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APRESENTAÇÃO 

 

 

I Fórum Seridoense de Licenciaturas 

 

O I Fórum Seridoense de Licenciaturas discutiu sobre a interdisciplinaridade e o impacto dos programas formativos 

na formação docente. O evento foi uma iniciativa dos cursos de Filosofia e de Enfermagem do Campus Caicó-

UERN em parceria com os cursos de licenciatura em Geografia e Pedagogia do CERES/UFRN/Caicó e do 

Curso de Licenciatura em Física do IFRN/Caicó. Nesse sentido, buscou contribuir para o diálogo e troca de 

experiências entre os cursos de formação de professores no interior do Rio Grande do Norte; também permitir 

que estudantes de licenciatura e da pós-graduação do RN e estados vizinhos pudessem apresentar suas pesquisas 

e seus relatos de experiências; além disso, por meio de conferências e comunicações, possibilitou que 

especialistas apresentassem suas pesquisas na área de formação docente. Por fim, o evento contribuiu para a 

discussão sobre a necessidade da interdisciplinaridade na formação e na ação docente e, de modo mais 

específico, o evento pretendeu apresentar e discutir em mesa-redonda e relatos de experiências os impactos e a 

importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID para a formação docente. 

Portanto, podemos destacar com finalidades do I Fórum Seridoense de Licenciaturas: Discutir sobre a necessidade ou 

não da formação interdisciplinar nos cursos de licenciatura; Diagnosticar os impactos dos programas formativos, 

de modo especial o PIBID, na formação docente; Reunir pesquisadores, estudantes de graduação e pós-

graduação, educadores da rede de ensino pública e privada, e outros interessados em discutir problemas em 

torno da formação de professores para a Educação Básica (Ensino Médio e Educação Profissional e Técnica); 

Criar um espaço de discussão e troca de experiências entre os cursos de licenciatura do Rio Grande do Norte, 

especialmente da Região Seridó; Incentivar o diálogo entre as Instituições de Ensino Superior e a Educação 

Básica. 

 

 

I Encontro de Ciências em Saúde 

 

O I Encontro de Ciências em Saúde: Atuação profissional e Políticas Públicas foi uma realização do 8º período do 

Curso de Odontologia da UERN campus Caicó. O objetivo principal do evento era o desenvolvimento intelectual 

contínuo dos alunos, bem como a troca de experiência entre as várias áreas do conhecimento e a integração 

entre a classe acadêmica e profissionais da área da saúde, chamando a atenção dos profissionais para a realidade 

da saúde pública assim como uma busca por novas perspectivas, abordando também temas como o Câncer e a 

Insuficiência Renal. 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

 
A CONDIÇÃO HUMANA E A FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR ............................................................ 8 

O TRANSE E O TRÂNSITO DAS DISCIPLINAS NO ENSINO MÉDIO ................................................. 20 

O PIBID DE FILOSOFIA E SEU IMPACTO NA FORMAÇÃO DOCENTE EM CAICÓ/RN .......... 42 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE DE SNELLEN REALIZADO EM 2012 NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DE PARELHAS/RN .......................................................................................................... 49 

O ENSINO DE FILOSOFIA A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES ................................................................................................................................................................. 53 

UMA EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA COM CRIANÇAS: POSSIBILIDADES DE INFÂNCIA ........... 60 

COMPREENDENDO O SURGIMENTO DA FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: ENTRE MITO 
E RAZÃO ............................................................................................................................................................................. 68 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: SEMANA DO ADOLESCENTE - “A ENFERMAGEM NO 
ESPAÇO ESCOLAR”. ..................................................................................................................................................... 73 

UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: OS LUGARES DA APRENDIZAGEM .............................................. 77 

SER PROFESSOR VAI ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA: OS OLHARES DA EXTENSÃO ............ 89 

DIÁLOGOS ENTRE A EXTENSÃO E A FORMAÇÃO INICIAL DO EDUCADOR ........................... 104 

DROGA COMO UMA DROGA INSERIDA NO ÂMBITO ESCOLAR: VIVÊNCIA DE 
ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
SENADOR GUERRA ..................................................................................................................................................... 114 

EDUCAÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA: CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
À FORMAÇÃO DO EDUCADOR  ........................................................................................................................... 122 

INTERAGIR NA SALA DE AULA COM OS EDUCANDOS RESPEITANDO SUAS 
DIVERSIDADES CULTURAIS E PARTICULARIDADES ............................................................................. 129 

FILOSOFIA: ESPECIFICIDADES E PROPOSTAS PARA SEU ENSINO  .............................................. 137 

PROJETO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDARIA: UMA CONTRIBUIÇÃO 
NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA ............................................................................... 144 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE: OS USOS COMPARTILHADOS DA 
MATEMÁTICA ............................................................................................................................................................... 150 

 

 
 
 



 

 
9  

Anais da VI Semana Universitária,  
I Fórum Seridoense de Licenciaturas e I Encontro de Ciências da Saúde do Campus Caicó da UERN 

A CONDIÇÃO HUMANA E A FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR 
 
 

Maria da Conceição Xavier de Almeida1 
 
 
Introdução 
 

Refletiremos sobre o seguinte tema: A Condição Humana e a Formação Transdisciplinar. Escolhi três 

momentos argumentativos para compartilhar. No primeiro pretendo falar, do ponto de vista antropológico, o 

que é a condição humana. No segundo defendo a ideia de que a educação deve e pode ser concebida como uma 

aprendizagem da cultura. No terceiro momento proponho uma reflexão: a formação transdisciplinar como 

nomadismo. 

 

 

A condição humana 

 

Todos nós que fazemos licenciaturas nas áreas de física, matemática, enfermagem, pedagogia, biologia, 

sabemos muito bem que a condição humana é um processo aberto, inacabado em permanente metamorfose e 

transformação. Nós não somos a última forma da espécie humana. Somos mutantes, sofremos transformações. 

Esse corpo físico que somos nós representa um processo de transformação biológica e histórica permanente. 

Um longo e vagaroso processo no passado e que, cada vez mais, apressa seu ritmo dada a rapidez das 

transformações que vivemos do ponto de vista ecológico, tecnológico, alimentar, cultural. Assim o homem, a 

espécie humana, evolui no contexto de um cenário maior, no interior do qual é um fenômeno particular. Um 

fenômeno particular que surge de uma longa história evolutiva. Gosto de dizer que nós humanos somos um 

coágulo semiaberto que guarda e reatualiza as histórias que nos precederam em um tempo. Que histórias são 

essas? Primeiro há uma história maior e anterior, que é a história do cosmo. Há outra história, que é a história da 

matéria. Há outra história que surge com o aparecimento da vida. Por fim, e somente depois dessas três grandes 

histórias evolutivas, temos a emergência (isto é, um o fenômeno novo) que é a história da espécie humana. É 

Ilya Prigogine, belga russo, prêmio Nobel de química de 1977, quem nos lembra que “há uma história do cosmo 

dentro da qual há uma história da matéria, dentro da qual há uma história da vida, dentro da qual há a nossa 

própria história humana”.  

A condição humana é, portanto, um caso particular da sucessão de três macrohistórias que se hibridam. 

Ela imprime e tatua sobre o lítio das estrelas, sobre as histórias da matéria e da vida as criações da cultura: regras, 

valores, a narrativa, o sonho, a ilusão, a mentira. É curioso esse último atributo humano - a mentira. Nós somos 

os únicos animais que sabemos mentir. É uma criação absolutamente humana. Alguns biólogos dizem “mas os 

                                                           
1 Doutora em ciências sociais e professora Titular do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação do Centro de Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte /UFRN (E-mail: calmeida17@hotmail.com). 

mailto:calmeida17@hotmail.com
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animais também fazem isso”. E eu digo não, talvez não. Talvez o comportamento de alguns animais seja de 

predador. Não é uma mentira. É um artifício marcado na sua promessa genética, mas ele não mente. Nós 

humanos somos os únicos animais que mentem. Muitas vezes afirmamos uma coisa sabendo que não é como 

estamos dizendo. Outros animais se camuflam para parecer outra coisa e enganar o predador. Alguns répteis 

mudam de cor para serem confundidos com uma planta ou uma pedra. Mas eles não estão mentindo, estão 

fazendo uso de um padrão biológico de proteção – o mimetismo, por exemplo.  

Nós somos, também, os únicos animais que dizemos “era uma vez”, contamos nossa história, temos 

consciência do tempo, projetamos futuro, temos consciência da morte e construímos a ideia de outro mundo 

depois da morte. Nesse sentido podemos dizer que somos, também, os únicos seres vivos que sonhamos 

acordados, construímos utopias. 

A construção do mundo pela linguagem compartilhada entre iguais é, em síntese, nossa grande distinção 

em relação aos outros animais. E, claro, a existência de um inconsciente que, em grande parte, controla nossas 

ações sem que tenhamos controle sobre elas.  Vale salientar que assim como a linguagem compartilhada e as 

narrativas expressam nossa maior complexidade em relação às outras espécies, as narrativas técnicas e científicas 

são formas de ordenar e construir significados para os fenômenos. O que a ciência faz é narrar acontecimentos. 

É uma forma particular, com regras próprias, de dizer: foi assim, aconteceu uma grande explosão cósmica, 

depois se formaram os planetas, depois apareceu a vida, e assim por diante. Isso é narrar.  

De modo geral essa é a primeira ideia que gostaria de compartilhar com vocês. Essa noção, essa 

compreensão, esse sentir que a condição humana é absolutamente inacabada, mutante, e que ela tem um débito 

enorme com as outras histórias que lhes precederam no passado. A nossa história emerge nesse turbilhão de 

processos que nos antecede. Não somos somente nós que temos uma história. Por isso a defesa de uma ecologia 

das ideias que nos permita reconhecer a importância do nosso respeito e compartilhamento com a matéria, com o 

meio ambiente e com os outros seres vivos. Esse reconhecimento é crucial para alimentar uma ética da 

fraternidade universal entre os homens e as coisas do mundo.  

Portanto nossa vida e nossa forma de sermos humanos não é exclusivamente e genuinamente só 

humana. Esse argumento pode fornecer a base epistemológica que dá sentido e coerência ao tema dessa 

conferência sugerido pelos organizadores desse evento: a condição humana e a formação transdisciplinar. Isso 

porque para compreender a condição humana é imperativo compreender a transdisciplinaridade como uma 

atitude, mas também um método, também uma atitude ética.  

O tema da condição humana é, em si, um objeto que só pode ser concebido de uma perspectiva 

transdisciplinar. Se desdobrarmos um pouquinho o argumento temos que a condição humana é gestada pelo 

processo histórico de transformação do viver junto e do viver em sociedade. Mas se a condição humana supera 

e ultrapassa as três histórias das quais falei (do cosmo, da matéria e da vida), ela não suprime essas três histórias. 

Superar é distinto de suprimir. Superar é ultrapassar certo domínio, limite. Mas não supõe suprimir, apagar os 

domínios e limites anteriores.  
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Nesse auditório há estudantes e professores de pedagogia, geografia, filosofia e física. Cada área de 

conhecimento se julga, por vezes, separada de todas as outras. Somos herdeiros de uma patologia do 

pensamento quando julgamos impossível a comunicação entre nós; quando entendemos que, porque somos 

distintos em nossos saberes, somos separados. Por exemplo, usamos a expressão “ciências humanas” como se 

fosse um domínio do conhecimento absolutamente específico. Essa denominação se não é incorreta é, pelo 

menos, pouco rigorosa, porque todas as ciências são humanas. Afinal as ciências são uma produção da nossa 

espécie para tratar de fenômenos que nos dizem respeito diretamente, mas também de outros fenômenos que 

constituem o cenário da nossa morada na Terra (o ambiente, os fenômenos físicos).  

O problema é que as vezes, por se sentir demasiadamente humana, “as chamadas ciências humanas”, 

como designou Michel Foucault, são acometidas por uma patologia grave: a biofobia, isto é, a recusa de tudo o 

que é do domínio da biologia. Nega-se assim a importância dos processos biológicos como suportes sem os 

quais não há pensamento, ideologias, interpretações, ideias, construções sociais.  Numa formulação exemplar o 

médico e etnólogo Boris Cyrulnik lembra que o pensamento é um “ato neuro-imaginário”. As sinapses 

neuronais estão na base das nossas ideologias políticas, de nossa resistência ao autoritarismo, de nossa luta pela 

democracia.  

Essa patologia do pensamento constitui a argamassa na qual se edificou o paradigma da fragmentação. O 

mesmo equívoco e falta de rigor acontece do outro lado da moeda. As áreas técnicas (engenharia, computação, 

matemática) são chamadas de ciências exatas e “duras”. Ora, basta uma incursão mais cuidadosa na história das 

ciências para se dar conta de que as duras e exatas ciências não são tão duras e exatas como se diz. Aí estão as 

etnomatemáticas, as lógicas paraconsistentes e deônticas, para citar apenas dois exemplos. Também essas áreas 

são acometidas da mesma patologia que acomete as chamadas “ciências humanas”. Aqui é o inverso que 

acontece: é a sociofobia, o horror, a recusa, e a tentativa de excluir tudo que lembra o que é da ordem do 

coletivo, do social, das múltiplas interpretações, da incerteza, da inexatidão. Esses dois vieses, essas duas 

patologias, lamentavelmente estiveram presentes como característica exclusiva na nossa formação até bem 

pouco tempo. Hoje esse panorama é outro, começa a mudar.  

Vejamos agora alguns importantes focos de resistência a essas patologias do pensamento da 

simplificação. Cito em primeiro lugar Henri Atlan, médico e biólogo francês que desde os anos setenta do século 

passado afirma a dificuldade em fixar uma linha que separa com precisão o que é o domínio do vivo e do não 

vivo. Por outro lado, afirma Atlan, além da ciência há outras formas narrativas interpretativas de dizer o que é a 

vida: a arte, a religião, o mito, a literatura.  

Há um autor que gostamos muito também. É o biólogo, psiquiatra e psicanalista Boris Cyrulnik. De 

forma instigante ele define o pensamento como um “ato neuro-imaginário”. Estou apenas lembrando a vocês o 

que certamente todos vocês sabem: para pensar, articular pensamento, o cérebro ativa as sinapses neuronais. 

Mas para que esse fenômeno físico-químico aconteça, um fabuloso imaginário entra em ação. Emoções, 

lembranças, conceitos e afetos são os agentes que fazem acionar as sinapses. Vocês sabem o que faz a dopamina 
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no nosso cérebro - nos dá sensações felizes, prazer. E o que a sua falta provoca – desânimo, muitas vezes a 

depressão.  

Enfim, nós somos alimentados, compostos por uma química, por uma matéria que nos dá essa forma 

corporal. Associado a isso somos nutridos pelos valores, pela possibilidade do amor, e pelo fato de sonhar 

acordado. Se a condição humana é um fenômeno contém as várias histórias passadas, devemos assumir a 

exigência de uma ética da cumplicidade universal com as coisas do mundo.  

É curioso e fantástico pensar sobre nossas aptidões humanas. E narrar é, certamente, a mais complexa 

dessas aptidões. Só nós narramos os outros, os fenômenos. Nós narramos o que é uma fenda geológica, o que é 

um tsunami, o que são os fenômenos físicos, entre outras coisas. Nós imputamos sentidos, criamos 

interpretações, construímos narrativas dotadas de uma imaginação que nenhuma pedra tem. Nós escrevemos, 

duplicamos as coisas por meio da palavra. Temos um desejo de eternidade tão grande que escrevemos um livro, 

porque o que é eterno é o livro, não é o artefato da tecnologia. Num dos últimos livros de Umberto Eco em 

parceria com o cineasta Michel Carrier, cujo título é Não contem com o fim dos livros, os dois autores afirmam que o 

livro é o que há de mais durável - e não os suportes tecnológicos, por mais avançados que sejam.  

O que eu quero dizer com isso é que nós devemos a nossa vida, a nossa imaginação, a essa longa história 

coletiva da espécie humana que se desdobra e se complexifica em relação às histórias já contadas. Para 

aprofundarmos um pouco mais tudo isso que estou falando, cito três livros. Um de Edgar Morin em parceria 

com Michel Cassé, um astrofísico. O livro se chama Filhos do Céu. É um diálogo por meio do qual Morin e o 

astrofísico conversam sobre essa nossa filiação como espécie. Somos filhos do céu, do universo.  

Outra referência que faço para compreender a condição humana e que julgo importante é o livro que se 

chama Ética, o último dos seis volumes de O Método, de Edgar Morin. Aí, de uma forma inaugural, Morin propõe 

a ampliação da compreensão da ética. No início do livro, ele diz que a ideia de ética surge a partir de três fontes. 

A primeira delas é a interior, cada um de nós, nossa consciência. Essa primeira fonte é a que nos faz ficar mal ou 

nos sentir bem quando tomamos uma atitude que julgamos má ou boa. Essa é a primeira fonte de onde nasce o 

sentido e o fundamento na ética. Mas há uma segunda fonte: a ética tem um fundamento social, que varia com o 

tempo, que transforma a nossa história. Esse fundamento e sustento da ética concerne ao desenvolvimento dos 

valores que construímos juntos, que muitas sociedades assumem coletivamente e desenvolvem. Portanto a 

segunda fonte de onde nasce a ética é uma fonte exterior ao homem individual, é um imperativo construído 

coletivamente e que muda com o tempo e a história das sociedades. Mas há, também, uma terceira fonte que, 

para Edgar Morin, vem antes dessas duas, anteriormente citadas, como se estivesse em fase embrionária na 

realidade estendida, na totalidade de todas as coisas. A terceira fonte da ética é uma fonte anterior. Conforme as 

palavras de Edgar, “uma fonte anterior, originária da organização viva, transmitida geneticamente”. Essas três 

fontes das quais se origina a ética estão segundo Morin “interligadas como se tivessem um lençol subterrâneo 

em comum”.   
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O que importa é assinalar que a condição humana é um fenômeno especialíssimo da ordem do universal 

e do singular. O singular é que podemos dizer “somos a espécie humana”, distintas de outras espécies. Mas se é 

verdadeiro afirmar que nós superamos as outras histórias, que nos antecederam, não é verdadeiro afirmar que 

nós as suprimimos e as apagamos de nós completamente. Portanto, toda nossa vontade de apartação, de não se 

sentir matéria, organismo vivo, é uma forma, digamos fóbica, patológica do pensamento.  

Na história que estudei quando eu me preparei para ser professora ninguém me disse que o nascimento 

da Terra, da vida, e da nossa história tinha uma origem e um parentesco com a história das estrelas. Desde que 

somos crianças nos ensinaram tudo cindido, separado, dividido e sem conexão. Por isso aceitamos hoje com 

tanta convicção a divisão entre as ciências do mundo físico ou da natureza, as ciências da vida, ciências do 

homem. De fato essas áreas não existem por si, fomos nós que criamos. Nós somos os únicos seres que criam 

separações, como forma de distinguir melhor as coisas. Mas, atenção, distinguir não é separar.  

Buscar o detalhe, o que caracteriza a distinção é importante. Aspirar a um pouco de exatidão sim, 

sempre. Mas sabendo que nós somos os criadores de tudo isso. Essa ideia de que é necessário distinguir, mas 

não separar, não é nova, está posta no começo dos anos 1900. O problema é que a maioria das grandes 

pesquisas de ponta não chegam à universidade. Nós ficamos repetindo as teorias que já estão consagradas. Eu só 

posso querer compartilhar com os meus alunos aquilo que eu já sei, aquilo a que eu tive acesso. E assim as 

pesquisas, as ideias são repetidas. As teorias e interpretações dos cientistas que, de fato, mudam a história das 

ciências chegam muito pouco às universidades, muito pouco. Não faz muito tempo que Henri Atlan esteve pela 

primeira vez conosco em Natal. Isso foi em 2001. Para a grande conferência de Henri fiz questão de convidar os 

biólogos, o pessoal das ciências da vida de um modo geral. Eles ficavam assustados ao escutar a exposição de 

um dos maiores cientistas que revolucionou a biologia e que agora discute a clonagem, a reprodução artificial. 

Muitos deles – estudantes e professores – nunca tinham lido os livros de Atlan e não tinham conhecimento da 

provocativa hipótese do limite difuso entre os domínios do vivo e do não vivo. 

Outra referência que faço aqui para problematizar a ciência da fragmentação e, dessa vez, para questionar 

a oposição entre ciência e filosofia é o livro Meus Filósofos, de Edgar Morin. Nesse livro Morin vai expor as ideias 

dos filósofos que “fizeram a cabeça” dele, ou seja, dos filósofos que estão na base da reconstrução dos 

conceitos, já formulados por outros cientistas e epistemólogos, tecidos em conjunto por ele como: 

complexidade; recursividade; dialógica; incerteza; inacabamento, dentre outros. O curioso no livro é que ele 

elenca como ‘seus’ filósofos, além de Pascal, Descartes e Heidegger, a Dostoiévski, Buda, e o surrealismo. 

Somente essa transposição de lugares e especialidades é capaz de explicitar uma ciência que não se separa da 

filosofia. E, mais do que isso, o que Morin sugere é que os filósofos não são somente aqueles pensadores 

classificados como tal pela história da filosofia. Há uma filosofia implícita nos romances de Dostoievski, na arte 

surrealista e assim por diante. O filósofo é um cientista do pensamento, aquele que manipula o campo noológico 

com destreza. De certa forma todo filósofo é ator de uma experimentação noológica. No sentido inverso e 
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complementar podemos dizer que o cientista não é apenas um “mecânico” das forças naturais. Ele pensa sobre 

isso, anuncia hipóteses, faz analogias, usa metáforas, constrói conceitos e os lapida como um filósofo. 

A separação e oposição entre filosofia e ciência surgem no século XVII. O nascimento das ciências 

modernas acabou por consolidar a noção da razão como um lugar fechado e que supõe uma pragmática 

circunscrita à demonstração da verdade e da verificação consistente de provas e argumentos. A oposição entre 

ciência e filosofia só é possível de ser afirmada a partir de uma perspectiva limitada, de uma forma limitada de 

compreender a cultura científica e, lato sensu, o conhecimento.  

O que chamamos hoje de transdisciplinaridade é uma perspectiva de visão de mundo, um modo de tratar 

conhecimentos e saberes. Mesmo que essa palavra seja relativamente nova, a atitude e as práticas 

transdisciplinares já estavam postas há muito tempo. Exemplo disso são as ideias expostas por Werner 

Heisenberg, Neils Bohr, David Bohm, Henri Atlan e outros. Em A parte e o todo de Werner Heisenberg, por 

exemplo, é exposto por meio de uma narrativa coloquial e técnica, ao mesmo tempo, como foram sendo 

construídos os conceitos seminais da mecânica quântica e da física quântica. Como se construíram os conceitos 

de indeterminação e de complementaridade atribuídos a Bohr. Como se construiu o conceito de incerteza, 

anunciado em 1907 pelo próprio Heisenberg, que mudou a história das ciências e nossa forma de compreender a 

economia, a política, a mudança social. A partir de então temos mais clareza de que o mundo e seus fenômenos 

são incertos; que não é possível afirmar com convicção que “isso é assim”, nem projetar com segurança uma 

tendência seja ela no mundo da economia, no processo educacional ou de qualquer outro fenômeno. 

 Há outro ponto que gostaria de tocar rapidamente e que decorre do que acabei de falar. Esse ponto diz 

respeito a como concebemos os conceitos.  Todo conceito é uma construção. Mas por vezes pensamos que o 

conceito é a medida das coisas do mundo. Tanto no livro Conversações de Gilles Deleuze, quanto no livro O que é 

filosofia de autoria conjunta desse último com Félix Guattari, problematizam-se os conceitos em sua concepção e 

distinções. Para eles existem conceitos exatos, brilhantes, mas que possuem uma função e serventia limitada a 

uma única área do saber. Mas existem outros conceitos que são, por natureza, inexatos. Nesses conceitos 

inexatos há uma maior potência e força política, precisamente em razão de sua maleabilidade.  

Em resumo, portanto, a condição humana não pode mais, hoje, ser compreendida como uma coisa da 

ordem social somente, histórica somente, biológica somente. Ela é o homem, o antropos. Pode ser definida como 

o intercruzamento de várias formas.  

Interessante a esse respeito é a ideia do Bruno Latour sobre uma antropologia simétrica, segundo a qual 

"todas as coisas da matéria se constituem em coletivo". Mas, questiona Latour, onde situar esse coletivo? Na 

natureza? Na sociedade? Na linguagem? É pela linguagem que vemos o coletivo? É em Deus? Finalmente, como 

poderíamos ensinar a humanidade, a condição humana, a nós mesmos?  

Latour propõe que o homem, o antropos, se constitui por intercruzamentos organizados entre: 1) um 

tecnomorfismo, a fórmula técnica. Nós somos homotécnicos. 2) um zoomorfismo, a forma animal. Nós somos o 

animal. 3) um fisiomorfismo, temos uma forma física de ser. 4) um ideomorfismo, temos nossas ideologias. 5) um 
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teomorfismo, ou seja, todos nós de uma forma ou de outra temos a ideia de Deus ou de negação de Deus. 6) um 

sociomorfismo e 7) um psicomorfismo. Um antropos, a condição humana, nós, do ponto de vista transdisciplinar, 

somos o intercruzamento dessas formas que nos constituem.  

Wener Heisenberg, em um livro cuja edição em português saiu há pouco tempo chamado A ordenação da 

realidade, afirma que a realidade tem uma ordem e se ordena por regiões de especialidade. A ciência, o 

conhecimento científico, assim, seria uma região da realidade, uma forma particular de organização da natureza.  

De todo modo o que podemos concluir dessas primeiras reflexões é que mesmo o método – não estou 

falando de metodologia – e uma atitude transdisciplinar, bem mais adequados que os modos isolados de 

organização do que Heisenberg chama de regiões da realidade, são capazes apenas de desvendar um pouco os 

mistérios do que somos nós, a condição humana. Toda tentativa de decodificação, de tradução, de compreensão 

perfeita e completa do que somos não tem a menor sustentação científica.  

Por quê? Porque somos nós que estamos falando sobre nós. Todo sistema validado nas ciências o é por 

regras de validação criadas a partir de uma posição exterior, de fora. Nenhum sistema pode autocriar as próprias 

regras de validação. E, também nós, no desafio de compreender a condição humana, como humanos, olhamo-

nos de fora para dentro. Descartes tinha razão quando sugeriu que tínhamos que nos separar um pouco das 

coisas para compreendê-las melhor.  

Enfim, estou dizendo que nós seres humanos superamos, ultrapassamos, a condição puramente animal, a 

condição puramente material, mas nós não a suprimimos porque elas estão dentro de nós. Não podemos cuspir 

no prato da nossa história passada. Devemos à natureza, à química e aos processos bioquímicos tudo que 

reordenamos, tudo. Reordenamos, separamos da sua forma original para uma forma melhor porque imputamos, 

colocamos, tatuamos, demos um nome, e quando damos um nome muda toda a história em relação ao passado, 

criando-se cultura.  

Nessa perspectiva, a educação, o que se entende por formação, precisa ser compreendida como uma 

aprendizagem da cultura. Tudo que temos aqui hoje é produto do novo tempo da cultura. É construção nossa. 

A educação formal ou informal é isso, um processo que permite e facilita, ou deveria facilitar, a aprendizagem da 

diversidade. 

 

 

Educação como aprendizagem da cultura 

 

Como uma atitude do ponto de vista do pensamento complexo, da noção de complexidade, a educação 

precisaria compreender-se como o lugar que permite potencializar nossa experimentação da cultura e é assim 

que nos fazemos, queiramos ou não. Mia Couto, um moçambicano, biólogo, poeta e escritor diz que "às vezes a 

escola nos ensina a ver por uma só janela". Vandana Shiva no livro Monocultura da Mente diz que estamos 

operando, na civilização ocidental, uma monocultura da mente. Como tivemos no Brasil a monocultura do pau-
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brasil, do café e da borracha, uma monocultura da mente se põe aqui no ocidente de uma forma cruel, desigual, 

perversa. Todos devem estar linkados, todos temos que ler a mesma cartilha, negando a diversidade que somos 

enquanto povo. 

Que modelo é esse que quer usar uma única forma, um único jeito de se vestir, um único jeito de pensar, 

um único protocolo para fazer projeto pedagógico? Essa é a monocultura da mente. As crianças entram nas 

escolas com as cabeças livres e nós vamos abortando, matando a criatividade. Foi preciso muitas mortes, muitos 

desastres, muitos acasos, muitas decisões dos primeiros homens quando quiseram romper o padrão e decidiram 

migrar das savanas, para que vocês e eu estivéssemos aqui hoje. 

Não se pode generalizar, mas me parece que as universidades que fazem a história são aquelas capazes de 

atuar além ou aquém do que é estimado, exigido e imputado por uma educação e ciência bancárias. Um dos 

pontos centrais, aqui, é o seguinte: tudo que dizemos, somos nós que dizemos, você é responsável por aquilo 

que você diz. Isso é uma ética transdisciplinar. 

A educação pode ser vista, nessa direção, como uma experimentação da cultura, e fazemos isso 

queiramos ou não. Por exemplo, na experiência de caminharmos sobre os dois pés, passamos por um processo 

de reaproximação do que era apenas uma promessa e que se amplia pela cultura. Aprendemos normalmente a 

ficar de pé e caminhar nos primeiros anos de vida. Porém, esse fato tão normal também nos é ensinado: não 

bote a mão assim, coloque o pé desse jeito, etc. Ou seja, não existe aqui o que é da ordem da determinação. 

Somos bípedes? Sim; como promessa, como história. Em toda a nossa vida, reatualizamos pela cultura, pela 

sociedade, o que é da ordem do biológico e da genética.  

Todo processo educacional, tudo que é da ordem de nossa formação, do aprender e ensinar, diz respeito 

a uma concepção de educação que pressupõe a aprendizagem do diverso, da cultura. A sociedade, por exemplo, 

reatualiza as normas, as regras, os rituais, os valores, as ideias. A ciência, que é uma expressão particular da 

cultura, cuida das teorias, das reflexões e da reorganização das ideias. Conviver na diversidade é, talvez, o valor 

maior nessa ideia de formação. Se é assim, uma formação transdisciplinar supõe e requer, primeiro, uma 

experimentação da diversidade, que supõe, por sua vez, a experiência vivida por cada sujeito em primeira pessoa. 

Não se transfere experiência, não se transfere conhecimento. Compartilhamos narrativas e conhecimentos. O 

conhecimento é absolutamente egocêntrico. Se dá em si, por si e para si, por isso ele tem que ser compartilhado.  

Eu li o mesmo livro que meu interlocutor, mas fiz de uma forma, fiz do meu jeito, e é preciso trocar. É 

para isso que serve a diversidade de teorias e de ideias. Precisamos ler sempre outras áreas. Precisamos, nas 

licenciaturas, fazer uma migração até outras áreas para que tenhamos uma concepção mais abrangente do que 

seja o mundo, a natureza, a sociedade. O que requer ultrapassar o domínio da disciplina, mas não suprimi-la. 

Temos que ser especialistas sempre. No entanto a especialidade não comunicante é um perigo para as ciências, 

podendo desencadear a morte das teorias, a morte do conceito.  

É na troca e na diversidade que produzimos vida. A história das ciências é a história da troca. Todo o 

avanço da ciência se ampara na troca entre pensadores, tanto colocando perguntas novas, quanto repropondo 
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perguntas antigas. Ciência é isso, um ato democrático, uma democracia das ideias. No Manifesto da 

transdisciplinaridade, Nicolescu fala na ciência a partir de uma concepção transdisciplinar, para tanto a ciência 

necessariamente precisa se ater a três coisas: ao rigor, à abertura e à tolerância. Rigor não é rigidez. Rígido é o 

que não dissipa, o que não mexe, é o que não negocia. Onde há congelamento não há vida. O rigor está na vida, 

que não é rígida. Para Nicolescu o que é da ordem transdisciplinar supõe uma ética, uma atitude, que requer 

rigor, abertura e tolerância.  

Essa compreensão pressupõe um outro desdobramento: precisamos reduzir o esoterismo na ciência. A 

ciência é sempre muito esotérica. Esotérica com ‘s’, ou seja, o discurso a respeito do qual só compreende e só 

participa os iniciados. Talvez a ciência da fragmentação tenha mais esoterismo do que as seitas mais secretas. A 

ciência sempre avançou na história do pensamento quando visitou um campo diferente e vislumbrou uma outra 

possibilidade. A ciência precisa deixar de ser um discurso esotérico, para se tornar um discurso exotérico, com x, 

para fora, exo. Somos esotéricos demais, os conceitos são fechados demais. Se perguntarmos algo específico para 

alguém da área da saúde eles dirão "eu vou te explicar de um modo mais simples para você entender". Eu 

sempre digo não. Peço para me explicar do jeito mais rigoroso possível. Que discurso de poder é esse? Eu tenho 

condições suficientes para perguntar o que eu não entendi, o que eu não sei. 

Precisamos ser especialistas? Sim, mas com especialidades comunicantes. Não especialistas em 

generalidades, isso não é conhecimento ou cultura científica séria. Criar o especialista em generalidades é algo 

muito ruim. Precisamos ser especialistas para que possamos realizar trocas realmente ricas.  

 

 

Formação transdisciplinar como nomadismo 

 

Partindo dessa perspectiva precisamos lembrar, ainda, que alguns autores têm problematizado a questão 

da aprendizagem e, sobretudo, a questão da formação. Michel Serres diz que as teorias aceitas sobre os 

processos de aprendizagem distinguem os modelos objetivistas, construtivistas, colaborativistas, cognitivistas e 

socioculturalistas, porque acreditam em um saber objetivo independente de qualquer ensinamento. Em todos 

esses sistemas a aprendizagem supõe uma compreensão clara do que se ensina, de acordo com a ideia de que 

não se pode aprender aquilo que não se compreende. Desdobrando seu argumento, Serres, confessa que “Se 

tivesse sido necessário que eu compreendesse tudo o que me ensinaram no próprio momento do aprendizado, 

eu mal teria dominado a soma, o plural e o singular ou o nome da junção do rio defronte do qual minha família 

habitava. (...) Depois de quarenta anos compreendi o que havia aprendido de cor aos seis anos e não teria 

compreendido nada se não tivesse inicialmente aprendido sem compreender, se não tivesse simplesmente retido 

a lição tal como ela era”. 

O mesmo Michel Serres, no livro Variações Sobre o Corpo, diz que aprendeu muito mais sobre a vida com 

os seus professores de alpinismo, a quem ele dedica o livro. Ele sugere que a imitação é crucial para o processo 
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de aprendizagem. Primeiro imitamos. A imitação e a descoberta são problemas do sapiens. Somos bípedes 

porque imitamos, porque estamos inseridos em uma família onde todos são bípedes e nós os imitamos, se 

estivéssemos em um cenário onde as pessoas se locomovessem de quatro ficaríamos, também, de quatro. 

Imitamos progressivamente também. Nós precisamos de alguém para imitar: na nossa vida imitamos os nossos 

mestres, os cientistas, etc. O processo de imitação não tem valor negativo, não é demérito. O problema é a 

quem imitar. O que podemos perceber é que nossa instituição universitária está produzindo muito poucos 

exemplos de imitação do bom pensamento e da ousadia da criação. 

Refletindo sobre nós professores, muitas vezes nos mantemos na mesma linha, imitamos apenas o que 

passou. Porque não podemos ser mais ousado para observar outra paisagem? Amesquinhamo-nos demais, e o 

argumento é que esse é o “meu jeito”. Meu jeito? É o seu jeito ainda. Experimente fazer diferente, ame de outro 

jeito, leia outra coisa, vista-se de outro jeito, é ganho em conhecimento e diversidade. A educação e a formação, 

nessa perspectiva, talvez precisassem ter como perspectiva um metaprincípio de experimentação do diverso.  

Pensamos a formação sob duas perspectivas: ou como território ou como deslocamento; como território 

ou como nomadismo. A formação como território é regra, é fixidez, controle, rede alfandegária. Ao contrário da 

formação como território, uma formação como nomadismo supõe, requer e impõe deslocamento, atenção às 

singularidades, enfraquecimento do controle e da arrogância, consciência do imponderável e da dificuldade de 

predição. O princípio da incerteza é a ferramenta política do intelectual nômade. Isso porque se o futuro não está 

determinado, não está dado, podemos e devemos fazer nossas apostas, projetar novos mundos, outras práticas 

acadêmicas, outros modos de pensar e fazer ciência, outros modos de viver. Surpresas, criatividade, invenção: 

essas são as linhas pontilhadas, portanto descontínuas e a serem preenchidas, de uma cartografia da formação 

nômade.  

Ao território corresponde a prosa, ao nomadismo, a poesia. Fazer copular essas duas estratégias de 

pensar é urgente. “Sentir e somente depois compreender” (González); “imitar e somente depois compreender” 

(Serres), poderiam ser os obstáculos epistemológicos construídos por nós próprios para serem, também por nós, 

ultrapassados (mesmo que não suprimidos). Reintrodução do sujeito no conhecimento, fugas das linguagens 

estabelecidas, invenção, criação, imaginação. Consciência da parcialidade das narrativas científicas, uma vez que 

tudo que dizemos de um problema, um tema, uma coisa, um fenômeno tem as marcas de um sujeito 

impregnado pelo seu tempo, sua história. Curiosidade por espaços disciplinares desconhecidos. Abertura para a 

autoformação permanente. Desejo de rotas de fuga. Compromisso ético com o que é dito e pronunciado sobre 

o mundo.  A palavra cria a coisa, não esqueçamos Michel Foucault.  

Diante deste horizonte é importante investir numa reorganização do conhecimento capaz de prover uma 

reforma na educação. Isso requer uma nova aliança entre cultura cientifica e cultura humanística, a reforma do 

pensamento e o exercício do diálogo. Essas ideias que alimentam a base epistemológica de pensadores como Ilya 

Prigogine, David Bohm e Edgar Morin podem fomentar práticas educacionais capazes de religar os 

conhecimentos e fazer dialogar nossas competências. Rediscutir como hipóteses postulados tidos como 
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indiscutíveis, imprimir importância a fatos concebidos como aleatórios pela ciência, refutar a ortodoxia e o 

maniqueísmo, por à luz nossas crenças fundamentais, exercitar a criatividade do pensamento, são alguns dos 

protocolos que favorecem a emergência de um novo espírito científico e de um novo educador. 

Esse protocolo de intenções, talvez mais propriamente uma pedagogia da complexidade, precisa está 

comprometido com um ideário educacional mais ético diante dos graves problemas planetários, sem abrir mão, é 

claro, da nossa herança milenar que, de uma certa forma, se mantém nos redutos dos saberes da tradição. 

No que se refere aos profissionais da educação que aqui nos interessam mais de perto, é preciso 

sublinhar o importante papel que esses atores desempenham enquanto mediadores da transferência e difusão 

dos conteúdos da cultura científica. O professor constitui-se numa referência privilegiada para a construção da 

visão de mundo e da estrutura de pensar do aluno, diga-se, do cidadão planetário. 

Investido da autoridade aferida pelo estoque do conhecimento acumulado e do poder instituído pelo 

lugar discursivo do qual fala, ao educador caberia hoje o exercício de fazer emergir uma qualidade do 

pensamento que está em parte adormecida: o prazer de conhecer. O incitamento à criatividade, a atividade de 

interditar a ortodoxia e a certeza, podem vir a prefigurar um novo perfil do educador, em sintonia com as 

demandas culturais do nosso milênio.  

Esse novo educador talvez tenha que incluir na sua agenda duas tarefas que, mesmo distintas são 

complementares. Uma diz respeito à reconstrução de seu próprio perfil enquanto profissional da educação: a 

morte do sujeito narcisicamente investido do poder é o mínimo que se espera para reformatar-se os espaços 

discursivos do diálogo professor-aluno. Essa tarefa amplia-se numa outra, sem dúvida investida de maior 

envergadura e desafio. Trata-se de exercitar uma verdadeira aeróbica dos neurônios, no sentido de desconstruir 

os imprintings paradigmáticos que impedem novas e ampliadas sinapses cognitivas de alunos cada vez mais ávidos 

em expor suas subjetividades, seus mapas autobiográficos e em compreender os conteúdos disciplinares que se 

tornam significativos apenas pela partilha e coprodução. 

É preciso que o professor seja formado para ampliar suas escolhas cognitivas e as de seus alunos, para 

que possam coletivamente arquitetar e ensaiar novas escolhas sociais, éticas, políticas. É necessário que a escola 

se transforme no lugar de fecundação de novas utopias realistas. Se é imprescindível reformar as estruturas 

curriculares dos cursos de formação de professores, se é indispensável repensar a construção do perfil do 

professor diante da sociedade atual, se é inadiável ultrapassar a ideia do professor como mero transferidor de 

conteúdos científicos, não é menos importante, e urgente, se colocar a questão da autoformação do educador. 

Em suma, a desconstrução da educação como adestramento e a reconstrução do perfil do educador 

supõem a aceitação da morte e da metamorfose do sujeito fixo, cindido e fechado. Nas palavras de Henri Atlan, 

“na verdade, foi o homem, enquanto sistema fechado, que desapareceu; sistemas cibernéticos abertos, auto-

organizados, são candidatos a sua sucessão” (ATLAN, 1992). Na sucessão de mortes e renascimentos, as quais 

devemos proceder valeria também nos perguntar sobre a vitalidade de nossas projeções de futuro quando nos 

detemos demasiadamente aos fatos, processos, e diagnósticos do presente. 
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O TRANSE E O TRÂNSITO 
DAS DISCIPLINAS NO ENSINO MÉDIO 

 
 

Marcelo Senna Guimarães1 (UNIRIO) 
 
 
Introdução 
 

 Transe e trânsito? Que relação há entre essas palavras, a escola e as disciplinas escolares? Propõe-se aqui 

começar pelo uso de uma analogia e pelo exame de alguns significados atribuídos ao transe e ao trânsito. Não se 

trata de um exame etimológico, mas de um exercício linguístico do qual se espera obter algumas observações 

pertinentes para pensar a prática nas escolas. 

