmos nossas atividades, buscamos entender que é o sujeito? 

Compreendemos o sujeito como um ser sem uma essência definitiva, uma transitoriedade 

subjetiva, como diz o filósofo francês Gilles Deleuze, uma composição provisória de 

forças. Portanto, é preciso destacar que inúmeros componentes atravessam a existência 

do sujeito e o formam e deformam, alterando-o. Nesse sentido a música torna-se mais 

uma força a ir ao/de encontro do sujeito, afetando-o, modificando-o, transformando-o e 

produzindo nele novas subjetividades.  

 Quando pensamos na música como produtora de subjetividades na vida do sujeito, 

estamos propondo uma nova leitura da mesma, pensando-a como um elemento da 

cultura humana que agrega e perpassa valores morais e éticos; a música é multifacetada, 

multidisciplinar e em seus significados produz sentimentos, desejos, sonhos, 

subjetividades.  

 A subjetividade é aqui entendida como algo que não está pronta, e que está se 

fazendo e sujeita a mudanças. A música nesse sentido é tanto “intensificadora de afetos 
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como viabilizadora de passagens para um outro estado” (Silva, 2007). Dessa maneira, 

estamos articulando a música a uma dimensão subjetiva do sujeito.  

 A música reúne, estabelece códigos, cria sentimentos... Mais que um mero 

balbuciar de palavras e geradora de ritmos a música é formadora, criadora, ela 

proporciona a formação de uma nova ética. Pensar a música é pensar o diferente, é 

pensar as suas possibilidades. Pensá-la como instrumento produtor de subjetividades na 

vida dos jovens requer uma sensibilidade e um ouvido educado. A música é uma máquina, 

no sentido em que é criadora, que em sua criação proporciona a emergência de 

interpretações, sentidos.  

 Nosso trabalho busca levar o adolescente a ouvir, captar e trabalhar em sua vida a 

música. Para tanto estamos utilizando-a através do esquema (Ouvir → meditar/refletir → 

vivenciar). Cada momento desses interliga-se com o outro. Os jovens participantes das 

atividades são assim, levados a pensar a música trabalhada como uma mensagem, 

extraindo dela o seu sentido e trazendo-o para a sua vida, sua realidade. 

 Em nossas atividades extencionistas buscamos possibilitar aos adolescentes novas 

discussões que possibilitem uma reflexão em torno da formação de um arquivo espiritual, 

que se constitui como um lugar a partir do qual o sujeito se ocupa de si, desenvolve um 

cuidado de si, e assim vai desenhando para a sua vida uma nova ética, que então 

constituirá sua conduta. Compreendemos a espiritualidade segundo a concepção do 

filósofo francês Michel Foucault, em sua leitura dos filósofos.  Para ele, a espiritualidade 

se refere “aquilo que se refere precisamente ao acesso do sujeito a um certo modo de ser 

e às transformações que o sujeito deve ocupar em si mesmo para atingir esse modo de 

ser.” (2004).  

 Nas prerrogativas de nossas atividades o arquivo espiritual passa a ser visto como 

um conjunto de referências, conceitos e idéias que possibilitem ao sujeito utilizá-los suas 

experiências cotidianas. E através disso, dar novos sentidos a sua existência. A formação 

de um arquivo espiritual, portanto, torna-se um dos objetivos primordiais de nossas 

atividades. Ao fazer uma referência sobre os exercícios espirituais em Foucault, Prandeau 

(2004) afirma que; 

Os exercícios espirituais são todas as experiências filosóficas que o individuo 
pode fazer para se aplicar a si mesmo, tomar cuidado de si mesmo se 
transformando. O exercício, explica Foucault, é vitória sobre si e economia 
natural de uma vida de satisfações verdadeiras. Os exercícios de autodomínio, 
domínio conjunto da alma e do corpo, dos prazeres e das penas, das dores ou 
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dos acontecimentos fortuitos, são a encarnação e a materialização da cultura de 
si.  
 

 Produzir novas subjetividades implica diretamente na produção de novos sujeitos, 

novas maneiras de concepção de mundo e de vida. Um dos pilares do nosso projeto é 

fazer com que os jovens, a partir do arquivo espiritual em constituição possam 

cotidianamente realizar um exercício de dobra de si, de anulação daquilo que lhes é 

nocivo, para isto estamos utilizando um conceito grego trabalhado por Michel Foucault 

(1984) a enkrateia entendida como um exercício constante de autotransformação, de 

modificação de si que se realiza cotidianamente, produzindo no sujeito uma nova 

concepção de si e uma formação de uma nova ética.  