 A analogia se refere a um problema que está presente de modo cada vez mais evidente na vida cotidiana 

nas cidades: o problema da mobilidade, no qual um dos temas centrais é o do trânsito. O trânsito impedido nas 

ruas parece ser consequência de um modelo de transporte que atinge seus limites e entra em colapso. Na escola, 

há tempos se detectam sinais de esgotamento de outro modelo – de transmissão. Nos dois casos, envolvemo-

nos em uma situação de transe, primeiro pela adesão a um modelo e ao compasso que ele estabelece em nossas 

rotinas; depois, pelos impasses que ele produz. A presença da partícula “trans” nesses vocábulos será o elemento 

de aproximação entre esses contextos distintos em que nos movimentamos com nossos corpos e com nossas 

mentes. Esse mote também nos servirá para abordarmos o tema da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade. 

 Formulemos algumas perguntas experimentando essa aproximação: Como está o trânsito do 

conhecimento e da cultura na escola? Como está o trânsito das disciplinas e das indisciplinas na escola? Está 

fluindo? Há retenções? Está engarrafado? Qual a extensão do engarrafamento? Quais são os pontos de 

obstrução? Há vias de escape? Há rotas de fuga? Existe uma saída? Ou deveríamos dizer como na canção de 

Itamar Assumpção e Paulo Leminski: “não há saídas: só ruas, viadutos, avenidas”? 

 Os conhecimentos na escola parecem estar em um grande engarrafamento: há um excesso de conteúdos 

que não se comunicam entre si. Veículos enfileirados levam cada um apenas uma pessoa – o motorista e nenhum 

passageiro, nenhum carona – e se mantêm isolados, sem comunicação com os demais, em seu próprio transe: de 

vidros fechados, com a temperatura e o ressecamento do ar condicionado, ouvindo suas músicas e seus 

programas de rádio, cultivando sentimentos, entre a indiferença e a agressividade, em relação aos outros veículos 

fechados que lhe obstruem o caminho. A hora do rush se parece com a quase inevitável semana de provas, na 

qual os estudantes têm que fazer exames de todas as disciplinas concentrados em poucos dias, exames que 

definirão sua aprovação ou reprovação, sua passagem para outros níveis de ensino ou sua retenção. Dado o nível 

de ansiedade que envolve muitas vezes essas semanas de provas, dada a ausência de sentido que muitas vezes 
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caracteriza a prática diária da escola, não é de surpreender que muitos estudantes optem pela evasão – por fugir 

desse engarrafamento, por sair desse fluxo interrompido que não lhes parece oferecer nenhum caminho, 

nenhuma aprendizagem. 

Na civilização moderna, o automóvel atropelou a autonomia? O ideal de autonomia, formulado pelo 

Iluminismo, foi deixado de lado e substituído pela marcha do progresso industrial, que construiu esses veículos 

que promovem a ilusão de autonomia e autarquia ao nos colocarem sentados diante de um motor sobre rodas? 

O motorista, aquele que liga e dirige um motor, substituiu o indivíduo autônomo, aquele capaz de dirigir a si 

mesmo. Uma certa concepção de conhecimento, demasiado ligada à técnica, parece ter ocultado e substituído a 

ideia de cultura, cuja ausência também é marcante nas escolas. Esse estado paradoxal, em que tudo se move, 

menos o trânsito, pode nos levar a pensar que a escola vive um transe. 

É certo que essa analogia e essas aproximações, assim como as que se seguem, poderiam ser formuladas 

em outro tom. Não se trata aqui de estabelecer uma visão única, mas de oferecer uma perspectiva possível.  

Continuamos com esse procedimento, perguntando: essas aproximações nos permitem falar de algum tipo de 

transe que se estabelece em virtude de nossas práticas rotineiras? Será que a escola está em transe, uma espécie 

de transe hipnótico, uma espécie de sono dogmático, do qual precisa despertar? Vejamos alguns sentidos da 

palavra “transe” no dicionário Aurélio, reproduzindo alguns verbetes e acrescentando a eles observações 

referentes à escola e ao conhecimento: 

 

1. Momento aflitivo; 3. Crise de angústia; 

A escola, suas aflições e angústias – não vamos cumprir o programa, os alunos não estudam nem aprendem, a rotina é cansativa e 

entediante, por vezes tensa... O conhecimento está desconectado da realidade e só se reproduz em provas repetitivas, sem imaginação; 

não há algo mais a provar na escola do que apenas a fingir que se sabe? 

2. Ato ou feito arriscado; ocasião perigosa, lance; 5. Combate, luta; 

Todo ambiente institucional é um campo de luta agônica entre posturas e modos de proceder; nos ambientes escolares plurais, os 

campos estão configurados algo diversamente, mas em todos cabe o ato ou feito de arriscar para tornar a escola uma experiência viva; 

o combate da interdisciplinaridade é antigo, a insistência antiga de uma tarefa atribuída à escola, à educação: a relação com a vida, a 

relação entre os conhecimentos, a relação entre as culturas. 

4. falecimento, passamento, morte; 

Em caso contrário, será a morte da escola? Será preciso morrer o professor e o estudante que sempre se foi para poder ser outro, 

diferente do que já fomos, do que temos sido? 

6. estado de médium ao manifestar-se nele o espírito. 

A incorporação do conhecimento e da cultura nas práticas e nos corpos escolares, a realização de eventos e canais de comunicação que 

corporifiquem o trânsito das interdisciplinas nas escolas, a filosofia e a cultura como práticas da cultura popular, aprendendo e 

propondo. 

A todo o transe. A todo custo, à viva força. 
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É preciso buscar caminhos, caminhar como pedestre pelas possibilidades de interdisciplinaridades e transculturas, 

transdisciplinaridades e interculturas, caminhar os passos possíveis com as pessoas presentes. 

Transe hipnótico. Estado de profunda sonolência, provocado por hipnose. 

Que a escola acorde de seu transe hipnótico, de seu sono dogmático, de sua auto referência exclusiva em relação ao conhecimento, de 

sua obsessiva cegueira de si mesma. 

Transe histérico. Estado que acompanha certas crises de histeria. 

(…) Podemos evitar que a escola atinja esse tipo de transe? 

 

Usando imagens e termos próprios às questões do trânsito e da mobilidade, tentamos até aqui indicar 

condições que se podem encontrar na escola e, quem sabe, começamos a apontar alguns caminhos para se lidar 

com essas condições. Acrescentemos agora alguns pressupostos para falarmos da escola, da discussão sobre o 

currículo e sobre a formação de professores: 

 

- Escola, substantivo plural – mesmo que tentemos pensar em termos gerais, a realidade de cada escola é 

sempre única e deve ser pensada em função de seu contexto. O desafio é articular proposições gerais com 

contextos singulares, e aceitar que desses contextos venham informações relevantes para as nossas teorizações e 

para as nossas decisões relativas às práticas de ensino; 

 

- Existência de um campo de pesquisa sobre o ensino de filosofia – incipiente, exploratório, não canônico, 

mas existente e ativo, com produções acadêmicas, escolares e oficiais, que cumpre conhecer, articular, relacionar, 

para podermos posicionar, em nossas práticas e teorias, sobre as questões principais do campo. Entre elas: o 

currículo de filosofia e o desafio da interdisciplinaridade; 

 

- A pesquisa do professor de filosofia – o professor da escola também pesquisa, mas de um modo distinto 

dos professores universitários. Tem outro objetivo, que é o de promover a educação dos jovens e adultos que 

frequentam a escola, e sua pesquisa deve se direcionar em função desse objetivo; aborda a filosofia de modo 

diferente das pesquisas eruditas e especializadas da universidade, tem uma interface fundante com a educação, 

age sempre no contexto do diálogo e da interação da filosofia com a não filosofia (incluindo aí as outras 

disciplinas, o discurso do senso comum, a cultura popular, o espaço móvel e sem limites da mídia e da indústria 

cultural); Essas características do trabalho do professor devem ser consideradas ao pensar sua formação (a 

formação do professor, inicial e continuada). 

Além desses pressupostos, é importante atentar para o contexto político e educacional. A discussão 

sobre o currículo do ensino médio chegou até o debate entre as candidaturas à presidência da república neste 

ano de 2014. Isso parece mostrar a importância e a urgência de se tratar desse tema de modo mais acurado. Mas 

esse debate não é novo e inclui, por exemplo, o processo de mobilização em favor da presença da filosofia e da 
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sociologia no ensino médio. Uma modalidade dessa presença foi aprovada na lei 11.684/2008: filosofia e 

sociologia tornaram-se disciplinas obrigatórias nas três séries desse nível de ensino. Antes disso, apesar de ser 

determinado pela LDB que conhecimentos de sociologia e de filosofia deviam estar presentes no currículo, a 

presença das disciplinas e dos conteúdos era incerta e precária, com grande parte das redes estaduais instituindo 

as disciplinas em apenas um ano, com um tempo semanal, e quase sem realizar concursos para contratar 

professores com formação específica. Agora o debate se encaminha para a discussão sobre a quantidade e 

número de disciplinas, para a determinação de uma base curricular unificada nacionalmente e para a integração 

entre as áreas de conhecimento, tais como definidas em lei: Matemática, Ciências Naturais, Linguagens e 

Ciências Humanas. Um projeto de lei (PL 6840/2013) em tramitação no Congresso Nacional, resultante de uma 

comissão constituída para discutir o tema, propõe, entre outras coisas, que o currículo do ensino médio e a 

formação de professores nas licenciaturas seja estruturada pelas áreas de conhecimento. Diante desse quadro, a 

investigação do tema da interdisciplinaridade e das relações da filosofia com as outras disciplinas revela-se como 

uma tarefa urgente. 

 Levando em conta esse contexto e esses pressupostos, voltamos nosso olhar para alguns documentos 

oficiais e para a contribuição de alguns autores sobre o tema da interdisciplinaridade. Essa noção recebe diversos 

sentidos e usos na escola e na academia. Na escola, em particular, às vezes carrega o peso de uma obrigação, de 

um imperativo, ainda que seu conteúdo não esteja bem esclarecido. Faremos aqui um percurso pelas 

formulações de alguns autores que trataram desse tema ao discutir questões relativas ao ensino de filosofia. 

Pretendemos assim nos mover no campo da pesquisa em torno do ensino de filosofia, anteriormente indicado. 

 Partimos de uma demarcação do sentido das palavras. Como os termos são múltiplos e de sentido 

variável, para evitar a imprecisão consideremos uma proposta de entendimento que pode nos servir como 

referência. Ela se origina no “Manifesto da Transdisciplinaridade” (1994), do filósofo romeno Basarab Nicolescu 

e é apresentada por Charles Feitosa: 

 

 

Disciplinar: trata-se do saber específico (“disciplina” diz tanto saber como ordem); é uma 
maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as 
experiências dentro de um único ângulo de visão... 
Multi- ou pluridisciplinar: estudo de um mesmo objeto por várias disciplinas, não há conexão entre 
elas a não ser o objeto em comum... 
Interdisciplinar: interação entre duas ou mais disciplinas, transferências de métodos de uma para 
outra (ex. associação da física com a medicina, geografia com a sociologia, arte e informática). 
Tendência a ansiar pela totalidade. Muitas vezes essas associações acabam por resultar em uma 
nova disciplina, que sintetiza as características de áreas distintas, como por exemplo, a medicina 
nuclear ou a geografia cultural. A prática interdisciplinar tende a reafirmar o poder da disciplina. 
Transdisciplinar: Entre, através e além de qualquer disciplina, a prática transdisciplinar supõe não 
a totalidade, mas a complexidade, a diversidade e a pluralidade intrínseca à realidade... Trata-se 
muito mais de uma atitude do que uma disciplina específica. (FEITOSA 2004, p. 95-96) 

 

 



 

 
25  

Anais da VI Semana Universitária,  
I Fórum Seridoense de Licenciaturas e I Encontro de Ciências da Saúde do Campus Caicó da UERN 

 Podemos acrescentar aqui a noção de transversalidade, segundo a qual alguns temas, problemas ou 

conceitos podem ser abordados por diferentes disciplinas, sem que elas concordem ou compartilhem os modos 

de abordá-los. Nesse sentido, ela se aproxima da noção de multidisciplinaridade apresentada anteriormente. 

 Os diversos modos de interação entre disciplinas, abrigam diferentes suposições e consequências: 

supõem que as disciplinas permaneçam intactas, existindo como campo de saber, base de nosso conhecimento e 

ação; ou que se transformem nessa interação, abrigando novos métodos, procedimentos, concepções. Ou, por 

outro lado, supõem que a interação entre as disciplinas remeta a uma totalidade do saber que deve ser alcançada, 

compreendendo a organização das teorias de modo hierárquico e sistemático; que as disciplinas não são áreas 

bem delimitadas, mas fazem parte de um ambiente complexo em que os conhecimentos se entrecruzam e se 

atravessam e vão além das demarcações preestabelecidas; nesse caso, os resultados das interações são 

imprevisíveis. 

 Charles Feitosa defende uma estratégia transdisciplinar, que supõe a possibilidade de transformação das 

disciplinas e tem como horizonte uma visão contrária à possibilidade de integração dos diversos conhecimentos 

em uma totalidade. Essa perspectiva será desenvolvida mais à frente. Os autores que tratam do ensino de 

filosofia formulam posições que se situam diferentemente com relação a esses pressupostos e consequências. 

Antes de nos definirmos por uma postura frente às outras, examinemos algumas das ideias apresentadas. 

Entre as posições que se formularam sobre o modo de atuar da filosofia nas escolas, encontramos 

diferentes ideias quanto ao papel e às possibilidades dessa disciplina. Em particular com relação ao sentido e às 

possibilidades do trabalho interdisciplinar. 

Em 06 de março de 2005, por exemplo, o filósofo Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia 

Política da USP, manifestou-se em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo (RIBEIRO 2005). Ele 

constata a degradação da qualidade da escola de nível médio que ocorreu junto com a democratização do acesso 

à escola pública, em particular na década de 1970. Um dos sintomas dessa degradação foi a disseminação das 

provas de múltipla escolha em substituição às provas discursivas. Diante dessa perda de qualidade e das carências 

gerais de formação, inclusive no domínio da língua, o aprendizado de filosofia também se vê comprometido. A 

presença da reflexão no currículo escolar não é suficiente, se essa reflexão se faz sem uma formação concreta, 

sem acesso aos textos clássicos e ao corpus de 2500 anos da história da filosofia. Não basta discutir qualquer 

coisa, refletir sobre qualquer assunto, para fazer e ensinar filosofia. 

Hoje em dia, no contexto de uma cultura mais visual e da convivência de várias mídias, que colocam em 

xeque as práticas tradicionais das escolas, o autor afirma que a filosofia não pode ser, no ensino médio, uma 

“andorinha solitária”. Ela deve se articular com as outras disciplinas, encontrar aliados nas diversas áreas, para 

que os seus poucos tempos semanais possam ressoar no ambiente mais geral da formação promovida nesse 

nível de ensino. 

A avaliação de Janine Ribeiro, mesmo que sumária e indicativa (não se poderia exigir muito mais de um 

artigo curto em um jornal diário), sugere que a filosofia precisa se aliar a outras disciplinas para que seu ensino 
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possa fazer sentido na escola. Está implícita a questão da quantidade de disciplinas que os alunos têm de cursar e 

a distribuição dos tempos entre elas. Para isso, afirma a possibilidade de se elaborar programas de filosofia a 

partir de parcerias com outras disciplinas. Junto com isso, o tratamento de temas da vida atual também poderia 

ajudar a potencializar o papel da filosofia nas escolas. 

O artigo de Renato Janine Ribeiro gerou uma resposta de dois pesquisadores do ensino de filosofia 

sediados em universidades do Rio de Janeiro, os professores Filipe Ceppas e Walter Kohan. Essa resposta foi 

publicada no Jornal da Ciência, da SBPC, em 14 de março de 2005 (CEPPAS & KOHAN 2005). Ela consiste 

numa análise dos ditos e das entrelinhas do artigo de Janine Ribeiro, e levanta alguns pontos importantes para 

nós. Em primeiro lugar, mostra que a defesa de uma filosofia interdisciplinar ou transdisciplinar não significa 

“uma recusa específica do ensino disciplinar”. Desse modo, o que estaria sendo colocado em questão não é o 

ensino de filosofia, nem sua transformação numa disciplina escolar, mas uma “defesa 'genérica' do ensino de 

filosofia”, segundo a qual, por exemplo, esse ensino seria condição necessária e suficiente para a formação de 

cidadãos críticos. Esse objetivo do ensino de filosofia é problemático por ser vago, impreciso e não levar em 

questão a formação crítica que se realiza em outras disciplinas. 

Os autores posicionam-se sobre esse ponto afirmando que, “em uma escola fortemente disciplinar, 

somente uma disciplina de filosofia fortalecida, com professores bem formados, dedicados e bem pagos, pode 

fazer com que a reflexão filosófica tenha sentidos que não sejam supérfluos ou inalcançáveis”, e somente com 

essas condições gerais estabelecidas é que a aliança com outras disciplinas poderia produzir “um ensinar e um 

aprender significativos e transformadores”. 

Porém, os autores ressaltam que o artigo de Janine Ribeiro não tocaria no cerne da questão. Não se trata 

apenas de perceber a oposição entre a necessidade de dominar a cultura filosófica e a figura do animador 

cultural, que o professor tenderia a assumir na escola; e nem de perceber que os estudantes não dominam a 

cultura, a língua, a leitura e a escrita. Pode-se mesmo duvidar de que estes sejam pré-condições exclusivas para o 

aprendizado de filosofia. O cerne da questão estaria em problematizar as oposições rígidas e em afirmar a 

filosofia na sala de aula como “uma experiência de pensamento que incomoda, que não deixa pensar da forma 

que se pensava, que ajuda na criação de novos conceitos, ideias e valores”. Uma experiência por meio da qual se 

possa reconstruir continuamente a forma dos professores entenderem e praticarem a filosofia na escola. O que a 

filosofia teria de mais valioso a oferecer para a escola “é o que ela sempre fez: um exercício vivo de, através do 

pensamento, não deixar que as coisas fiquem como estão”. Experiência, pensamento vivo, trabalho sobre si de 

subjetividades individuais e coletivas, relação com a não-filosofia na forma de uma abertura às contribuições que 

vêm dos outros: essas são as características que merecem ser exploradas e desenvolvidas na escola. Infere-se que 

delas podem resultar trabalhos interdisciplinares ou transdisciplinares significativos. Mas não basta defender que 

a filosofia se articule com outras disciplinas, é preciso pensar o que significa fazer filosofia. Esta não se reduz a 

um domínio formal dos conteúdos e da história da disciplina, mas deve se realizar na forma de um pensamento 

vivo e situado. 
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Essas duas posições, expressas de forma sumária em artigos de jornal, podem ser aproximadas de 

perspectivas de outros estudiosos que foram elaboradas em artigos e livros. Examinaremos a seguir textos de 

quatro autores brasileiros contemporâneos que também tratam do tema: Franklin Leopoldo e Silva, Ronai 

Rocha, Charles Feitosa e Silvio Gallo. 

 

 

Franklin Leopoldo e Silva: Filosofia e fragmentação da Cultura 

 

Professor da USP, Franklin Leopoldo e Silva publicou textos relativos ao ensino de filosofia desde os 

anos 70. Um de seus textos, bastante conhecido e comentado, versa sobre a relação entre história e filosofia no 

contexto do ensino: o título desse texto é “História da filosofia: centro ou referencial?” (LEOPOLDO E SILVA, 

1986a). Em outro texto do mesmo período, intitulado “Filosofia e educação” (LEOPOLDO E SILVA, 1986b), 

avalia as condições para a volta da filosofia ao currículo escolar no início dos anos 1980 e sua relação com o 

ensino técnico-profissionalizante, com a estrutura da escola (ou com a filosofia do ensino subjacente à 

organização escolar) e com a própria história da filosofia, uma “história sem progresso”. Não espera que a 

filosofia seja a panaceia para a escola, nem que esta disciplina promova sozinha uma revolução pedagógica, mas 

entende sua vocação crítica como “mais compatível com um amadurecimento reflexivo”, tendo a “função de 

despertar nos estudantes (…) a curiosidade que os leve a um aprofundamento das condições do conhecimento, 

dos fundamentos da política e da sociedade, a uma interrogação sobre a arte e a um questionamento equilibrado 

da ciência e da técnica” (LEOPOLDO E SILVA, 1986b, p. 112-113). 

Não obstante a moderação prática da filosofia, por ser ela “um estrato cultural em que o pensamento 

vive mais de sua própria produção do que dos seus produtos avaliados em termos de resultados efetivos”, a 

descoberta e a tentativa de “colocar-se à altura” – do sentido e dos procedimentos dessa dimensão do 

pensamento e da cultura – terão repercussões no relacionamento do indivíduo com os vários aspectos do 

conhecimento da ação. Se até aqui temos a consideração da filosofia como uma atividade de pensamento capaz 

de ter efeitos no indivíduo, a conclusão do texto parece apontar para uma pretensão maior: “...o próprio 

processo educativo se verá acrescido de algo que, sem interpelações bruscas ou crítica dissolvente, poderá 

mostrar o que falta para complementá-lo até a integralidade” (LEOPOLDO E SILVA, 1986b, p 113-114). A 

presença da filosofia na escola aparece como necessária para constituir a integralidade da educação. Em outros 

termos, sem filosofia a educação não se realiza plenamente, não se constitui como verdadeira educação. Essa 

vinculação íntima entre filosofia e educação é desenvolvida em outros textos, já da década de 1990. 

Filosofia e formação: este é um dos pontos nodais do texto de Franklin Leopoldo e Silva (1983) sobre 

currículo, formação e ensino de filosofia. Remete-se ali a uma ideia de formação na qual a Filosofia (com 

maiúscula) situa-se no centro. O autor faz uma ampla discussão sobre filosofia e formação, envolvendo a relação 

entre a filosofia e sua história, a questão da irredutibilidade das várias filosofias e do caráter inconcluso do 
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debate entre as diferentes escolas filosóficas. Diante dessa impossibilidade de fixar-se em uma doutrina única, a 

“força interrogante” do questionamento é afirmada como a especificidade da filosofia, que deve ser preservada 

em seu ensino. Essa força interrogante e seu caráter inacabado e histórico situam-se no núcleo do processo de 

formação. Esse processo não se resume à produção de conhecimento científico, e a diferença entre as histórias 

das ciências e a história da filosofia revela os diferentes processos formativos que aí se instauram. Enquanto as 

ciências tendem a eleger uma teoria como paradigma e trabalhar a partir dela, na filosofia o debate entre as 

diferentes proposições teóricas é interminável. “A diferença entre a história das ciências e a história da filosofia é 

que esta é totalmente aberta em termos de escolha [do] ponto de partida e dos pontos de apoio. Não existe o 

refutado nem o superado: é uma história sem progresso” (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 802-803). Como 

consequência para o ensino de Filosofia, dá-se que esta, “com seu recomeço constante, não produz um saber 

adquirido, de modo que nela só pode prevalecer como marca de sua atividade a força interrogante” (LEOPOLDO E 

SILVA, 1993, p. 799). Além disso, a ela cabe a consideração da fragmentação da cultura em sua inserção histórica 

como objeto de investigação e a estratégia do tensionamento quanto ao caráter de treinamento atribuído à 

educação. 

  A análise histórica do autor mostra que entre as filosofias da Antiguidade e do Medievo predomina o 

padrão do referencial transcendente que encontra, para além da aparência, um porto seguro onde ancorar a nave 

que busca a unidade, a verdade e o ser. As transformações ocorridas na Modernidade, porém, produzem o 

fenômeno da fragmentação da cultura. Esse fenômeno se traduz também na fragmentação da relação da 

Filosofia com a Cultura. A transformação filosófica da Modernidade postula a mediação da subjetividade entre o 

pensamento e o absoluto: é a experiência do cogito, do penso. A revolução científica moderna e o desenvolvimento 

progressivo das distintas ciências e de suas especializações acentuam a fragmentação. O predomínio da 

objetividade tende a fazer perder a experiência, como campo dinâmico de autoconstituição do sujeito pela 

autorreflexão, dinâmica que realizada com autonomia, constitui o campo da emancipação. 

O predomínio exclusivo do discurso objetivo ameaça o processo de emancipação e de constituição da 

autonomia. A Filosofia, como atividade do pensamento, situa-se a contrapelo do progresso na história, situa-se 

na contracorrente do desenvolvimento técnico. Com seu recomeço constante, não produz um saber adquirido, 

mas é a força interrogante que prevalece como marca de sua atividade. O autor se estende a respeito do caráter 

distinto de saber adquirido que assume a força interrogante no ensino da filosofia, enveredando pela percepção 

do papel da linguagem na familiarização com a ordem da inteligibilidade: 

 

 

Se não se pode deixar de assumir o lugar de onde se pensa e de onde se fala, é preciso também 
mostrar a inscrição deste lugar na pluralidade histórica, que afinal é o que lhe confere sentido. 
(…) O acesso à especificidade filosófica se dá através da linguagem e do repertório. Se a 
Filosofia é principalmente a elaboração de questões, o trânsito da pseudo-segurança da 
linguagem cotidiana e do pensamento de senso comum à verdadeira segurança do discurso 
criticamente fundamentado se dá pela depuração reflexiva da experiência. O aprendizado desta 
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depuração se faz através da história da filosofia, de uma adequada relação entre o histórico e o 
vivido. A ordem do discurso filosófico é esclarecedora em relação à experiência e aos outros 
discursos. Ela confere inteligibilidade à experiência e sentido às questões que se encontram 
difusas na realidade e no imaginário. Mas para isto é preciso apreender como os discursos 
históricos das diversas filosofias constituíram essa inteligibilidade. Isto é muito diferente de 
adquirir saber. Em Filosofia não há aquisição propriamente dita, mas apenas a familiaridade 
progressiva com certa ordem do pensar que é a ordem da inteligibilidade. (…) (LEOPOLDO E 
SILVA, 1993, p. 802) 

 

 

A depuração reflexiva da experiência, que se faz na relação entre histórico e vivido e por meio da história 

da filosofia, possibilita a fundamentação crítica do discurso e o acesso a uma linguagem de segurança. A filosofia 

ordena o discurso e confere inteligibilidade e sentido às experiências difusas. A frequência aos textos da tradição 

histórica da filosofia se dá no modo da familiarização, e não no modo da aquisição. 

E como isso se reflete na prática do ensino de Filosofia? Para manter a “constância da força 

interrogante, a única filosofia perene” a equivalência entre as várias filosofias não deve ser ensinada como um 

mero “catálogo de doutrinas”, mas pode mostrar que se deve, em qualquer recorte operado, “buscar naquilo que 

foi pensado o que nos faz pensar” (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 803). A questão que se coloca para a 

prática do ensino é “extrair das experiências históricas do pensamento os meios para ordenar criticamente a 

experiência fragmentária da realidade e da cultura”. Em face da história da filosofia, o professor deve enfrentar o 

fenômeno da fragmentação. A história da filosofia oferece recursos de pensamento – o pensado – cuja leitura e 

exame deve buscar o pensamento a pensar. A questão colocada ao pensamento e à leitura formativa dos textos 

filosóficos é o da fragmentação da cultura, da experiência, do sujeito e da formação. 

A condição para realizar esse exame crítico é voltar a atenção para as relações: o sujeito, a cultura, a 

experiência e a formação não são pensadas como substâncias ou como modelos idealizados. As relações entre 

sujeito e cultura, entre experiência e formação, são ações constantes. A força interrogante é a ação de interrogar. 

E, em nosso tempo, essa interrogação depara-se com a fragmentação. A postura crítica diante da fragmentação 

envolve essa ampla interpretação histórica e significa também uma inserção na história.  

Os termos “crítico” e “crítica”, usado várias vezes no texto, indica essa ação de interrogar mediada pela 

história da filosofia. Apesar de usados em sentido amplo, não pretendem ser vagos: aponta para o pensar como 

ação, como depuração reflexiva que esclarece a experiência e os discursos. Esse esclarecimento se dá ao 

apreender como as filosofias constituíram a inteligibilidade: por isso a prática da transmissão da filosofia não 

produz saber, mas familiaridade com essa ordem da inteligibilidade, que é uma ordem do pensar, uma dimensão 

ordenada do pensar. A postura crítica realiza-se como ação, como interpretação da história, como leitura da 

filosofia, como a produção de uma linguagem e de um discurso fundamentado que ofereça segurança diante da 

instabilidade das opiniões e do senso comum. A formação é, desse modo, uma postura crítica diante da 

fragmentação. Parece apontar para uma unidade, e em outros tempos a Filosofia foi o centro da formação. 

Ensinar filosofia, hoje, não pode se confundir com ensinar um saber instituído, um catálogo de doutrinas, mas 
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promover a constância da força interrogante e a familiaridade com a ordem da inteligibilidade por meio da 

leitura de textos da história da filosofia. 

Não apenas com a leitura desses textos, porém. Deve dialogar com as experiências dos alunos, com a 

cultura comum de sua época, com as demais disciplinas. Como diz o autor, “o espaço de aula adquire função 

formadora ... quando a reflexão compromete o sujeito na busca sistemática dos significados das aparências e 

numa arqueologia da sua situação individual, social, histórica e política” (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 803). 

Por isso, apenas como “uma articulação dessas várias instâncias situacionais” é que a abordagem crítica da 

experiência ganha sentido filosófico. Nessa articulação a projeção transcendente se constitui enquanto 

singularidade humana: o sujeito se dá conta de que as condições particulares de sua subjetividade não satisfazem 

“o requisito global de humanidade”. É na relação entre o histórico e o vivido, por meio da rearticulação crítica e 

vivida de todas essas dimensões, onde ele encontra “verdadeiramente” a si e ao outro. (LEOPOLDO E SILVA, 

1993, p. 803) 

A fragmentação da cultura se mostra na experiência dos sujeitos, professores e estudantes. Ela se mostra 

na “vivência escolar” e esse é um “ponto estratégico” de inserção da filosofia na experiência imediata, em 

particular na escola secundária, no ensino médio (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 803). A dificuldade de 

comunicação entre as disciplinas é outro aspecto dessa fragmentação. Quando a interdisciplinaridade se torna 

uma relação de exterioridade recíproca, as disciplinas não interagem no sentido de transitar umas pelas outras, 

por vocabulários e procedimentos, mas se restringem a uma interação externa. Não cabe à Filosofia, mesmo 

nesse caso, “aglutinar conhecimentos ministrados de maneira esparsa”, mas voltar-se para a vivência da 

fragmentação e torná-la motivo de reflexão. Diferentemente das ciências e de seu interesse pela objetividade, a 

Filosofia volta-se para a situação e o instante. 

 

 

O importante é notar que a dispersão curricular reflete a separação das instâncias situacionais, e 
a Filosofia pode, a partir daí, questionar a separação interrogando as causas, desenvolvimentos e 
consequências do processo histórico, e refletindo acerca da maneira como a fragmentação 
repercute na consciência histórica do homem contemporâneo. (LEOPOLDO E SILVA, 1993, 
p. 804) 

 

 

A Filosofia preserva o interesse de não separar as instâncias da experiência, e assim assume uma tarefa de 

questionamento das totalizações constituídas, sem pretender mais do que constituir uma totalidade no sentido de 

ideal regulador e não de juízo determinante. Preservar esse questionamento é a possibilidade de preservar a 

emancipação da experiência formativa. Na prática de ensino, a Filosofia deve promover uma articulação “no 

plano do significado cultural e histórico do processo civilizatório moderno”, uma articulação crítica em dois 

sentidos: “a compreensão do ser da cultura e a compreensão do dever-ser em termos dos valores que se 
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encontram em causa nas concepções da realidade oferecidas pela modernidade.” (LEOPOLDO E SILVA, 1993, 

p. 804) 

Ela não se torna nem metodologia abstrata, nem metalinguagem da educação. Pretendendo algo mais 

que o processamento técnico da informação e o treino do raciocínio, “o caráter formador da Filosofia só pode 

ser pensado numa relação de tensão com a informação e com o treinamento”. (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 

804) O pensamento filosófico não aceita o objetivismo como desarticulação da experiência humana. A 

proliferação de “filosofias de...” é vista como um aspecto da perda de identidade que também afeta a própria 

filosofia. (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 805) 

Por isso, conclui o autor, nos vários níveis de ensino, da escola à Universidade  

 

 

a atividade filosófica atualmente possui algo que se aproxima da militância, no sentido de um 
compromisso de resgate com a experiência consciente do estar no mundo. O fundamento deste 
compromisso é que a Filosofia e seu ensino têm como meta dar ao homem contemporâneo o 
que lhe é devido, mesmo que este não o saiba nem o queira (LEOPOLDO E SILVA, 1993, p. 
805). 

 

 

Diante de uma situação cultural em que se efetiva a própria recusa da Filosofia, do pensamento, da 

reflexão, o compromisso com a experiência de estar no mundo se torna uma necessidade do homem. Mesmo 

que ele não saiba nem queira isso! chega a afirmar o autor. Essa frase manifesta a tensão entre o questionamento 

e os saberes instituídos. A militância filosófica implica em não deixar de lado a avaliação da experiência histórica 

e singular que se realiza em cada sala de aula e em cada instituição de ensino. Não quer determinar o todo, mas 

quer regulá-lo e examiná-lo, não se deixando apenas conduzir docilmente por uma pressuposição inquestionada. 

A tarefa da interdisciplinaridade apontada à Filosofia constitui-se, portanto, na necessidade de investigar as 

causas culturais e históricas da ausência de integração entre as disciplinas e de questionar os sentidos assumidos 

pela fragmentação no nível das vivências pessoais e das experiências institucionais. Aponta para que haja 

integração entre as disciplinas, sem que haja uma integralização, no sentido de formar uma totalidade que 

restrinja as atividades de todos. Propõe uma formação integrada, ainda que talvez não seja integral? O caminho 

da formação permanece aberto, como a ciência e a arte de elaborar questões que constituem a força interrogante 

da Filosofia. 

 

 

Ronai Rocha: uma transversalidade pedestre. 

 

Destacamos a seguir algumas das ideias de Ronai Pires da Rocha que são tomadas como pontos de 

partida para sua reflexão sobre a presença da filosofia no currículo escolar. A primeira questão destacada se 
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refere ao modo de construção do currículo. Ele é construído como um presépio, no qual os professores, como 

se fossem os reis magos, trariam suas contribuições ao currículo como presentes entregues com boa vontade, 

mas sem nenhuma relação uns com os outros? A alternativa ao isolamento do trabalho dos professores é a 

articulação entre eles, que deveria ter condições de ser promovida no planejamento escolar e na formação dos 

professores. Essa alternativa significa uma mudança nos hábitos instalados nas escolas e nas universidades. Essa 

mudança não é impossível de acontecer, mas precisa de condições adequadas para se realizar a contento. 

O professor de filosofia deve ser capaz de apresentar algo mais do que um discurso genérico sobre 

formação do pensamento crítico e de cidadania, já que o bom senso indica que essa formação se faz como 

colaboração entre as disciplinas e as demais atividades escolares. É preciso tratar de habilidades e competências 

específicas da filosofia, de metodologia e de planejamento curricular, considerando a Filosofia como uma 

disciplina de valor equivalente às outras. O professor deverá enfrentar, também, as prevenções que os filósofos 

têm com relação a temas como didática, metodologia, currículo. Contra os riscos de tecnificar ou fossilizar a 

filosofia, pela construção de um currículo apenas por conteúdos ou por determinações metodológicas rígidas, é 

preciso garantir o espaço para uma relação reflexiva e aberta com o saber. 

O trabalho integrado entre as disciplinas deve ser iniciativa de todas elas, mas a Filosofia parece ter 

algumas condições especiais para agir nesse sentido. Como caracteriza o autor, ela é “uma disciplina da razão, 

voltada para a investigação dos aspectos fundamentais da realidade, dos modos de acesso a ela e da ação 

humana” (ROCHA 2008, p. 22). Além disso, áreas como filosofia das ciências naturais, das ciências sociais, da 

arte, da história, da linguagem, entre outras, têm extensa produção, o que permite dizer que a Filosofia tem 

instrumentos conceituais para abordar esses e outros campos e contribuir na elaboração de “um desenho 

curricular harmônico e integrado” (ROCHA 2008, p. 22). 

  A filosofia promoveria uma alfabetização de segunda ordem. A alfabetização em sentido restrito diz 

respeito ao domínio de habilidades de leitura e escrita na língua materna. A alfabetização de segunda ordem se 

refere ao domínio de conhecimentos e habilidades que supõe a boa realização da alfabetização em sentido 

restrito e que incluem habilidades metaconceituais. Alfabetização científica, alfabetização cultural, letramento 

crítico, pensamento crítico são formas de designar as habilidades metaconceituais envolvidas nessa alfabetização 

de segunda ordem. Esse nível de alfabetização é necessário para realizar a contento a educação, tal como 

proposta nos documentos oficiais. Como no caso da educação científica proposta nas Orientações Curriculares 

Nacionais, os objetivos ali apontados parecem indicar a necessidade da interlocução entre as disciplinas de 

ciências e a Filosofia:  

 

 

conhecer os fundamentos básicos da investigação científica; reconhecer a ciência como uma 
atividade humana em constante transformação, fruto da conjunção de fatores históricos, sociais, 
políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos, e, portanto, não neutra; compreender 
e interpretar os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no 
ambiente. (OCN, Conhecimentos de Biologia, p. 20 apud ROCHA 2008, p. 23) 
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Na discussão curricular, trata-se de “revisar o que pensamos ser um currículo escolar com Filosofia”, 

buscando “afinar nossos conceitos e critérios de escolha para conteúdos e métodos” (ROCHA 2008, p. 24). Não 

se pode reduzi-la a uma luta pela inclusão de conteúdos e métodos de ensino, nem supor que já sabemos o que 

fazer no caso do ensino de Filosofia. Ao discorrer mais detidamente sobre a questão da interdisciplinaridade (no 

sentido de uma “transversalidade pedestre”), o autor afirma que, na forma como vêm se constituindo as formas 

curriculares do ensino médio (e da educação básica), a Filosofia está inadequadamente situada entre as ciências 

humanas (ciências das gentes no mundo). Sendo a filosofia uma exigência singular de explicações e curiosidades 

humanas, em particular a curiosidade filosófica sobre as outras curiosidades (ciências, artes, práticas, saberes, 

tradições), a Filosofia pode atuar como exame de conceitos usados em outras disciplinas, mas que não são 

tratados em nenhuma delas (ROCHA 2008, p. 33-34). Além disso, ela proporciona situações de 

transdisciplinaridade, pois conceitos fundamentais tematizados pela filosofia são de uso corrente em outras 

disciplinas (ROCHA 2008, p. 39ss).  

Após discorrer sobre exemplos de conceitos (infinito, abstração, causa), propõe uma tarefa para a 

filosofia na escola: mapear os conceitos presentes nas outras disciplinas que são temas da filosofia (ROCHA 

2008, p. 41). Podemos observar que esse é um trabalho de pesquisa que pode caber ao professor da educação 

básica, auxiliado por outros professores, por estagiários e mesmo por estudantes do ensino médio. Estes últimos, 

em particular, estão em condições de detectar a presença de conceitos e as semelhanças de linguagem entre as 

diversas disciplinas e os diversos professores. A transversalidade pedestre aponta para uma caminhada a ser 

percorrida nas escolas, uma caminhada de diálogo e investigação sobre quais pontos, temas e conceitos, 

aguardam da filosofia uma contribuição específica e qualificada. 

Além desse aspecto e desse programa de pesquisa para a filosofia na educação básica, não se deve deixar 

de lado a consideração da própria filosofia. Ela é vista como uma soma de procedimentos de análise e de síntese, 

como mescla de argumento/lógica e de imaginação/visão. Essa visão é inspirada em Kant e na sua distinção 

entre o caráter sistemático ou escolástico da filosofia e sua dimensão cosmopolita, ligada à imaginação (ROCHA 

2008, p. 48). O ensino médio, na concepção aqui elaborada, demanda uma concepção ampla de filosofia, que 

inclua seus polos lógico e imaginativo, analítico e hermenêutico, argumentativo e existencial (ROCHA 2008, p. 

51). Como afirma o autor, “A filosofia na escola, como a Dona Flor de Jorge Amado, NÃO deve escolher entre 

dois maridos” (ROCHA 2008, p. 52). Atuando desse modo, pode-se evitar que o currículo seja uma espécie de 

presépio (ROCHA 2008, p. 17-18), onde cada um deposita sua contribuição disciplinar, sem dialogar com os 

outros, formando mera agregação de conteúdos, mas promova uma integração real, não totalizante, feita de 

modo pedestre: caminhando passo a passo no chão da escola, poderíamos acrescentar. 
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Charles Feitosa: a transdisciplinaridade contra a tarefa da interdisciplinaridade 

 

A tarefa da interdisciplinaridade atribuída à escola e, em particular, à filosofia, é apresentada como uma 

reação à fragmentação da cultura e do conhecimento em nosso tempo. Porém, Feitosa afirma que essa tarefa, tal 

como é apresentada, pode ser apenas um sintoma de uma nostalgia da totalidade, sem apontar para o 

enfrentamento real de uma situação em que não há valores nem conhecimentos absolutos. Busca-se apenas 

restaurar uma totalidade perdida, e não encarar a realidade aberta, plural e complexa. Nos documentos oficiais, 

de modo geral não há uma conceituação clara da interdisciplinaridade, mas o autor detecta uma retórica 

subjacente que remete a essa nostalgia da totalidade e da organização hierárquica do conhecimento. Como 

pergunta o autor, “O projeto de interdisciplinaridade tende a reavaliar o conhecimento em função de uma 

pluralização da verdade ou do real, ou significa apenas uma reação típica da nostalgia que quer restaurar algum 

tipo de teoria, certeza ou lei que amarre, integre, acolha a dispersão em uma totalidade unificante?” (FEITOSA 

2004, p. 93). 

Os documentos apresentariam a tarefa da interdisciplinaridade dentro de uma retórica da totalidade. Esta 

é criticada em sua pretensão de abarcar o todo, na integração violenta dos fragmentos no todo, e na concepção 

orgânica do todo que submete suas partes a uma ordem superior. 

 

 

Penso que a ideia de totalidade é atualmente injustificável, pois como diria Adorno: o todo é o 
não-verdadeiro. A integração dos fragmentos isolados no todo pode ser muito violenta, como se 
o que é “diferente” fosse enterrado, ainda vivo, na lógica do organismo. A imagem do 
organismo diz respeito à ideia de que cada parte do corpo tem uma função específica, 
rigidamente predeterminada, da qual não se pode escapar. Se uma parte escapa, precisa então ser 
ou curada ou extirpada, como células cancerosas de um corpo sadio (...) (FEITOSA 2004, p. 94) 

 

 

No lugar da particularização (e a consequente sujeição ao todo), destaca-se o lugar do múltiplo e do 

plural que não se consuma em uma totalidade. 

 

 

Penso que a crítica à particularização dos saberes deveria portanto ser feita em nome de um 
respeito à multiplicidade e à pluralidade e não como uma busca de organicidade ou de 
totalidade. Talvez que tenhamos que abandonar não apenas a retórica da visão em conjunto, 
mas também a ideia de parte, de particularização, de fragmentação, pois todas essas noções só 
têm sentido em função do seu contrário, que é o todo, o conjunto, a unidade, que teria se 
perdido na pós-modernidade. Talvez o todo, enquanto sistema bem organizado das verdades e 
dos saberes, seja apenas um mito e nunca tenha existido de fato. (FEITOSA 2004, p. 94-95) 
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 Esse questionamento radical do todo não significa abdicar do papel da filosofia. Pelo contrário, exige que 

se aborde o problema da interdisciplinaridade de um modo mais amplo, pensando a crise de paradigmas que se 

manifesta na fragmentação e na especialização. É a própria filosofia que atua ao questionar o pensamento da 

unidade e da totalidade. 

 

 

A questão da interdisciplinaridade é mesmo muito urgente, mas muito mais essencial é pensar a 
crise de paradigmas pela qual estamos passando, a fragmentação ou especialização é apenas um 
dos aspectos dessa crise. A filosofia pode e deve contribuir para o debate desde que não aceite 
muito rapidamente as regras do jogo tal qual lhe é apresentada. Será preciso colocar em suspeita 
o projeto de reconstituir a unidade perdida do real e de suas teorias. Tenta-se com isso costurar 
o incosturável... Segundo uma anotação famosa de Hegel: “é melhor uma meia partida do que 
uma mal cerzida”. (FEITOSA 2004, p. 95) 

 

 

 Com uma dose de humor e de ironia, Hegel é citado como apoio para a crítica à totalidade. As 

consequências dessa reflexão para o currículo escolar são desenvolvidas no decorrer do artigo. A organização do 

saber que subjaz ao currículo é destacada: o saber como uma árvore, com a raiz e o tronco como fundamentos e 

os ramos e galhos como seus desdobramentos. 

 

 

A palavra currículo vem do verbo latino: currere = correr. Curso, carreira, curriculum vitae, 
caminho percorrido na vida. Na pedagogia essa palavra designa o conjunto estruturado de 
disciplinas e atividades, organizado com o objetivo de possibilitar certa meta, proposta e fixada 
em função de um planejamento educativo. Currículos tradicionais são baseados na metáfora 
tradicional da estrutura do conhecimento como uma grande árvore, cujas extensas raízes devem 
estar fincadas em solo firme, com um tronco sólido que se ramifica em galhos e mais galhos, 
estendendo-se assim pelos mais diversos aspectos da realidade... (FEITOSA 2004, p. 97) 

 

 

Como disse René Descartes, no século XVII, ao elaborar essa imagem: “... toda a Filosofia é como uma 

árvore cujas raízes são a Metafísica, o tronco é a Física e os galhos que saem do tronco são todas as outras 

ciências, que se reduzem a três principais, a saber, a Medicina, a Mecânica e a Moral” (DESCARTES 2003, p. 

21). A organização da árvore é hierárquica e linear: os fundamentos do conhecimento se dividem por meio do 

tronco em várias linhas de desenvolvimento, que são os ramos. As disciplinas só se comunicam por meio de seus 

fundamentos físicos e metafísicos. Como mostra Feitosa, para Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, essa imagem 

constitui o conhecimento como sistemas hierárquicos com centros de significação e de subjetivação. Os saberes 

são classificados de acordo com sua proximidade ao centro. Os currículos escolares também serão afetados por 

essa ideia de centralidade do saber, que aponta para a matemática e as ciências duras. 

 Ao contrário do saber como árvore, Deleuze e Guattari oferecem outra imagem para o conhecimento: o 

rizoma. Essa outra concepção, relacionada à ideia de corpo sem órgãos, encontra outros fluxos e movimentos 
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no campo do saber. Não se trata mais de uma hierarquia unidirecional, mas de trânsitos em diversos sentidos e 

direções, sem um centro unificador. 

 

 

Como alternativas a esses sistemas arborescentes Deleuze e Guattari sugerem a imagem dos 
rizomas quer dizer, raízes entrelaçadas, descentralizadas, complexas, sem ordem fixa. A idéia do 
“corpo sem órgãos” seria algo equivalente ao rizoma, pensar o corpo como um feixe de forças, 
de múltiplos agenciamentos, interconexões, sem um centro irradiador, sem a idéia de que cada 
parte tenha uma função única e específica, tendo que contribuir para o bom funcionamento do 
todo (FEITOSA 2004, p. 97). 

 

 

Com relação ao currículo, o caminho apontado para a filosofia é, em certa medida, negativo, 

significando, em primeiro lugar, a desarticulação da disciplinaridade. Se essa estratégia é compatível com as 

instituições educativas, permanece uma questão em aberto. 

 

 

Como seria então um currículo rizomático, que tivesse como modelo um corpo sem órgãos e 
não o organismo, que buscasse uma transversalidade ou transdisciplinaridade e não uma 
interdisciplinaridade, ou seja, que instaurasse como uma estratégia contra a reintegração dos 
fragmentos na unidade, no centro? Uma produção de saber e ensino sempre e de cada vez 
diferente a partir de múltiplos referenciais! Talvez isso não seja possível, pois as instituições e 
seus “currículos” são por definição marcados por uma estrutura disciplinar. Como se insere o 
ensino da filosofia em tal contexto? Parece-me que a tarefa da filosofia é promover estratégias 
de desarticulação das ações disciplinares, seja nas práticas de pluri-, de multi- ou de 
interdisciplinaridade. Há lugar para a filosofia na escola e na universidade tal como a 
conhecemos até agora? (FEITOSA 2004, p. 98) 

 

 

 As proposições de Charles Feitosa, inspiradas grandemente em Deleuze e Guattari, aproximam-se, por 

essa via, das formulações do próximo autor a ser considerado. Podemos considerar que há continuidade entre 

essas duas perspectivas. 

 

 

Silvio Gallo: a transversalidade da filosofia 

 

Silvio Gallo tem vários textos publicados sobre interdisciplinaridade, transversalidade e outros temas 

relacionados com a questão do ensino de filosofia. Tomaremos como referência alguns desses textos que se 

ligam mais diretamente às questões discutidas nesta apresentação. Em texto de 2004, Gallo dá ênfase à crítica do 

projeto interdisciplinar no qual a Filosofia não está presente como uma disciplina, mas como temas transversais. 

Essa condição tornava mais difícil que a Filosofia e a Sociologia estivessem realmente presentes no currículo, em 
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especial porque serviu como alegação para justificar a não contratação de professores dessas disciplinas. A tarefa 

da interdisciplinaridade e sua referência à construção de uma totalidade também é criticada por Gallo: 

 

 

Não gosto de pensar a filosofia como um empreendimento interdisciplinar, pois isso me cheira 
a um positivismo démodé. Lembremos que Comte, não vendo a possibilidade da filosofia 
produzir verdades positivas, uma vez que não opera pela experimentação, como as ciências, 
reservou a ela a função interdisciplinar de reunir os conhecimentos parciais produzidos por cada 
ciência numa visão de conjunto, numa cosmovisão. (GALLO, 2004, p. 4) 

 

 

No mesmo texto, é apresentada uma visão sobre a filosofia que será desdobrada adiante. Como Charles 

Feitosa, Deleuze e Guattari são as referências para pensar as relações entre filosofia, arte e ciência, e a própria 

concepção de filosofia: 

 

 

Mas, por outro lado, não consigo deixar de vê-la como empreendimento transversal, que 
atravessa outros campos de saberes, na mesma medida em que é atravessada por eles. Penso que 
hoje não se cria conceito, não se produz filosofia, sem uma conexão direta e transversal com as 
diversas artes e as distintas ciências. Embora elas sejam distintas entre si, elas se retro-
alimentam, se fecundam mutuamente. (GALLO, 2004, p. 4) 

 

 

Essa noção de transversalidade da filosofia é desenvolvida em outros textos, por meio da leitura dos 

textos de Deleuze e Guattari. Para estes autores, a ciência, a filosofia e a arte são três potências de pensamento. 

Como tais, são criativas: criam funções, conceitos e afectos/perceptos, respectivamente. Essas potências são 

distintas e independentes, mas também “se interpenetram, se atravessam e se transversalizam”. (GALLO 2012, 

p. 66).  Elas criam, não apenas voltadas para si mesmas, mas em relações variadas com as outras, com o seu fora. 

Uma pedagogia filosófica, a pedagogia do conceito, assim se define ao tornar a relação com o não filosófico como 

constitutiva da própria filosofia. (GALLO 2012, p. 68) 

A consideração dessa perspectiva sobre a ciência, a filosofia e a arte permite voltar os olhos para a escola. 

No currículo escolar predominam as disciplinas científicas e seus princípios gerais de organização. Há pouco 

espaço, de modo geral, para a arte e a filosofia. Até as disciplinas artísticas assumem, por vezes, um caráter mais 

conteudista e informativo do que prático e criativo. Para além da interdisciplinaridade, portanto, a 

transversalidade entre as distintas potências do pensamento indica um caminho que pode ser fecundo para 

pensar e para experimentar o currículo escolar.  Como diz o autor, 
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Ora, nossos currículos de ensino médio são absolutamente científicos. Na mesma medida em 
que possibilitam o exercício dessa potência (quando o possibilitam, pois na maioria das vezes 
temos um ensino instrumentalizado e conteudista da ciência), acabam por desprezar as 
potências da arte e da filosofia. Penso que esta seja uma justificativa pertinente para a presença 
da filosofia nos currículos da educação básica: a busca de um equilíbrio entre as potências da 
arte, da ciência, da filosofia, de modo que os jovens possam ter acesso a essas várias 
possibilidades de exercício do pensamento criativo, aprendendo a pensar por funções (ciência), 
mas também por perceptos e afectos (arte) e por conceitos (filosofia). (GALLO, 2007, p. 21) 

 

 

Em particular, a filosofia comporta uma transversalidade intrínseca, afirmada com base em seu modo 

específico de tratar o conceito e “não no sentido diluidor apresentado nos PCNs”. (GALLO 2012, p. 68) Assim, 

a transversalidade é entendida de tal modo, relaciona-se com a pedagogia do conceito e aponta para um 

currículo rizomático. 

Silvio Gallo, em seu texto “Conhecimento, Transversalidade e Currículo” (GALLO 1997), amplia a 

investigação do currículo, considerando o contexto epistemológico mais amplo no qual se insere o próprio 

desenvolvimento da escola moderna. Nesse sentido, as distinções propostas por Pierre Lévy no livro As 

tecnologias da inteligência, entre cultura oral, cultura escrita e cultura informático-midiática, e suas respectivas 

tecnologias de conhecimento, são relevantes. Essa análise histórico-filosófica da produção do conhecimento 

produz uma cartografia do saber. “O saber baseado na tecnologia da escrita – praticamente todo o saber da 

história da humanidade – é marcado, assim, pelo viés teórico da interpretação da realidade, fundando uma noção de 

verdade que diz respeito à adequação da ideia à coisa mesma que a interpreta” (GALLO 1997, p. 3). A filosofia e 

a ciência, surgidas sob as condições postas pela tecnologia da escrita, desenvolveram-se de modo a ramificar-se, 

especializando-se em diversas disciplinas. A organização da escola e a formação dos professores sofre suas 

consequências. Elas são feitas a partir desse processo de compartimentalização que separa o aprendizado em 

unidades isoladas, sem comunicação entre si. A interdisciplinaridade é um projeto para remediar o isolamento 

que é constitutivo desse modo de organização. O próprio conhecimento, organizado em forma de árvore, de 

modo hierárquico e linear, divide-se em uma série de disciplinas com pouco ou nenhum contato entre si.  

Curiosamente, podemos observar que apesar do papel importante que a filosofia recebe nessa imagem, 

seja como raiz e fundamento, seja como significando o conjunto geral do conhecimento, no currículo escolar a 

filosofia não assume o mesmo valor. Ao contrário, sob influências de caráter positivista e tecnicista, é retirada 

dos currículos. Restringe-se a ser tratada como um saber transversal, com o sentido reduzido de saberes 

dispersos pelas várias disciplinas. Os projetos de interdisciplinaridade, em suas várias formas, tendem a referir-se 

a esse paradigma arbóreo de conhecimento. O trânsito entre os saberes, para retomar nossa imagem inicial, se dá 

em uma única direção, do fundamento para suas aplicações. Se a comunicação entre as disciplinas poderia ser 

estabelecida por uma volta às raízes e encontro nesses fundamentos comuns, os currículos escolares muitas 

vezes cortaram a raiz, reduzindo o horizonte do conhecimento aos seus fundamentos físicos e dando ênfase ao 

aprendizado de caráter técnico-científico. 
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A interdisciplinaridade se torna desse modo um projeto estreito, que esbarra nas condições de produção 

do conhecimento e também da formação dos professores. Ela mantém a separação entre as disciplinas, que se 

desenvolvem cada uma segundo sua lógica própria. O imperativo de conectá-las no campo do ensino se vê assim 

dificultado, senão impossibilitado. 

Como já vimos, o pensamento de Deleuze e Guattari permite deslocar-nos do paradigma arborescente 

do saber a um paradigma rizomático, onde novos caminhos e canais de comunicação entre as disciplinas se 

estabelecem. Se a árvore do saber prevê um fluxo hierárquico entre os fundamentos e suas aplicações, o rizoma 

permite infinitos caminhos abertos e não totalizantes. Regido por seis princípios básicos (princípios de conexão, 

heterogeneidade, multiplicidade, ruptura a-significante, cartografia, decalcomania (GALLO 2002, p. 31-32)), o 

paradigma rizomático abre outras possibilidades de abordagem do conhecimento. Rompe com a hierarquização, 

ao possibilitar múltiplas linhas de fuga e múltiplas conexões, aproximações, cortes, etc. Pede “uma nova forma 

de trânsito possível” (GALLO 2002, p. 32) por entre seus saberes: a transversalidade. 

Proveniente da terapêutica coletiva e não-hierárquica de Guattari, essa noção pode ser aplicada ao 

paradigma rizomático do saber: “ela seria a matriz de mobilidade por entre os liames do rizoma, abandonando 

os verticalismos e horizontalismo que vemos no paradigma da árvore, substituindo-os por um fluxo que pode 

tomar qualquer direção, sem nenhuma hierarquia definida de antemão” (GALLO 2002, p. 32-33). Ela aponta 

não para o Uno, o Mesmo, a totalidade integradora e globalizadora característicos do saber-árvore, mas “para o 

reconhecimento da puliverização, da multiplicização, para o respeito às diferenças, construindo possíveis 

trânsitos pela multiplicidade dos saberes, sem procurar integrá-los artificialmente, mas estabelecendo 

policompreensões infinitas” (GALLO 2002, p. 33). No campo da educação, proporciona um acesso transversal 

às informações e ao conhecimento, elevando “ao infinito as possibilidades de trânsito por entre os saberes” 

(GALLO 2002, p. 34). 

Abandonando a ilusão do Todo, a educação poderia oferecer acessos diferenciados às áreas do saber. A 

consequência mais radical dessa perspectiva seria o desaparecimento da escola tal como conhecemos, pois 

“qualquer espaço social pode ser o lugar do aprendizado, de acesso aos saberes e de sua circulação e partilha” 

(GALLO 2002, p. 35). Tal realização aproximaria o processo educacional das exigências da contemporaneidade. 

 Vamos nos deter um pouco mais na caracterização que o autor faz da transversalidade. Trata-se de uma 

concepção epistemológica que destaca a complexidade e a multiplicidade do conhecimento: 

 

 

(...) nas pegadas da filosofia francesa contemporânea, denomino transversalidade: o 
atravessamento mútuo dos campos de saberes, que a partir de suas peculiaridades se 
interpenetram, se misturam, se mestiçam, sem no entanto perder sua característica própria, que 
só se amplia em meio a essa multiplicidade. Singularidade de saberes e multiplicidade de campos. 
Uma vez mais aqui poderíamos falar em 'ecologia do conceito', introduzindo a noção de 
multiterritorialidade e atravessamento de campos que leva a uma mestiçagem. (GALLO 2007, p. 
33) 
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Essa ideia de transversalidade tem como pressuposto as propriedades do conceito, tal como as 

descrevem Deleuze e Guattari: “O conceito não é paradigmático, mas sintagmático; não é projetivo, mas 

conectivo; não é hierárquico, mas vicinal; não é referente, mas consistente” (apud GALLO 2007, p. 32). Ou, 

como diz Silvio Gallo:  

 

 

(...) o conceito não se presta a ser modelo (paradigma), é mais uma espécie de conector, de 
articulador de múltiplos elementos (sintagma); que ele não estabelece hierarquias nos jogos de 
poder, mas opera sempre pelas bordas, de forma não-sistemática, atravessando campos e não 
estabelecendo territórios; e que ele não serve como referência para outro saber, mas diz sempre 
respeito a si mesmo, apresentando uma consistência própria. (GALLO 2007, p. 32) 

 

 

Essas características do conceito não o fecham em si mesmo, mas, pelo contrário, o voltam para o seu 

fora. As relações produtivas entre filosofia, ciências e artes, se afirmam.  

 

 

Tais propriedades do conceito, embora o circunscrevam em sua interioridade, colocam-no em 
conexão direta com as outras potências do pensamento, a arte e a ciência. Isso implica que não 
se cria conceito hoje, não se produz filosofia, sem o recurso da conexão com as artes a as 
ciências. Embora sejam distintas e independentes, elas se retroalimentam e se fecundam. 
(GALLO 2007, p. 32-33) 

 

 

Os currículos escolares deveriam levar em conta essas relações entre ciências, artes e filosofia, de modo 

que essas duas últimas, em particular, possam ampliar e diversificar seus modos e espaços de atuação. Nos 

PCN's, a transversalidade, sob inspiração de autores construtivistas espanhóis (Cesar Coll e outros), aparece 

como uma forma de realizar a interdisciplinaridade, “como um efeito meramente pedagógico, sem a dimensão 

epistemológica de um trânsito por entre os saberes” (GALLO 2007, p. 34). Essa noção estreita de 

transversalidade está distante daquela para a qual aponta o pensamento de Deleuze e Guattari. Parece que, após 

2008 e a sanção da obrigatoriedade como disciplina, já superamos o tempo da filosofia como um “tema 

transversal” nos currículos. De todo modo, as observações de Gallo ainda merecem ser meditadas nas escolas: 

 

 

No contexto de um currículo disciplinar, a filosofia não pode aparecer apenas 
“transversalizada”, sem a demarcação daquilo que lhe é específico, não há transversalidade 
possível; sem a singularidade, perde-se a própria multiplicidade. Isso em termos conceituais. Em 
termos práticos, sabemos que dizer que a filosofia transversalizada estaria presente em todos os 
momentos do currículo não passa de uma falácia; nossos professores das diversas disciplinas 
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não são formados para atuar com conhecimentos de filosofia e não teriam condições de fazê-lo. 
(GALLO 2007, p. 34) 

 

 

Esta última observação nos leva a formular uma pergunta: como deve ser a formação do professor de 

filosofia para que ele possa compreender as diferentes perspectivas sobre a interdisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade e a transversalidade, e para que possa formular seus próprios princípios e planos de 

atuação?  

 

 

Conclusão: caminhos abertos 

 

Observamos, nos vários autores, que, apesar de diferentes nomes e conceituações, se identifica uma 

tarefa, que é a de se colocar diante da fragmentação do conhecimento no mundo contemporâneo. Estamos na 

condição em que, em grande medida, nem dentro de uma mesma disciplina os investigadores conseguem se 

comunicar, dado o grau de especialização dos conhecimentos. Isso acontece em filosofia, quando esta segue o 

padrão de produção de conhecimento científico. Mas a filosofia não é o mesmo que uma ciência, e tem motivos 

para buscar outras formas de investigação e outras formas de produção de resultados das pesquisas realizadas 

em seu campo. Se a filosofia tem um polo lógico-argumentativo e outro polo imaginativo-existencial, pelo 

primeiro aspecto pode tender a se assemelhar às ciências empíricas, mas pelo segundo deveria buscar outras 

maneiras de atuar, de participar da discussão pública e/ou acadêmica das questões em que se envolve. 

  A transdisciplinaridade pode indicar outra forma de relação: as disciplinas são atravessadas umas pelas 

outras, encontrando conceitos que são abordados nas várias disciplinas, e cujo tratamento em conjunto pode 

esclarecer, ampliar e aprofundar seus sentidos dentro de cada disciplina. Pode se dar também que o 

enfrentamento de um problema comum faça com que as disciplinas tenham que dialogar entre si e, quem sabe, 

cheguem a diluir suas fronteiras, promovendo um espaço de saber e de ação que não pertença exclusivamente a 

nenhuma das disciplinas originais, mas só exista nessa interação capaz de atravessar e recriar os espaços 

disciplinares. 

 Prefiro não tomar partido por uma dessas acepções contra as outras. Sendo a escola um substantivo 

plural, isto é, sendo múltiplas as realidades escolares e as condições específicas em que se trabalha em cada 

unidade escolar, penso que é mais adequado mantermos uma atitude atenta ao contexto em que atuamos para 

verificar o que é possível e o que é necessário fazer em cada situação. A disputa maior que temos pela frente não 

é por palavras, mas por realizações que contribuam para a formação dos estudantes e a busca de novas práticas e 

sentidos para a escola. Que outras possibilidades de trânsito entre saberes e conhecimentos permitam realizar 

outros transes de educação e aprendizado. Que sejam caminhos abertos para nossa formação e para nossas 

práticas. 
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O PIBID1 DE FILOSOFIA E SEU IMPACTO  
NA FORMAÇÃO DOCENTE EM CAICÓ/RN 

 
 

José Francisco das Chagas Souza2 
 
 
Introdução 
 

 A presença de uma licenciatura em Filosofia na região do Seridó através da UERN, já era uma realidade 

desde 2001, porém, em 2008, institucionalizamos um Projeto de Pesquisa3 que tinha como objetivo traçar um 

perfil do ensino de Filosofia em Caicó. Esse foi o primeiro passo com uma preocupação realmente voltada para 

a docência. Assim que entrou em vigor a lei 11.684 de 2 de junho de 2008, sobre a obrigatoriedade do ensino de 

Filosofia e Sociologia no ensino médio, nós do Curso de Filosofia de Caicó, especialmente os bolsistas do 

PIBID, iniciamos estudos a partir dos depoimentos e escritos de professores que já empreendiam o esforço pelo 

retorno da disciplina de Filosofia no Brasil. Era sabido que no sul e sudeste esta já era uma realidade presente no 

meio escolar. Daí, partimos para colheita de outras experiências discutidas em eventos onde já apareciam 

Grupos de Trabalho preocupados com a questão do ensino de Filosofia. Estivemos divulgando reflexões e 

colhendo sugestões no XX EPENN4 na UFAM em Manaus (2011); no II Congresso Brasileiro de Professores 

de Filosofia - CBPFIL na UFPE em Recife (2012); em duas edições do SENACEM5 em Mossoró (2011, 2012); 

o ENPRAD6 em Mossoró (2012); AFIRSE7 em Mossoró (2013); no I Encontro Integrativo do PIBID no Rio 

Grande do Norte – UFRN, Natal (2011); nos eventos promovidos pelo Curso de Filosofia de Caicó (SinFICs)8, 

Seminários Avaliativos no departamento e na EECCAM9, V Semana de Filosofia; II JENFIC10 e I Mostra de 

Materiais Pedagógicos, estes dois últimos organizados pelos bolsistas). 

É nesse sentido que delineamos nossa fala e a construção do presente texto, como uma narração a 

respeito da presença do Subprojeto de Filosofia, uma reflexão sobre o ensino de Filosofia em nossa região e os 

impactos após a experiência vivenciada com bolsistas do Programa em Caicó.  

 

 

 

                                                           
1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – subprojeto de Filosofia/UERN em Caicó, aprovado em 2009 pela 
CAPES. 
2 Professor Adj. I - Departamento de Filosofia de Caicó-UERN e ex-Coordenador de Área do PIBID (E-mail: 
dedasouza1@gmail.com). 
3 Filosofia no ensino médio – Elaborando um perfil. Concluído em 2009, vide relatório final, produções científicas sobre o tema e anexos. O 
Projeto culminou com um evento denominado I JENFIC (Jornada de Ensino de Filosofia de Caicó) para socialização dos resultados.  
4 Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste. 
5 Seminário Nacional do Ensino Médio. 
6 Encontro de Práticas Formativas na Docência. 
7 Encontro de Educação e prática docente – seção brasileira. 
8 Semana Interna de Filosofia. 
9 Escola Estadual Calpúrnia Caldas do Amorim – onde foi desenvolvido o subprojeto. 
10 Jornada de Ensino de Filosofia. 
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A Filosofia e seu ensino como problema 

 

A filosofia tem sua razão de ser a partir do questionamento que nos transporta ao exercício do pensar. 

Para tanto, normal é que sempre iniciemos por perguntar: O que é? Como é? Por que é? Para quê? E até a 

própria filosofia não escapa a este viés e sempre estamos a refazer a pergunta: Para que serve Filosofia? Eis aí, 

portanto, uma boa questão, voltada para uma investigação sobre utilidade, é verdade. Nós, como apenas 

“amigos do saber” talvez não queiramos respondê-la, pois esta deverá ser como o objetivo que estamos a buscar 

e que não existe de maneira “pronta” como receita a ser seguida. Portanto, poderá ser bem mais interessante não 

termos essa resposta de forma estática já que em se tratando de Filosofia, somos convidados a construí-la a todo 

momento. É com esse espírito de busca, de construção e de abertura ao mundo do qual somos parte, que 

aprendemos a filosofar por acreditarmos também que aprendemos juntos na construção permanente do 

conhecimento.  

Nesse intuito damos razão a Sócrates, que mesmo não se intitulando professor, tem consciência que 

temos necessidades de aprender juntos, de afirmar com nossa própria existência a experiência de vida como 

ensino e aprendizagem que se faz todos os dias e não apenas de maneira estanque. Parafraseando Guimarães 

Rosa: “Mestre não aquele que ensina, mas sim o que de repente aprende”. É sim o espírito socrático que não se 

esquiva de ensinar, mas também, não só o faz de maneira verticalizada, buscando fomentar em trocas o saber 

que possuímos adormecido e que precisa ser edificado. 

Mas, em se tratando de ensino de Filosofia a discussão é ampla e há prós e contras. Muitos são contra esse 

“ensino” por entender que a Filosofia não poderá ser um saber a ser ensinado e, da forma como se imposta a 

sua prática atual, essa foge ao próprio ideal do pensar filosófico. Por outro lado, há uma grande militância em 

prol do saber filosófico como um conhecimento que pode sim, ser ensinado e que possui diversos métodos para 

tal. Nesse sentido, poderíamos afirmar que, certamente, não de forma elitista, isto é, como destinado a “umas 

poucas mentes brilhantes”, e inacessível para o restante. Também não seria nada interessante uma não seleção 

num mesmo espaço onde “tudo seja filosofia”. Isto não! Nem toda questão, tal qual se apresenta, é pertinente ao 

exercício do filosofar. É preciso uma aproximação perspectiva própria. Nessa direção e perspectiva 

específica, como educar filosoficamente? Eis aqui talvez, o maior desafio para o profissional docente de 

Filosofia. Como ensinar fazendo filosofia? Mas, como fazer filosofia? Que método é mais interessante? E este 

não poderá ser uma camisa de força? Walter Kohan, questionado sobre a institucionalização da Filosofia, 

voltando a ser obrigatória no ensino médio, disse: 

 

 

A questão é complexa por que envolve a própria filosofia. “O que é a filosofia?” é uma pergunta 

filosófica, portanto, polêmica, contestável, discutível. Quem quiser fechá-la clausura um 

caminho importante no pensamento. E mesmo assim, todos os que andam o caminho da 
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filosofia devem em algum momento colocar-se e responder essa pergunta. E quando digo “os 

que andam o caminho da filosofia” refiro-me também aos professores, claro. Impossível ensinar 

filosofia sem filosofar, sem se perguntar à maneira em que os filósofos se perguntam. 

(KOHAN, 2011, p. 1). 

 

 

A Filosofia se coloca, portanto, como o exercício de elaboração e reelaboração do pensamento que a todo 

instante nos desafia a edificá-lo como saber dinâmico e criativo. Quando se afirma isso, é importante deixar 

claro que não devemos nos omitir em seu ensino, mas que esta prática é uma responsabilidade de todos os 

agentes envolvidos: professores, alunos e as estruturas de ensino como a escola e a universidade. Por isso, afirma 

o professor Kohan (2011, p. 3) que “...a condição para que a filosofia possa ser ensinada é que o professor se 

coloque dentro da própria filosofia e não como um agente externo transmissor”. 

O ensino de Filosofia sempre esteve presente ao longo de toda história: Com os Sofistas (metade do sec. 

V a.C.): “O ensino da filosofia ganha uma vinculação com a aquisição de técnicas retóricas para o uso político”. 

(SOFISTE, 2007, p. 9). Eles são os primeiros professores remunerados, mas receberam fortes críticas de 

Sócrates, Platão e Aristóteles que os acusavam de “vender” o saber. Estes acreditavam que a Filosofia era um 

exercício a ser praticado nas ruas e também na própria academia de forma não remunerada. De uma forma ou 

de outra, o ensino da Filosofia sempre se fez presente ao longo de toda sua existência: na agora em Atenas, nas 

academias, nos “jardins”, nas escolas medievais, nas permutas dos escritos da modernidade ou mesmo na 

contemporaneidade nas suas diversas práticas junto às instituições que a fomentam em todo o mundo. 

Percorrendo todo esse caminho até aportar no Brasil, como herança do “velho mundo” com seus métodos e 

influências. E aqui, foram muitos os encontros e desencontros da Filosofia até se tornar presença efetiva nos 

currículos escolares, seja do ensino médio ou nas instituições superiores. O fato é que vivemos um novo tempo 

propício para se pensar esta presença nos currículos e os desafios a serem enfrentados por todos os envolvidos 

com seu ensino. 

 

 

A presença do PIBID de Filosofia em Caicó 

 

Quando a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN foi incluída entre as Instituições de 

ensino superior a integrar o PIBID, dentre os seis subprojetos apresentados na ocasião, estava o nosso de 

Filosofia do Campus Caicó. Pensado e elaborado por um grupo de professores, Maria Reilta Dantas Cirino, 

Galileu Galilei Medeiros de Souza e José Francisco das Chagas Souza, docentes do citado curso, aprovado, foi 

dado início naquela ocasião, ano de 2009, tendo sido escolhido para Coordenador de Área o professor José 

Francisco. Procedeu-se a seleção de alunos-bolsistas para preenchimento das dez vagas a que tínhamos direito e 

dezessete concorreram suprindo as vagas e mais um cadastro de reservas. O primeiro momento do subprojeto 
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fora dedicado aos estudos, para embasamento teórico, precedendo essa etapa a interferência na Escola campo de 

ação. O referido momento teve duração de seis meses aproximadamente e serviu como importante suporte e 

conhecimento da realidade da escola, do curso de Filosofia e de sua fundamentação legal, além de estudos de 

textos específicos da docência. 

 

 

Atuação na UERN – Campus Caicó 

 

Antes de qualquer atuação na escola parceira do subprojeto de Filosofia, dedicamos o primeiro semestre 

de 2010 a estudos para embasamento teórico, a partir de textos clássicos da Filosofia e de textos de pensadores 

brasileiros que tratam do ensino de Filosofia no ensino médio. Ainda foram lidos e discutidos documentos 

oficiais e diretrizes que norteiam a presença da disciplina da Filosofia no ensino médio. Especial atenção 

também foi dada ao nosso Projeto Pedagógico de Curso, que em posição pioneira, desde 2006, trabalha com 

componentes (oficinas, estágios, metodologias e componentes filosóficos) e orientações curriculares voltadas 

para a formação de professores de filosofia inteirados das discussões e problemas que enfrentariam no seu 

futuro campo de trabalho, a escola.  Nessa perspectiva, avaliamos que um programa direcionado à atividade 

docente como o PIBID veio valorizar e fortalecer ainda mais a reflexão e a intervenção no campo de atuação 

profissional dos nossos alunos. 

 

 

Docência e Pesquisa 

 

Uma separação inaceitável é a que estabelece uma dicotomia entre ensino da aprendizagem. O professor 

não é aquele que “dá aulas” a uma plateia de receptores passivos. O conhecimento, em especial em Filosofia, é 

algo a ser construído em conjunto e, ainda, sob a consciência do inacabado, porque a filosofia é uma imersão na 

vida, sempre compartilhada: “onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento 

se tornou consciente” (FREIRE, 2004, p. 50). Ainda é Paulo Freire a dizer: “Pois quando se constrói, os frutos 

têm o sabor do mutirão do ‘eu também fiz’” (FREIRE, 2012, p. 226).  

Mas, devemos estar atentos a algo intrigante. Não é porque o professor de filosofia se dedica à construção 

de um saber compartilhado que se deve pensar que, consequentemente, deve haver uma dicotomia entre sua 

atuação e a pesquisa em filosofia. Justamente o contrário é o que se evidencia a um olhar mais cuidadoso. A 

pesquisa em filosofia se faz em cooperação, o conhecimento filosófico ou seu exercício se faz em uma atividade 

compartilhada. Não só não é concebível separar o ensino da aprendizagem, como também falar hoje de 

professor de filosofia como possuindo uma identidade apartada da atividade de pesquisa. Uma separação 

inadmissível e absurda, em se tratando de prática docente, sobretudo porque o ensino-aprendizagem da filosofia 
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passa pelo exercício do filosofar, devendo o professor de filosofia, em sua atuação, colocar-se “dentro da 

própria filosofia e não como um agente externo transmissor” (KOHAN, 2011, p. 3). A esse respeito já 

afirmamos em uma publicação conjunta com a Profa. Maria Reilta Dantas Cirino, apontando para a obra de 

Paulo Freire (SOUZA e CIRINO, 2012, p. 226): 

 

 

Uma das formas de se obter essa formação permanente e prática torna-se viável pela pesquisa 

que esteja em sintonia com um contexto de mudança, contribuindo na formação pessoal do 

profissional como também para que ele possa abrir-se ao novo sem ser modista, mas olhando a 

dinamicidade da dimensão do coletivo e da comunidade. Hoje, mais que antes com a velocidade 

das inúmeras informações, é que o professor não deverá se limitar somente a “dar” suas aulas, 

visto que: “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 2004, p. 29). 

Portanto, o professor, mais que um reprodutor de conhecimentos, pode caracterizar-se (e, 

portanto, formar-se) como um produtor de conhecimentos. Na compreensão de Freire (2004, 

p. 29), é constitutivo da ação docente “a indagação, a busca, à pesquisa. O [...] que se precisa é 

que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 

pesquisador.  

 

 

A consciência dessas relações (ensino/aprendizagem / pesquisa/construção compartilhada de 

conhecimento) norteou a procura por práticas pedagógicas capazes de serem atraentes aos jovens do ensino 

médio, trabalhando, nesse ínterim, a importância da criatividade e da inovação. Ainda, nessa mesma direção, 

fomentou-se a produção de artigos, capítulos de livros e participações em eventos que abordassem a temática da 

docência em filosofia.  

A intervenção posteriormente realizada na escola, parte das atividades do PIBID, ajudou a evidenciar 

ainda mais a associação entre ensino/aprendizagem/pesquisa, teoria e prática.  

 

 

Atuação na Escola Estadual Caupúrnia Caldas de Amorin- EECCAM 

 

Após esse tempo preparatório, chegou o momento de todos os bolsistas irem à escola a fim de conhecê-la, 

avaliar o alcance das descobertas realizadas no momento do embasamento teórico e, enfim, para colocar em 

prática o Plano de Ação proposto no subprojeto.  

Os integrantes do subprojeto participaram da vida da Escola: eventos, Semanas de Planejamento 

Pedagógicos, escolha do livro didático, convivência com os alunos, participação nas ações promovidas pela 

escola, semanas de ciência, criação e execução de Planos de aulas aplicados em contraturno e nos momentos 

culturais celebrados pela escola. Os resultados positivos se traduziram, inclusive, na criação do “espaço” do 

subprojeto, cedido pela direção da Escola. 
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Considerações finais 

 

Depois de percorridos esses mais de três anos de atuação junto ao PIBID, avaliamos a presença do subprojeto 

no Curso de Filosofia de Caicó como uma experiência que merece continuidade. Muitos foram os avanços 

alcançados não somente para os bolsistas, como também, para o fortalecimento da graduação. Sobretudo 

merece destacar que o exercício constante de uma reflexão filosófica vinculada à vivência tanto na universidade 

como na Escola, campo de atuação do subprojeto, permitiu colher mais concretamente o sentido e a 

importância de se trabalhar a aproximação entre essas duas realidades que, não obstante, ainda se encontram 

distantes.  

É preciso, assim, a continuidade desses programas, que possibilitam tomar consciência, entre outras 

coisas, das exigências que se fazem ao futuro docente diante dos desafios do ensino de filosofia, da 

inseparabilidade entre ensino-aprendizagem-pesquisa como construção compartilhada, etc.  

Além do que, hoje, muitos dos que foram bolsistas estão atuando no ensino de Filosofia, ao mesmo 

tempo em que continuam dando continuidade aos seus estudos, participando de programas de pós-graduação 

com pesquisas voltadas à preocupação com o ensino de filosofia, além de se fazerem presentes em eventos e 

grupos de pesquisas, que desenvolvem atividades a respeito dessa mesma temática. Todos eles são unânimes em 

dizer que o aprendizado durante a execução do subprojeto foi de grande valia para as práticas que desenvolvem 

hoje.  

Com o intuito de fortalecer e embasar nossos conhecimentos ao mesmo tempo em que se participa do 

debate vigente, os bolsistas se envolveram em diversas atividades na região e fora dela a fim de estarem em 

sintonia com o momento vivido no Brasil e permitir se pensar o ensino nos aspectos positivos e negativos da 

institucionalização do mesmo.  
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE DE SNELLEN REALIZADO EM 2012  
NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE PARELHAS/RN 

 
 

Étel Rógere da Silva1 

Redianne Medeiros da Fônseca2 

 
 
 
Introdução 
 

 Para Silva (2003, p.169) e Toledo (2010, p.415): “85% do contato do homem com o mundo dá-se por 

meio da visão.” Percebe-se com isso que é imprescindível tê-la em perfeito estado de funcionalidade, 

principalmente quando se fala do processo de aprendizagem educacional. Leonardo da Vinci diz que: “O olho é 

a janela do corpo humano pela qual ele abre os caminhos e se deleita com a beleza do mundo.” 

Segundo Silva (2013, p.169): 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 7,5 milhões de crianças na idade 
escolar apresentam algum problema de visão e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
fala que 10% dos alunos das séries primárias necessitam de correções oculares. 

 

 

Para Fernandes (2012, p. 12): 

 

 

Há uma estimativa de que 10 a 15% dos alunos que apresentam problemas de aprendizagem 
podem estar relacionados com questões de baixa acuidade visual. Caso a criança tenha 
problemas no processo da informação visual estes podem desde logo interferir com a 
aprendizagem das letras e dos números.  

 

 

Diante dessa questão e dos dados fornecidos pela OMS e CBO acerca dos problemas de visão que 

afetam crianças, é imprescindível que se realizem ações com o intuito de detectar precocemente tais patologias 

nos escolares, favorecendo com isso a questão do contato com as letras e números, promovendo uma 

oportunidade de aprendizado mais igualitária. No Brasil para se conseguir tal presteza, os Ministérios da 

Educação e Saúde fizeram uma parceria, e de tal junção obteve-se o projeto “Olhar Brasil”, lançado no ano de 

2012, tendo como objetivo atender alunos da educação básica, jovens de 15 anos ou mais e adultos do Programa 

Brasil Alfabetizado da rede pública de ensino. Estamos em um país em desenvolvimento, onde não ha garantia 

                                                           
1 Enfermeiro especialista em saúde pública, professor substituto da UERN/Campus Caicó, e-mail: etel.rogere@yahoo.com.br 
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de acesso da população ao profissional médico, e quando se fala de especialistas (oftalmologista), torna-se um 

agravante ainda maior, pois estes se concentram nos grandes centros. Diante desse problema, o projeto “Olhar 

Brasil” manda que se façam avaliações nas crianças matriculadas nas escolas públicas do país, usando um teste 

simples chamado de teste de Snellen, em que o avaliado deverá enxergar a letra E impressa em um cartaz que 

deverá está afixado a uma distância de 6 metros, a partir dessa triagem os alunos que apresentarem dificuldades 

de enxergar, ou seja acuidade visual menor que 0,7 da tabela de Snellen, serão encaminhados para avaliação do 

oftalmologista.  

Com tal procedimento de triagem poderá se garantir a avaliação dos portadores de patologias oculares 

por oftalmologistas, que prescreverão suas devidas correções. E como revela Fernandes (2012, p. 22), os custos 

de tais procedimentos a partir da triagem são muito menores do que o tratamento realizado quando adulto. 

Considerando a importância de tal questão, no ano de 2012 foram desenvolvidas ações de saúde nas 

escolas do município de Parelhas-RN, por ocasião da implantação do Programa de Saúde na Escola (PSE), onde 

na oportunidade foi realizado o teste de Snellen nos estudantes das escolas públicas do referido município. 