 A enkrateia se realiza a partir de dobras, produzindo uma nova maneira de ser, e 

de estar no mundo, ela produz dobramentos e desdobramentos na vida do sujeito. Em “A 

Dobra: Leibniz e o barroco”, Gilles Deleuze (1991) nos explica em que consiste o termo 

dobra:  

Dobrar-desdobrar já não se significa simplesmente tender-distender, 
contrair-dilatar, mas envolvelver-desenvolver, involuir-evoluir. O 
organismo define-se pela capacidade de dobrar suas próprias partes ao 
infinito e de desdobrá-las não ao infinito [...] O mais simples é dizer que 
desdobrar é aumentar, crescer, e que dobrar é diminuir, reduzir [...] 
 

 Portanto, nossas atividades possibilitar ao sujeito realizar uma dobra na existência. 

Levando-o a produzir novas subjetivações, através de um processo multilinear, em que o 

sujeito vai desenhando novas possibilidades de existir e de ser. Em outro momento 

Deleuze (1997) ainda dirá que é preciso se desdobrar para se redobrar. O sujeito já não é 

uma unidade-identidade, mas envoltura, pele, fronteira: sua interioridade transborda em 

contato com o exterior, sendo produzido através de encontros, afecções que de alguma 

maneira o modificam, transformam, as afecções constituem-se nos encontros que o 

sujeito tem e que lhe afetam e o modificam. 

 Nesse contexto objetivamos trabalhar as idéias expostas anteriormente através da 

utilização da linguagem musical, para que através dos encontros possamos possibilitar 

uma atividade de transformação pessoal e subjetiva dos jovens. A música vem nos auxiliar 

a formar uma nova percepção de mundo e de si, contribuindo dessa maneira para que 

questões que lhe prejudiquem a vida sejam dobradas, trabalhadas, a fim de que, 

possamos gestar nas suas vidas uma nova consciência de si e dos outros. 
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 Ainda pensando a relação da música com o sujeito, as músicas utilizadas nas 

atividades extencionistas do projeto tem a intenção de produzir encontros, aquilo que 

Deleuze (1978) chamou de afecções, aquilo que nos encontra, afeta e modifica a nossa 

subjetividade. Segundo Silva (2007) os corpos produzem afetações e são também 

afetados. Assim, a música é vista não como um elemento estático, mas como uma 

variante, uma expressão humana que vai ao encontro das questões trabalhadas no 

projeto, como a extinção da violência, a construção de sonhos e de paradigmas de 

felicidade, afetando-os a partir do encontro. 

 Entendemos a subjetividade como um modo de vida, um cuidado de si que o 

sujeito constrói no limiar de sua existência. A subjetividade não é vista aqui como um 

conceito teórico, mas envolvida em uma perspectiva pragmática filosófica, tendo em 

vista que a subjetividade é uma postura de vida.  Essa é uma das principais propostas das 

produções últimas de Foucault, uma nova relação entre a filosofia e o sujeito. 

 Utilizamos em novas atividades a filosofia. Mas por que a filosofia? É através dela 

que produzimos movimentos pelo qual nos libertamos – com esforços, hesitações, 

sonhos e ilusões – daquilo que passa a ser verdadeiro, a fim de buscar outras regras do 

jogo. A filosofia é o deslocamento e a transformação das molduras de pensamento, a 

modificação dos valores estabelecidos, e todo o trabalho que se faz pensar diversamente, 

para fazer diversamente, para tornar-se diferente do que se é. (Foucault. Apud, Cardoso 

Jr.) (grifo do autor).  

 Partindo das pistas deixadas por Foucault, entendemos que a utilização da música 

em nossos encontros é uma forma de se tornar diferente do que se é, isso se dá através 

de uma (re) leitura de si, produzindo novas subjetividades, novas formar de ser e estar no 

mundo. A música produz um encontro com o sujeito, desse modo produz também dobras 

em sua existência, modifica-o, lhe dá suportes éticos e morais para um novo cuidado de 

si, uma estética individual.  

 Realizar dobras, na ética, na subjetividade tem sido uma das propostas base de 

nossa atividade, partindo da idéia que a subjetividade é uma dobra de si, o problema 

proposto é trabalhar com a música como proporcionadora do exercício de enkrateia, de 

dobra. 