Objetiva-se com esse trabalho analisar quantitativamente os resultados obtidos frente à avaliação da 

acuidade visual (teste de Snellen) dos alunos matriculados no Ensino Público do município de Parelhas/RN no 

ano de 2012. 

 

 

Desenvolvimento 

 

O trabalho de avaliação foi realizado em 23 (vinte e três) escolas públicas situadas no município de 

Parelhas/RN, estando distribuídas no município da seguinte forma: 08 estaduais, dessas 02 localizadas na zona 

rural e 15 municipais, dessas oito na zona urbana e seis na zona rural. Sendo avaliado um total de 3.432 alunos. 

Tiveram participação nas avaliações os seguintes profissionais: das ESF (enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

ACS), do NASF e das escolas (professores, coordenadores pedagógicos e diretores). 

Para o referido estudo escolheu-se como amostra as escolas de gestão pública (estadual e municipal) 

localizadas tanto na zona urbana como na zona rural do município. Nesse caso temos como amostra 23 

instituições de ensino, com uma população de 1.539 estudantes matriculados no referido ano, segundo dados do 

censo escolar de 2012. 

Temos as avaliações dos alunos distribuídos por escolas levando-se em consideração a gestão e a 

capacidade de acuidade visual em números reais e porcentagens, como mostra o gráfico 1. 
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Fonte: SMS/SME de Parelhas 

Percebe-se que em cada grupo de escolas apareceram alunos com baixa acuidade visual. Segundo a 

porcentagem (relação entre os avaliados e os que apresentaram baixa acuidade visual), temos 29,6% localizados 

na zona rural do município e como gestão estadual. Talvez devido à dificuldade até mesmo financeira desses 

alunos se submeterem a exames oftalmológicos. 

O gráfico 2 mostra a somatória da avaliação dos alunos do ensino público de Parelhas/RN no ano de 

2012 que foram submetidos ao teste de Snellen. 

 

 

Fonte: SMS/SME de Parelhas 
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Gráfico 1: Distribuição dos alunos avaliados por 
grupo de escolas que apresentaram A.V. diminuída  
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Gráfico 2: Total de alunos do ensino público avaliados 
para a acuidade visual no município de Parelhas/RN 

no ano de 2012  
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 Quando juntamos os dados de todas as escolas públicas de Parelhas/RN, percebemos um 

montante considerável de crianças e jovens que estão frequentando as aulas, sem conseguirem enxergar 

eficazmente, podendo tal situação influir consideravelmente na capacidade de aprendizado dos mesmos, bem 

como na motivação. 

 

 

Conclusão 

 

Percebe-se que há uma considerável importância da avaliação da acuidade visual dos estudantes, pois é por 

meio dela que se processa uma boa parte do contado com o meio, promovendo-se com isso o aprendizado. No 

presente trabalho constata-se uma baixa percentagem de alunos avaliados, quando se leva em consideração 

tamanha relevância da triagem da acuidade visual para o Brasil, país em desenvolvimento que não garante acesso 

a todos com relação à especialidade oftalmológica. Recomenda-se portanto que todo aluno antes de iniciar o ano 

letivo passe por tal triagem e que os portadores de acuidade visual diminuída sejam encaminhados para avaliação 

oftalmológica o mais precocemente possível para que o diagnóstico e tratamento sejam efetuados a contendo, 

contribuindo com isso para que tal aluno tenha um melhor desempenho acadêmico. Para se conseguir tal 

presteza é necessário um planejamento conjunto das Secretarias Municipais de Saúde e Educação.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: 
HUMANIZAÇÃO COM FAMILIARES E VISITANTES DOS PACIENTES DA UTI ADULTO NO 

HOSPITAL REGIONAL DO SERIDÓ NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN. 
 
 

Tássia Regine de Morais Alves 1 
 Paulo Adriano de Lima 2 

Raquel Mirtes Pereira da Silva3 
Rosangela Diniz Cavalcante4. 

 
 
Introdução 
 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) assumem atualmente grande valor dentro da instituição 

hospitalar, uma vez que recebem pacientes em situação crítica e de ameaça à vida, os quais carecem de 

assistência contínua das equipes médica e de enfermagem (LOURENÇO; NEVES, 2008). 

A UTI constitui um setor propício para o atendimento a pacientes graves e em estado crítico, porém 

com capacidade de sobrevida. É estruturada para oferecer assistência especializada a pacientes com 

rebaixamento do nível de consciência em decorrência da ação de medicamentos, dos procedimentos terapêuticos 

e da manifestação da doença, exigindo profissionais de saúde treinados e qualificados para atuar neste setor. Este 

contexto, embora especializado e comumente resolutivo, gera sofrimento constante aos familiares e visitantes, 

tendo em vista a condição crítica e instável do paciente, pelo afastamento da família devido as normas e rotinas 

desse setor e pela carência de informações sobre seu estado de saúde (PREDEBON, 2011). 

Nesse sentido, as Unidades de Terapia Intensiva representam um espaço que, por sua concentração de 

tecnologia avançada, caracterizam-se pela manutenção do saber científico especializado e fragmentado, em que 

os pacientes e familiares acabam sendo destituídos de sua humanidade (COSTA; FIGUEREIDO; 

SCHAURICH, 2009). Desta forma, é incontestável a relevância em realizar um acolhimento com os familiares, 

para que se tornem ambientes mais acolhedores e menos hostis.  

Deste modo, por ocasião da admissão em uma UTI, tanto o paciente quanto os familiares sofrem um 

turbilhão de sentimentos, a ansiedade e a sensação do medo da morte parecem invadir os mesmos. Entrar no 

ambiente da UTI para visitar um paciente e se deparar com fios, telas, monitores, ruídos e pessoas se 

movimentando a todo instante parece impressionar e provocar pânico, dúvidas e aflições, motivo pelo qual o 

familiar do paciente internado em UTI necessita também de cuidados e atenção (LOURENÇO; NEVES, 2008). 
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Nesse sentido, visando o acolhimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde do 

Brasil lançou a Política Nacional de Humanização (PNH) que tem como objetivo principal aprimorar as relações 

dos profissionais da saúde, com os usuários, na busca do atendimento às suas necessidades (MAESTRI, 2012). 

De acordo com Maestri (2012, p. 74) o acolhimento expressa uma ação de aproximação, uma atitude de inclusão 

que implica, por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. É exatamente nesse sentido, de ação de estar 

com ou estar perto de, que a PNH afirma o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância 

ética/estética/política do SUS: ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na 

atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida; 

estética porque traz para as relações e os encontros do dia a dia a invenção de estratégias que contribuem para a 

dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria humanidade; política porque implica 

o compromisso coletivo de envolver-se neste estar com, potencializando protagonismos e vida nos diferentes 

encontros. 

A motivação que impulsionou a realização do estudo foi a carência de acolhimento com os familiares e 

visitantes dos pacientes da UTI adulto do Hospital Regional do Seridó (HRS) no município de Caicó/RN, tendo 

em vista que estes necessitam também de amparo e informações.  

De acordo com Silva e Santos (2010) a humanização do atendimento em saúde está ligada as condições 

de trabalho do profissional dessa área, bem como de sua competência e habilidades técnicas, inclusive no campo 

das relações humanas. Deste modo, a humanização no cuidar em enfermagem é imprescindível para estabelecer 

a interação e o relacionamento com os usuários dos serviços de saúde, compreendendo os profissionais de saúde 

e seus familiares. 

Nessa perspectiva, reconhecendo esse universo, objetivou-se promover o acolhimento aos familiares e 

visitantes dos pacientes da UTI adulto com o intuito de desmistificar a função da UTI no ambiente hospitalar.  

 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um relato de experiência construído a partir de um Projeto de Intervenção desenvolvido 

durante o Estágio Curricular Supervisionado III, ministrado no oitavo período do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Caicó/RN. 

Desse modo, tal componente curricular proporciona aos discentes do curso de enfermagem uma experiência 

acadêmico-profissional através de vivências nos campos de prática do enfermeiro no ambiente hospitalar. Além 

disso, busca fomentar o aprendizado relativo ao desenvolvimento e ao aprimoramento de competências 

docentes, de maneira a atender aos objetivos de formar um enfermeiro bacharel e licenciado e com 

competências concernentes aos processos de trabalho da enfermagem, especialmente, o ensino-aprendizagem e 

assistir-intervir. 
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Foi proposto que a atividade fosse desenvolvida em três momentos distintos, sendo estes: captação da 

realidade; elaboração e planejamento do projeto de intervenção; e a execução das ações.  

Os momentos de captação foram marcados pela observação no setor, com o intuito de permitir ao 

discente uma aproximação com o contexto dos serviços de saúde e a identificação das necessidades existentes 

nos mesmos.  

O segundo momento foi direcionado a construção do projeto de intervenção e o terceiro correspondeu 

ao desenvolvimento das atividades. As três etapas decorreram durante os meses de Junho, Julho e Agosto. 

O local de ação deste estudo foi em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do 

Seridó (HRS) do município de Caicó, localizado na microrregião do Seridó Ocidental do estado do Rio Grande 

do Norte (RN). É considerada uma instituição de referência assistencial para a cidade e municípios adjacentes, 

realiza atendimentos de baixa, média e alta complexidade, divididos entre urgência e emergência, serviços 

ambulatoriais gerais, internamentos em clínica médica, cirúrgica e UTI, por demanda espontânea ou 

referenciada. 

Evidenciou-se a necessidade de intervir nessa dinâmica família-serviço-paciente, tendo em vista que os 

familiares e visitantes dos pacientes da UTI necessitam também de acolhimento, informações e apoio. 

Foram elencados os seguintes temas para abordagem durante a ação: conceito da UTI; a importância dos 

familiares no momento da visita; posturas adequadas ao adentrar no setor.  

 

 

Resultados e discussão 

 

Ultrapassadas as três fases, sendo estas: capação da realidade no setor; elaboração e planejamento da 

proposta de intervenção, deu início a implementação. Realizou-se a intervenção no setor da UTI do Hospital 

Regional do Seridó (HRS) no Município de Caicó/RN no período de 26 a 30 de Agosto de 2013. O setor 

escolhido para realização das atividades foi a recepção da UTI, onde os familiares e amigos aguardavam a 

liberação para início da visita do horário das 15h00min às 16h00min.   

As atividades foram mediadas por diálogos individuais e coletivos, divididos em três momentos, a saber: o 

primeiro realizava-se o acolhimento dos visitantes e a apresentação dos estagiários, bem como o objetivo da 

proposta de intervenção. Em seguida, realizava-se a abordagem com o propósito de saber o conhecimento do 

visitante acerca da UTI, e após o acolhimento dos visitantes da UTI, procedia com a leitura e orientações do 

material de apoio construído pelos estagiários independente do familiar já ter visitado ou não o setor.  

Houve diariamente a colaboração durante as atividades de aproximadamente 12 participantes e durante 

todos os dias da realização da Proposta de Intervenção, o público mostrou-se participativo e receptivo, além de 

interesse pela temática abordada. 
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Em virtude, sobretudo, da complexidade do conhecimento biomédico, do avanço tecnológico e da 

qualificação do cuidado em saúde, foram criadas as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), ambientes destinados 

para aumentarem as chances de se recomporem as condições estáveis do paciente e de promover sua 

recuperação e sobrevivência (COSTA; FIGUEIREDO; SCHAURICH, 2009).  

Entretanto, com o passar do tempo, a UTI tornou-se um local em que a técnica se sobrepõe aos aspectos 

relacionais de cuidado, uma vez que os profissionais que ali desenvolvem suas ações estão envolvidos com 

equipamentos tecnológicos e monitores, esquecendo que, velados pelas dificuldades das patologias, existe o 

paciente e sua família (COSTA; FIGUEIREDO; SCHAURICH, 2009). 

Dessa forma, ressalta-se a importância em buscar reorganizar o cenário de trabalho, cujas ações ainda 

estão centradas no modelo tecnicista, favorecendo um distanciamento das relações humanas. É necessário 

adotar posturas acolhedoras e que estas sejam instituídas nas práticas cotidianas em todos os âmbitos de atenção 

à saúde. 

De acordo com Simoni e Silva (2012), o tratamento implantado nesse ambiente é considerado agressivo 

e invasivo, traduzindo-se por alta intensidade e complexidade de eventos. Entretanto, a UTI pode torna-se 

menos hostil ao paciente e seus familiares, desde que os profissionais de saúde busquem humanizar a assistência 

prestada, ou seja, entenderem que cada ser humano é um ser único, com necessidades específicas. 

Nesse sentido, a admissão do paciente na UTI provoca uma desestruturação em níveis biopsicossocial-espiritual 

dos familiares, inicialmente caracterizado por um nível de ansiedade advinda do risco de perda, da longa espera 

pelo horário de visita, por um diagnóstico, por uma solução, por informação e, ainda, por uma palavra de 

esperança e conforto (SILVA; SANTOS, 2010). 

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), comumente os familiares encontram-se carentes de 

informações, desamparados e ansiosos. Dessa forma, não são informações relativas ao quadro clínico e a 

evolução o que predominantemente interessa, o que não significa negar sua relevância, mas, sobretudo, ampliar 

durante a assistência o acolhimento a família, considerando seu sofrimento e atendendo às suas necessidades 

específicas, sejam elas: saber alguma informação, estar presente, ser ouvida e confortada (MAESTRI, 2012). 

A presença acolhedora de um dos membros da equipe de saúde da UTI estabelecendo uma relação dialógica 

com a família, que se sente alheia e insegura diante da situação, facilita a compreensão da hospitalização. Diante 

desse contexto, destaca-se a importância do acolhimento com a finalidade de acompanhar pacientes e seus 

familiares na tentativa de amenizar o sofrimento, a angústia e a solidão nesse momento de intenso desgaste 

emocional. 

Atualmente, a maioria dos profissionais de saúde das UTI ainda acredita que o cuidado prestado aos 

familiares dependa essencialmente de habilidades e características individuais, e que esta responsabilidade seja 

exclusiva de profissionais como psicólogos e assistentes sociais. Contudo, embora esses profissionais tenham 

extrema relevância durante esse processo, o cuidado dos familiares constitui uma responsabilidade de todos os 

profissionais da UTI (SOARES, 2007). 
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Portanto, sendo a família um suporte para a situação vivenciada pela pessoa adoecida, adquire o direito 

de ter o apoio da equipe de enfermagem para atender suas necessidades físicas, emocionais, intelectuais e 

espirituais. Concorda-se, nesse caso, que é praticamente impossível assistir o indivíduo (doente ou sadio) de 

forma completa quando se desconsidera sua família (consanguínea ou social), pois vários estudos demonstram 

que ela pode ser entendida tanto como fonte de saúde como de doença para seus membros (SILVA; SANTOS, 

2010, p. 231). 

Durante o desenvolvimento da atividade, observou-se o desconhecimento dos familiares sobre a 

condição do paciente e do ambiente, o que gera a necessidade da equipe de enfermagem participar de modo 

mais ativo, prestando constantes informações sobre o paciente e o ambiente que o cerca. Destaca-se a 

importância da atuação do enfermeiro com a função de orientação e como intermediador entre o paciente e sua 

família, prestando esclarecimentos aos familiares acerca da verdadeira função da UTI. 

Durante a implementação, nas rodas de conversa explanou-se a importância da visita da família, pois acredita-se 

que essa tem um papel fundamental na reabilitação do paciente internado na UTI. De acordo com Silva e Santos 

(2010) a contribuição da família na recuperação do paciente hospitalizado, tem sido vista, sobretudo, pela equipe 

de enfermagem como aliada no processo saúde-doença familiar, e, em algumas situações, os profissionais 

necessitam oferecer-lhes condições de manter o núcleo familiar saudável, cuidando da pessoa sem que haja 

agravo à saúde desta e da família como um todo. 

Observou-se também que no cotidiano da UTI a equipe utiliza maior tempo para desenvolver suas 

habilidades com tecnologias duras, deixando de lado o acolhimento e humanização com os familiares e amigos. 

A espera para visitar o ente querido provoca um clima de apreensão, pois existe um estereótipo bastante 

arraigado que é colocado a UTI como sinônimo de morte, o que gera um desequilíbrio emocional e sofrimento 

familiar.  

O resultado do estudo desenvolvido por Pina, Lapchinsk e Pupulim (2008) demonstrou que o 

entendimento comum sobre a UTI caracteriza-a como um ambiente impessoal e desumano, destinado a 

pacientes à beira da morte. 

Nessa perspectiva, o objeto de cuidado da equipe de enfermagem precisa ser ampliado, incluindo a 

família, pois parece que a assistência está focada exclusivamente na condição clínica e diagnóstica do paciente, 

percebendo pouco ou nenhum acolhimento durante as visitas e que o envolvimento da equipe de enfermagem 

com os familiares não é percebido como uma prática inerente do cuidado.  

 

 

Conclusão 

 

A vivência durante o estágio Curricular Supervisionado III foi um período de extrema relevância para a 

formação acadêmica, pois permitiu o crescimento e amadurecimento quanto ao exercício da profissão. 
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Proporcionou também unir teoria à prática, e dessa forma oportunizou segurança para a futura atuação como 

profissional no mercado de trabalho. 

Dessa forma, a disciplina Estágio Curricular Supervisionado III contribui para formar o perfil do egresso 

recomendado pelo Projeto Pedagógico do curso de enfermagem da UERN, Campus Caicó, em diversos 

aspectos e, principalmente, no que concerne ao processo de trabalho ensinar-aprender da enfermagem. 

Tal experiência serviu não apenas para inserir os discentes na realidade do serviço, mas, principalmente, para a 

compreensão da prática de educação em saúde enquanto processo dinâmico, complexo, que exige de quem o 

promove uma compreensão holística acerca das necessidades e das interfaces da prática do processo ensino 

aprendizagem. 

No cotidiano do Estágio evidenciou-se o desespero, angústia e fragilidade dos familiares e visitantes no 

momento de comparecer a visita na UTI. Percebeu-se que esse setor está associado no senso comum à morte e 

não ao resgate da vida e que frequentemente, os familiares encontram-se desamparados, carentes de informações 

e diálogos. 

Desse modo, percebeu-se a existência de acomodação pelos profissionais, que acabam detendo-se nos 

procedimentos rotineiros do setor, não compreendendo que a orientação aos familiares também faz parte do 

cuidado que lhes cabe prestar. Ressalta-se a importância de dispor de tempo para conversar e prestar todo o 

apoio e conforto possível. 

O presente estudo poderá servir de estímulo para que os profissionais possam se interessar em pesquisar 

o contexto da UTI e suas nuances, a partir da vivência com pacientes, equipe e família e ainda estudos que 

possam viabilizar a humanização do ambiente de UTI com o objetivo de aprimorar a assistência.  

Nesse sentido, propõe-se como sugestão para outros projetos de intervenção de estágio que a equipe 

multidisciplinar participe de grupos de discussão, oficinas sobre humanização na UTI, com intuito de aprimorar 

o relacionamento dentro da equipe multiprofissional desse setor, além disso, oferecer uma assistência mais 

acolhedora aos familiares e visitantes.  
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O ENSINO DE FILOSOFIA A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 
 

Diego Monteiro Fernandes1 
 
 
Filosofia: da Contingência à Obrigatoriedade 

 

Para podermos chegar à questão da formação por competências e habilidades que é abordada nos 

documentos oficiais que tratam da questão do ensino de filosofia no nosso país, façamos um breve percurso 

histórico sobre a situação da filosofia nos diversos períodos de nossa história. Trabalhar esta questão sem 

mencionar a história da implantação dessa disciplina no Brasil, pode-se configurar crime de omissão das 

conquistas, contudo, também das derrotas, quando da permanência desta nos currículos escolares de ensino 

médio. 

O estudo filosófico foi introduzido no país pelos padres jesuítas com o objetivo de complementar a 

formação reflexivo-crítico das disciplinas humanas e científicas, desempenhando um árduo trabalho de 

preparação intelectual para o ingresso nas universidades. De caráter enciclopédico, seu ensino se detinha ao 

estudo dos textos de Tomás de Aquino e Aristóteles, que eram produções advindas de seminários de formação 

clerical. Como objetivo principal dessa formação aponta Ghedin (2002, p.210): “Sem sombra de dúvida, formar 

homens letrados, eruditos e católicos foi o objetivo central do ensino de filosofia nos colégios jesuítas”. 

Já no período colonial, (ALVES, 2009) por volta do ano de 1827, a filosofia aparece como disciplina 

obrigatória na educação, além de constituída como pré-requisito para ingresso nos cursos superiores 

desempenhando papel significativo na formação das classes dirigentes e “... que juntamente com teologia figura a 

formação de nível superior da colônia.” (IDEM, IBIDEM p.183). 

Com a chegada do ano 1850 novas concepções além da tomista-aristotélica foram atribuídas aos estudos 

de filosofia, como por exemplo, os ideais do positivismo francês: liberdade, igualdade e fraternidade; contudo, 

no contexto do desenvolvimento de conceitos próprios, nada foi feito, o país permanecia sem nenhuma 

identidade filosófica, nada foi produzido nesse período, assim perdurava o ensino através da memorização, sem 

uma área especifica para a sua prática e enciclopédico. Corroborando essa mesma ideia, Ghedin (2002, p. 211-

212) afirma: 

 

 

Aliás, esse ensino nada mais era do que um reflexo do que se fazia no Brasil em termos de 
filosofia: uma produção que se limitava a explicitar e a contar a história da filosofia que se 
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produzia na Europa, ou, que, otimisticamente, chegava a uma reflexão sobre as grandes 
questões colocadas pelos filósofos europeus sem confrontá-las com o contexto histórico 
brasileiro. 

 

 

Em contrapartida ao período colonial temos a proclamação da República e junto com ela a 

reestruturação das bases do poder. A então República do Brasil passa de monarquia à democracia, e junto com 

essa mudança e devido o ideário filosófico se manter preso ao antigo regime e à Igreja, logo foi questionado. 

Nesse contexto, conforme Alves (2009, p.83): “o ensino de filosofia se mantinha indefinido, a inclusão da 

filosofia no currículo era permitida ou contestada dependendo da concepção de educação em que se baseava o 

legislador a cada momento”, e assim determinar o papel da filosofia. Daí sua instabilidade, a partir do seu 

contexto atual e da interpretação que os conselhos tivessem sobre educação e sobre o quê e o para quê da 

filosofia, aí se determinava se esta figurava ou não lugar nos currículos do ensino médio, Alves (2009). 

Com o contexto da ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985, a filosofia detinha seu lugar bem 

definido e este lugar não era nos currículos do nível médio. Se no início do período republicano a garantia da 

filosofia nos currículos das escolas secundárias era indefinida, podendo compor ou não a grade de disciplinas, na 

ditadura a situação é bem diferente, a presença desta no ensino médio era proibida, e segundo Alves (2009, p. 

183):  

Se até então a retirada da Filosofia do currículo se justificava por seu caráter conservador ao identificá-la 

com a ideologia do antigo regime, na ditadura militar pós-1964 a retirada da Filosofia é pensada e preparada 

devido à sua identificação com ideias contrárias ao regime, de cunho subversivo, revolucionário e crítico, ou seja, 

devido ao seu caráter progressista. 

No entanto, a formação filosófica perdeu ainda mais sua vitalidade quando da aprovação da Lei n° 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, na qual a filosofia figurava caráter facultativo, ficando a critério de a instituição 

fornecer ou não este tipo de conhecimento. Com a queda da ditadura inicia-se o período de redemocratização e 

com ele o ensino filosofia volta a ser facultativo e por não ser obrigatória, poucas escolas a incluíram em seus 

currículos. Constitucionalmente a filosofia também foi solapada por consecutivos anos e em várias leis sua 

obrigatoriedade foi negada ou controlada. Com a reforma da educação na forma da Lei n° 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, “... o ensino de 2° grau visava à profissionalização, prevendo a obrigatoriedade da qualificação 

para o trabalho. ... visavam atender à formação técnica.” (GIOTTO, 2005 p.324), causando dessa forma, um 

declínio da área humana. (IDEM, IBIDEM). 

Com a Lei n° 7.044, de 18 de outubro de 1982, a situação do ensino filosófico no nível médio foi 

abrandando, pois com a revogação do artigo 23 da lei de 1971, a formação profissionalizante foi substituída pela 

preparação para o trabalho, assim além da filosofia a psicologia e a sociologia, podiam ser novamente inclusas 

nos currículos secundários. Passados 35 anos de luta junto aos Conselhos Educacionais e a tramitação no 

Congresso Federal, além das leis n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961; Lei n°5.692, de 11 de agosto de 1971; 
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Lei n° 7.044, de 18 de outubro de 1982, nas quais a filosofia fazia um efeito ping-pong

 ora compondo as grades 

curriculares no ensino secundário, ora estando completamente excluída dela, (GHEDIN, 2002). 

Por fim, com a promulgação da Lei n° 9.394, de 21 de dezembro de 1996, ou como é mais conhecida 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – apresenta a filosofia e a sociologia como requisitos 

para a formação da cidadania do educando. Dessa forma, a LDB em sua seção IV do ensino médio, no artigo 

36, parágrafo 1°, inciso III determina: 

 

 

Art. 36 O currículo do ensino médio observará o disposto na seção I deste capítulo e as 

seguintes diretrizes: 

§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que 

ao final do ensino médio o educando demonstre: 

III. Domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessário para o exercício da 

cidadania. 

 

 

Com isso, a presença da filosofia neste documento é garantida, porém seu espaço de atuação em sala de 

aula e na grade curricular não. O lugar dado ao conhecimento filosófico permanece embutido e escondido nas 

demais disciplinas ofertadas no ensino médio, e, por conseguinte este conhecimento não é abordado, e muito 

menos apresentados aos estudantes. 

Porém no ano de 2008 a Lei n° 11.684, de 02 de junho do mesmo ano, revogou o então inciso III do 

artigo 36 da LDB (BRASIL, 1996) e acrescentou o inciso IV na mesma lei que determina que: “... Filosofia e 

Sociologia sejam incluídas como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio.” (Art. 36, inciso 

IV). Com essa conquista, as perguntas que se formulam a partir de agora tratam da questão metodológica do 

ensino de filosofia. Questões como: quem irá ensinar? O que ensinar? Como ensinar? Ou ainda: quem pode 

lecionar? E a carga horária? 

Enfim, no plano legal, a partir de 2008, a disciplina de Filosofia torna-se obrigatória nos currículos do 

nível médio. Contudo, esse é apenas um aspecto do processo de luta pela concretização de seu ensino. 

Concomitantemente à legislação observamos, também, a publicação de vários documentos oficiais, sendo esses: 

PCNEM (BRASIL, 1998); PCNEM+(BRASIL, 2006); OCNEM (BRASIL, 2008), os quais buscam responder 

algumas questões que vão sendo colocadas nesse processo: o que deve ser lecionado no conhecimento 

filosófico? O que se pretende alcançar com este novo conhecimento? Como formar cidadãos críticos-reflexivos 

a partir do ensino de filosofia?  

Essas são algumas das questões que são colocadas e as quais podemos apontar várias reflexões. São esses 

aspectos que serão abordados na segunda parte deste artigo. 
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Formação a partir de Competências e Habilidades 

 

A educação no nosso país é direito de todos garantido pela Constituição Federal desde 1988, sob o artigo 

205. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, foi aprovada sob o número 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo, então, Presidente da República, o 

senhor Fernando Henrique Cardoso. O objetivo dessa lei é fornecer os direcionamentos necessários para a 

educação no Brasil, desde a educação infantil, atravessando o ensino fundamental e médio, chegando ao ensino 

superior além da educação para jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, trata dos profissionais da 

educação, dos recursos financeiros. 

Tratando mais especificamente da questão da filosofia, que com a promulgação da Lei n° 11.684, que 

acrescentou o inciso IV, no artigo 36 da LDB, o ensino da filosofia e da sociologia ganharam sua 

obrigatoriedade em todos os três anos do nível médio, a garantia legal já foi conquistada, contudo a questão está 

agora no como proceder com os conhecimentos filosóficos, ou seja, de como trabalhar com a filosofia no 

ensino médio, que metodologias utilizar, de que modo aplicar tais metodologias, de modo tradicional ou 

interativo? O que se pretende desenvolver nos estudantes com o ensino de filosofia? Quais competências e 

habilidades, este, deve apresentar ao sair do ensino médio? No contexto educacional atual, é imprescindível e até 

incomensurável, pensar em ensino tradicionalista, no qual os professores detêm o conhecimento e os estudantes 

o recebem sem se impor e expressar suas próprias opiniões e criar seus conceitos de determinado assunto.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCNEM (BRASIL, 2008, p. 29), que foi o último 

documento a ser publicado, falam que: “Sob a perspectiva formadora e de superação de um ensino meramente 

enciclopédico, desenvolveu-se a ideia de um ensino por competências”. Ainda no mesmo documento 

encontramos a compreensão do termo competência da seguinte maneira:  

 

 

Nesse debate, a noção de competência não pode ser apresentada como solução mágica para as 

dificuldades do ensino, mas também não constitui obstáculo intransponível. Afastou-se assim 

tudo que nesse termo possa sugerir competição ou adequação flexível ao mercado de trabalho 

ressaltando-se, primeiro, que a definição de competência não pode ser exterior à própria 

disciplina, e segundo, que a competência pode realizar-se no interesse de contato com nossa 

tradição e nossa especificidade filosófica. (Idem, Ibidem, p.19). 

 

 

O trabalho com competências e habilidades não pode fugir às especificidades da filosofia, às 

características próprias da mesma, ou seja, as capacidades e habilidades a serem desenvolvidas com a filosofia 

serão as especificas da sua forma de atuação. Ainda tratando da significação destas competências e habilidades 

específicas da filosofia, o PCN+ (2006, p. 46) diz que: “Mais que transmitir conhecimentos, o professor deve 

promover competências gerais. Ou seja, mais do que ensinar, deve ‘fazer aprender’.” 
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 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 1999, p. 349) apresenta 

competências divididas em três grupos e as habilidades subdivididas entre eles: 

 

 

 Representação e comunicação; 

 Ler textos filosóficos de modo significativo; 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 

 Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição 
face a argumentos mais consistentes; 

 Investigação e compreensão; 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas 
Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

 Contextualização sócio-cultural; 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, quanto 
em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o 
horizonte da sociedade científico-tecnológica. 

 

 

Divididos dessa maneira podemos perceber que as competências a serem atingidas com a filosofia são as 

capacidades de leitura significativa de textos filosóficos ou não, ou seja, desenvolver a competência de leitura 

filosófica, apropriando-se reflexivamente do conteúdo, mas para que se ocorra “... o que está em questão é, 

antes, a necessidade de tornar familiar ao estudante um modo de pensar ... ”, (BRASIL, 1999, p. 334), peculiar da 

disciplina, que é a característica reflexiva. Outra capacidade a ser desenvolvida é a capacidade de escrita, ou seja, 

por no papel, através da leitura filosófica, o que foi captado por meio da reflexão. Isso se fará com o 

aprendizado de “alguns procedimentos analíticos e, ao fazê-lo ele já precisa ir registrando, de algum modo, suas 

impressões, interpretações, observações parciais...” (BRASIL, 1999, p. 345). 

Logo após a leitura filosófica, reflexão do que foi lido, e a dissertação filosófica sobre o que foi 

apropriado através da leitura e da reflexão, partimos para o debate do que foi produzido. Comunicar a 

compreensão filosófica e discutir argumentando sobre o que foi apreendido e mudando de posição frente a 

argumentos mais consistentes. Os PCNEM (Idem, Ibidem, p. 347) dizem da autonomia o seguinte: “Trata-se 

aqui também de uma mediação: a autonomia deve poder livremente reconhecer os melhores argumentos.” 

O segundo grupo de competências propõe a interação da filosofia com as outras áreas de conhecimento, 

ou seja, apresentou a proposta e o caráter da interdisciplinaridade da filosofia, articulando os seus 

conhecimentos. Falando em interdisciplinaridade os PCNEM (Idem, Ibidem, p. 340) apontam: 

 

 

[...] o conceito de interdisciplinar passou a apontar a necessidade de se ir além de uma prática 

cientifica meramente disciplinar, buscar as conexões existentes entre os saberes e tentar abrir os 

canais de diálogo entre todas as comunidades especializadas. 
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Portanto, a competência de investigação e compreensão tem como objetivo principal, segundo os 

PCNEM, “... a formação de cidadãos dotados de uma visão de conjunto que lhe permita, [...], integrar os 

elementos da cultura, [...], numa identidade autônoma e, [...], agir responsavelmente tanto em relação à natureza 

quanto em relação à sociedade.” (Idem, Ibidem, grifo do autor). Contudo, mostrar conhecimento, firmeza, 

compreensão e boa argumentação são as habilidades que devem ser desenvolvidas até em então com a filosofia. 

Por fim, a última competência a ser desenvolvida é resultante do aprendizado das duas primeiras e das 

habilidades aperfeiçoadas, ou seja, contextualizar os conhecimentos filosóficos intercalando-os com a realidade, 

colocando-os em prática, mostrando coerência e firmeza nas colocações. Contextualizando os conhecimentos 

filosóficos na perspectiva de seu autor e no contexto de origem desse pensamento. Tornar o conhecimento 

filosófico em aplicações práticas e através dela criar suas concepções é o objetivo desta competência, com o 

desenvolvimento dessa habilidade. 

Que metodologias o docente de filosofia poderá apropriar-se para o bom desempenho da disciplina? 

Qual proposta metodológica será utilizada para desenvolver no estudante estas competências e habilidades?  Os 

métodos utilizados no ensino de filosofia são variados, temos a proposta de oficinas pedagógicas, que são 

divididas nos seguintes passos: “apresentação, aquecimento, desenvolvimento, socialização, conclusão e 

avaliação” (VIEIRA; RIZOTTO, 2002, p. 8). Outra metodologia conhecida é a desenvolvida por Silvio Gallo 

(2007, p. 26), que são: “... sensibilização, problematização, investigação e conceituação”. O mérito que os 

métodos têm sobre o ensino de filosofia é primordial e de indispensável necessidade, ensinar filosofia sem 

contextualizá-la com a realidade, e de preferência com o dia-a-dia faria com que a memorização se torna o viés 

que norteou por muito tempo a educação. E “... o mérito do professor não é possuir muitos conhecimentos e 

saber “transmiti-los” aos alunos, mas fazê-los encontrar seu próprio caminho ao aprender.” (SILVEIRA; 

CARVALHO 2010, p.173). 

 

 

Considerações finais 

 

Com os constantes avanços e recuos da filosofia na educação brasileira, nunca se perguntou sobre como 

lhe dar com este tipo de ensino, nem que metodologias utilizar, o que se pretende desenvolver com o ensino da 

mesma. A filosofia desde que introduzida no Brasil passou por momentos de indefinição, enfrentou lutas para 

garantir sua presença efetiva no ensino médio, profissionais renomados travaram batalhas judiciais na tentativa 

de incluir este componente nos currículos do nível médio, outros de forma controversa reivindicaram o 

contrário, e, por fim, a luta recente para dar a filosofia o caráter de obrigatoriedade. Muitas barreiras foram 

vencidas, porém, muitas ainda estão por ser derrubadas e a maior que se nos apresenta, parece ser a questão das 
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metodologias e estas competências e habilidades que o discente deve apresentar ao sair do ensino filosófico, 

assim como nos propõem os documentos oficiais do Ministério da Educação - MEC discutidos acima.  

Contudo, como nos diz Paulo Freire (1996, p. 7): “[...] ensinar exige reflexão crítica sobre a prática.” 

Saber o quê e como, transmitir os conhecimentos filosóficos para que os educandos desenvolvam as seis 

habilidades propostas acima, é de grande importância que o docente sempre esteja revendo seus conceitos, 

propondo, mudando e analisando reflexiva e criticamente sua prática. “Ensinar exige compreender que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo.” (FREIRE, 1996, p. 98). São esses alguns dos desafios 

identificados por esse artigo, os quais apontam para novas buscam, novos questionamentos para pensar o ensino 

de filosofia a partir do desenvolvimento de competências e habilidades como proposto nos documentos oficiais 

publicados pelo MEC. 
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UMA EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA COM CRIANÇAS: POSSIBILIDADES DE INFÂNCIA 
 
 

Mariana Frutuoso Araújo1 
Sarah Regina de Medeiros Dias2 

 
 
Introdução 

 

Esta experiência é fruto do Projeto de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UERN, do curso de Filosofia, Campus Caicó, denominado Filosofia na Infância: identificando desafios – construindo 

possibilidades, sob a coordenação da professora Maria Reilta Dantas Cirino, e ainda com membros internos e 

membros da comunidade externa. Criado no ano de 2008 com o objetivo de desenvolver uma proposta piloto 

de filosofia com crianças em uma instituição de educação infantil e ensino fundamental. De início, o projeto 

realizou estudos teóricos acerca da proposta pioneira do norte americano Matthew Lipman o qual defende a 

Educação para o Pensar, em que procura oportunizar o desenvolvimento do raciocínio desde a infância, 

reconhecendo portanto a criança como ser social e histórico capaz de pensar e formular ideias, mesmo com as 

peculiaridades de seu ser crianças, basta que lhes sejam ofertadas as oportunidades adequadas. Afirma Lipman, 

 

 

Os significados não podem ser partilhados. Eles não podem ser dados ou transmitidos às 
crianças. Os significados precisam ser adquiridos; eles são captados e não dados. Temos que 
aprender como estabelecer as condições e oportunidades que capacitarão as crianças, com sua 
curiosidade natural e ansiedade por significados, a se apoderarem das pistas adequados e, por si 
mesmas, imprimirem significados às coisas. (2001, p 32). 

 

 

Em vista disso, a referida a experiência com crianças desenvolveu-se através de intervenções na Escola 

Municipal Hermann Gmeiner na cidade de Caicó-RN, com crianças da educação infantil – turma de Nível V, e 

fundamental turma de 3º Ano, durante os dias 19 de outubro à 20 de novembro de 2010, com encontro 

semanais, utilizando-se de materiais didáticos pedagógicos, dentre eles livros com histórias infantis, dinâmicas, 

contação de história com recursos lúdicos, leituras dialogadas, rodas de conversas, a fim de vivenciar 

experiências filosóficas contemplando seus respectivos conteúdos de modo a respeitar as especificidades da 

criança. 
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Desenvolvimento da ação didática 

 

Passamos dois anos realizando estudos bibliográficos acerca da temática da proposta de Lipman – 

Filosofia para Crianças, tais como: A Filosofia na sala de aula; A filosofia vai à Escola; Um olhar sobre o ensino de filosofia 

de Kohan e (orgs).e Filosofia para crianças, durante esses estudos decidimos realizar uma intervenção pedagógica. 

Assim, iniciamos apresentando nossa proposta interventiva na Escola Municipal Hermann Gmeiner e após 

aceita a experiência realizar-se na Instituição, decidimos as duas turmas das quais aplicaríamos nosso estudo, o 

Nível V e o 3º ano do Ensino Fundamental. E então, nós responsáveis pela intervenção nos dividimos em grupo 

para desenvolver as atividades por turma e organizar o cronograma da intervenção.  

Na turma de Nível V, iniciamos com a dinâmica dos cartões – verde e vermelho, poder da fala e 

momento de silêncio, respectivamente. Durante essa dinâmica utilizamos a metodologia das crianças sentadas na 

Roda de Conversa, em que foram instigadas a falarem ‘coisas’ que desejaram, enquanto membros da UERN, no 

papel de mediador, atentamente valorizava as falas e excitava os questionamentos e encaminhamentos 

necessários para enriquecer o fluxo das discussões. Utilizamos essa metodologia com o intuito da interação 

filosófica entre nós, membros do Projeto de Extensão e os alunos. Foi uma dinâmica para situarmos as crianças 

com as temáticas filosóficas e respeitarmo-nos mutuamente no momento de ouvir e aceitar a opinião do 

próximo ao abordarmos os conteúdos filosóficos. Isso porque, sabemos que as crianças necessitam organizar 

suas relações umas com as outras e com os adultos e isso, envolve o exercício do saber ouvir, saber perguntar e 

saber se posicionar diante das diversas situações cotidianas.  

Foram os mais distintos questionamentos: - Tem algo de diferente na aula hoje?; - O quê?; - O que vocês 

acham que essas pessoas vieram fazer aqui junto a vocês?; - Gostariam de saber?; - Sobre o que podemos 

conversar hoje?; e a partir desses questionamentos, promovemos a discussão, respeitando a participação das 

crianças. Avaliamos nosso encontro junto às crianças, quem participou, quem teve mais facilidade em opinar, se 

foi bom participar de discussões junto aos colegas. E então, encerramos nosso primeiro encontro na sala de aula 

do Nível V.  

Ao retornarmos na semana seguinte, para o segundo encontro de interação no mesmo Nível V, já 

estávamos ‘familiarizados com as crianças’ e fomos muito bem acolhidos pelas mesmas. Para esse momento 

escolhemos a contação de estória - O Jacarezinho Egoísta – Chlóris Arruda de Araújo. Decidimos contar a 

estória utilizando-se de material lúdico, ou seja, apenas cartazes ilustrativos da estória com o objetivo de 

proporcionar às crianças vivenciar situação concreta para que lhe seja uma experiência significativa. Nesse 

sentido, provocamos a discussão acerca das temáticas filosóficas que surgiram na estória nesse caso o bem e o 

mal, desenvolvendo as habilidades de elaboração de conceitos, diferenciação, elaboração de hipóteses e poder de 

argumentação dos educandos envolvidos nesse momento filosófico.  

Avaliamos nossos encontros com a turma do Nível V, um espaço de trocas e interações entre todos os 

envolvidos – crianças x crianças, crianças x espaços e crianças x adultos. Isso ocorreu porque na Comunidade de 
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Investigação, denominação da metodologia do Programa de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman, o 

professor no papel de mediador, em um ambiente que se constitui por meio de partilha e conversa, assumindo 

um importante instrumento de comunicação, observação, reflexão e ação construtiva propõe requerer um 

diálogo de reconhecimento, por parte dos adultos, das diferentes linguagens utilizadas pelas crianças para 

comunicar seus desejos, ideias e anseios.  Assim, as experiências partilhadas com as crianças dessa turma, através 

da literatura e filosofia ajudaram a constituir histórias, aprender acerca de nossos conhecimentos e ideias e ainda 

permitiu estabelecer relações de confiança, intimidade, pertencimento e apropriação de nossos ideais.  

A experiência na turma de Ensino Fundamental foi utilizada com contação de estórias utilizando dois 

recursos distintos através de cartaz ilustrativo e com recursos reciclados, nos dois diferentes momentos 

respectivamente. Esse recurso foi escolhido porque a narração para criança permite que elas participem 

filosoficamente e vivenciem a leitura de mundo através do imaginário.  

Nosso primeiro encontro foi trabalhado a estória, Maria vai com as outras – Sylvia Orthof, com o intuito 

de explorar os seguintes temas filosóficos, autonomia; certo ou errado; ser ou não ser. Já que vivemos diante 

uma sociedade que busca constantemente transformar nossos alunos em seres pensantes, propomos com essa 

história trabalhar um tema que desperte o pensar sobre si mesmo. Pretendendo desenvolver no aluno as 

habilidades de reflexão, raciocínio, comparação e argumentação, assim como saber ouvir e respeitar o outro. 

Encerramos esse nosso momento medindo através de auto avaliação se após a estória os mesmos modificariam 

seus conceitos ou não, sobre a temática de autonomia ou se nossos atos são influenciados por outrem.  

Durante nosso segundo encontro com os alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental, exploramos os 

temas filosóficos: a liberdade do pensar; respeito e valores através da estória, Pinote, o fracote e Janjão, o fortão 

de Fernanda Lopes de Almeida e Alcy Linares. Estimulamos as crianças sentarem na Roda de Conversa e 

usamos os personagens com material reciclado proporcionando com essa prática pedagógica qualidade ao 

imaginário e a oportunidade de filosofar sobre seus atos, o do próximo e ainda sobre o modo de viver 

coletivamente.  

Apresentamos de forma lúdica esses valores numa situação significativa vivenciada pelas crianças, 

oportunizando a possibilidade de desenvolver as habilidades de diferenciação, raciocínio, análise e formação de 

conceitos, as quais se fizeram presentes na vivência da contação e discussão dessa estória, bem como puderam 

fazer analogias com acontecimentos cotidianos que foram apontados e exemplificados pelas crianças junto ao 

membro da UERN mediando essas discussões. As crianças foram instigadas a se posicionarem frente aos fatos e 

desafiadas a analisarem as posturas de Pinote, Janjão e seus colegas que estavam envolvidas nesse enredo.  

Encerramos nossas práticas confirmando a união de literatura e filosofia propõe um caminho para a 

desconstrução de estereótipos e preconceitos, pois após nossas reflexões filosóficas na Comunidade de 

Investigação, alcançamos a sensibilidade, imaginação, criação, criticidade e o poder do pensamento filosófico das 

crianças.  Isso ocorre, porque com a literatura expandimos o imaginar infantil e com a filosofia, fortalecemos a 

curiosidade intelectual das crianças que são desafiadas a problematizar e questionar caminhos distintos e a 
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metodologia lipmiana cria condições para que as crianças estabeleçam trocas, confrontos e questionem suas 

ações com os outros em busca do saber. 

 

 

Considerações Finais 

 

Tomando como base a proposta de Filosofia para Crianças de Matthew Lipman e após estudos acerca 

do conceito de infância, reconhecemos a criança como ser capaz de formular ideias e construir conceitos, não só 

isso, mas ser de direito de uma educação significativa, para tanto encontramos na proposta lipmiana um ponto 

de partida de oportunizar às crianças a experiência do pensar filosófico podendo, à sua maneira refletir e 

expressar-se sobre diversas temáticas que lhes despertem interesses, como também os seus mais variados modos 

do questionar infantil. 

O nosso cronograma era composto de princípios curriculares e metodológicos com o objetivo de 

aproximar a literatura infantil das discussões de importantes temáticas filosóficas, partindo do conceito de 

Comunidade de Investigação, metodologia do programa lipmiano. É preciso entender que o ensino de filosofia 

com crianças não possui os mesmos pressupostos metodológicos do ensino médio e/ou superior. Não se trata 

de ensinar a história da Filosofia, nem tampouco apresentá-las às correntes filosóficas, mas sim, ensinar a 

filosofar no sentido de estimular o pensamento e a reflexão sobre diferentes áreas como Lógica, Moral, Ética e 

outras. Além disso, é preciso refletir a maneira de ensinar filosofia, podendo utilizar brincadeiras, jogos de 

regras, contação de histórias e diálogos, debates como estratégias didáticas que permitem a prática de filosofar 

com crianças. 

Com base nesses pressupostos pudemos nessa intervenção constatar que a metodologia de Comunidade 

de Investigação do programa lipmiano pode ser aplicada em sala de aula com êxito, pois foi uma proposta bem 

aceita pelas crianças que de modo espontâneo se mostraram a todo momento, dispostas a interagir conosco 

naquela vivência. Contudo, ao término avaliamo-nos e percebemos que a sugestão do programa não deve ser 

considerada a única forma de trabalhar filosofia com crianças, mas pode ser um eixo norteador para que se 

organize a oferta da experiência filosófica desde a educação infantil. 
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COMPREENDENDO O SURGIMENTO DA FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: 
ENTRE MITO E RAZÃO 

 
 

Francilene dos Santos Pereira1 
Mariana Frutuoso Araújo2 

 
 
Introdução 
 

Podemos afirmar que o pensamento filosófico se originou há muito tempo, de acordo com os conteúdos 

do ensino de filosofia destinados ao Ensino Médio, sabemos que as turmas de primeiros anos devem 

compreender como se deu o surgimento da Filosofia e o seu desenvolvimento. Para facilitar o seu estudo é 

possível classificá-las em diferentes períodos, como também, apresentar as ideias de diversos filósofos antigos 

que contribuíram para a formação do pensamento ocidental. A partir disto, pudemos trabalhar com turmas de 

primeiros anos, aproximando reflexões e questionamentos do nosso cotidiano sobre diferentes problemas 

através da imagem o pensador de Rodin, para que assim, os alunos refletissem e formulassem seus próprios 

questionamentos, da mesma forma como fizeram os primeiros filósofos dando origem ao pensamento 

filosófico. 

Na ocasião também objetivávamos perceber a atitude filosófica como um comportamento presente em 

nosso cotidiano e não como algo distante de nós. Neste primeiro contato com os primeiros questionamentos 

dos primeiros filósofos, os alunos puderam compreender a busca do homem por explicações racionais acerca da 

realidade. Em vista disso, foi desenvolvido um exercício prático com os alunos para que pudessem registrar e 

socializar seus principais questionamentos e inquietações. 

Num segundo momento retomamos as discussões com o intuito de que eles (os alunos), pudessem 

exercitar e valorizar essa atitude filosófica desenvolvidas por eles próprios, passando a dar uma importância 

maior aos conhecimentos filosóficos, para tanto, apresentamos e discutimos em sala um texto de Marilena Chauí 

Para que serve a filosofia? do livro Convite à Filosofia de 2005. 

Por fim, aproveitamos todas as discussões trabalhadas até este momento para iniciarmos a 

compreensão da busca do homem grego antigo por explicações acerca da realidade que o cercava, 

podendo imaginar as dificuldades que passaram os antigos para explicar os fenômenos naturais e 

sentimentos, a fim de que fosse estudada a formação e estrutura do pensamento mítico. 
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Desenvolvimento da ação didática 

 

Iniciamos a aula utilizando-se como Sensibilização da imagem O pensador de Rodin, e a pergunta O que 

você entende por filosofia? A discussão em sala provocou interação entre nós discentes estagiários e os alunos, foi um 

momento de ouvi-los e situá-los no contexto dos conteúdos filosóficos que iríamos trabalhar, acolhendo os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o que eles imaginavam que seria a Filosofia, pontuando no quadro as 

respostas que eles iam externando. Apresentamos os conteúdos sobre as primeiras experiências filosóficas, o que 

pensavam os primeiros filósofos, as primeiras questões. Neste momento expomos o conteúdo da aula 

fundamentando-o teoricamente com o livro didático adotado pela escola, Filosofando: introdução à filosofia de 

ARANHA. 

A avaliação desta aula, além da participação dos alunos, propôs que os mesmos formulassem 03 questões 

que lhes causam interesse e curiosidade, atividade reflexiva e em seguida socialização e discussão em sala. Os 

alunos se expressavam empolgados e ansiosos por respostas, como se nunca tivessem feito um exercício crítico 

tão profundo com relação às suas inquietações ou até mesmo suas crenças. Desta forma, pudemos relacionar 

suas questões à atitude filosófica da reflexão crítica e a inquietação dos primeiros filósofos em tentar 

compreender o ser humano e o mundo que nos cerca. 

Na oportunidade demos continuidade, nas aulas seguintes a partir destes conteúdos, refletindo sobre a 

Utilidade da Filosofia nos dias atuais, a partir da retomada das questões desta aula e apontando uma visão mais 

contemporânea da reflexão do livro didático para essa questão. Porém, desta pequena experiência do ensino de 

filosofia na escola EECCAM, podemos considerar bastante proveitosa no sentido de interesse, curiosidade e 

participação dos alunos no decorrer da aula, transmitindo-nos aspectos positivos e vivência do pensar e reflexão 

filosófica o que é sem dúvida essencial para o trabalho com a Filosofia. 

Em seguida, partimos para o Surgimento do Pensamento Mítico e a sua estrutura, desenvolvendo leituras sobre 

Mitos e pensamento mítico, a concepção de Mito, como caminho para tentar explicar alguns fenômenos como: 

deuses, sol, chuva, noite, dia, entre outros, como também a realidade. 

Como procedimentos metodológicos também utilizamos de Exposição dialogada, como forma de 

envolver os alunos na conversação. Apresentação de slides com imagens, textos e conteúdo. Uso de material 

como cadernos e canetas para classificar características dos mitos e socialização para discussão em sala. 

Exposição de conteúdo sobre Mitologia Grega em slides e leitura dialogada do livro didático com o texto: 

O que é mito? Com discussão em sala. Encaminhamento de Avaliação, trabalho, divisão de (05 grupos) cada 

grupo com um mito diferente, dentre eles: A caixa de Pandora; Narcísio; Prometeu e o fogo divino e o mito de Ícaro; 

para compreensão e apresentação dialogada na sala na aula seguinte, respondendo as seguintes questões: 

- O que esse mito tenta explicar? A origem de quê?  

- Que exemplos podemos citar com relação a esses mitos nos dias atuais? 
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Encerramento com a compreensão da importância do pensamento mítico, percebemos de que maneira 

os mitos ainda estão presentes em nossas vidas e nosso cotidiano e como contribuíram para o entendimento do 

desenvolvimento do pensamento humano no decorrer da história. E por fim, avaliação como intermédio para 

apresentação e reflexões de resultados de compreensão dos conteúdos. 

 

 

Considerações Finais 

 

O trabalho com o pensamento mitológico é sempre muito instigante para nós enquanto professores e 

também por parte dos alunos pois, é um conteúdo atrativo, trabalhado em livros, filmes, documentários, e 

assim, foi constatado durante o período de estágio que nos dias atuais há uma participação e interação maiores 

dos alunos com a disciplina de filosofia, que durante muito tempo, os rejeitavam com maior frieza. Porém de 

acordo com Gallo (2007) é necessária uma sensibilização como peça chave nas aulas de filosofia, que depois de 

envolvidos e sensibilizados naquela aula, os alunos estejam mais aptos a fazer uso dos textos clássicos e exercitar 

o filosofar. 

O que marca as atividades desenvolvidas nos períodos de estágios é a relação que se estabelece entre 

teoria e prática, o que possibilita ao discente não somente apontar os pontos negativos encontrados na escola, 

nas aulas, mas também possibilita a construção de um perfil de educador que atuará conforme o que já foi 

observado, potencialidades e dificuldades, dessa forma os discentes vivenciam de acordo com Pimenta:  

 

 

 A oportunidade de ter contanto com a real situação da escola pública; 

 Perceber a relação entre teoria estudada, práticas escolares e ações de seus profissionais; 

 Aprender a vida dos professores, a profissão em suas vidas e as ações em sala de aula; 

 [...] a oportunidade de encontrar professores realizando excelente trabalho na escola 
pública e o acesso a atividades nunca vistas no decorrer do curso; [...]. (2004, p. 106). 

 

 

Estes aspectos foram apontados como resultado de um levantamento realizado com alguns alunos de 

licenciatura ao final de estágio. Foi solicitado que registrassem suas aprendizagens e lições positivas decorrentes, 

desafios e dificuldades. O mesmo ocorreu com essa experiência de estágio supervisionado III, na escola 

EECCAM, mesmo num curto período de regência, mas que foi um momento único de oportunidades para 

diversas concepções como a formação de uma identidade profissional, em que pudemos aplicar algumas 

metodologias-didáticas consideradas positivas e reformular outras que não apresentaram bons resultados, visto 

que a profissão docente exige um constante aperfeiçoamento para as adequações ao mundo contemporâneo. 
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SEMANA DO ADOLESCENTE - “A ENFERMAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR”. 
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Introdução 
 

O profissional enfermeiro, inserido no trabalho em saúde, deve se apropriar de uma postura inovadora, 

ser crítico-criativo, e consciente de suas responsabilidades ética, política e profissional. Para tanto, na sua 

formação o estudante de enfermagem deve desenvolver ações que lhe possibilitem a articulação 

ensino/trabalho, dentre elas tem-se o Estágio.  

De acordo com a Lei nº 11.788/2008 em seu artigo 1º afirma que Estágio é o ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo, este 

deve integrar o itinerário formativo do estudante e deve fazer parte dos projetos pedagógicos dos cursos, sejam 

eles cursos profissionalizantes ou de nível médio e superior (BRASIL, 2008).  

A prática do estágio vivenciada pelo acadêmico de enfermagem no contexto social e do trabalho, onde se 

depara com situações reais e diferenciadas, o impulsiona a exercer e amadurecer o seu papel profissional com 

mais qualidade, habilidade e segurança, ao articular o conhecimento teórico com a realidade vivenciada.  

O componente curricular Estágio Curricular Supervisionado II tem como objetivos: construir 

conhecimento relacionado ao processo de trabalho do enfermeiro na Educação em Saúde; bem como o 

desenvolvimento de competências na rede de atenção básica, tendo em vista à promoção a saúde; além de 

compreender os processos educativos que permeiam as práticas sociais de saúde, institucionalizadas; 

construindo uma postura ética e humanizada na relação educativa, buscando diálogo entre a teoria e a prática; 
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além de também organizar e implementar uma proposta de educação em saúde, com intuito de intervir na 

realidade dos serviços de saúde de Caicó/RN (PPC-UERN, 2009).  

Segundo o Ministério da Saúde (2007) educação em saúde remete a uma prática transversal que 

proporciona a articulação entre todos os níveis de gestão do sistema, representando dispositivo essencial, tanto 

para formulação da política de saúde de forma compartilhada, como às ações que acontecem na relação direta 

dos serviços com os usuários. Assim a educação em saúde na prática deve estar preocupada com a melhoria das 

condições de vida e de saúde das populações. Nesse sentido, Oliveira e Gonçalves (2004) coloca que a educação 

em saúde está relacionada à aprendizagem, desenhada para alcançar a saúde, o que torna necessário que esta seja 

voltada a atender a população de acordo com sua realidade. 

Tomando como parâmetro essas discussões e na perspectiva de contribuir com instituições de ensino 

que oferecem a educação básica, o grupo desenvolveu as atividades de educação em saúde na Escola Estadual 

Professora Calpúrnia Caldas de Amorim (ECCAM).  

Nesse ínterim, compreende-se que “a escola desempenha um papel fundamental na formação dos 

indivíduos, que vai além de sua função de instrução, visto que ela atua também na construção das relações 

sociais proporcionada pela interação destes dentro do ambiente escolar”. (SANTOS et al. 2011). 

Diante dessa contextualização o objetivo deste trabalho é relatar atividade de educação em saúde 

vivenciada por acadêmicas do sétimo período do curso de graduação em enfermagem em uma escola pública do 

município de Caicó/RN.  

 

 

Caminhos percorridos 

 

A experiência em questão teve como embasamento metodológico a disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado II, ministrada no sétimo período letivo do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A atividade desenvolve-se em três momentos, 

considerando a política de Estágio do PPC (UERN, 2009), são elas: Captação da realidade, planejamento da ação 

e implementação da ação. Estas aconteceram de 25 de novembro a 05 de dezembro de 2013 após a realização de 

visitas a escola para reconhecimento da realidade local. A ação foi dividida em duas atividades.  

Na primeira semana foram abordados temas como droga, depressão e autoestima. Onde realizamos “a 

dinâmica do espelho”, na qual foi solicitado que os alunos caracterizassem com apenas uma palavra à foto da 

pessoa que se apresentava no interior da caixa, ou seja, sua própria imagem refletida através do espelho. Esta 

dinâmica proporcionou o autoconhecimento e o amor próprio.  
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FIGURA 1: Dinâmica do Espelho realizada na EECCAM 

 

 

No segundo momento foi elaborada uma dinâmica de perguntas e respostas acerca do tema drogas, onde 

foram distribuídos cartões, alguns com respostas e outros com perguntas. E para finalizar a primeira semana, foi 

feita outra dinâmica designada “plaquinhas da autoestima” onde se objetivou estimular o relacionamento 

interpessoal, a comunicação e apresentar conceitos do que é autoestima, como desenvolvê-la e aplicá-la no dia-a-

dia. 

 

IMAGEM 2: Dinâmica das Plaquinhas 

 

 

Na segunda semana do projeto foram abordados assuntos sobre gravidez na adolescência, doenças 

sexualmente transmissíveis e métodos anticoncepcionais. Primordialmente foi realizada a apresentação do 
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Teatro Arte e Vida composto pelos alunos da própria escola com o tema referente à gravidez da adolescência. A 

seguir foi realizada uma sondagem dos conhecimentos prévios com a exibição em data show de imagens acerca 

das DST’ s.  

 

IMAGEM 3: Apresentação do Teatro Arte e Vida 

 

 

Logo após, foi realizado estudos de casos com o tema doenças sexualmente transmissíveis, a sala foi 

divididos em quatro grupos e distribuídos os casos, foi ofertado material didático para ajudar na execução da 

tarefa (cartazes, panfletos e livrinhos) e depois os alunos foram questionados acerca dos sintomas, maneira que 

se adquire e prevenção disponível.   
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IMAGEM 4: Estudos de casos com o tema doenças sexualmente transmissíveis 

 

 

Em seguida, abordou-se os métodos anticoncepcionais de maneira dialogada com os alunos da 

instituição, tentando sanar as dúvidas destes adolescentes sempre que estas se faziam presentes. 

Finalizando a semana do adolescente foi realizado o ambulatório em duas salas cedidas pela instituição e 

nelas se fizeram presentes o enfermeiro da UBSF do bairro Barra Nova que forneceu a assistência de 

enfermagem para os meninos e a enfermeira da UBSF do bairro Boa Passagem que teve sua assistência voltada 

ao publico feminino, o intuito de tal atividade foi criar laços entre os alunos e os enfermeiros, de maneira que 

estes se sentissem mais confiantes ao procurar o setor de saúde e tentassem sanar suas dúvidas.  

  

IMAGEM 5: Consulta ambulatorial e brindes distribuídos 
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Diante do exposto torna-se relevante o presente trabalho que pretende situar a formação dos 

profissionais de saúde a intervir na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, com a realização 

de práticas de educação em saúde na rede de ensino básico, bem como a construção de instrumentos para a 

prática e formulação de bases para o estágio subsequente. 

 

 

Resultados 

 

Diante do proposto, perceber-se que vivemos em constante transformação pessoal, na qual nos 

descobrimos a cada dia, em diferentes situações vividas e sentidas, ou seja, em permanente estado de 

mutação/metamorfose. Porém, é na adolescência que esse processo ganha um destaque maior em decorrência 

de amplas mudanças no corpo e na mente do individuo. Uma dessas mudanças é a formação da autoimagem 

que se tem e da autoestima. A dinâmica utilizada pelo grupo para aumentar a autoestima dos alunos ajudou a 

fortalecer vínculos previamente existentes e/ ou contribui para a existência de novos. O processo de 

autoafirmação de autoimagem é permeado pelas relações do núcleo familiar, valores sentimentos e a sociedade a 

que se pertence (ASSIS; AVAN, 2007).  

A autoestima é um conceito bastante abordado no campo da educação e das ciências humanas, porém 

esse aspecto deveria ser abordado também na perspectiva da saúde pública. A mesma pode servir como um 

indicador de saúde mental e também social (ASSIS; AVAN, 2007). 

Segundo Leite, Paúl e Sequeiros (2006), as relações irão fazer com que o individuo possa entender e 

antecipar seus comportamentos cuidar-se nas relações com outras pessoas, aprender a interpretar o meio em que 

vive e tentar ser o mais adequado às exigências que lhe são feitas e que ele propõe para si mesmo. 

Já em relação à outra temática também abordada, nesse caso, as Drogas. Observou-se que esta interfere 

no processo de ensino-aprendizagem, fator este preocupante para a nossa sociedade. Além disso, constatou-se 

que apesar desse tema ser tratado constantemente entre os jovens ainda existem muitas dúvidas, justificando a 

ênfase na discussão nos dias de hoje no contexto brasileiro e mundial. 

O uso de drogas atualmente se caracteriza como uma epidemia mundial e interessa a todos de um modo 

geral. É dever do estado, oferecer mecanismos de superação para esse problema de saúde pública. Também é 

imprescindível dar suporte as famílias para que enfrentem tal situação sabendo de fato qual a circunstância e 

oferecer possibilidades outras de uma vida digna e do exercício de sua cidadania. 
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IMAGEM 6: Implementação da proposta de estágio 

 

 

No que se refere a consulta de enfermagem desenvolvida pelos enfermeiros houveram 

situações/problemas identificadas pelos profissionais, tais como: dúvidas sobre gravidez, atraso menstrual, 

problemas ginecológicos, dismenorreia e outros. Mediante a realização dessa atividade é possível perceber a 

necessidade urgente de aproximação dos serviços de saúde para com o público adolescente. Já que são muitas as 

dúvidas e necessidades dessa população muitas vezes invisíveis nas ações programáticas das unidades de saúde 

da Família em nossa realidade.   

Após reflexão do grupo e avaliação com demais atores envolvidos no processo a cerca do trabalho de 

educação em saúde desenvolvido na escola, percebe-se a importância da continuidade sistemática de ações como 

estas, visto que os alunos participaram de forma efetiva da ação e foram atendidas necessidades dos estudantes 

quanto as temáticas abordadas.  

Nesse aspecto, podemos inferir que a adolescência e a juventude são etapas fundamentais do 

desenvolvimento humano, assim como as demais etapas da vida, muitas vezes esquecidas pelas políticas sociais 

do nosso país. Esse grupo populacional precisa ter assegurados seus direitos humanos fundamentais. Nas duas 

últimas décadas, houve grandes avanços na legislação e nas políticas internacionais e nacionais sobre a 

compreensão dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos como direitos humanos, incluindo-se, também, os 

adolescentes e os jovens como sujeitos desses direitos (BRASIL, 2010, p. 22). 

 Nesse contexto tais direitos como direitos humanos já encontram-se reconhecidos através de leis 

nacionais e documentos internacionais. Os direitos, a saúde sexual e a saúde reprodutiva são conceitos 

desenvolvidos recentemente e representam uma conquista histórica, fruto da luta pela cidadania e pelos Direitos 

Humanos (BRASIL, 2010). 

Nesse sentido, a atenção em saúde sexual e em saúde reprodutiva é uma das áreas de atuação prioritárias 

da Atenção Básica à saúde. Deve ser ofertada observando-se como princípio o respeito aos direitos sexuais e aos 

direitos reprodutivos (BRASIL, 2010).  
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No Brasil o marco da saúde da mulher e consequentemente da saúde sexual e reprodutiva foi o PAISM- 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher criado em 1984. Tal programa foi responsável por 

introduzir um novo enfoque para as políticas públicas voltadas para esse público, centralizado na equidade e 

integralidade das ações abordando a saúde de uma forma mais ampla, isto é, em todas as fases vitais da vida. 

(BRASIL, 1984). 

Entre as ações de planejamento familiar, o programa leva em consideração a liberdade do casal em 

decidir o número de filhos que podem ou querem ter. Deve ser realizado com a consciência de gênero, incluindo 

o homem em suas atividades e compreendendo a posição da mulher na sociedade; identificando a ideologia que 

permeia o programa, contribuindo na educação sexual e saúde reprodutiva com ênfase na prevenção de DST’s 

(BRASIL, 1984). 

Constitui-se, portanto, em um direito sexual e reprodutivo e, dessa forma, a atenção em planejamento 

familiar deve levar em consideração o contexto de vida de cada pessoa e o direito de todos poderem tomar 

decisões sobre a reprodução sem discriminação, coerção ou violência (BRASIL, 2010). 

A assistência ao planejamento familiar vem sendo oferecida, recentemente, no Brasil, pelas equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Esta atenção implica não só a oferta de métodos e técnicas para a concepção 

e a anticoncepção, mas também a oferta de informações e acompanhamento, num contexto de escolha livre e 

informada (BRASIL, 2010). Nesse contexto, a equipe deve dar suporte para que esse casal faça a escolha do 

método que mais convém no seu caso e tenha informações seguras e instrutivas a cerca da sua saúde sexual e 

reprodutiva.   

 Segundo o Ministério da Saúde (MS), tomando por base o dispositivo da lei do planejamento familiar 

(Lei no. 9.263/96), determina, como competência dos profissionais de saúde, assistir em concepção e 

contracepção, empenhando-se em informar os indivíduos sobre as opções para as duas finalidades, destacando a 

oferta dos métodos anticoncepcionais autorizados e disponíveis no Brasil (BRASIL, 2002). Para isso, os 

profissionais de saúde devem empenhar-se em transmitir com eficácia as informações aos usuários para que os 

mesmos conheçam todas as alternativas de anticoncepção e possam participar ativamente da escolha do método 

(BRASIL. 2002). 

O planejamento familiar deve ser tratado dentro do contexto dos direitos reprodutivos, como um dos 

principais objetivos a garantir às mulheres e aos homens um direito básico de cidadania, previsto na Constituição 

Brasileira: o direito de ter ou não filhos/as dentro dos princípios que regem esta política, como também, os 

serviços devem garantir o acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, o acompanhamento clínico 

ginecológico e ações educativas para que as escolhas sejam conscientes (BRASIL, 2002).  

A ausência e/ou deficiência nas ações de planejamento familiar são observadas principalmente com a 

presença cada vez mais frequente da gravidez na adolescência, tanto no Brasil como em muitos outros países do 

mundo. Essa problemática crescente é de suma importância e emerge o desenvolvimento de ações preventivas 

no aspecto de educação em saúde, realizadas principalmente no âmbito escolar, sendo indispensável o 
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conhecimento dos fatores que favorecem a gravidez precoce. Como também no aspecto de atenção e 

reorganização da política de planejamento familiar, como a oferta adequada de métodos contraceptivos entre 

outras ações de acompanhamento desses jovens em poder exercer com tranquilidade e responsabilidade sua vida 

sexual e reprodutiva. 

A estrutura familiar pode ser um fator relacionado à gravidez, pois a família é a base, proporciona-nos 

compreensão, diálogo, segurança, carinho, amor, e quando ocorre à instabilidade familiar, as adolescentes não 

contam com a ajuda de seus pais para juntos enfrentarem a gestação, as mesmas sentem-se perdidas diante dessa 

mudança ocorrida em sua vida.  

A gestação, embora nem sempre desejada, pode ser uma etapa tranquila da vida, desde que seja 

acompanhada por uma equipe de saúde responsável pelo pré-natal. Segundo o Ministério da Saúde (2010), já que 

nesta etapa da vida a mulher sofre diversas transformações hormonais, psicológicas e físicas, torna-se necessário 

um acolhimento diferenciado, e esse acompanhamento deve ser feito por profissionais qualificados no 

acompanhamento pré-natal. 

Neste tocante, é na fase da adolescência que as meninas geralmente iniciam-se sua vida sexual, assim é 

necessário que elas saibam o significado de uma gravidez, conheçam e recebam informações sobre os métodos 

contraceptivos disponíveis, para então escolher se querem ou não engravidar. 

Entretanto, os adolescentes estão descobrindo sua sexualidade cada vez mais cedo, e diante dessa 

precocidade é necessário que estejam bem informados sobre os riscos, como se adquirem, bem como seus 

métodos de prevenção para evitar a contaminação das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Vale 

salientar que a OMS defende que durante a adolescência que se verifica a maior incidência (RODRIGUES, 

2010). 

 No ano de 2001 a OMS preconizou a substituição do termo DST por IST, com o objetivo de enfatizar 

as infecções assintomáticas.  Existe mais de 20 agentes infecciosos susceptíveis de transmissão durante as 

relações sexuais, sendo eles bactérias, parasitas, fungos e vírus (RODRIGUES, 2010). 

Os fatores de risco que englobam as IST são: a idade, os parceiros sexuais, o uso ou não de preservativo, 

a inclusão em grupos de risco e antecedentes de DST e os principais modos de transmissão são: sexual, 

sanguínea, vertical, entre outros. 

A fase da adolescência é um período delicado, pois é o momento da descoberta de conhecimentos, com 

isso exige dos familiares, dos profissionais de educação e profissionais de saúde um melhor preparo para lidar 

com o assunto, pois as informações trazidas pela mídia nem sempre são claras e acaba favorecendo 

conhecimentos errados ou mal entendidos, levando então, a informação inadequada sobre as DST´s, bem como 

sua respectiva prevenção, então vê-se a necessidade de maior atenção as ações de promoção e prevenção das 

DST´s para esta idade (BESERRA, et al, 2008). 

No âmbito psíquico, esta é uma etapa de definição da identidade sexual, como a adolescência é um 

processo de desenvolvimento biopsicossocial, por crises dificuldades, medos e rebeldia, que se define ao 
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abandonar a condição infantil e buscar o ingresso no mundo adulto, o adolescente sofre acréscimos em seu 

rendimento psíquico. O pensamento que tudo pode, os adolescentes se revoltam e começam a elaborar valores 

inusitados, muitas vezes contrários aos até então tidos como corretos, faz com que se sintam vulneráveis, se 

expondo a riscos sem prever suas consequências (MOREIRA et al, 2008). 

 Portanto, os profissionais de saúde e educação, juntamente com os adolescentes e familiares, devem 

refletir sobre os aspectos psicossociais e as principais mudanças ocorridas na fase da adolescência para que sejam 

realizadas e bem desenvolvidas as práticas de promoção à saúde tanto para a prevenção quanto para o 

tratamento. Contudo, deve-se haver a articulação da equipe multiprofissional e o adolescente para que juntos 

possam ampliar um melhor cuidado a saúde desse adolescente, visando o contexto individual e coletivo, onde o 

mesmo encontra-se inserido. 

 

IMAGEM 7: Discentes do 7º período do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

 

 

 

Considerações finais 

Em suma, concluiu-se que através do Estágio Curricular Supervisionado II foi possível intervir no 

cenário atual da ECCAM contribuindo e fornecendo suporte para a referida escola e os alunos que a comportam 

através das atividades que foram planejadas e executadas no âmbito da educação e saúde.  

Em contrapartida, algumas dificuldades foram encontradas pelo grupo de estágio, tais como: 

incompatibilidade do cronograma da referida escola não coincidir com o cronograma dos estagiários, 
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impossibilitando assim uma maior liberdade para a execução da proposta, bem como a restrição para o 

desenvolvimento da ação para todos os integrantes da escola, já que nos deparamos com o encerramento do 

período letivo.  

Desta forma, algumas estratégias poderão ser sugeridas para estágios posteriores, como uma possível 

organização do cronograma da disciplina ofertada de maneira que este possa estar em concordância com o 

cronograma das escolas que serão trabalhadas, isso irá sanar as fragilidades apresentadas. 

É importante ressaltar, a relação interpessoal dos profissionais da instituição com o grupo, pois isto se 

constituiu como uma potencialidade, uma vez que eles prestaram informações necessárias para a execução do 

projeto, e se mostraram participativos na escolha do tema, além de disponibilizarem recursos audiovisuais para 

os dias da execução, facilitando a captação e intervenção. Assim como os estudantes, que se mostraram 

interessados e participativos, facilitando a execução proposta. Nesse sentido, o sucesso da proposta depende 

exclusivamente do trabalho coletivo, ou seja, do envolvimento de todos os atores no processo desde a sua 

construção até a sua implementação.  

No contexto geral, o Estágio Supervisionado II foi de fundamental importância para as acadêmicas do 

curso de Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem, pois na prática diária em diversas situações vivenciadas 

adquirem-se conhecimentos e amplia a visão para um contexto holístico e biopissicossocial onde pode-se 

relacionar a teoria e a prática  preparando e qualificando os discentes para o mercado de trabalho no qual estarão 

inseridos posteriormente. 
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Introdução 
 

Este artigo faz parte da sessão Relatos de Experiências apresentado durante a VI Semana Universitária e o 

I Fórum de Licenciaturas da UERN do Campus Caicó, cujo tema organizador verteu sobre os Programas 

Formativos e a Interdisciplinaridade4. A estrutura de apresentação abordará primeiro o que é extensão 

universitária, em seguida o que é extensão em economia solidária e os objetivos do Projeto para finalmente 

relacioná-la à formação inicial do pedagogo. O projeto de Extensão Formação em Economia Solidária5 é 

executado por uma equipe de bolsistas dos cursos de licenciatura em Matemática e Pedagogia da UERN6 cujo 

objetivo é acompanhar e auxiliar a Associação de Catadores de Material Reciclável em Caicó (ASCAMARCA) 

segundo a metodologia da Educação Popular. 

A extensão como o próprio nome diz é algo que é executado fora do ambiente acadêmico, que vai além 

dos limites físicos e disciplinares da universidade, e na perspectiva desse projeto, é uma ação social que 

desenvolvemos em uma comunidade específica – Comunidade Frei Damião – com a finalidade de acompanhar e 

diagnosticar os principais problemas que perpassam a comunidade, e a partir disso, associar iniciativas junto a 

outros grupos e entidades para minimizá-los. A relação que estabelecemos a partir da economia solidária se dá 

pela oposição que ela representa ao modo de produzir do sistema capitalista, pela ausência das relações 

patrão/empregado, do lucro e da exploração pelo trabalho, priorizando as relações de autogestão e 

solidariedade.  

A ASCAMARCA representa um grupo de trabalhadores excluídos pelo sistema capitalista que procuram 

se organizar segundo os princípios da economia solidária, dividindo os rendimentos e as despesas do trabalho 

em partes iguais. A atividade do catador auxilia na preservação do meio ambiente, fomenta o debate sobre 

sociedades sustentáveis e a relação do trabalho com os Direitos Humanos. O objetivo central do projeto de 

Formação em Economia Solidária é preparar educadores na metodologia da educação popular e em contato 

direto com os espaços de organização do trabalho coletivo, aqueles que produzem coletivamente com a 

                                                           
1 Bolsista CAPES PROEXT MEC 2013. Projeto de Extensão Formação em Economia Solidária. Aluna do 3 período de Pedagogia 
CAP/UERN. E-mail: kaligiamoura@hotmail.com  
2 Bolsista CAPES PROEXT MEC 2013. Projeto de Formação em Economia Solidária. Aluna do 3 período de Pedagogia 
CAP/UERN.E-mail: priscilladaianny.daianny@facebook.com  
3 Doutora em Ciências Sociais. Coordenadora Colaboradora do Projeto de Extensão. UFERSA. E-mail: lucianamafra@hotmail.com  
4 VI Semana Universitária e I Fórum Seridoense de Licenciatura, Interdisciplinaridade e Programas Formativos, 05 a 07 maio 2014, 
UERN, CaC.  
5 PROEXT 2013 MEC/CAPES.  
6 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  
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finalidade de que não apenas a universidade forme, mas também os espaços dos trabalhadores possam auxiliar 

na formação dos educadores a partir de suas experiências e de suas dificuldades. Um dos resultados que 

constatamos positivo é este colocar frente a frente, licenciado e comunidade. Este confronto permite que 

repensemos também nossa concepção de educação, as metodologias e a relação das escolas públicas de áreas 

vulneráveis com suas comunidades. 

O loco de atuação do Projeto é a Comunidade Frei Damião7, onde moram todos os associados da 

ASCARMACA e segundo relatos locais, todos os moradores possuem relação direta ou indireta com a coleta 

seletiva; visto que a origem da comunidade está ligada à existência do lixão naquele local. A associação possui 

três anos de formação e encontra-se  em seu processo inicial. Optamos por ela por esse motivo, porque assim 

poderíamos acompanhar as dificuldades e as possibilidades de uma associação desde o início. Atualmente, a 

ASCAMARCA passa por um processo difícil marcado pelo fechamento do lixão e da acolhida de nossos 

associados. Mesmo tendo sido criada antes do fechamento do lixão, a associação passou a incorporar aqueles 

que moram na mesma comunidade e que sobreviviam daquilo que catavam nos lixões e nas ruas. Este processo 

de incorporação não é simples ou dado sem dificuldades. Há diferenças quanto àqueles que receberam 

capacitação sobre associativismo e economia solidária e aqueles que iniciam no grupo, sem capacitação alguma. 

Percebemos a partir daí, o papel importante que possui projetos e programas de extensão nesta área, não apenas 

para a comunidade, mas tinclusive para os bolsistas de licenciatura, que aprendem  a educar à medida que se 

confrontam com a diversidade dos espaços de formação.   

 

 

A Extensão Universitária e o Projeto de Economia Solidária  

 

A extensão universitária é um dos três pilares da universidade – ensino, pesquisa e extensão – e possui a 

característica de estar próxima da comunidade através de processos educativos, culturais e científicos que 

articulam o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando uma relação transformadora entre elas. O 

propósito inicial da extensão à época de sua criação era de prestação de serviços assistencialistas, e uma forma 

redimensionada desta assistência, está na relação teoria/prática que ela proporciona. Na troca de saberes entre o 

conhecimento científico e o conhecimento popular.  

Os projetos de extensão para os cursos de licenciatura são oportunidades de traduzirem a teoria na prática, 

de experienciar pela interdisciplinaridade e o contato direto da prática docente na comunidade, os variados usos 

do conhecimento técnico-científico pelas classes populares. Percebemos pelas primeiras rodas de conversa 

estabelecidas na comunidade e na associação, que o conhecimento científico é rediscutido junto a eles, e que é a 

                                                           
7 Não há dados oficiais do IBGE sobre a Comunidade ou bairros próximos que sirvam de referência sobre seu perfil. Uma das etapas 
do projeto é a aplicação de questionário que demonstre o perfil socioeconômico dos moradores.   
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partir das necessidades de formação ou problemas vivenciados que se estabelecem na associação, a prioridade 

sobre o que deve ou não ser conteúdo formativo para o grupo. De acordo com Fernnades: 

 

 

Parte-se do princípio de que a formação do acadêmico é tomada como fundamento do processo 

educativo implementado na universidade, uma vez que contribuirá para sua compreensão como 

ser socialmente responsável e livre, capaz de refletir sobre o vivido e o aprendido em sala de 

aula e outros espaços, como na comunidade, que vão construindo cotidianamente sua 

identidade pessoal e profissional alicerçadas na busca do saber ser, saber fazer e saber aprender, 

ou seja, na formação de suas competências. (FERNANDES et al., 2012, p. 3). 

 

 

Ao executar a extensão universitária, bolsistas e voluntários constroem competências e habilidades 

profissionais que vão além do conhecimento teórico adquirido para o exercício docente em sala de aula; há o 

desenvolvimento de liguagens para o acompanhamento de trabalhos comunitários, assessorias populares e 

espaços diversos da educação não escolar. Além disto, há o engajamento militante com a transformação social 

estimulado pela participação em fóruns, escolas, movimentos sociais. A valorização da extensão não é alheia às 

atualizações nas formações acadêmicas, pois como explica Jesine, a confirmação da extensão como função 

acadêmica de universidade não passa apenas pelo estabelecimento da interação ensino e pesquisa, mas implica a 

sua inserção na formação do aluno, do professor e da sociedade, na composição de um projeto político-

pedagógico de universidade e sociedade em que a crítica e autonomia sejam os pilares da formação e da 

produção do conhecimento (JEZINE 2004, p.4).  

O foco do projeto de extensão que descrevemos, possui relação direta com a economia solidária. A 

economia solidária não é apenas uma ação extensionista. Ela é um movimento social que luta pela 

transformação das relações de desigualdade, acreditando que a solidariedade é o melhor caminho para superar a 

pobreza e a exclusão social. Propõe ainda uma forma de desenvolvimento diferente para as pessoas, que inclua 

geração de trabalho, distribuição de renda, preservação do meio ambiente e experiências democráticas. Assim a 

atuação neste projeto de extensão em economia solidária para o aluno de licenciatura tem permitido descobrir o 

que é autogestão, a solidariedade, a prática democracia, a educação popular, através do acompanhamento direto 

à associação e à comunidade. No caso em tela, as ações de coleta seletiva e o processo de educação ambiental 

desenvolvidos pela ASCAMARCA.  

Mesmo o planejamento formativo nos programas de extensão, ampliam o repertório de leituras e 

compreensões sobre a organização popular, movimentos sociais e assuntos ou problemáticas consideradas 

transversais à área das licenciaturas. Iniciamos participando dos encontros de formação ao lado de outros jovens 

da região do Seridó, que a cada dois meses, reúnem-se para os módulos de Juventude, Protagonismo e Políticas 
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Públicas8. Estes módulos nos confrontam com debates sobre políticas públicas a partir do olhar da sociedade 

civil; algo pouco explorado no curso de pedagogia.  

Posteriormente, nos momentos de acompanhamento da associação, íamos observando o papel do poder 

público na execução de programas sociais, a distancia sempre presente, entre as demandas populares reais e a 

concepção dos projetos e programas destinados às comunidades vulneráveis.  Cada encontro e inserção na 

comunidade e/ou na associação, acrescentava aspectos novos à nossa concepção de educadores, fazendo-nos 

entender que a partir das relações de igualdade e diálogo, que o conhecimento se produz e a aprendizagem 

acontece. É sobre este aspecto da formação que aprofundamos a seguir.  