 Nosso programa de extensão realiza encontros semanais com os jovens da escola 

atendida, e a cada duas semanas propomos uma atividade aos sábados, essas atividades 
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compreendem a realização de palestras, exibição de filmes, cafés filosóficos, caminhadas 

reflexivas, amostra de músicas, etc. Nossos encontros, mais do que aulas, são momentos 

de partilha de experiências, de vida, momentos de conversas sobre os mais diversos 

paradigmas da vida. Constituímos dessa maneira um grupo que se preocupa com os 

caminhos a serem tomados, com a realização pessoal e com os ideais de felicidade. 

 Em cada encontro elencamos uma música a ser utilizada durante a exposição da 

discussão, procuramos dessa maneira fazer com que a música utilizada tenha uma ligação 

direta com o que será debatido no encontro. A metodologia da aula pode variar de 

acordo com o objetivo a ser alcançado ou com o caminhar do debate, na maioria das 

vezes a música é selecionada previamente pela coordenadora do projeto juntamente com 

os extensionistas, ouvida, (re) ouvida, e então segue sua utilização. 

 Durante os encontros, a música antecede as reflexões, nesse momento são feitos 

o exercício para sensibilizar o ouvido e a mente: ouvir nesse sentido é abstrair a canção, 

sua letra e melodia. Em seguida são distribuídas entre os alunos a letra, seguindo segue o 

exercício de ouvir-ler. A música passa então a ser entendida como uma leitura de si, 

acompanhada de ritmos, as palavras são lidas/meditadas.  

Uma das músicas utilizadas em nossas atividades foi “Pra não dizer que não falei 

das flores” de Geraldo Vandré. Foi utilizada em um dos encontros que tinha por tema 

“Incertezas”. A nossa intenção foi levar os jovens a perceberem, através da música que o 

futuro e suas implicações só surgem a partir de opções, de objetivos a serem alcançados 

e que mesmo em meios às incertezas da vida é preciso seguir caminhando e não desistir 

daquilo que se sonha. 

A música “Pra não dizer que não falei das flores” foi utilizada por trazer inúmeras 

alusões à construção de caminhos que culminam com a realização de objetivos, 

rompendo com o medo das incertezas, a música em questão suscitou o em torno daquilo 

que acabamos por transformar em objetivos a serem alcançados na vida do sujeito, 

destacando que o futuro passa a ser não uma vontade pré-estabelecida, mas como uma 

construção pessoal, fruto de escolhas, decisões e de encontros, afecções. É preciso, 

contudo, destacar que outras músicas foram utilizadas até o momento, porém nos 

deteremos até o momento a esse exemplo. 

Outra música trabalhada em nossas atividades foi, “Mais uma vez” de Renato 

Russo, essa por sua vez foi utilizada com a intencionalidade de proporcionar aos jovens 
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uma maneira diferente de perceber a realidade e os desafios da vida, vendo-os não como 

um processo concluído e sim como uma construção de si. O tema recorrente em toda a 

música é a persistência diante das barreiras impostas pela vida, para a sua utilização. 

Partimos de uma interpretação possível que é analisá-la a partir de seu eixo central “mais 

uma vez”, que por sua vez d| titulo { canç~o. A metodologia utilizada para essa música é 

a mesma da anterior, ou seja, um trabalho que possibilita ao jovem, ouvi-la, interpretá-la e 

afetá-lo, tal qual as concepções deleuzianas.  

A utilização da música em nossas atividades extensionistas tem mostrando o quão 

fecunda pode ser a sua abordagem na prática educativa. Com o seu uso pode-se perceber 

que ao mesmo tempo em que ela proporciona uma aproximação maior com a juventude, 

ela também se constitui em uma forma de educar, transmitir valores, mensagens que 

passam a fazer parte do arquivo espiritual do sujeito. 

A música – quando utilizada adequadamente na educação – produz efeitos 

significativos na construção de uma nova ética e de uma nova subjetividade, na medida 

em que o jovem faz o exercício de ouvir a mensagem sonora, ele modifica-se. A palavra 

inquieta causa um “rebuliço” dentro de si, uma revis~o de si. As letras entregues nos 

encontros são (re) lidas, assim como suas vidas, as letras musicais não se esgotam em 

significados, elas falam o tempo todo, produzem sentidos múltiplos, desconexos. 

Sentidos que dobram e se desdobram, realizando uma enkrateia, uma modificação de si.  

 Podemos caracterizar a nossa atividade como uma “uma possibilidade bem 

sucedida” e em construç~o, mostrando que é possível agir a partir de pequenas ações, 

trazendo novas subjetividades, novas possibilidades de sermos sujeitos, de sermos 

sujeitos possíveis de modificações. E isso é que é apaixonante, o sujeito é uma constante 

dobra de forças, uma não mesmidade.  
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