 

 

A extensão e a formação do pedagogo 

 

Extensão e educação andam lado a lado, pois a extensão exerce uma prática de educação popular eficaz 

dentro e fora da universidade. A extensão amplia nossos saberes enquanto alunos de licenciatura e faz-nos 

entender que aprendemos não apenas em sala de aula, mas em diferentes locais, permitindo conhecer realidades 

de educação diversas, e desenvolver linguagens de ensino/aprendizagem também diversos. O ensino pode ser 

visto a partir da realidade, do cotidiano de cada um. Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de 

compartilhar com a comunidade, os conhecimentos produzidos em seu interior. As atividades de extensão 

permitem à universidade socializar e democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e áreas como definido 

a seguir:  

Entre tantas definições referidas temos: a extensão é a forma de aproximação efetiva da universidade às 

necessidades da sociedade, com o contexto regional; a vinculação do ensino e da pesquisa às necessidades da 

população; o aprender e ensinar de alunos e professores junto à realidade da população; a produção de 

conhecimentos resultantes da troca de saberes acadêmicos e populares; processo que pode levar a transformação 

da universidade e da sociedade; é atividade pedagógica, cultural e científica; é a socialização da ciência; é a 

metodologia que faz cumprir o papel social da universidade (TAVARES 1996, p.75-76). 

A partir da citação acima, confirmamos pela prática da extensão, que todo ambiente é lugar onde se pode 

ter uma experiência de aprendizagem, podendo ser eles, formais e não formais: formais quando se tratam de sala 

de aula, ensinando conforme a LDB e o currículo e não formais quando se falam de uma educação a partir do 

meio no qual se vive; igrejas, associações, que ensinam e aprendem enraizadas na realidade do próprio ambiente. 

Os programas formativos tais como os de extensão possuem portanto, esta relação íntima com a educação, e 

neste caso em particular, com a formação do licenciando em pedagogia, futuro educador.  

A educação popular que caracteriza a metodologia deste projeto de extensão é uma educação onde se 

ensina a partir dos materiais que se tem no meio que se pretende educar. Pode ser qualquer objeto, qualquer 

                                                           
8 Escola Fé e Política. Projeto de Formação de Lideranças jovens para composição dos conselhos municipais de juventude.  
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palavra, qualquer problema vivenciado pela comunidade; momentos ou elementos da cultura daqueles com os 

quais se educa. Ela é praticada em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na rua, nas associações, nos sindicatos. 

Essa educação foi referenciada por Paulo Freire, educador de destaque quando se trata de associar experiências 

de educação a conceitos tais como emancipação popular, conscientização e liberdade. A educação popular 

também pode ser vivenciada nas escolas ao se utilizar materiais do cotidiano, para ensinar melhor conteúdos 

científicos associados à leitura crítica de sua realidade.  

 Na pedagogia a escolha da educação popular se relaciona a respeitar e fazer uso pedagógico dos 

conhecimentos prévios dos educandos, valorizar aquilo que constitui seu cotidiano e através deste cotidiano, 

transformar a leitura de mundo em algo libertador. Freire afirma que:   

 

 

[…] é um trabalho pedagógico que, a partir do conhecimento que o aluno traz, que é uma 

expressão da classe social à qual os educandos pertencem, haja uma superação do mesmo, não 

no sentido de anular este conhecimento ou se sobrepor um conhecimento a outro. O que se 

propõe é que o conhecimento com o qual se trabalha na escola seja relevante e significativo para 

formação do educando (FREIRE 1980, p. 83). 

 

 

Portanto, para nós futuros educadores, compreender e aprender a metodologia da educação popular em 

projetos de acompanhamento comunitário e associativista, é estar alerta para o tempo vivido, para a realidade de 

exclusão, de desigualdades que nos circunda. É aprender com aqueles que pretendemos contribuir, a promover 

pequenas transformações cotidianas, na forma de pensar, de agir, de conduzir nossas relações. Com os catadores 

da associação ASCAMARCA não apenas temos a oportunidade de exercitar o processo pedagógico de educação 

popular, mas sobretudo aprendemos a incorporar os temas e os problemas da comunidade, da associação às 

vivências acadêmicas. E ao pensarmos na escola e em suas práticas formais de educação, pensamos nas muitas 

maneiras que ela pode interagir e contribuir com a comunidade que a circunda, e que oferece seus filhos para 

serem educados. Educar passou a ser uma descoberta do contexto social no qual se insere o educando.  

E para melhor entender esta realidade, uma das etapas do projeto de extensão consiste em realizar o 

diagnóstico da comunidade Frei Damião através da aplicação de questionário, e posteriormene, de entrevistas 

estruturadas9. Os traços de suposta homogeneidade da comunidade – todos catadores, famílias numerosas, 

recompostas, situações de exclusão e violência – não nos parece suficiente para traçar o perfil dos moradores. As 

visitas de campo, revelaram também muita diversidade nesta composição, quanto às demandas identificadas 

como prioritárias para a comunidade/associações e as alternativas de trabalho apontadas por eles, igualmente. 

Certamente a partir dos dados coletados, será possível estabelecer relações mais concretas quanto ao perfil 

socioeconomico do loco do projeto.  

 

                                                           
9 A aplicação do questionário e a realização das entrevistas estão previstas para agosto de 2014.  
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Considerações finais 

 

A ASCAMARCA é uma associação formada por catadores de materiais recicláveis que, tal qual a maioria 

das histórias pessoais dos catadores espalhados pelo país, antes da constituição da associação trabalhavam no 

lixão da cidade recolhendo e separando no meio do lixo, o material que poderia ser vendido para reciclagem. 

Pela aprovação da Lei Federal n. 12.305/2010 que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, os 

municípios possuíam o prazo de 2014 como limite para fechamento dos lixões, e de forma concomitante, 

construídos aterros sanitários, além de uma série de ações estruturadoras da coleta seletiva nas cidades. Entre 

estas ações, o incentivo a logística reversa e o apoio às associações de catadores de material reciclável na coleta 

seletiva; ações que compõem a política de combate à extrema pobreza e o incentivo à inserção produtiva pelo 

trabalho. A ASCAMARCA encontra-se inserida neste contexto da Lei de Resíduos Sólidos.  

A maioria dos associados são mulheres, dado que também se repete na maior parte das associações que 

existem no Brasil. No mês de março eram trinta associados,atualmente são quinze, dentre os quais havia apenas 

três homens. Este número de membros mulheres da associação nos chamou a atenção, levando-nos a 

aprofundar os motivos que parecem favorecer a maioria e permanencia feminina ao invés da masculina nas 

associações. Ao questionarmos um membro da Caritas em Caicó sobre esta particularidade, ele nos respondeu 

que “as mulheres se envolvem menos com álcool e outras drogas, possuem mais persistência no trabalho, e 

como na maioria das vezes, são as responsáveis pelos filhos e pela casa, permanecem mais tempo na 

associação.”10 A associação dispõe de dois carrinhos que servem para recolher o material reciclado nas 

residências dos bairros Castelo Branco e Paraíba, um ponto de apoio localizado no centro da cidade, auxilia na 

guarda deste material até que seja transportado para o galpão onde se realiza a separação e a venda daquilo que 

foi coletado. O poder público municipal cede o transporte11 que desloca e recolhe a maior parte do material até 

o local dos galpões. Embora haja a locação do espaço físico pela prefeitura – galpões – para a coleta seletiva, ele 

é pequeno, comportando com dificuldade trabalhadores e material de forma simultânea, o que nos leva a 

concluir, até a realização desta etapa do projeto de extensão, a necessidade de acompanhar a implantação de 

políticas públicas através dos conselhos populares. É preciso que além das ações pontuais do poder público 

local, também possam ser avaliados pelos beneficiários da Politica Pública, a efetividade dos instrumentos 

utilizados para auxiliarem as comunidades vulneráveis a encontrarem alternativas de trabalho e renda. A pouca 

constância dos espaços de discussão entre os dois polos das políticas públicas, executivo e beneficiários, pode 

fragilizar processos de organização popular imprescindíveis ao combate à exclusão social.  

                                                           
10 Reunião dos bolsistas com a Caritas dia 05/06/2014.  
11 O transporte descrito trata-se de um trator que acopla uma carroceria. Embora a utilização deste transporte ajude na coleta seletiva, 
não é o adequado para este serviço. Na verdade, nas cidades que instituíram a coleta, caminhões apropriados são colocados à 
disposição desta tarefa. O trator é lento e inadequado às necessidades que o trabalho requer. 
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Introdução 
 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão, a extensão universitária é o processo educativo, cultural e 

cientifico que reúne ensino e pesquisa de forma inseparável e facilita a relação transformadora entre universidade 

e comunidade4, servindo, portanto, como via de mão dupla para os saberes, proporcionando um diálogo entre 

teoria e prática. O projeto de extensão Formação em Economia Solidária pode ser considerado um dos 

caminhos que levam os alunos de licenciatura do ensino superior a obter uma formação que vai além dos muros 

da universidade e das teorias, permitindo-lhes o contato direto com a escola pública localizada em bairros 

vulneráveis e a comunidade na qual se insere. 

A comunidade na qual atuamos chama-se Frei Damião/Caicó-RN e é composta por catadores de material 

reciclável. A homogeneidade da população nesta localidade deve-se à sua história; antes naquele local existia o 

lixão da cidade, e aqueles que viviam dele fixaram barracos e posteriormente, residências ao seu redor. O lixão 

desapareceu, mas a comunidade continuou. O objetivo que se pretende atingir ao atuar neste espaço é 

desenvolver a prática do educador popular enquanto mediador do conhecimento produzido na universidade, nas 

comunidades e nas associações populares.  

A Economia Solidária que orienta as ações do Projeto significa uma nova forma de organização 

econômica a partir do trabalho coletivo, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso 

para viver. As raízes da Economia Solidária se encontram nas ações e nas lutas dos trabalhadores, movimentos 

populares, grupos engajados nas universidades e nas igrejas, que se organizaram a partir da necessidade de 

mudança da sociedade capitalista.  

Paul Singer (2009), prefaciando o livro Economia Solidaria como Práxis Pedagógica, de Moacir Gadotti, lembra 

Paulo Freire ao afirmar que: 

 

 

A economia solidária, mais que um modo de produção, é um modo de vida. O espirito da 

economia solidaria é cooperar, viver melhor juntos. Ela nos obriga a ver as pessoas com outro 

                                                           
1 Este artigo sistematiza conceitos e práticas do Projeto de Extensão Formação em Economia Solidária apresentados na VI Semana 
Universitária e I Fórum Seridoense das Licenciaturas UERN/CaC, na sessão relatos de experiências, 05 a 07 maio 2014.  
2 Bolsista CAPES do Projeto de Extensão Formação em Economia Solidária PROEXT 2013 CAPES/MEC. Aluna do 3° período de 
Pedagogia CAP/UERN.E-mail: celiannelimaodb@hotmail.com 
3 Doutora em Ciências Sociais. Professora da Universidade Federal do Semi-arido(UFERSA). Coordenadora Colaboradora do Projeto 
de Extensão Formação em Economia Solidária. E-mail: lucianamafra@hotmail.com  
4 Extensão Universitaria 2007. Consultar www.renex.org.br  

mailto:lucianamafra@hotmail.com
http://www.renex.org.br/
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olhar. Todos pensam juntos. Os ganhos não são só materiais, são também não materiais. É 

empoderar as pessoas pela dissolução de poder nelas, em todos e todas. Por isso, a educação é 

essencial para o avanço da economia solidaria, empoderar não é ‘ter mais’ poder individual, mas 

reinventar o poder, conquistar mais autonomia, ‘ser mais’, como dizia Paulo Freire (In 

GADOTTI, 2009, p.14). 

 

 

Conhecer a realidade dos catadores de material reciclável em Caicó e o processo de coleta seletiva solidária 

na cidade, faz-nos entender sobre extensão universitária e a importância que os programas formativos tais como 

este, tem para o aluno de licenciatura, permitindo a ampliação dos lugares de atuação do educador e 

contribuindo de forma mais competente para sua profissionalização nos espaços sociais e não escolares. As 

atividades extensionistas dos graduandos de licenciaturas são fontes alternativas de estudo que enriquecem a 

formação deste como profissional, lançando novos olhares sobre o conhecimento e sobre o pensar dos novos 

processos educativos, sobretudo da educação popular. A perspectiva da economia solidária enquanto princípios 

e práticas alternativas de trabalho e convivência, também nos auxiliam a compreender a importância da 

solidariedade, da cooperação nas dinâmicas de inclusão social, econômica e escolar.  

 

 

A extensão universitária: breve resumo do que é e como se desenvolve 

 

A Extensão universitária é uma atividade social, realizada por meio de um conjunto de ações dirigidas à 

comunidade, que devem estar inseparavelmente ligadas ao Ensino e à Pesquisa. Tem a finalidade de promover a 

aproximação entre professores, estudantes e a comunidade, servindo de ponte que liga a teoria à prática, teoria 

produzida pelos espaços acadêmicos e as práticas da sociedade civil. Nesta relação é necessário que se respeitem 

as pessoas envolvidas no processo de extensão – aqueles que a executam e aqueles que se beneficiam dela – e a 

sustentabilidade das intervenções, para que não sejam apenas ações pontuais, mas encontrem alternativas de 

continuidade ou gerem possibilidades estruturadoras que garantam a autonomia das comunidades atendidas.  

A extensão surge na Inglaterra no decorrer do processo de industrialização, em função da necessidade de 

levar informações às classes populares e qualificá-las tecnicamente atravéz de cursos para o mercado industrial 

nascente. Aos poucos este modelo é propagado pelas instituições europeias de ensino superior que vão investir 

em qualificação técnico-científica e alfabetização dos trabalhadores, modelo este que será seguido pelas 

universidades norte-americanas pela oferta de cursos técnicos e profissionalizantes.  No Brasil a extensão chega 

por volta de 1930 e vai se adequando aos objetivos impostos pelos poderes políticos, sociais e econômicos até 

meados dos anos 80, que visavam à exemplo da tendência européia e americana, a qualificar em massa as classes 

populares para o mercado de produção e serviços (RODRIGUES, 1997). 

Na década de 1980, o Brasil começa a passar por um processo de democratização do poder, a 

universidade então busca sua autonomia política e científica para desenvolver a pesquisa e o ensino. Com o 
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surgimento do Conselho de Reitores das Universidades do Brasil (CRUB), passa-se a desenvolver a extensão 

universitária na condição concomitante de trabalhos de pesquisa e ensino. Nesse contexto, a extensão assume 

novas concepções, a de proporcionar aos extensionistas a aproximação da comunidade e suas demandas, e de 

promover a relação teórico-prática na formação dos estudantes universitários e o diálogo entre universidade e 

sociedade. Confirma esta visão JEZINE (2004, p.2), ao dizer que: 

 

 

Diante dessa nova visão de extensão universitária, esta passa a se constituir parte integrante da 
dinâmica pedagógica curricular do processo de formação e produção do conhecimento, 
envolvendo professores e alunos de forma dialógica, promovendo a alteração da estrutura rígida 
dos cursos para uma flexibilidade curricular que possibilite a formação crítica. 

 

 

No processo de desenvolvimento das ações extensionistas, a comunidade passa da ação passiva para a 

ativa, ela não é apenas a beneficiária das ações, mas constrói conhecimento tanto quanto professores e bolsistas 

participantes, e com o transcorrer do processo, desenvolve-se em todos o senso crítico da realidade e a 

finalidade social do conhecimento e da universidade. Estas aquisições oriundas do confronto entre teoria 

acadêmica e prática cotidiana das comunidades, leva-nos a questionar as finalidades de nossa formação nas 

licenciaturas, e a trazer em um movimento inverso, de fora para dentro da universidade, os problemas e 

questionamentos que estão presentes na realidade social. Esses problemas e questionamentos perpassam o 

processo de aprendizagem dentro das escolas. As realidades de pobreza, exclusão social e violência limitam ou 

impossibilitam a aprendizagem escolar, caracterizando as dificuldades na escola, por dificuldades externas a ela. 

Conhecer e intervir na comunidade é de certa forma, intervir na qualidade do trabalho pedagógico realizado por 

professores e gestores no interior das escolas em comunidades vulneráveis. Um dos resultados que constatamos 

em nossa prática, é que ao voltarmos das comunidades e socializarmos nossas experiências nas salas da 

universidade, trazemos as inquietudes e interpelações dos desafios que a realidade nos coloca.  

 

 

O projeto de extensão em Economia Solidária 

 

 O projeto de extensão em economia solidária busca promover o encontro dos alunos licenciados em 

pedagogia e matemática com os espaços de educação social e popular, especificamente na comunidade Frei 

Damião, buscando identificar as práticas pedagógicas possíveis de serem utilizadas nesses espaços, realizar o 

diagnóstico das dificuldades e potencialidades da comunidade na qual a associação ASCAMARCA se insere e 

perceber o que significa cidadania e inclusão social neste contexto. Para tanto procura-se partir dos 

princípios/pilares da economia solidária para propor práticas de educação popular e social que gerem inserção 

econômica e social. Paul Singer, autor de referência no Brasil sobre economia Solidária, assim a define: 
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O consumo solidário poderá ser um fator de sustentação de algumas empresas solidárias, do 
mesmo modo como são os clubes de troca. Mas a Economia Solidária só se tornará uma 
alternativa superior ao capitalismo quando ela puder oferecer a parcelas crescentes da população 
oportunidades concretas de auto-sustento, usufruindo o mesmo bem-estar médio que o 
emprego assalariado proporciona. Em outras palavras, para que a Economia Solidária se 
transforme de paliativo dos males do capitalismo em competidor do mesmo, ela terá de alcançar 
níveis de eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis aos da economia 
capitalista e de outros modos de produção (SINGER, 2002, p. 120). 

 

 

A economia solidaria se dá quando as pessoas encontram uma forma criativa de viver, lutar e se organizar, 

trazendo pela experiência a possibilidade de uma outra economia. Essa nova economia fundamenta-se em 

quatro princípios/pilares: autogestão, solidariedade, viabilidade econômica e cooperação. Na autogestão, não há 

subordinação, relação típica patrão/empregado; os trabalhadores associados tomam suas próprias decisões de 

forma coletiva e participativa, agem democraticamente transformando as relações econômicas, políticas e sociais. 

É a reversão das relações baseadas no capital. 

Quanto à solidariedade, há a preocupação primordial com o ser humano, as pessoas são mais importantes 

que os lucros e a finalidade da atividade econômica é garantir a satisfação plena do indivíduo, valorizando 

sobretudo a diversidade sem discriminação de crença, cor ou opção sexual. Já a viabilidade econômica diz 

respeito à agregação de esforços e recursos pessoais para organizar crédito, financiamento, produção, 

comercialização, consumo e desenvolvimento dos aspectos culturais, ambientais e sociais. Neste aspecto é 

importante considerar o bem viver, a eficiência e a permanência. O último pilar é a cooperação, neste o 

trabalhador é convidado a se unir a outros, com o objetivo de reunir capacidades, partilhar resultados e 

responsabilidades solidárias sobre o que se ganha e o que se perde. É na prática da coleta seletiva que a 

ASCAMARCA desenvolve seu trabalho e pratica a economia solidária. 

A Associação de Material Reciclável de Caicó (ASCAMARCA), trabalha coletando, separando, prensando, 

enfardando e comercializando os resíduos recicláveis, para obtenção do sustento de suas famílias, contribuindo 

para a economia de matéria prima e colaborando com a limpeza das rua da cidade. Ela foi fundada em 2012 por 

catadores do lixão de Caicó e contava inicialmente com 14 membros. Atualmente este número oscila pela 

entrada e saída de membros, dinâmica comum às associações. 

O fechamento dos lixões da cidade pelo Ministério Público Federal no mês de março, levou ao aumento 

dos membros da ASCAMARCA que receberam de forma solidária moradores de sua comunidade 

impossibilitados de trabalhar no lixo. O processo de identificação com os princípios da economia solidária e as 

práticas do associativismo, leva à permanência ou desistência da associação. Após entradas e saídas, no mês de 

julho registramos a permanência de quinze membros; número coincidente ao início do projeto de extensão.  
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O momento de entrada de um novo membro é decidido coletivamente, inclusive as etapas de formação 

pelas quais deve passar. Acompanhamos o processo de decisão coletiva que estabeleceu a frequência aos círculos 

de conversas sobre associativismo, economia solidária, relações humanas, como uma das etapas necessárias à 

permanência dos recém-chegados; em seguida a adequação ao trabalho, a utilização dos equipamentos de 

segurança, aos horários e ritmo de trabalho da ASCAMARCA, também foram elencados.  Algo que nos chamou 

atenção neste momento, foi a acolhida aos novos membros na associação pelos antigos, de forma quase 

imediata, sem que fossem levados como condição das novas adesões, a diminuição da renda de todos. Até 

aquele momento, não havia aumento da produção, nem dos bairros de coleta seletiva; o recolhimento do 

material seria o mesmo na quantidade e nos espaços, enquanto que o aumento do número daqueles com os 

quais se dividiria a renda, já era uma realidade. Percebemos que os princícios/pilares da solidariedade e da 

cooperação foram mais importantes que o financeiro, nesta circunstância. O principal objetivo da 

ASCAMARCA é o de promover a organização socioeconômica e a melhoria das condições de trabalho dos seus 

membros, gerando emprego e renda. A dignidade conferida ao trabalhador pela melhoria das condições de 

trabalho e do próprio trabalho, também geram inserção social. A associação dispõe de dois galpões para 

armazenamento dos materiais recicláveis além de um ponto fixo de coleta localizado no centro da cidade, que 

serve de apoio para os catadores que se revezam na coleta do centro da cidade e dos bairros próximos. Para 

desenvolverem a coleta de forma prática e manterem/criarem vínculos com a população que apoia este trabalho, 

os catadores utilizam carrinhos de mão apropriados, e duas vezes por semana em dias regulares, recolhem o 

material porta a porta. Para a coleta em grande quantidade, é utilizado um trator cedido pela prefeitura municipal 

que acopla uma carroceria às suas extremidades e transporta para os galpões de separação e prensagem, todo 

material passível de reciclagem.  

Reciclar é reaproveitar aquilo que já foi utilizado, diminuindo a quantidade de lixo que produzimos e 

usando-os como matéria prima para novos produtos. É transformar o que iria para o lixo, é contribuir para 

sustentabilidade ambiental, economizando energia e recursos naturais não renováveis. É também o resultado de 

todas as atividades que tem como objetivo reaproveitar os resíduos em seus ciclos de produção. Esse processo 

se dá por meio da redução do consumo, do desenvolvimento de uma cultura da reutilização do lixo produzido, 

da reeducação através de questões ambientais que informem as pessoas  do replanejamento dos gastos e do 

consumo ao qual estamos habituados. Todas estas praticas são conhecidas como os cinco “R” da coleta seletiva, 

reduzir, reutilizar, reeducar, replanejar e reciclar, que caracterizam o campo sobre o qual atua o projeto de 

extensão.  
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Considerações finais  

 

É tarefa do catador lutar para que seja reconhecido pela sociedade as atividades que por ele estão sendo 

desenvolvidas, minimizando os impactos ambientais para a conservação do planeta, transformando mentes e 

politicas públicas dessa sociedade. Os princípios são buscar a organização da categoria na solidariedade de classe, 

reunir forças para lutar contra a exploração buscando a liberdade. Esse princípio é diferente do princípio de 

competição e do individualismo da sociedade vigente, mas o catador busca o apoio mútuo entre os 

companheiros, catadores e outros trabalhadores, a lutarem sempre pela autogestão do trabalho e o controle da 

cadeia produtiva de reciclagem. Os catadores de material reciclável são os grandes parceiros para a promoção da 

reciclagem. São trabalhadores que atuam há muitos anos em lixões e hoje fazem a coleta, classificação e 

destinação dos resíduos, permitindo o seu retorno à cadeia produtiva. O trabalho desenvolvido por eles reduz os 

gastos públicos com o sistema de limpeza pública, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, diminui a demanda 

por recursos naturais, e fomenta a cadeia produtiva das indústrias recicladoras com geração de trabalho.  

A ASCAMARCA trabalha não apenas pela obtenção dos seus direitos  enquanto associação, mas se 

organiza principalmente pelo reconhecimento dos seus direitos  enquanto cidadãos. Embora tenham com a 

prefeitura municipal da cidade alguns convênios, ainda lhes falta a efetivação plena da politica nacional de 

resíduos sólidos que garanta  renda e visibilidade do seu trabalho no município.  

A comunidade Frei Damião é um bairro distante do centro de Caicó composto na sua maioria por 

homens e mulheres catadores de lixo. O bairro se formou no entorno do antigo lixão da cidade. Seus primeiros 

moradores foram pessoas vindas do estado da Paraíba em busca de trabalho, os anos se passaram e a 

comunidade ainda abriga catadores, que tiram do lixo seu sustento, que esperam através de seu trabalho com 

resíduos sólidos a obtenção dos seus direitos de cidadania. A realidade  do bairro não mudou muito desde a sua 

fundação, as pessoas ainda continuam chegando em busca de algo, mas o  lixo não é mais o principal motivo 

que as leva ao Frei Damião. O bairro assim como toda periferia brasileira, enfrenta problemas com a segurança, 

saúde, educação; e tpdos enxergam nesta última o caminho possível para mudarem a própria situação de 

exclusão. São estas as novas motivações de moradia na comunidade.   

Se por um lado lhes faltam políticas públicas que caminhem de encontro às demandas da população, por 

outro lado lhes sobram forças para continuarem o trabalho coletivo, em associações e grupos informais, 

fomentadores de consciência critica e comum. Percebe-se que tratam sobre a necessidade de ruas pavimentadas 

que garantam o direito de ir e vir dos moradores, de posto de saúde próximo, de segurança pública e iluminação, 

e investimento na escola pertencente à comunidade, única alternativa de ingresso na socieddae escolarizada.  

O projeto de extensão que nos permite atuar em comunidade vulneráveis, faz-nos  refletir e questionar, 

quanto a atuação do professor. Até que ponto o professor interfere na vida cotidiana daqueles em situação de 

exclusão, tal qual os catadores de material reciclável? Como um professor pode atuar fora da escola? É na 

tentativa de responder a essas questões que se constrói esse projeto de extensão, entendendo que a função do 
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educador ultrapassa as salas de aula e os muros das escolas. É possível atuar sistemicamente nas comunidades 

vulneráveis, disponibilizando saberes pedagógicos que auxiliam a mobilizar, organizar e estruturar ações 

coletivas em benefício do maior número de pessoas.  

A educação contribui de forma significativa na conquista da cidadania e o seu papel na sociedade vai além 

do ser educador, ele perpassa a escola, as ações do cotidiano, esta presente nos espaços formais do 

conhecimento – escolas- e nos espaços informais do saber – associações, comunidades. A mediação de que é 

capaz de realizar o educador o habilita a comprometer-se com o processo de educação escolar e social, ao 

formar opinião, discutir direitos sociais, acompanhar implantações de políticas públicas.   

Ser professor esta na forma de educar com o que se tem disponível e com o que faz parte da realidade de 

quem se educa, aprender com o educando a lidar com os riscos de se ensinar através do novo saber que lhes é 

apresentado. O próprio Paulo Freire  afirmou que “Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais 

decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia”(FREIRE 1996, p.39-40). É na tentativa de 

pensarmos certo que nos dispomos a conhecer a realidade dos catadores de material reciclável, encurtando a 

distância que existe entre a teoria acadêmica e aqueles que precisam se apropiar dela com criticidade, 

desenvolvendo diálogos necessários, troca de saberes e coomprometimento nos extencionistas que aprendem a 

relacionar no processo de sua formação a educação e a economia solidária. 

A educação está inserida em um cenário de mudanças e propor ações de extensão que aproximem a 

universidade da comunidade é essencial para a troca de saberes, para dar sentido ao próprio saber e incentivar 

conteúdos e metodologias permeadas pelo novo. Aprende-se a ensinar e os espaços onde se desenvolvem este 

processo contínuo de aprendizagem do magistério, acontece em diferentes espaços: universidade, escola, 

comunidades. As ações de extensão, através de programas e projetos permitem que aprendamos que os saberes 

necessários à docência vão além do saber disciplinar, do mero domínio de conteúdo.  É preciso além do 

domínio do conteúdo disciplinar, construir cidadania, favorecer práticas de inclusão social, estabelecer diálogo 

entre escola, universidade e comunidades. O professor de pedagogia é igualmente responsável na comunidade 

escolar pela formação da cidadania do educando, tanto quanto educadores de outras disciplinas, gestores e pais.   
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DIÁLOGOS ENTRE A EXTENSÃO E A FORMAÇÃO INICIAL DO EDUCADOR1 
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Mônica Cordeiro de Souza3 

Luciana Dantas Mafra4 

 
 
Introdução 

 

O objetivo desse artigo é descrever as ações de acompanhamento desenvolvidas na Associação de 

Catadores de Material Reciclável de Caicó (ASCAMARCA) por meio do projeto de extensão Formação em 

Economia Solidária5 que conta com licenciandos/bolsistas dos cursos de Pedagogia e Matemática, apresentado 

sob a forma de relato de experiência no I Fórum Seridoense de Licenciaturas. Nessa perspectiva apresentamos 

as contribuições que o projeto de extensão trouxe para a formação do professor; melhor conhecimento das 

questões ambientais, debate intenso sobre a inclusão social e a relação da educação com a economia solidária. 

Ainda que o projeto de extensão esteja no início, percebemos que os espaços de trabalho e de educação popular 

possuem ligação com a prática docente e contribuem para refletirmos sobre a consciência ecológica, a inclusão 

social e a importância da coleta seletiva nos espaços escolares. 

A extensão, enquanto programa formativo é o meio que permite conhecer novas realidades, ir além dos 

muros da universidade em direção à sociedade; pode se configurar em prestação de serviço à sociedade através 

de ações sociais. Surgiu na Inglaterra, após a revolução industrial, e embora naquele momento a universidade 

estivesse focada na formação quase exclusivamente para as elites, existiam projetos que se destinavam a 

profissionalizar as classes populares. O ensino e a pesquisa não eram desenvolvidos para que fossem discutidos 

e resolvidos os problemas da classe trabalhadora. O objetivo inicial da extensão era capacitar estas classes através 

de cursos técnicos, e nos dias atuais, engloba atividades realizadas fora dos muros das instituições de ensino, em 

contato direto com as demandas das comunidades, permitindo ao licenciando uma interação mais intensa entre 

sua área de formação e a sociedade.  

A economia solidária é um movimento social, uma prática permeada por princípios na qual todos 

participam das decisões, da produção e do resultado dela; todos devem agir coletivamente e procurar os 

instrumentos que tornem o trabalho coletivo melhor; direitos e deveres estabelecem-se no grupo, e quando 

cumpridos, fortalecem a produção, a comercialização, gerando renda para os associados. Nessa forma de fazer 

                                                           
1 Este artigo representa a sistematização das ideias apresentadas na sessão relatos de experiências da VI Semana Universitária 
CaC/UERN e I Fórum Seridoense das Licenciaturas, Interdisciplinaridade e Programas Formativos, 05 a 07 maio 2014.  
2 Bolsista CAPES do Projeto de Extensão Formação em Economia Solidária /PROEXT 2013. Aluna do 3º período de Pedagogia 
CAP/UERN.E-mail: karymora1@hotmail.com 
3 Bolsista CAPES do Projeto de Extensão Formação em Economia Solidária /PROEXT 2013. Aluna do 3º período de Pedagogia 
CAP/UERN.E-mail: monika.cordeiro.sousa@hotmail.com 
4 Doutora em Ciências Sociais. Professora da Universidade Federal do Semiárido (UFERSA). Coordenadora Colaboradora do Projeto 
de Extensão Formação em Economia Solidária. E-mail: lucianamafra@hotmail.com 
5 PROEXT 2013 CAPES/MEC  
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economia existem quatro pilares: Cooperação, Viabilidade Econômica, Autogestão e Solidariedade. 

Considerando esses pilares pode-se criar de maneira sustentável a geração de renda, a conservação do meio 

ambiente, o crescimento econômico, politico e cultural, sem exploração do trabalho e sem ferir os direitos 

humanos de cada cidadão. Esta outra maneira de produzir, transforma a visão de economia capitalista, baseada 

no lucro e na exploração do trabalho, por outra orientada pela solidariedade e integridade do ser humano.  

Os objetivos da extensão em economia solidaria são auxiliar o desenvolvimento da comunidade onde 

moram os catadores quanto à associação/ASCAMARCA; capacitar os associados com oficinas de educação 

popular; conscientizar aqueles que estão próximos da comunidade e da associação, sobre a importância da coleta 

seletiva promovendo rodas de conversas sobre educação ambiental, cidadania, material reciclável. A relação 

destes objetivos com as licenciaturas se dá pelos espaços nos quais pode atuar o educador: educação infantil, 

anos iniciais do Ensino Fundamental, educação de jovens e adultos e na gestão dos processos educativos, em 

espaços escolares e não escolares que indiquem o trabalho pedagógico. Ao participar do projeto de extensão 

percebemos que os problemas sociais e econômicos presentes em uma comunidade vulnerável, perpassam toda 

proposta de educação, escolar ou popular.  

Concluímos que a extensão universitária quando voltada para ações que promovem a cidadania, para a 

educação ambiental põe em evidência a importância de conhecer não apenas a escola, mas a realidade social que 

a circunda: a comunidade na qual está inserida. Aprendemos que a solidariedade, a auto-organização e o 

consumo sustentável são por si mesmo, elementos de formação/educação tanto para os bolsistas das 

licenciaturas quanto para os trabalhadores associados da ASCAMARCA que se organizam através da economia 

solidária. A escola também tem algo a aprender com a extensão: coleta seletiva, consciência ambiental, auto-

organização.  

 

 

Breve histórico da extensão universitária e seus objetivos atuais 

 

A primeira ideia de extensão surgiu na Inglaterra concomitante ao processo de industrialização, e voltada 

para profissionalização técnica das classes populares. O ensino superior à época, era destinado às elites, 

enquanto que cursos técnicos e profissionalizantes eram o meio de formação possível para as classes populares. 

Este contato da universidade com as demandas da sociedade aconteceu por meio de ações que auxiliavam o 

ingresso de jovens e adultos no mercado de trabalho. Percebe-se que essa concepção de extensão centrava-se em 

práticas de ensino associadas ao ensino médio e ofertadas para a população.  

Segundo RODRIGUES (1997) apesar da monopolização do estado sobre os cursos de graduação, apenas 

as elites tinham o direito de ingressar no ensino superior, restringindo o acesso das classes populares. A 

educação no ensino superior tinha o papel fundamental de criar perfis profissionais de comando, gestão, 

gerência da sociedade, sem que houvesse proposição de resolução dos problemas sociais. A classe trabalhadora 
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possuía acesso ao ensino médio e profissionalizante, e a extensão cumpria esta função, de qualificar a mão de 

obra popular para o setor da produção e dos serviços.  

Em 1970 surgiram novas concepções de extensão; ela não poderia restringir-se a cursos técnicos, mas 

deveria fazer parte da formação daqueles que cursavam o ensino superior com a intenção de aproximar o espaço 

de formação profissional de seu campo concreto de atuação. O desenvolvimento das ações extensionistas ao 

contrário do projeto inicial visavam a comunidade, os problemas existentes e sua resolução, contribuindo com o 

desenvolvimento profissional daqueles que executavam a ação e a comunidade na qual estavam inseridos. Com 

o surgimento destas novas concepções de extensão, ações, projetos e programas de extensão envolvem 

instituições de ensino superior e comunidades, não mais enquanto um projeto de formação técnica, mas através 

de ações voltadas para o fortalecimento da cidadania. 

Segundo JAZINE (2004) as visões da prática de extensão estão voltadas para as comunidades, pois é um 

meio de formação onde o aluno desenvolve conceitos de sua área profissional e as aplica de maneira gratuita, 

sem exclusão da comunidade local, fortalecendo o diálogo entre universidade e sociedade. A proximidade do 

aluno com a comunidade também o aproxima dos problemas e metodologias que irá desenvolver em sua 

formação profissional, fazendo parte de um intercambio de saberes, no qual à medida que atua, ensina e também 

aprende.  

Diante dessa nova visão de extensão universitária, esta passa a se constituir parte integrante da dinâmica 

pedagógica curricular no processo de formação e produção de conhecimento, envolvendo professores e alunos 

de forma dialógica, promovendo a alteração da estrutura rígida dos cursos para uma flexibilidade curricular que 

possibilite a formação crítica. (JAZINE 2004, p.2). 

Com isso podemos perceber que a extensão pode ser um programa que auxilie a formação crítica do aluno 

do ensino superior, fazendo-o elemento ativo desta formação, desenvolvendo práticas que ampliam a aplicação 

de conceitos específicos à sua área e se alongam para espaços exteriores à universidade. Através da extensão não 

apenas há o exercício de atuação profissional, em nosso caso específico, na área de educação popular, mas 

também é possível realizar atividades de observação e análise características da pesquisa. E nesse processo 

reconhecemos os acréscimos de saberes que perpassam os grupos envolvidos - universitários, coordenadores, 

associações, comunidades – as possibilidades de contribuição na melhoria da qualidade de vida pela intervenção 

da universidade, e os limites de atuação do estado na oferta de serviços públicos àqueles mais vulneráveis 

socialmente. Se esta é a contribuição dos projetos e dos programas de extensão para a formação do licenciando e 

das comunidades com as quais interage, há também uma relação igualmente promissora entre a educação, os 

princípios e práticas da economia solidária, fundamento teórico do projeto de extensão,  que trataremos no 

próximo subtópico.  
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A relação entre economia solidária e educação  

 

Quando falamos de economia logo vem à mente a economia que rege a sociedade, onde existe criação de 

empresas, lucros, capital de giro, bolsa de valores, enfim uma variedade de definições possíveis para o termo 

economia; mas quando falamos de economia solidária, sempre surgem questionamentos de como pode 

acontecer uma economia solidária em um mundo capitalista. A economia solidária se dá quando existem práticas 

coletivas que se baseiam na democracia, na cooperação, na autogestão, na viabilidade econômica e na 

solidariedade. 

Essas práticas existem nas experiências de grupos informais de produção, de associações e cooperativas, 

que se reúnem regularmente para produzir e refletir sobre as formas atuais de trabalho. Nesta relação de 

produção coletiva não existem as figuras do patrão e do empregado, mas pessoas associadas ou cooperadas, que 

trabalham em conjunto e precisam encontrar instrumentos coletivos de decisão e resolução de conflitos, fazendo 

com que todos cresçam de acordo com suas habilidades e possibilidades. No caso específico da ASCAMARCA 

a associação possui quinze participantes6, existe há pouco mais de três anos e realiza a coleta seletiva em alguns 

bairros da cidade de Caicó; este trabalho é entendido por aqueles que o realizam e para aqueles que os apoiam 

como uma atividade produtiva que gera renda e cidadania. Há portanto, esforço por parte dos membros da 

associação, para aproximar suas ações, organização e trabalho aos princípios da economia solidária.  

A economia solidária pode ser também compreendida enquanto movimento social que luta pela igualdade 

social através da cooperação e da solidariedade, valorizando o trabalho coletivo, o desenvolvimento das pessoas, 

os Direitos Humanos e a preservação do meio ambiente. O estágio atual do capitalismo transformou novamente 

as relações de trabalho e produção, excluindo da vida economicamente ativa do país, bom número de 

trabalhadores. Entre os excluídos do trabalho formal, encontram-se desempregados, subempregados e adultos 

empregáveis que vão encontrando fora das formas tradicionais de emprego baseados no capital, alternativas de 

sobrevivência. Estas alternativas são as associações e cooperativas que coletivamente enfrentam as dificuldades 

de produção e comercialização, gerando renda e trabalho entre aqueles que não encontram lugar no mercado 

atual.  

As práticas da economia solidária se dão a partir dos quatro pilares que indicamos inicialmente, e que são 

essenciais para que as práticas relacionadas sejam novas. É através da cooperação que se realiza um conjunto de 

atividades executadas de forma individual ou em grupo, ou seja, é a partir da cooperação que as pessoas podem 

se conscientizar sobre a importância dos objetivos comuns. A autogestão se realiza quando a associação ou 

cooperativa desenvolve suas ações sem intervenção externa; quando define por si mesma e coletivamente, os 

rumos e as funções a serem seguidos.  

                                                           
6 O número de participantes pode sempre variar. É comum nos espaços das associações que haja entrada e saída de membros, à 
medida que se identificam ou não com as características do trabalho associado.  
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Nesse contexto ARRUDA(2000) diz que o desenvolvimento das ações de cooperação e autogestão é a 

proposta para a diversidade nacional e local. 

 

 

É nesse processo que ganha enorme importância a práxis de um cooperativismo autônomo, 
autogestionário e solidário, que inova no espaço da comunidade humana e também na relação 
de troca entre os diversos agentes; [...]o associativismo e o cooperativismo autogestionários, 
transformados em projeto estratégico, podem ser os meios mais adequados para a 
reestruturação da socioeconomia na nova era que se anuncia (ARRUDA, 2000, p. 4). 

 

 

A viabilidade econômica diz respeito às atividades que permitem o beneficiamento e a comercialização da 

produção, vendendo os produtos de maneira sustentável, sem agressão ao meio ambiente. É a garantia das 

transações econômicas sem necessitar de auxílio externo; mas que ela mesma, a associação, possua autonomia e 

sustentabilidade na condução de suas finanças. Quanto à solidariedade, são ações que fortalecem a relação dos 

associados entre si, com a população, na distribuição dos resultados alcançados, na melhoria das condições de 

vida e nas relações que envolvam o meio ambiente. O equilíbrio entre os quatro pilares – cooperação, 

autogestão, viabilidade econômica e solidariedade - cria meios sustentáveis com base territorial, regional e 

nacional para emancipação e desenvolvimento do bem-estar dos trabalhadores. 

Segundo RAZETO(1993), o conceito de economia solidária se dá também através das políticas públicas 

quando surge um novo campo de atividades. 

 

 

Uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar conta de conjuntos 
significativos de experiências econômicas, que compartilham alguns traços constitutivos e 
essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que definem uma 
racionalidade especial, diferente de outras racionalidades econômicas. (RAZETO, 1993, p. 40). 

 

 

A relação entre economia solidária e educação no projeto de extensão esta na possibilidade de formar 

educadores de diferentes licenciaturas de acordo com os princípios e as práticas da economia solidária. 

Relacioná-los permite entender o processo de diferentes exclusões em comunidades vulneráveis, e as formas 

alternativas que encontram estas mesmas comunidades de encontrar trabalho, renda e cidadania. A educação é 

um processo que se dá em espaços formais, escolares, e não formais. Os espaços não formais são os espaços das 

organizações sociais, e a participação ativa no projeto de extensão, habilita o licenciando/bolsista nas 

metodologias de educação popular; interagindo diretamente com as dinâmicas das comunidades em situação de 

pobreza e as associações, passamos a compreender melhor os processos de formação de cidadania que 

acontecem dentro e fora das escolas.  
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Os princípios de formação dos educadores populares também são autogestão, participação, solidariedade e 

estão voltados para a relação educação/trabalho. O projeto tem parceria com entidades da sociedade civil, 

associações, cooperativas, rede de comercialização regional. Os objetivos são formar em  economia solidária 

educadores que trabalhem em organismos da sociedade civil, Educação de Jovens e Adultos. Os bolsistas são 

licenciandos que procuram sensibilizar para as práticas solidárias de produção econômica de forma associada e 

cooperada, contribuindo para a articulação das redes de comercialização. A importância do projeto é mobilizar 

educadores para a relação educação/trabalho, que reconheçam a importância de incentivar trabalhadores em 

situação de desemprego e exclusão social a se organizarem de forma coletiva e cooperada, ocupando espaços e 

programas governamentais que se destinam a inclusão econômica. Se esta é a contribuição que reconhecemos na 

extensão no que se refere à nossa formação acadêmica, há também os conteúdos das áreas afins que 

aprendemos de maneira interdisciplinar, e surgem pela característica do trabalho realizado pela ASCAMARCA e 

que está diretamente ligado à educação ambiental.  

 

 

A educação ambiental e as contribuições para a formação docente 

 

A ideia de educação ambiental teve início no século XIX nos Estados Unidos, por Ernst Haeckel que fez 

da ecologia seu objeto de estudo. Nos anos sessenta foi elaborado o termo educação ambiental e 

posteriormente, nos anos setenta estabeleceram-se normas e princípios próprios à educação ambiental. As 

décadas seguintes foram marcadas por denúncias quanto aos modelos de desenvolvimento pelo mundo e 

declarações sobre gestão ambiental. A educação ambiental entende que é por meio de processos que o indivíduo 

constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes voltadas para a conservação do ambiente, essencial 

para a qualidade de vida e sua sustentabilidade. Ela é também um conjunto de ações educativas que 

conscientizam sobre a realidade global, as relações que os indivíduos estabelecem entre si e com a natureza, e as 

causas dos problemas que derivam desta relação.  

As práticas de educação ambiental revelam que a importância da relação indivíduo/natureza aprende-se na 

escola e estende-se para os espaços da cidade, da família, das comunidades. Ela esta associada ao exercício e a 

consciência da cidadania. A Educação Ambiental, como tantas outras áreas, demonstra exaustivamente que 

teoria e prática são indissociáveis; que discursos sem ação revelam idealismo inconsistente; que ação sem teoria 

tem quase sempre consequências dramáticas, ou seja, que na educação ambiental a teoria e a prática andam 

juntas. O conhecimento dos conceitos e práticas em educação ambiental são insipientes nas licenciaturas de 

pedagogia e de matemática, e através das ações de acompanhamento da associação, pudemos acrescentar aos 

saberes que trazíamos, definições advindas desta área. Na experiência de trabalho dos catadores, aprendemos 

não exclusivamente pela teoria, mas, sobretudo pela observação do trabalho realizado, a importância da coleta 

seletiva, da reciclagem, do problema do lixo nas cidades, dos aterros sanitários e da responsabilidade pessoal, 
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social e do poder público na gestão do ambiente. Estes saberes específicos foram acrescidos pela extensão à 

formação dos licenciandos/bolsistas que foram levados a observar a importância da coleta seletiva pela 

perspectiva do trabalho dos catadores; eles mesmos, à medida que interagíamos, indicavam os materiais que 

serviam para reciclagem, valores de cada um deles, formas de triagem e reciclagem. Além da cidadania associada 

ao trabalho, somaram-se aos ganhos teóricos e práticos da formação docente pela extensão, os conteúdos da 

gestão ambiental demonstrados na prática através do trabalho do catador de material reciclável em Caicó. Como 

aconteceu o processo de organização dos catadores a nível nacional e de que forma se organizam na cidade de 

Caicó, é o que passamos a descrever. 

 

 

Os catadores de material reciclável e o movimento nacional de catadores de material reciclável 

 

O Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável (MNCMR) surgiu em 1999 em uma 

conferencia de materiais recicláveis de papel, sendo oficializado em 2001, pela publicação de um documento que 

serviria de aparato legal para os catadores de material reciclável, em uma assembleia que reuniu mais de mil 

pessoas. Apesar dos vários anos de luta, e a reivindicação constante de seus direitos de cidadania, o catador ainda 

enfrenta dificuldades, dada a condição de exclusão social na qual vive. Os lixões tornaram-se os locais livres de 

trabalho de inúmeros catadores, e após seu fechamento ou pela organização coletiva em associações, os 

catadores procuram manter as reivindicações de sua cidadania e o exercício de sua dignidade através do trabalho. 

A ASCAMARCA em Caicó esta inserida na dinâmica desse movimento, compartilha das dificuldades que 

são comuns aos demais catadores e esforçam-se para manter ativa a associação que criaram. Todos os associados 

moram em uma mesma comunidade chamada Frei Damião; localização periférica na zona oeste do município, 

oficialmente pertencente ao bairro Walfredo Gurgel. A comunidade Frei Damião é formada em média por 162 

famílias em situação de vulnerabilidade social, e estima-se uma população flutuante de 300 pessoas, variável 

segundo as condições de trabalho e renda. Parte desta população é oriunda de estados próximos ao RN, tais 

como a Paraíba e o Ceará. Na comunidade existem apenas uma escola e a construção de um posto de saúde que 

representam os serviços públicos locais disponíveis à população. Todos estão ligados à coleta de material 

reciclável, quer seja nas ruas, nos lixões ou na associação. Apenas um grupo de 15 pessoas, em sua maioria 

mulheres, permanecem associadas à ASCAMARCA. A associação é assessorada pela Caritas Diocesana de Caicó, 

uma entidade filantrópica ligada à Diocese, de identidade católica, que possui como fundamento anunciar o 

evangelho de Jesus Cristo pela solidariedade com os mais pobres e excluídos. A Caritas propõe trabalhar por 

uma sociedade mais justa, sem exclusão, na perspectiva do desenvolvimento solidário, sustentável e territorial; 

estes valores estão organizados pela proposta de um projeto popular de sociedade democrática. A economia 

solidária perpassa a forma de prestar assessoria da entidade, e no acompanhamento aos catadores de material 

reciclável no Brasil, são referência. A Caritas oferece oficinas, apoio às demandas locais dos catadores, viagens 
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de intercambio que enriqueçam a associação e proposição de parceria em projeto e ações comuns. É também 

um interlocutor importante nos fóruns populares da sociedade civil, e junto ao poder público municipal.  

Na ASCAMARCA a coleta seletiva é realizada em três bairros (Castelo Branco, Paraíba e Centro) e em 

alguns supermercados, a população da cidade ainda não aderiu totalmente à coleta seletiva; há um ponto de 

apoio localizado no centro da cidade e dois galpões cedidos pela prefeitura para triagem do material. O número 

de catadores e de carrinhos disponíveis para a coleta ainda é pouco em relação a demanda total da cidade.  

A associação possui parceria com a prefeitura local que disponibiliza um trator para o transporte, 

equipamentos de segurança, três carrinhos para a realização da coleta porta-a-porta. A maioria dos associados 

são mulheres, que estão presentes também na diretoria da associação. Na cidade de Mossoró visitamos outra 

associação de catadores, a ACREVI (Associação de catadores de material reciclável para a Vida), que possui 

média de 15 associados, maioria feminina e quatorze anos de funcionamento. A entidade que a assessora desde o 

inicio é a UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), através do CEMAD (Centro de estudos 

sobre meio ambiente e desenvolvimento) sobretudo pelo acompanhamento do Prof. Dr. Ramiro Camacho. As 

comparações entre as duas associações nos ajudaram a perceber diferenças e semelhanças no processo de 

organização, de trabalho coletivo e empoderamento local. 

A ASCAMARCA embora possua menos tempo de existência e funcionamento adquiriu carrinhos, 

equipamentos de segurança e parceria com a prefeitura local tanto quanto conseguiu a ACREVI ao longo de sua 

existência. Embora as parcerias com a municipalidade existam, elas ainda são insuficientes para o tipo de 

trabalho que desenvolvem: os carrinhos não passam por manutenção, os equipamentos de segurança não são 

repostos, e trator que auxilia na coleta, não possue regularidade, deixando catadores à mercê do improviso ou da 

sobrecarga de trabalho. O exercício da autonomia na ACREVI parece ser maior que na ASCAMARCA; 

possivelmente o tempo de funcionamento, o acúmulo de experiências, e a estruturação necessária aos galpões 

tenham se solidificado mais rapidamente que na ASCAMARCA. Percebemos que o trabalho cotidiano do 

catador, sobretudo nos bairros e com as pessoas que colaboram com este trabalho praticando a coleta seletiva 

em sua casa, seu bairro, é importante no estabelecimento de vínculos sociais. 

Ao passar nas casas, são firmadas conversas, pequenas gentilezas, que dignificam quem habituou-se a não 

ser olhado nos olhos, ou convidado para entrar em outras residências. O cotidiano de trabalho da associação 

requer esforço físico e colaboração. Separar, triar, prensar não são tarefas realizadas sem empenho ou desgaste 

físico. Ainda assim, o trabalho realizado pelas associações nas cidades é fundamental para refletir sobre a 

quantidade de lixo produzido nas cidades, o consumo e o destino que damos aos resíduos sólidos. A reflexão 

sobre estes problemas ambientais fazem parte de um longo processo de educação pessoal, comunitária e 

coletiva, em diferentes níveis de poderes e instituições. A universidade procura contribuir com este processo ao 

realizar extensão universitária na perspectiva da formação do licenciando, futuro educador, que poderá incluir 

em sua prática docente a relação com a coleta seletiva, o trabalho dos catadores; e igualmente para as 

associações, espaços de trabalho e produção, que ao nos receberem rediscutem conosco alternativas de 
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qualidade de vida e cidadania. Acreditamos que outras instituições, sobretudo as de ensino, podem incluir-se 

neste processo educativo e auxiliar fóruns populares e gestores locais a encontrarem alternativas de inclusão 

social e produtiva para os catadores de material reciclável de cada cidade.  

 

 

Considerações finais 

 

Este artigo procurou apresentar os resultados iniciais do projeto de extensão de Formação em Economia 

Solidária, executado na cidade de Caicó e o acompanhamento das atividades da ASCAMARCA, que foi 

apresentado sob a forma de relato de experiência no I Fórum Seridoense de Licenciaturas. A relação que 

procuramos estabelecer dedicou-se às contribuições dos programas de extensão para a formação inicial do 

educador. Em geral, os currículos das licenciaturas centram seus esforços no domínio de conteúdos específicos e 

didáticos cujo local de exercício específico é a sala de aula. Programas de extensão permitem ir além das salas de 

aula, e privilegiam os espaços sociais, comunitários, nos quais a escola esta inserida. Os problemas que 

perpassam a escola e inclusive a aprendizagem, estão presentes, vivos nas comunidades que a circundam; 

desemprego, violência, exclusão social, vulnerabilidades diversas. Ao conhecer as dinâmicas de organização 

comunitária, habilitamos a docência com outras capacidades e conteúdos. Aprendemos a ouvir a comunidade, a 

auxiliar nos processos de educação popular, a compreender as exclusões pelas quais passam famílias e gerações 

de adultos, que não possuem chances de emprego no mercado formal. 

Facilmente reconhecemos que a extensão nos possibilitou conhecer novas realidades, outras pessoas e 

comunidades em direção ao lento trabalho de resgate da dignidade e cidadania. Os princípios da economia 

solidária, autogestão, solidariedade, consumo sustentável, cooperação, são por si sós elementos de formação 

tanto para os bolsistas quanto para os trabalhadores da ASCAMARCA que se organizam através desta prática. 

Os princípios e as práticas da economia solidária orientam lutas coletivas de catadores, agricultores familiares e 

educadores que questionam o capitalismo e a lógica da exclusão daqueles considerados pouco rentáveis para o 

sistema econômico. Ao questionarmos o capitalismo, questionamos o individualismo, o consumismo e discursos 

na educação que sustentam estes valores e comportamentos.  

As ações e práticas extensionistas contribuem com a escola ao ajudarem a repensar o cotidiano escolar, os 

temas e os problemas presentes em seu meio. Contribuem com a formação do licenciando/bolsista quando 

acrescentam conteúdos interdisciplinares – educação ambiental, desenvolvimento sustentável, trabalho coletivo 

– ao repertório de conteúdos necessários à sua formação. Conseguimos ampliar o conceito e os processos de 

educação para além da escola e de nós mesmos.  
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Introdução 
 

Consumir drogas é uma prática humana, milenar e universal, não existe sociedade, que não tenha 

recorrido ao seu uso, em todos os tempos, com as mais diversas finalidades. Visto isso, nota-se que as 

sociedades se utilizam das drogas para diferentes fins dentro de sua cultura (REGIS, 2011).  

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1981, droga é qualquer substância 

que, não sendo produzida pelo organismo tem a característica de atuar sob um ou mais de seus sistemas, 

produzindo alterações em seu funcionamento. 

Do ponto de vista legal, há duas formas de classificar as drogas: lícitas, aquelas comercializadas, podendo 

ou não estar submetidas a algum tipo de restrição, e alguns medicamentos que só podem ser adquiridos por 

meio de prescrição médica especial; e ilícitas as que são proibidas por lei. (REGIS, 2011). 

Diante dessa problemática, as drogas ilícitas é um dos assuntos da agenda internacional, pois provoca 

danos sociais e econômicos afetando diretamente o desenvolvimento dos países. O Brasil é produtor ilícito de 

maconha e ponto de passagem de cocaína boliviana, colombiana e peruana, dirigidas à Europa e Estados Unidos 

(SILVA et al, 2009). 

De acordo com Brasil (2009) a Política Nacional Sobre as Drogas (PNAD), define dentre suas diretrizes e 

objetivos a necessidade de garantir o rigor metodológico às atividades de redução ao uso de drogas. O Decreto 

nº 5.912 de 27 de setembro de 2006 e a Lei nº 11.343 de 26 de agosto de 2006 definem que cabe ao 

Observatório Brasileiro de Informações sobre as Drogas (OBID) divulgar por meio eletrônico e impresso, 

pesquisas e indicadores referente ao uso indevido de álcool e outras drogas que permitam aperfeiçoar o sistema 
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de informações para subsidiar o intercambio de dados entre instituições regionais, nacionais e estrangeiras. 

(BRASIL, 2009)  

Sendo assim, a secretaria nacional de políticas sobre as drogas tem se empenhado, conforme o 

estabelecido por Lei, em produzir dados sobre o consumo de drogas pela população brasileira em geral, 

estudantes do ensino fundamental e médio e outros estratos relevantes da população brasileira incluindo aqueles 

que vivem em situação de vulnerabilidade social. (BRASIL, 2009). 

Ainda de acordo com o relatório supracitado, o uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas prevalece em 

maior quantidade na região Nordeste com 27,6%, seguido pela região sudeste com 24,5%, região centro-oeste 

17,0% e regiões norte e sul com 14,8% e 14,4% respectivamente. Estima-se ainda, que as drogas mais 

consumidas no Brasil são: álcool, tabaco, maconha, e número de consumidores prevalecem entre o sexo 

masculino. (BRASIL, 2009).  

Tratando-se de um grave problema de saúde pública. Este consumo ocorre geralmente na adolescência e 

está amplamente associado a problemas escolares, como evasão, faltas e repetência. Sendo ainda responsável por 

problemas emocionais, sociais, transtornos psiquiátricos e problemas de cunho familiar. (MALBERGIER et al, 

2012 ) 

Alguns estudos mostram que o ambiente familiar influencia o inicio do consumo de alcool, tabaco, 

maconha entre os adolescentes. Estes fatores estão relacionados a problemas de relacionamento com os pais ou 

algum membro da família que seja usuário, violência doméstica e pouca comunicação entre os familiares. 

(MALBERGIER et al, 2012). 

A adolescência é uma fase da vida marcada por transformações tanto psicológicas quanto físicas, podendo 

influenciar seu modo de ser e agir, contribuindo para ocorrência de mudanças de comportamento, podendo 

tornar o adolescente vulnerável ao uso de drogas. Essa vulnerabilidade própria da adolescência faz com que os 

jovens da atualidade estejam constantemente expostos às mudanças sociais. (VIEIRA et al., 2008). 

Outro fator preocupante nesta situação é o baixo número de profissionais especializados e capacitados 

para o atendimento deste público. (VIEIRA et al., 2008) Portrata-se de um tema ainda permeado por tabus, 

estigmas sociais e muito preconceito, poucos profissionais sentem-se de fato interessado com essa problemática 

e com desejo de se especializar ou adentrarem no espaço ainda obscuro e à margem na sociedade brasileira.  

A complexidade do tema é vista principalmente em comunidades periféricas, por influência do ambiente, 

econômica, política e culturais, que abatem as relações sociais e ameaçam a segurança do direito a cidadania. 

Está intimamente ligada à exclusão, discriminação dos grupos expostos aos riscos pelo uso de drogas. 

(BACKES, et al., 2014). 

De acordo com Regis (2011), o uso e abuso de drogas tem analogia com a criminalidade, violência e o 

tráfico de drogas. Entre as substâncias mais utilizadas entre os adolescentes tem-se o álcool, apontado como a 

porta de entrada para o uso das outras drogas. (BRASIL, 2009). 
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Sabe-se que muito dos indivíduos quando entram em contato com as drogas logo se afastam da família, 

dos amigos, do trabalho e de todos que o cercam. É justamente nesse período que ele se expõe também a 

muitos riscos que a droga em si oferece. Nesse sentido, o encontro do adolescente com as drogas é um 

fenômeno muito mais frequente do que se pensa e, por sua complexidade, é difícil de ser trabalhado, pois muitas 

vezes eles são incapazes de aceitar ajuda. 

É nesta perspectiva, que a promoção da saúde é compreendida enquanto método útil, no qual pessoas, 

comunidades e redes sociais compartilham seus conhecimentos com objetivo de descobrir melhores condições 

de saúde para a sociedade. Ela almeja trabalhar com o desenvolvimento, com a participação e com a interação 

do ser humano no seu meio social, econômico e cultural, interagindo com as diversas instâncias nos diferentes 

níveis. (BÜCHELE, COELHO E LINDNER, 2009). 

Com base nesse tema tão complexo foi objetivo deste trabalho desenvolver ações de educação em saúde 

na Escola Senador Guerra a respeito das Drogas como proposta de intervenção da vivência de Estágio 

Supervisionado II. A proposta justifica-se já que muitas instituições escolares apresentam de forma intensa 

inseridas no contexto das drogas, sendo inclusive uma preocupação constante da comunidade escolar a 

utilização destas no seu próprio ambiente. Dentre as drogas lícitas trabalhadas no projeto de intervenção tiveram 

destaque o álcool e o tabaco, além de algumas ilícitas tais como: maconha, cocaína e crack. 

 

 

Metodologia 

 

As atividades foram realizadas no Centro de Educação de Jovens e Adultos “Senador Guerra”- CEJA 

voltadas para os estudantes da escola durante o Estágio Curricular Supervisionado II.  Esse estágio ocorreu de 

outubro a dezembro de 2013, onde foram realizadas distintas etapas até o seu término. No período de 30 de 

outubro a 06 de novembro de 2013 ocorreram às captações da realidade com o intuito de identificar as reais 

necessidades da referida escola a respeito de temas sobre educação em saúde. Posteriormente realizou-se 

conversas com a direção, coordenação e professores da instituição, a fim de captar destes, opiniões e vivências 

diárias na escola, bem como, uma possível temática a ser trabalhada durante o projeto de intervenção. Após a 

conversa com os profissionais, foram realizadas visitas as salas de aula para analisar também o interesse dos 

educandos. 

Diante do levantamento realizado, as atividades foram direcionadas a temática “Drogas”, com enfoque 

nas mais frequentes encontradas na realidade local, tais como: Álcool, Cigarro, Maconha, Cocaína e Crack.  

Com o tema definido, entre os dias 11 e 20 de Novembro de 2013 o grupo de estagiárias se reuniu para o 

planejamento das atividades.  Logo após, conforme programado, no período de 25 a 29 de novembro de 2013 

ocorreu efetivamente à implantação da intervenção. 
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Os materiais utilizados para implementação da proposta de intervenção foram: pincel para quadro branco, 

gincanas educativas de perguntas e respostas, materiais de papelaria variados (lápis, tesoura, papéis e outros) e 

brindes. 

 

 

Resultados e discussão 

 

As ações do projeto visaram estimular os jovens adultos a compreenderem de forma dinâmica os riscos 

que dependentes químicos enfrentam, enfatizando que a prevenção é a forma mais eficaz de combater o uso 

indevido de drogas, além de elencar os prejuízos individuais e coletivos causados pelo seu consumo. 

De acordo com Prata e Santos (2006), o uso de drogas pelos jovens é certamente uma das grandes 

influências que a sociedade vem pregando nos dias de hoje, visto que os adolescentes cada vez mais cedo se 

tornam dependentes delas. A transmissão de geração pra geração dessa síndrome é um tema de estudo 

frequentemente abordado na literatura, tanto nacional como também internacional, podendo ser observar que 

quase sempre, o início no mundo das drogas é igual: através do melhor amigo, o colega de escola, o namorado 

ou a namorada.  

Parece que a todo instante precisa-se de algo para fugir dos conflitos pessoais que essa geração vive seja 

no enfrentamento dos fantasmas e monstros pessoais ou nos limites das relações com o outro. Nesse ínterim, 

quando o jovem está aborrecido, oferecem-lhe de graça uma passagem para esse mundo, sendo que a maioria 

começa por causa das más companhias e/ou da curiosidade de experimentar novas possibilidades. 

Hoje, percebe-se que o principal público das campanhas de prevenção é a juventude, pois esta é a fase de 

transição, um momento percebido como ameaçador por ser uma fase de questionamento das regras, de 

comportamentos e de busca por valores próprios, diferentes dos valores dos pais (TRIANA, OLIVEIRA, 2002). 

Na tentativa de provocar reflexões sobre a problemática das drogas, foram desenvolvidas cinco momentos 

de atividades na Escola Senador Guerra com a comunidade escolar. Acredita-se que a realização das atividades 

de educação em saúde na assistência as crianças e adolescentes merece ser prioridade com o objetivo de 

promover mudanças de comportamentos, pela adoção de práticas sistemáticas e participativas, ou seja, ação 

prioritária da equipe multiprofissional de saúde. (OLIVEIRA et al, 2009). 

No dia 25 deu-se início as ações no período da tarde. Foi realizada a dinâmica do coração, com o objetivo 

de inserir o tema a ser abordado de forma lúdica. Nesta os alunos deveriam colocar na parte interna do coração 

uma palavra de conforto e na externa deveriam definir a droga em uma única palavra. A dinâmica foi encerrada 

com um debate interativo sobre todas as palavras retratadas no quadro. No mesmo dia dessa atividade, foi 

elaborado um teatro com uma explicação, rápida e de fácil compreensão referente aos conteúdos da intervenção. 

Para sua execução cada uma das acadêmicas representou uma droga, como o objetivo de trazer de maneira 

lúdica as consequências de cada uma delas. 
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No dia 26 foi proposta uma palestra educativa em parceria com o coordenador do Programa Educacional 

de Resistência às Drogas (PROERD) do município de Caicó. Esse Programa consiste em uma ação conjunta 

entre as Policias Militares, Escolas e Famílias, no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre 

estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem ao uso de 

drogas lícitas e ilícitas e à prática de violência, na tentativa de estimular habilidades de resistência das mesmas. 

Adotado como mais um fator de proteção desenvolvido pela sociedade brasileira, o PROERD valoriza a 

vida, trançando um compromisso social e institucional, na busca de uma sociedade mais saudável e feliz.  

Na atividade o palestrante abordou a temática com sua vivência e experiência, visto que o mesmo teve 

contato direto durante a infância com usuários de drogas, podendo ter a opção de escolher qual caminho seguir, 

no entanto escolheu ser policial. Apesar da dispersão no início dessa atividade na escola, quando o professor do 

PROERD começou a falar todos ficaram interessados, salientando que para eles o mundo das drogas é um 

poço, depois de entrar é muito difícil de sair. E, geralmente, quem está dentro do poço não quer ficar ali sozinho 

e acaba puxando os amigos para dentro também. 

Nessa atividade foram elencadas as principais e mais utilizadas drogas do universo dos jovens, com ênfase 

nos malefícios causados por estas. 

A parceria com O PROERD foi de suma importância, pois o trabalho realizado em conjunto enriquece as 

ações de saúde a partir da compreensão do seu conceito de forma mais ampliada. Na formação em enfermagem 

elenca-se que saúde é fruto dos determinantes e condicionantes sociais, ambientais, econômicos, culturais e 

políticos, ou seja, dos perfis epidemiológicos de dada população. (PPC, 2009) 

Diante do exposto, é impossível desconsiderar a importância da intersetorialidade nas ações de Educação 

em saúde. Para tanto, a intersetorialidade em saúde é compreendida neste estudo como uma relação reconhecida 

entre uma ou várias partes do setor saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha formado para 

atuar em um tema visando alcançar resultados de saúde de uma maneira mais efetiva, eficiente ou sustentável do 

que poderia alcançar o setor saúde agindo por si só. (SILVA, 2010). 

Nos dias 27 pela tarde e 28 manhã, foi proposta uma avaliação das atividades realizadas nos dias 

anteriores, feita a partir de uma gincana de perguntas e respostas, com questões elaboradas pelas estagiárias da 

UERN de acordo com os assuntos discorridos. A sala foi dividida em dois grandes grupos que participaram 

respondendo as questões, tendo como brinde uma caixa de chocolate para o grupo vencedor.  

Acredita-se que a metodologia participativa possibilita a criação de um lugar de discussão e troca de 

experiências aos adolescentes, permitindo que eles refletissem dos riscos do uso de drogas, tornando-os sujeitos 

ativos na sua aprendizagem, além disso, permitiu o desenvolvimento de habilidades lúdicas às estagiárias de 

enfermagem. (VOLMER, ALVES et al. 2012). 

Para conclusão das atividades no dia 29, foi realizada uma parceria com a prefeitura e a secretaria 

municipal de educação, que cederam o transporte escolar para que todos pudessem visitar a Fundação Belo 

Amor, contando também com a ajuda dos professores da escola que acompanharam os estudantes ao passeio. 
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A Fundação Belo Amor fica localizada a aproximadamente 15 Km de Caicó e é responsável pelo 

tratamento e reabilitação de jovens e adultos  usuários de drogas de toda região do Seridó. Neste momento 

houve a apresentação do local, e de todos os presentes, seguido de uma discussão sobre o tema trabalhado, 

realizado pelo diretor da instituição e por parte dos internos. 

Ao final desse encontro, todos foram convidados a conhecerem as dependências do instituto, culminando 

com um lanche de confraternização com os presentes e fotos ao lado dos que fazem parte da fundação, servindo 

assim, como exemplo de vida. 

Para a realização do ultimo encontro, foi novamente efetuada outra parceria, agora com a secretaria 

municipal de saúde. Só assim foi possível o transporte de ida e vinda ao Instituto Belo Amor, proporcionando 

um passeio à comunidade escolar e as estagiárias do curso de enfermagem da UERN. Esse encontro 

proporcionou a todos conhecerem de perto a realidade de usuários, sendo uma riquíssima fonte de 

conhecimento e compartilhamento de experiências de vida. 

Agrega-se novamente a importância de ações intersetoriais no pensar/fazer saúde como ferramenta de 

grande valor, buscando elementos que juntos podem atuar no campo da promoção da saúde de maneira efetiva. 

Entre as características mais marcantes da intersetorialidade encontra-se a troca de saberes que juntas podem 

criar espaços privilegiados na produção da educação em saúde. (ERDMANN et al, 2006). 

Diante do que foi vivenciado e sentido durante a implementação da intervenção notou-se que as pessoas 

mais prejudicadas com o uso das drogas são os próprios jovens e suas famílias. Precisando que o tema seja cada 

vez mais explorado nas escolas, nas famílias, pelos profissionais de saúde, sendo este um problema a ser 

resolvido em conjunto, por todos que os cercam. 

Trabalhar a prevenção do uso de drogas é um grande desafio tanto pela importância do tema, mas 

também pela complexidade e dificuldade de abordar algo tão sério com estudantes, pessoas muito jovens que 

tem seu pensamento em formação. 

 

 

Conclusão 

 

O tema trabalhado trouxe a abordagem das drogas de forma lúdica e criativa na tentativa de aproximar o 

estudante a realidade do uso de drogas e suas consequências, observou-se através de relatos dos próprios que, o 

uso de drogas é por muitas vezes decorrido pela relação conflitante entre os jovens e seus familiares e pela 

desestruturação familiar.  

A participação de cada um foi de extrema importância, pois mostrou que houve interatividade entre as 

estagiárias e os estudantes permitindo assim uma aproximação com a realidade vivida. Observou-se que até 

mesmo aqueles que, segundo relatos de professores tem envolvimento com as drogas se fizeram presentes e 
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participativos, promovendo uma troca de saberes que acrescentou informações pertinentes a prevenção do uso 

de drogas, enfatizando a importância de estar atento à problemática. 

As estratégias utilizadas em educação em saúde visam provocar a reflexão e o conhecimento a acerca das 

drogas e dos riscos provenientes do uso indevido, na busca de contribuir de forma efetiva para uma vida 

saudável do jovem, podendo inclusive reduzir a sua exposição ao uso das drogas. 

Além disso, a vivência permitiu as estagiárias uma aproximação com a realidade da escola, trazendo 

resultados positivos ao fornecer subsídios para a construção de competências profissionais, por meio de ações 

conjuntas entre Universidade, a comunidade escolar, a secretaria de saúde e o PROERD. Tal experiência 

permitiu um aprimoramento na formação enquanto acadêmicas de enfermagem e também como futuras 

profissionais comprometidas com a sociedade, na busca da informação e capacitação na área para contribuir no 

apoio e discussão ao público adolescente e jovem adultos. 
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Introdução 
 

Estamos inseridos em uma sociedade que vem passando por muitas transformações. Parte destas 

transformações são resultado dos olhares e parcerias que as universidades estabelecem com entidades da 

sociedade civil, associações e cooperativas de diferentes comunidades e que a levam além dos muros acadêmicos 

que a cercam. O desenvolvimento de projetos e programas de extensão aproxima e fortalece visões e ações de 

desenvolvimento local e sustentável, reafirmando a função social da universidade pública de compreender como 

vivem grupos e comunidades periféricas e intervir para melhorá-las. O projeto de extensão Formação em 

Economia Solidária que tratamos neste artigo é formado por alunos das licenciaturas em Pedagogia e 

Matemática da UERN, e possui o objetivo de acompanhar as atividades de trabalho e de formação da 

Associação de Catadores de Material Reciclável de Caicó (ASCAMARCA) sob a perspectiva dos princípios da 

Economia Solidária. 

Este acompanhamento que iniciou em março de 2014 e deve durar um ano, realizou as primeiras etapas 

de observação do campo e procura analisar neste relato de experiência a relação destas observações com a 

formação de professores. Inicialmente, a formação dos bolsistas do projeto é realizada alternando o 

aprofundamento da literatura especifica sobre Economia Solidária e o conhecimento do cotidiano dos catadores 

de material reciclável, suas dificuldades, formas de trabalho, conflitos e negociações com poder público. 

Verificamos por esta dinâmica de formação baseada na realidade concreta dos indivíduos e comparação com a 

literatura específica sobre educação popular e economia solidária, a relação estreita que existe entre as duas. A 

educação existe enquanto elemento de formação pessoal e social da consciência e da ação social. Através das 

oficinas de educação popular, dos círculos de conversa, levantam-se os temas geradores da educação do 

cotidiano: trabalho, lixo, reciclagem, discriminação, protagonismo feminino, dignidade. A economia solidaria se 

entrelaça a educação através dos seus quatro pilares: solidariedade, autogestão, viabilidade econômica e 

cooperação; que juntos dão mais sentido a vida em comunidade, gerando uma ação transformadora na vida das 

pessoas que a realizam. A formação do educador depende dos conhecimentos formulados em sua área e do 
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diálogo entre os demais ramos do conhecimento. Assim é necessário não apenas formar-se em conteúdos 

específicos – pedagogia e matemática - mas ampliar o conjunto de habilidades requisitadas pelas  práticas de 

educação. É neste sentido que percebemos a importância da extensão na formação do professor; enquanto 

possibilidade de ampliar os lugares de atuação do educador e aproximar as linguagens e demandas da 

comunidade da formação universitária.  

 

 

Extensão Universitária e Comunidade 

 

As práticas das atividades de extensão surgiram nas universidades da Inglaterra do século XIX, posterior à 

Revolução Industrial, pela necessidade de oferecer educação profissional às classes populares. O ensino superior 

nesta época era destinado às elites intelectuais e a necessidade de qualificar mão de obra para o mercado de 

trabalho nascente e operário, associa extensão a educação profissional. RODRIGUES (1997) ao falar sobre este 

início destaca que as atividades extensionistas foram pouco a pouco sendo disseminadas pelas instituições 

europeias centradas na alfabetização para as classes populares e, em seguida, pelas norte-americanas, através de 

cursos técnicos e profissionalizantes, assumindo um caráter de prestação de serviço. Posteriormente as ações de 

extensão foram sendo direcionadas para serviços e intervenção nas comunidades. 

A troca de saberes é um dos aspectos que torna projetos e programas de extensão enriquecedores para a 

formação inicial de professores e permite que a universidade cumpra sua função social. Para RODRIGUES 

(2003, p.146) a extensão é um “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade”. Também o Plano 

Nacional de Extensão Universitária define a extensão nestes termos:  

Como prática acadêmica interligada à Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as 

demandas da maioria da população, possibilitando a formação profissional cidadã e se credenciando, cada vez 

mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação 

das desigualdades sociais existentes (PNEU 2001, p.7). 

A extensão é assim, o espaço de parceria institucional entre instituições, organizações da sociedade civil, 

associações onde o conhecimento produzido é partilhado, a partir dos lugares e linguagens nos quais estão. Ao 

inserir-se nas comunidades em situação de vulnerabilidade, a universidade assume o papel de rediscutir junto à 

sociedade e aos poderes públicos, as situações de exclusão social e econômica. A relação 

universidade/comunidade se fortalece pelas ações socioeconômicas que visam a superação das situações de 

desigualdade. Ao socializar e disponibilizar o que sabe, a universidade também aprende e renova seus saberes. 

Para aqueles que fazem parte de projetos e programas de extensão, a convivência e as ações coletivas 

desenvolvidas em parceria com as comunidades e associações, são por si mesmas, momentos de formação e 

aprendizado permanente para os licenciandos/bolsistas, que renovam o sentido que a educação possui e o 
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desempenho de sua função no interior das escolas e comunidades. Se por um lado, são estes os ganhos que 

percebemos através das ações extensionistas, por outro, o tema específico deste projeto de extensão faz 

referência a princípios e práticas da economia solidária; movimento social que organiza grupos informais, 

associações e cooperativas em torno dos valores da solidariedade, autogestão e cooperação. O que aprendemos 

também com o movimento de economia solidária e que relação possui com a formação inicial dos professores, é 

o que passamos a descrever. 

 

 

A economia solidária e a ASCAMARCA  

 

Economia é um termo que nos remete à produção de bens, serviços e riquezas. A economia solidária 

aponta para a possibilidade de produzir, comercializar e gerar serviços sem a exploração característica do sistema 

capitalista, baseada na ideia de lucro e exploração máxima do trabalho. Paul Singer, autor pioneiro no Brasil 

sobre a economia solidária, assim a define: 

A economia solidária surge como modo de produção e distribuição alternativa ao capitalismo, criado e 

recriado periodicamente pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho. A 

economia solidária casa o princípio da unidade entre posse e uso dos meios de produção e distribuição (da 

produção simples de mercadorias) com o princípio da socialização destes meios (do capitalismo). 

(SINGER;SOUSA 2000, p. 13). 

Ela é considerada também estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, oportunidade para 

gerar trabalho com melhor distribuição de renda e propor crescimento econômico considerando a proteção dos 

ecossistemas. Estas visões sobre economia solidária foram firmadas na I Conferência Nacional de Economia 

Solidária (2006) e reafirmadas ao longo das demais Conferências. Entende-se dessa forma que a prática da 

economia solidária se realiza a partir das práticas de solidariedade, sustentabilidade e igualdade de oportunidades 

articulados sob quatro pilares: autogestão, viabilidade econômica, solidariedade e cooperação. 

A cooperação denota a existência de interesses comuns, união de capacidades, responsabilidade sobre 

ganhos e perdas. A autogestão por sua vez é o exercício da democracia direta, da participação de todos os 

membros nas decisões, nos processos e nos resultados do grupo, associação ou cooperativa. A solidariedade 

possui dimensões diferentes que vão desde o esforço em alcançar objetivos comuns, distribuir bens de forma 

paritária, respeitar direitos dos trabalhadores até preocupar-se com o bem-estar de todos que fazem parte da 

associação. A viabilidade econômica reúne esforços para tornar eficaz a produção, o crédito, a comercialização e 

o consumo. O projeto de extensão Formação em Economia Solidária do qual fazemos parte, procura perceber 

como esta forma de praticar economia e organizar-se coletivamente acontece na Associação de Catadores de 

material Reciclável (ASCAMARCA) em Caicó. É uma associação que possui três anos de existência, média de 15 

membros associados, maioria de mulheres e parceria com a prefeitura municipal para realizar a coleta seletiva em 
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alguns bairros da cidade4. Atualmente a ASCAMARCA ocupa dois galpões alugados, três carrinhos para 

transporte do material reciclável e um ponto de apoio no centro da cidade. 

Os equipamentos de proteção individual e coletivo são conseguidos através de projetos que tem 

financiamento externo e parcerias com entidades da sociedade civil5. Os lixões da cidade foram fechados em 

março por recomendação do Ministério Público Federal e em atendimento à Lei de Resíduos Sólidos. Este 

fechamento levou a um aumento no número de associados que acorreram à associação na tentativa de manter a 

renda mensal e a atividade de trabalho. A falta de estrutura física da associação para recebê-los e a ausência de 

identificação com a proposta do associativismo por parte dos novos membros, levou à saída de alguns e 

posterior estabilização no número de participantes. 

A economia solidária na experiência da associação acontece pelo esforço em vivenciar os princípios e os 

pilares que orientam esta forma de produzir coletivamente. A autogestão se expressa pela realização de reuniões 

semanais onde são colocados os problemas, as funções e as necessidades para aumentar a produção e a renda. 

Também a verificamos pelo uso frequente da palavra por todos os membros da ASCAMARCA; embora haja 

uma direção que responde formalmente pela associação, a rotina de discussão torna o hábito de falar em público 

e no grupo, fortalecendo ou enfraquecendo decisões coletivas, algo positivo. Aprende-se a gerir o trabalho e o 

cotidiano pela participação ativa dos associados. A cooperação nos parece ser um dos elementos mais 

educadores para o bem comum. Não é simples responsabilizar-se conjuntamente pelo êxito de projetos 

coletivos. Analisamos que o fluxo daqueles que entram e em seguida saem da associação, expressa a 

identificação ou não identificação à cooperação. Ao não desejar responsabilizar-se pela eficácia do trabalho 

comum o possível novo membro afasta-se por entender que é necessário reaprender a estar coletivamente no 

espaço de trabalho. A solidariedade precisa ser sempre uma escolha no interior da associação. Mesmo que os 

associados morem em uma mesma comunidade – Frei Damião – e possuam estilos de vida e dificuldades 

similares(todos dividem a mesma condição de pobreza e vulnerabilidade social, matriculam os filhos na mesma 

escola, sentem-se excluídos da vida da cidade, possuem a mesma renda mensal) o processo da solidariedade é 

contínuo e requer, a nosso ver, mais empenho individual e coletivo que os demais princípios da economia 

solidaria. A ausência de práticas ou atitudes solidárias no interior da associação descarateriza a proposta interna 

da ASCAMARCA e de qualquer outra associação que se proponha a pensar, a produzir e organizar-se de forma 

não apenas coletiva, mas solidária. Finalmente, a viabilidade econômica é o aspecto de maior dificuldade na 

associação. Por não conseguirem expandir os bairros da coleta seletiva seja pela falta de material ou pessoas que 

potencializem o resultado da coleta, e ainda por não terem até o momento agregado outros valores aos produtos 

recicláveis, a renda mensal não ultrapassa R$ 500,00 tornando o trabalho  uma atividade de esforço físico 

considerável e o retorno financeiro abaixo do esperado.  

                                                           
4 Paraíba, Castelo Branco e Centro. 
5 A Caritas Caicó é a entidade que apoia a ASCAMARCA em suas demandas cotidianas e de formação contínua.  
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A economia solidária é assim uma proposta de gerar renda, trabalho, ocupação, mas também de gerar uma 

forma de organização coletiva com menos traços de individualismo e competição; é uma forma de conduzir as 

relações no interior dos grupos, valorizando a participação direta, radicalmente democrática, que ensina pela 

prática cotidiana a exercer democracia; é uma mentalidade que educa aos poucos, que modifica lentamente cada 

um que se propõe a ingressar nesta maneira de produzir e estar juntos. As ações de extensão voltadas para a 

observação e intervenção nesta área, faz de sua presença em campo não apenas um serviço mas uma postura 

política ao fortalecer maneiras de produzir e viver alternativas à mentalidade e produção capitalista dominante. 

Mesmo se é uma atividade experienciada por excluídos do sistema econômico, sua situação vulnerável torna 

ainda mais significativa a escolha pela economia solidária. Haveria entre eles, todos os motivos para reafirmarem 

valores e posturas competitivas, individualistas, egoístas e isoladas. Optar pelo trabalho coletivo é colocar nas 

mãos de muitos a responsabilidade pela renda mensal e consequentemente pela sobrevivência individual e 

familiar de cada um. Permanecer em associações solidárias é responder à violência da exclusão pelo apelo à 

solidariedade. 

 

 

Considerações finais 

 

Os projetos e ações de extensão são atividades tão importantes para a universidade pública quanto o 

ensino e a pesquisa, e propiciam a professores e alunos universitários a possibilidade de estenderem seus saberes 

para além das salas de aula. Se, por um lado, levamos conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo da 

formação acadêmica, por outro trazemos os saberes populares e as experiências sociais de grupos, associações e 

cooperativas que na prática, demonstram os limites e as possibilidades das teorias. O aumento da produção de 

lixo nas cidades, do consumismo e da ausência de gestão dos resíduos sólidos pelos municípios fazem do 

trabalho dos catadores de material reciclável, elemento da maior importância na educação para a coleta seletiva e 

na consciência pela qualidade dos ambientes urbanos. O trabalho do catador nas associações e cooperativas não 

apenas auxilia na destinação correta do lixo produzido e acumulado, mas oportuniza espaços de inserção 

econômica e cidadã, empregando indivíduos dificilmente empregáveis pela lógica capitalista de mercado, 

centrada na exclusão e exploração. Reciclar, reutilizar é dar novo ciclo de vida a materiais que não retornam à 

natureza gerando agressão, mas ajudam a preservá-la. 

A formação do educador de qualquer licenciatura não pode distanciar-se destes campos: sociedade, 

ambiente, cidadania, trabalho. E a extensão faz com aprendamos na prática a pensar a educação para além das 

escolas, das salas de aula e de nossas disciplinas. Aprendemos a pensá-la de forma completa, ampliada e voltada 

para a inclusão social, cidadã. A metodologia da educação popular utilizada pela extensão – oficinas, círculos de 

conversa, cartilhas – enriquecem nossa atuação docente e antes de levar-nos a ser formadores de opinião, nos 

forma na cidadania e na solidariedade. A interação universidade/comunidades é função social da universidade e 
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amplo espaço formativo para estudantes de diferentes licenciaturas, que buscam coletivamente outras 

possibilidades para diminuir a exclusão social. 

Percebemos ainda que as diferenças de espaço, linguagem, ambiente, pessoas e realidades nas 

comunidades permitem que reconheçamos as riquezas e acúmulos de saber e experiência por vezes tomadas 

como homogêneas pela universidade6. A diferença educa pelo que nos ensina a conviver e aprender. Para 

aqueles que realizam a extensão, a educação em meio a estas diferenças encontra-se na ideia de incluir pela 

educação. A educação é o esforço de mobilizar, organizar, capacitar classes populares nas linguagens cientifica e 

técnica (FREIRE, NOGUEIRA 1993, p.19). 

Pela extensão podemos superar o saber ingênuo de que falava Freire (2006) ao se referir ao saberes 

docentes. Construímos juntos às concepções de trabalho e de sociedade e entendemos que a transformação das 

situações de desigualdades passam pela educação, pela consciência coletiva e trabalho colaborativo entre 

universidade e sociedade. O desenvolvimento de atividades extensionistas destacam o papel social da 

universidade para as comunidades em estado de exclusão social. A formação do professor deve focar não apenas 

as escolas mas os espaços e as situações que circundam a escola. Cabe entender que formação acadêmica e 

social, é um processo continuo, e necessário ao educador. É preciso, entender que os conhecimentos estão 

interligados – universidade e comunidade - e que não se pode prender-se a um único saber (acadêmico ou 

popular), e dentro deste, não ver as possibilidades e contribuições que podem ser dadas. Através da 

interdisciplinaridade aprende-se pelos programas de extensão que o educador é educador em muitos espaços, 

inclusive nos espaços sociais: ONG, programas sociais, comunidades, escolas. Em meio a esta abordagem, 

aprende-se que professores de ciências exatas, tais como os de matemática, também são educadores da 

cidadania, de práticas de consciência ambiental, de comportamentos democráticos na escola e fora dela. Esta é a 

melhor contribuição que os programas de extensão oferecem aos futuros professores. 
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INTERAGIR NA SALA DE AULA COM OS EDUCANDOS RESPEITANDO SUAS 
DIVERSIDADES CULTURAIS E PARTICULARIDADES. 
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O trabalho apresentado na VI Semana Universitária de Caicó-RN e I Fórum Seridoense de 

Licenciaturas surge através de encontros realizados pelo PIBID de Filosofia da Escola Estadual Antônio 

Aladim de Araújo, Caicó-RN, que atento as exigências e responsabilidades propostas pelo projeto, tem buscado 

contribuir com a apresentação de trabalhos e provocar uma maior reflexão no tocante a temas  centrais  como a 

relação entre história e educação brasileira, povo e multidão, multiculturalidade e interculturalidade, facilmente 

percebidos em nosso sociedade e comunidade acadêmica. 

O tema “Interagir na sala de aula com os educandos respeitando suas diversidades culturais e 

particularidades” surge da constatação de que há um déficit na educação brasileira no tocante a sala de aula, 

principalmente quando se trata de um País continental e de várias expressões culturais (etnias, religiões, grupos, 

etc) onde se faz necessário trabalhar e incentivar o diálogo haja vista suas diversidades e particularidades.  Nessa 

perspectiva a pesquisadora Emilia Ferreiro (2001), num contexto latino-americano, detecta em seus estudos que 

“a escola pública, gratuita e obrigatória do século XX é herdeira do século anterior, encarregada de missões 

históricas de grande importância: criar um único povo, uma única nação, anulando as diferenças entre os 

cidadãos, consideradas como iguais diante da lei. A tendência principal foi equiparar igualdade à 

homogeneidade”. Dessa forma, buscamos qual seria o nosso maior desafio e chegamos à conclusão de que toda 

e qualquer diversidade deve está aberta a novas visões e acima de tudo buscar incansavelmente o diálogo como 

forma de enriquecimento e engrandecimento na construção de um povo capaz de viver suas diferenças com 

liberdade e respeito. A partir desse momento, fizemos uma reflexão sobre as diferenças buscando desconstruir 

prejuízos acarretados no decorrer dos últimos tempos e trabalhando os desafios e conflitos. 

A pesquisadora Émilia Ferreiro foi umas da principias escritoras Argentinas que a partir da década de 70 

buscou enfrentar problemas no tocante á educação e sua inovação principalmente quanto à alfabetização 

brasileira a partir dos anos 80. A mesma se propõeem analisar como se processa o conhecimento da criança em 
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2 Aluna-bolsista do PIBID/UERN/FILOSOFIA – Campus Caicó. E-mail: aissa-01@hotmail.com  
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relação á escrita, apontado como a ela deve se envolver no desejo pelo conhecimento. Partindo da ideia de uma 

construção conceitual no qual se conflitou com á tradicional, já que se pauta no docente que transmite 

conhecimentos ao aluno que é mero receptor, a criança não entender o real sentido do que se tem nos textos 

não dando valor sobre sua compreensão. 

Emília Ferreiro é uma das pesquisadoras que influenciou nas mudanças sobre algumas formas de 

processos educacionais, sendo elas a forma como o professor deve conduzir a sala de aula como também, a 

adaptação entre escola e alunos, contrariando os métodos tradicionais nos quais muitas vezes ao invés do 

discente adquirir capacidade de aprendizagem de novos conhecimentos termina fixando-se num método de 

educação restrito. Nessa perspectiva o campo escolar deve propiciar aos alunos um lugar de oportunidade onde 

a interação docente e discente no processo de ensino-aprendizagem é o foco principal. 

Sendo assim Emília recorre aos estudos de Piaget, para reformular sobre algumas de suas ideias sobre a 

capacidade do conhecimento, ademais analisa o contexto histórico que alfabetização se deu. Ressalta ainda a 

importância de se trabalhar a interação da leitura com a escrita na sala de aula e sobre resgatar a vontade de 

aprender de maneira prazerosa. Dessa forma, quando se tocava no assunto do processo cognitivo percebia-se 

que dentre este conceito o processo de desenvolvimento de cada aluno não acontecia sempre da mesma 

maneira, ou seja, de igual entendimento entre todos os educandos, exigindo metodologias diferentes. 

Cabe ao educador motivá-la para leitura e escrita, acompanhar e interpretara evolução do seu grafismo, 

possibilitando-lhe atingir nova expressão na escrita e plena autonomia para agir, inventar e criar, para saber 

estabelecer relações entre os conteúdos é um processo interdisciplinar cabe o educador partilhar com os alunos a 

análise de suas produções para juntos reconhecerem seus avanços e dificuldades. (DEL CIOOPO, 2000, p.145-

146). 

Ressaltamos que nesse processo a escrita possui autenticidade por ser individual e subjetiva, pois apenas 

ele mesmo obtém seu real entendimento e compreensão sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. A escola tem 

papel determinante na efetivação do processo de alfabetização do aluno e o aprimoramento dessa educação deve 

ocorrer em forma de interação social entre os educandos, especialmente sua integração com a cultura e o 

contexto em que se vive. Sobre o papel da metodologia que será aplicada deverá ser bem escolhida já que a 

mesma tanto pode contribuir para a aprendizagem como pode torna-se pejorativa. Assim, o docente deve 

necessariamente fazer com que seus discentes interajam na aula tornando-a mais dinâmica e atrativa e 

consequentemente contribua de modo incisivo na formação do saber. 

Com isso percebemos que existe particularidade sobre o processo de desenvolvimento de cada criança 

sobre seu nível cognitivo de se aprender, mas para que isso ocorra além de ter grande valia o papel do professor 

à escola deve transparecer um local democrático aberto para discussões, assim adquirindo uma melhor qualidade 

de ensino. A discussão que estamos trabalhando nos faz refletir como se deu a elaboração dos currículos 

nacionais (PCNS) haja vista a necessidade e urgência em lidar com os conflitos de diferentes classes sociais 
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encontradas na educação, que até então se pensava como unificação e conformidade entre os alunos, obrigando 

todos a um enquadramento do particular dentro do universal. 

Quando abordamos o conceito de cultura percebemos que existem duas faces, pode ser uma monocultura 

quando entendermos pela cultura particular do indivíduo, e na multiculturalidade quando se identifica uma 

cultura mais abrangente na sociedade. Sendo assim para o Estado implantar uma boa proposta curricular, deve-

se primeiramente obter conhecimento de estruturas pedagógicas e programas que desenvolvam o trabalho em 

diferentes situações sociais. 

Neste sentido, um currículo e uma pedagogia democráticos deveriam começar com o reconhecimento das 

diferentes situações sociais e repertórios culturais presentes nas salas de aula e das relações de poder que existem 

entre eles. O currículo necessita parit do reconhecimento destas diferenças, já que é na heterogeneidade cultural 

que se pode identificar temas [...]. (CANDAU, 2002, p. 127). 

O que existe na pluralidade cultural e que nos preocupa é o fato da mesma possuir uma vasta diversidade 

de conceitos diferentes, onde num dado momento gera conflitos em grupos sociais e noutro o indivíduo não se 

identifica com seu grupo de origem. Nesse parâmetro ressaltamos á importância da interação de uma cultura 

com outra, do indivíduo com o seu grupo onde há experiência do contato entre sujeito e grupos favorece na 

abertura de perspectivas e construções de novos entendimentos e consolidação do diálogo. Toda essa situação 

nos chama atenção o fato de que “a pluralidade cultural traz implicações no campo da ética, devido aos conflitos 

que, inevitavelmente, surgem da diversidade moral, de crenças”. (CANDAU, 2002, p.128). 

Os parâmetros curriculares nacionais ainda possuem lacunas abertas em lidar com atividade pedagógico-

didática referentes há contextualização histórica, cultural e social. Eles exigem do professor em sala de aula 

trabalhar questões e feridas abertas no decorrer da história brasileira, como por exemplo, os afrobrasileiros, 

merecedores de respeito e atenção e com os quais há um débito a se restituir. É missão também do docente o 

trabalho de sensibilização dos discentes sobre a formação da consciência e a eliminação após um processo de 

reflexão de todos os preconceitos e senso comum, sem que antes não se tenha uma postura crítica frente aos 

fatos e realidades. 

Contudo, salientamos que há casos em que a discriminação nem sempre parte dos educandos e sim das 

próprias escolas, especialmente quando essas ou até mesmos funcionários usam a situação socioeconômica 

como parâmetro para favorecimentos individuais. A partir dos anos 90 o Brasil e a Argentina, partindo de uma 

ideia neoliberal, elaboram reformas educacionais para seus currículos educacionais. Sendo assim foi de grande 

valia o fator dos PCNS no Brasil, pois algumas demandas esperadas foram viabilizadas em trabalho com a 

pluralidade cultural, que já no CBCS da Argentina, sua visão ocorreu diferentemente, por seu sistema educativo 

não alcançou derrotar suas dificuldades. 

Isto significa que um currículo nacional é uma reelaboração dos conteúdos da(s) cultura(s) onde é possível 

se observar o tratamento dado ás identidades coletivas, como por exemplo, as referentes a gênero, raça, etnia, 
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sexualidade, religião, grupo etário, classes sociais, direitos humanos ou grupos linguísticos. (CANDAU, 2002, p. 

121).  

Os documentos curriculares propõem trabalhar, a opressão, o indivíduo considerado diferente pela 

sociedade, os excluídos socialmente e culturalmente e a identidade étnica além dos movimentos e grupos sociais.  

Por fim vale ressaltar que o papel não é só da escola em intervir no trabalho ao respeito das diferentes 

identidades, mas também da família, do Estado e de toda sociedade organizada. 

O tema da diversidade cultural deve ser pensado e trabalhado na família, na escola e nos agentes de 

formação humana. Aqui vamos nos deter mais especificamente na questão sala de aula, docente e discente. E 

propomos o afastamento e distanciamento de todo e qualquer tipo de exclusão cultural ou social, e que venha a 

tratar o próximo de maneira diferente e que negue o exercício da liberdade responsável do outro. 

A nosso ver uma das questões centrais é sabermos se realmente conseguiríamos fazer uma reviravolta 

nessa situação problema já detectado pela educação brasileira e refletir sobre as possibilidades e perspectivas de 

avanços num futuro próximo. Candau busca apontar soluções que venham amenizar o problema pautando-se 

numa alternativa clara: a ideia da Escola Plural, que deve almejar a transformação do ambiente escolar e tendo 

bem claro a importância da gestão democrática que tenha a capacidade de efetivar coerentemente projetos 

políticos pedagógicos que enriqueçam a aprendizagem. 

A escola plural deve ser entendida para além de uma concepção restrita de reforma educacional, mas 

como uma construção nova na escola e, principalmente, uma nova maneira de formular políticas educacionais 

que se baseia, sobretudo, numa visão positiva da escola e das práticas dos seus professores (as); o sistema de 

avaliação é considerado uma das grandes mudanças da proposta [...]. (CANDAU, 2002, p.165). 

Essa visão positiva da escola entendemos como a construção de um novo sistema que seja capaz de se 

desapegar das antigas estruturas vividas até pouco tempo e que priorize as diferenças, os contrários, as 

diversidades e a reconstrução de uma nova política educacional que busque a cidadania e a autonomia no avanço 

das novas práticas que devem ser dotadas de inovações e tecnologias que favoreçam o processo ensino 

aprendizagem. 

A Escola Plural centraliza-se na reorganização de alguns projetos educacionais e busca trabalhar o acesso 

ao direito de cada indivíduo poder aprender sem perder o seu próprio eu ou a sua individualidade. Devemos 

entender a Escola Plural ainda em formação já que possui alguns limites e se encontra em processo de 

experiência. Contudo, identificamos dois fatores que facilitam o ensino são, eles: afastar-se de qualquer 

intransigência e aprimorar o crescimento da atividade que contribua na igualdade com interação da diversidade. 

“Finalmente, o que podemos concluir é que o tema da diferença trouxe para o campo da educação um conjunto 

de novas e instigantes questões que não podem mais ser desconsideradas.” (CANDAU, 2002, p.170). 

Por conseguinte Candau aborda o pensamento de Pierucci no qual compreende que realmente se torna 

estranho e utópico ao se trabalhar algo diferente em que tenha que ser ao mesmo tempo igual, sendo assim 

como base sobre estás diferenças e particulares encontrados em cada indivíduo, considerou que não podemos 
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padronizar um tipo de cultura que já possuímos desde o nascimento, mas podemos nos tornar iguais a partir do 

momento que temos a igualdade como proposta na relação de tornar todos da sociedade a ter capacidade de 

combater o mesmo interesse em comum sobre as indiferenças, sendo assim tem finalidade da aceitação ao que 

se classifica como diferente, estão trazendo a contribuição de tornar o individuo tolerante que aprenda a 

conviver e respeitar as particularidades do próximo. 

Todo esse trabalho envolve diretamente o campo da psicologia, vital para se discutir as diferenças, os 

preconceitos, as exclusões e as perspectivas futuras de crescimento e avanço na aprendizagem. O trabalho 

psicológico é um processo dinâmico e lento porque a criança já trás alguma experiência e conhecimento, mesmo 

que às vezes frágil. Com o avançar do tempo percebe-se que é necessário o equilíbrio, tanto para avançar como 

para realizar. Um destaque de importância é a família e a escola, onde o papel delas é educar e cabe ao educador 

orientar e educar essas crianças. Lembrando-se que as regras não devem ser impostas, mas devem ser lançadas 

para que essas crianças decidam como agir. 

Os pais devem saber que o papel do educador não é somente da escola e sim todos que rodeiam as 

crianças, onde a escola é um estímulo para que as crianças continuem sendo educadas. É importante que a 

criança não conheça somente o que lhe rodeia, mas também conheça outras culturas, ensinamentos, conceitos, 

experiências e o educador deve necessariamente incentivar a pesquisa, a curiosidade, a prática, entre outros. E 

lembrando sempre que esse conhecimento seria importante ser adquirido de maneira espontânea, ou seja, pela 

própria curiosidade da criança. 

Essa discussão nos leva cada vez mais inquietarmos sobre alguns conceitos importantes em nossa 

sociedade e acreditamos que é necessário debatermos um pouco o conceito de povo e multidão, presente até 

então nas entrelinhas do trabalho desenvolvido, principalmente as diversidades culturais. Esses termos tiveram 

enorme importância no processo de definição social e político da modernidade. 

O filósofo italiano Paolo Virno em sua obra Gramática de lamultitud, baseia seus estudos sobre povo versus 

multidão, alicerçado pelo pensador Thomas Hobbes. Dessa maneira, o autor afirma que “A multidão é a forma 

de existência política e social dos muitos enquanto muitos: forma permanente, não episódica nem intersticial” 

(VIRNO, 2003, p.4). Nessa ótica, Virno acredita ser possível explicar boa parte de comportamentos sociais 

contemporâneos, tendo em vista que resulta da questão social e política o surgimento de sinais diversos, como 

na linguística, ética e também na forma de viver. Diante disso, podemos perceber que o Estado toma suas 

decisões sempre visando essa pluralidade e universalidade em detrimento dos interesses particulares, e isso direto 

ou indiretamente acarreta desunião de culturas, levando em consideração que a história mostra a necessidade de 

seguir um padrão de igualdade. 

Na visão de Hobbes “O antagonismo político decisivo é aquele entre multidão e povo. A esfera pública 

moderna pôde ter como centro de gravidade um ou outro. A guerra civil, sempre uma ameaça, teve sua forma 

lógica nessa alternativa” (VIRNO, 2003, p.5), com isso ele mostra que para existir o conceito povo é necessário 

que tenha um Estado, se não tiver Estado não existe povo, então ele aponta que os conceitos multidão e povo 
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se contrapõem “se povo, nada de multidão; se multidão, nada de povo. Para Hobbes e os apologistas da 

soberania estatal do século XVI, a multidão é um conceito limite, puramente negativo” (VIRNO, 2003, p.5), e 

assim é preciso distinguir onde povo é particular e possui uma vontade, e multidão é uma pluralidade, além 

disso, muitos indivíduos tem seu próprio modo de julgar qualquer proposta, por conseguinte, podemos perceber 

o enlace nos conceitos povo e multidão e entender a importância no processo de definição social e político nos 

dias de hoje. 

O conceito multidão é visto, no entanto como pluralidade, mas começa a ser constituído por uma forma 

de subjetividade diferente, ou seja, a sua opinião sobre o que é dito e como está sendo relacionada no mundo 

inteiro, tanto na forma individual quanto na forma compartilhada, sendo assim, mostra que são bastantes os 

indivíduos, e podendo também ser chamados de numerosos singulares e fazendo parte de um ambiente que 

pode ser sociocultural, político e econômico. 

Algumas das suas definições de multidão foram citadas diferenciadamente, pois a mesma é tida como um 

processo de individualização, podendo ser dita como pré-individual que seria um ponto construtivo, sendo 

assim o autor nos mostra que o ponto decisivo será a partir do princípio da individualização, “A noção de 

multidão parece ter algum parentesco com o pensamento liberal” (VIRNO, 2003, p.44), porque ela está sendo 

tanto individual como também pré-individual, que seriam consideradas como um ponto de chegada com 

opiniões diversas, pois a pluralidade vinha do desenvolvimento do uno para o múltiplo. 

O termo individual seria demonstrado como uma singularidade sendo tratado como uma realidade, pois o 

mesmo seria algo comum e universal a todos, com isso o autor relata a importância de respeitar a individualidade 

de cada um. “A singularidade mergulha suas raízes em seu oposto, provém daquilo que se encontra em suas 

antípodas” (VIRNO, 2003, p.44), sendo assim essa forma de singularidade estaria inserida na comunidade a qual 

pertencesse, através de suas línguas, sentidos, desenvolvimentos entre outros. Assim o autor tenta buscar a 

igualdade desses indivíduos em suas diferenças, tentando obter uma maior interação e desenvolvimento entre os 

mesmo, tendo em vista a desigualdade de cada indivíduo. 

Com isso, cada ser tem sua particularidade e isso é natural do ser humano, ser diferente é normal, não 

podemos mudar as diferenças porque essa é a nossa característica principal, a diversidade entre todos. Vivemos 

em um mundo multicultural onde existe pluralismo de vidas encontradas facilmente nas cidades, regiões e país. 

A diversidade cultural e étnica muitas vezes é vista como uma ameaça para a identidade da nação, mas também 

pode ser vista como fator de enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades. 

Unificar significa moldar, padronizar e na história da humanidade nos deparamos com vários contextos 

que nos mostra que em determinados momentos os seres humanos foram submetidos a se tornarem iguais, seja 

culturalmente, socialmente e até mesmo fisicamente. Mas, como isso é possível se cada um tem uma identidade 

e particularidades próprias? Obviamente que isso não é possível já que cada existência é única e irrepetível, como 

também a diversidade de valores e costumes.  
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Segundo o artigo Multiculturalismo e Direitos Humanos, publicado por Marcus Vinícius Reis, advogado, 

máster em direitos fundamentais pela Universidade Carlos III de Madri: No multiculturalismo, existe a 

convivência em um país, região ou local de diferentes culturas e tradições. Há uma mescla de culturas, de visões 

de vida e valores. O multiculturalismo é pluralista, como já se pode observar, pois aceita diversos pensamentos 

sobre um mesmo tema, abolindo o pensamento único. Há o diálogo entre culturas diversas para a convivência 

pacífica e com resultados positivos a ambas. 

O problema reside no fato de que o multiculturalismo pode ser abordado de forma relativista e de forma 

universalista. Há a abordagem relativista quando não se estabelecem critérios mínimos para o diálogo entre 

culturas, isto é, tudo é aceito e tudo é correto. O julgamento interno é mais importante do que o julgamento 

externo (da sociedade internacional). Nessa concepção do multiculturalismo, não se pode falar em direitos 

humanos universais, pois cada cultura é livre para estabelecer seus próprios valores e direitos. Não existe a 

possibilidade de proteção internacional dos direitos humanos nessa visão. 

O multiculturalismo também pode ser universalista, ou seja, permitir a propagação e convívio de 

diferentes ideias, desde que esteja estabelecido um denominador mínimo, comum entre as partes para o início 

do diálogo (valores universais). Esse mínimo a ser respeitado é os direitos humanos. No universalismo, o 

julgamento externo sobrepõe-se ao interno. Sinceramente, creio que cada cultura possui um peso que não pode 

ser valorado, mas não vejo como deixar de estabelecer um padrão mínimo para a convivência entre os povos. 

O relativismo permite que sejam aceitas culturas que desejam aniquilarem-se umas com as outras, o que 

inviabiliza a paz. Com o relativismo, a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) tem diminuído seu 

peso, sua importância. As conquistas advindas dela deixam de ter seu valor.” (REIS, p. 11). 

Contextualizando o Brasil como uma das expressões máximas de multiculturalidade, evidenciamos 

diversas influências recebidas como: a portuguesa, judia, holandesa, alemã, africana, indígena dentre outras. A 

grande questão que nos propomos nesse trabalho é chamar a atenção da existência dessa problemática nas salas 

de aulas, haja vista a sempre constante tentativa de tratar os educandos dentro de um mesmo padrão social e 

cultural comum as classe dominantes socialmente. Dentro dessa perspectiva, gostaríamos de frisar que o diálogo 

é a peça chave para lidarmos com a questão. Não podemos de forma alguma menosprezar a cultura altrui, e sim 

buscar o entendimento, a compreensão e o respeito as diversas particularidades e expressões presentes na 

sociedade ou comunidade em que vivemos. Ser diferente é normal, o que não é normal é a incapacidade de 

dialogar, respeitar e não reconhecer no outro um companheiro de percurso rumo a concretização da existência 

mediante as escolhas, ações e atitudes do dia a dia.  

Para concluirmos, podemos verificar que a mudança contextualizada ao longo da história sobre a 

educação sofreu e vem sofrendo grandes transformações em seus processos educacionais. O pensamento de 

Emília Ferreiro analisa o método aplicado em sala de aula e considerado-o  ultrapassado e chama a atenção para 

a heterogeneidade dos discentes e suas múltiplas facetas e realidades. Diante disso, Candu enfatiza o papel da 

escola e o do professor quanto a não padronização dos seus educandos, e sim, o respeito às diversidades, e 
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consequentemente o seu reconhecimento junto à sociedade. Já Virno faz uma diferenciação entre povo e 

multidão, interpretando a causa dos desentendimentos das culturas entre si. Marcus Vinícios Reis expõe sua 

ideia do relativismo, em que defende a importância da interação entre as culturas, mas isso não significa dizer 

que se deva unificar todas as culturas numa só, pelo contrário, preservar a sua e conhecer as outras existentes. 

Portanto, nossa finalidade com esse trabalho foi a de analisar um pouco a complexa relação vivida em sala 

de aula entre os discentes, docentes e coordenação pedagógica no tocante a questão das diferenças, em especial, 

dos multiculturalismos vividos no dia a dia das escolas. Podemos sim viver a particularidade no todo sem que 

com isso tenhamos que afirmar uma cultura em detrimento de outra. Uma das estratégias é justamente a busca 

pelo diálogo, pelo respeito, pela compreensão, pelo entendimento e atitude crítica frente a vida e o mundo. A 

escola é parceira, formadora e aliada no processo de formação humana e de ensino e aprendizagem. É o 

conjunto da educação como um todo a responsável pela edificação de uma cultura mais sólida e reconhecedora 

de direitos e deveres dos seus cidadãos, como também construtora de uma sociedade mais justa e igualitária.  
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FILOSOFIA: 
ESPECIFICIDADES E PROPOSTAS PARA SEU ENSINO 

 
 

Diego Monteiro Fernandes1 
 
 
Escola, ensino médio e filosofia: especificidades 
 

A compreensão da necessidade de formação intelectual, científica, vem se ampliando conforme a exigência 

das ciências, da tecnologia, das teorias, dos conceitos. Estar atualizado com o desenvolvimento, esta é a deixa da 

vez. No Brasil, a questão não muda muito, o que diferencia é a “velocidade”2 do processo de evolução. Assim, a 

escola, surge como meio de apreensão, reflexão e produção de conhecimento. Enquanto instituição de ensino é 

uma realidade existente desde o período da colonização em que a educação era, efetivamente, insígnia do poder 

da elite. Como nos mostra, Vieira (2007, p. 69): “A ausência do público no passado revela a presença do privado na 

educação brasileira desde nossas origens” (grifos do autor), constituindo dessa forma uma sociedade excludente, 

em que, 

 

 

As origens dessa temática no campo educacional remontam ao passado e têm raízes arraigadas 

em nossa história, remetendo para o presente uma carga de significados impossível de ser 

ignorada. Um exame [...] da nova LDB demandaria que se captasse não apenas o conteúdo 

expresso em seu texto, como também que se buscasse elementos do contexto onde esta é gerada. 

(VIEIRA, 2007, p. 69, grifos do autor). 

 

 

Diante dessa realidade, facilmente percebemos que o Brasil há muito vem se desenvolvendo a partir do 

jogo de interesse das partes mais bem abastadas da sociedade, permanecendo, ainda hoje, excludente. Mas nossa 

finalidade não é fazer uma abordagem da educação em nosso contexto social, embora se faça necessário, pois a 

educação é intrínseca na sociedade. Deste modo, a instituição escolar, surge no contexto de uma sociedade que 

necessita de emancipação e educação, isto no período colonial; como meio de integração e profissionalização da 

parte até então, excluída. Em suma, a escola, principalmente a pública, passa a existir para “quebrar” a forma 

hierárquica de formação, já que educação, só era possível àqueles que possuíam condições financeiras para isso. 

Aranha (2006, p. 299) afirma que:  

 

 

                                                           
1 Graduando do Curso de Licenciatura Plena em Filosofia do Campus Caicó-CAC da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN. E-mail para contato: didifernandes2008@hotmail.com 
2 O termo “velocidade” encontra-se entre aspas, por não caber na colocação, ou seja, a palavra não é a melhor a ser usada, mas a que 
expressa de modo mais simples o processo discutido. 
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Não se deve pensar, porém, que estaria se efetivando a democratização do ensino, pois as 

escolas tinham as poucas vagas disputadas pela classe média – e não pelos pobres –, enquanto a 

elite continuava com a educação com preceptores, em casa. 

 

 

O nascimento da instituição escolar acarreta consigo a constituição de leis para regê-la e definir quais e 

como os recursos, sejam eles humanos, financeiro e social deverão funcionar e se articular para dar subsídio à 

educação. Um marco na história do nosso sistema educacional remete ao século passado com a conquista da lei 

que garante a obrigatoriedade do ensino público, mas esse caminho teve muitos tropeços e essa lei passou por 

varias modificações até a legislação vigente, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, LDB. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, concebe que a educação é, 

“dever da família e do Estado, [...] tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 2°). Portanto, a educação tem como característica, 

conscientizar os indivíduos da condição de existência coletiva e da sua implicabilidade no mundo, e fornecer a 

estes os meios necessários ao desenvolvimento duma ocupação especializada, da qual se podem tirar os meios 

para sua subsistência. Nesta mesma vertente de pensamento a LDB coloca como propósito para a educação 

básica “[...] desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (art. 22). 

Quanto ao nível médio da formação básica, que nos é de enfoque principal neste artigo, faz pertinente 

apresentar seus objetivos e sua especificidade. Sobre esta, a LDB refere-se as finalidades do ensino médio, no 

artigo 35 que define o ensino médio como a etapa final da educação básica, com os seguintes termos: 

 

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (art. 35) 

 

 

Este artigo da LDB descreve que o ensino médio é o aperfeiçoamento do fundamental e tendo com o 

intuito tornarem os indivíduos aptos a realizarem alguma atividade empregatícia tornando-o ser ético, autônomo 

e crítico, capaz de assimilar teorias e fazeres social, além disso, habilita a prosseguir com os estudos.  
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Assim, a partir do estudo da legislação percebe-se que todos os níveis de ensino e suas determinações se 

apresentam de forma bem “encaixada” e predefinida à efetivação de seus pressupostos e necessidades. Até aqui 

já percorremos um bom caminho, definimos como a instituição escolar vem se formando, tratamos de 

demonstrar a definição e os fins da educação básica e mais estritamente do nível médio, nos artigos 35 e 36 da 

lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Agora, nosso enfoque se concentrará 

numa disciplina específica, a filosofia, sua organização, seus objetivos, sua obrigatoriedade em todos os anos do 

ensino médio, a sua identidade e as competências e habilidades a serem desenvolvidas com a apreensão dos 

conhecimentos desta disciplina. Faremos isso no próximo ponto que trata da questão do seu ensino e as 

metodologias a serem utilizadas em sala da aula. 

O papel filosófico e pedagógico desta, enquanto disciplina do nível médio, foi quase sempre questionado. 

No Brasil, a questão da permanência e/ou da ausência da filosofia no currículo escolar protagoniza, mais 

fortemente hoje, devido sua obrigatoriedade, discussões pedagógicas em torno dos assuntos didático-

metodológicos de como se deve ocorrer a educação filosófica no ensino médio. No período colonial, declara 

Alves (2009, p.178): 

 

 

A Filosofia teve sua ‘presença garantida’ na Educação e, apesar de não figurar no ensino 

elementar, teve um papel significativo na formação das classes dirigentes, figurando como área 

obrigatória nos ‘Estudos Superiores’ que, juntamente com a teologia, constituíam a formação de 

‘nível superior’ da Colônia.  

 

 

No período Republicano a filosofia figurava um quadro de “presença indefinida”3; no período ditatorial 

está foi retirada dos currículos do ensino médio com a afirmação de ser possuidora de caráter conservador e 

ligado ao regime anterior. Na Redemocratização aparece de forma controlada, como disciplina optativa, e por 

isso nem todas as escolas a incluíram em seus currículos. Por fim, com a chegada de 1996 a filosofia, com a 

LDB, “[...] a partir da qual se entende que a filosofia passa a ter uma ‘presença inócua’”, ou seja, a filosofia é 

considerada disciplina inofensiva, que não causa dano ao processo ensino-aprendizagem. (ALVES, 2009 p.184). 

Quanto aos objetivos da filosofia no ensino médio, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006, p.29) dizem que: 

 

 

A filosofia deve compor, com as demais disciplinas do ensino médio, o papel proposto para 

essa fase da formação. Nesse sentido, além da tarefa geral de ‘pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’ (Artigo 

2º da Lei nº 9.394/96), destaca-se a proposição de um tipo de formação que não é uma mera 

                                                           
3 A colocação da expressão, presença indefinida, entre aspas, tem o objetivo de enfatizar a presença da filosofia no período 
republicano. 
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oferta de conhecimentos a serem assimilados pelo estudante, mas sim o aprendizado de uma 

relação com o conhecimento que lhe permita adaptar-se ‘com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores’ (Artigo 36, Inciso II) – o que significa, mais que 

dominar um conteúdo, saber ter acesso aos diversos conhecimentos de forma significativa. 

 

 

Ainda no mesmo documento (2006, p.29) encontramos uma observação sobre o objetivo da disciplina 

filosofia no nível secundário do ensino básico. Que não se restringe a acrescentar um mero conhecimento para 

enriquecer intelectualmente os educandos. Lançado mão dos conhecimentos adquiridos, aprofundando os 

saberes apreendidos, desenvolvendo a capacidade de resposta devendo ultrapassar a mera repetição de 

informações adquiridas. Mas, apoiando-se em conhecimentos prévios, aprendendo a desenvolver competências 

fugindo da velha metodologia da memorização. Este ponto sobre o objetivo da filosofia no ensino médio será 

mais bem trabalhado no próximo tópico deste artigo. 

 

 

Ensino de filosofia no nível médio e Metodologias 

 

Nesta segunda parte abordaremos especificamente o ensino de filosofia, sua obrigatoriedade, seu objetivo, 

as metodologias a serem trabalhadas para a realização do proposto nas competências e habilidades. Uma 

discussão advinda da obrigatoriedade da filosofia no ensino médio remete ao profissional que ensinará esta 

disciplina. Pois, como nunca teve lugar garantido no currículo deste nível de ensino, graduados da área humana, 

geralmente professores de história a lecionavam com a finalidade de completar carga horária. Daí questionarmos 

a postura e as metodologias que o (a) docente de filosofia deve assumir. 

O caráter de disciplina obrigatória no ensino médio foi reconhecido pela lei n° 11.684 de 2008 que 

revogou o inciso III do § 1° do artigo 36 da LDB que dizia que ao final do ensino médio o educando deve 

demonstrar “[...] domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania” 

(1996, p.30) e acrescentou o inciso IV no mesmo artigo determinando que: “serão incluídas a Filosofia e a 

Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio”. (2008, p.29). Quanto aos 

objetivos, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2008, p. 29) indicam que: 

 

 

O objetivo da disciplina filosofia não é apenas propiciar ao aluno um mero enriquecimento 

intelectual. Ela é parte de uma proposta de ensino que pretende desenvolver no aluno a 

capacidade para responder, lançando mão dos conhecimentos adquiridos, as questões advindas 

das mais variadas situações. Essa capacidade de resposta deve ultrapassar a mera repetição de 

informações adquiridas, mas, ao mesmo tempo, apoiar-se em conhecimentos prévios. Por 

exemplo, caberia não apenas compreender ciências, letras e artes, mas, de modo mais preciso, 

seu significado, além de desenvolver competências comunicativas intimamente associadas à 

argumentação. Ademais, sendo a formação geral o objetivo e a condição anterior até mesmo ao 
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ensino profissionalizante, o ensino médio deve tornar-se a etapa final de uma educação de 

caráter geral, na qual antes se desenvolvem competências do que se memorizam conteúdos. 

 

 

Subtende-se com isso que o novo componente curricular merece dedicação ímpar quanto as suas 

determinações, as metodologias a serem aplicadas com o intento de colaborar com a construção de indivíduos 

conscientes, capazes de desenvolver talentos, de compreender ciências, letras e artes, formulando assim o 

melhoramento da capacidade de argumentação, fugindo de paradigmas sócio-culturais e do senso comum. 

Tendo em vista a complexidade de ensinar um conhecimento aos alunos do ensino médio, surge uma 

questão pertinente: como ensinar filosofia? Essa pergunta faz com que pesquisadores da área se debrucem sobre 

esse tema tentando formular modos de atuação para docentes e para graduandos em filosofia, alertando para o 

cuidado com a metodologia a ser empregada. Nesse sentido se faz jus apresentar uma proposta de metodologia 

possível de utilização para que ocorra a realização dos propósitos ressaltados nas competências e habilidades a 

serem desenvolvidas com o estudo da filosofia. 

Gallo (2007) apresenta quatro passos didáticos para o trabalho com o conhecimento filosófico: 

sensibilização, problematização, investigação e conceituação.  Segundo Gallo (2007, p.26), “[...] nessas quatro 

etapas, podemos colocar aos estudantes um problema filosófico, para que possam efetivamente fazer o 

movimento da experiência de pensamento”.  

O primeiro passo, a sensibilização tem o papel de chamar atenção para o tema discutido e assim afetar os 

estudantes. Cabe ao docente fazer uso do universo cultural em que os alunos se encontram, e que o tema seja 

uma realidade vivida por eles. No segundo passo, a problematização, o tema se converte em problema, estimula-

se o sentido crítico e problematizador da filosofia, exercita-se seu caráter de indagador. De modo mais simples, 

procura-se tornar o tema em problema e instiga-se os alunos na busca de solução para este. No terceiro passo, a 

investigação, trata de buscar os meios necessários para a solução do problema. Mas, para que haja a investigação 

e esta tenha como característica ser filosófica, deve-se buscar os conceitos na história da filosofia. No último 

passo, a conceituação, procura-se recriar e/ou criar novos conceitos, fazendo assim o movimento filosófico 

propriamente dito, ou seja, a criação de conceitos. 

A metodologia apresentada por Gallo (2007) é de muita valia e de grande estímulo ao desenvolvimento 

das competências e habilidades buscadas com a filosofia, pois perpassa todos os modos pelo qual este 

conhecimento é construído, quer dizer, tomado um problema e incitados em solucioná-lo buscamos meios para 

tanto e por fim, conceituamos a (s) causa (s), ou uma possível solução a tal problema. 

Para que o projeto filosófico se torne realidade, é de indispensável importância os métodos utilizados pelo 

docente para estimular e auxiliar os alunos na empreitada filosófica. Sobre a vocação deste tipo de professor, 

Matos (2002, p. 266) afirma: 
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A ‘vocação pedagógica’ que se espera do professor de filosofia destina-se a ‘despertar os jovens 

para a reflexão filosófica’ e a transmitir o legado da tradição e o gosto pelo pensamento 

inovador, crítico e independente. 

 

 

Lidar com a filosofia não é algo fácil, mas também não impossível. Conhecer a história da educação de 

nosso país nos auxilia na busca por melhorias e propor caminhos para solucionar os problemas advindos desta. 

Rondon (2010, p.170) no artigo transmite-nos uma mensagem de otimismo:  

 

 

Cabe a cada um de nós, como professor/intelectuais/filósofos, partindo desses princípios, dar 

conteúdo objetivo a eles dentro de cada sala de aula, cada escola, cada bairro e cada cidade, 

procurando estabelecer os obstáculos que limitam a possibilidade de uma educação 

emancipatória. Perseguir-nos-ão sempre as perguntas do ‘por que’ ‘o que’, ‘como’ e ‘onde’ 

ensinar, sem uma resposta única possível, pois a cada desafio, a cada nova situação, as perguntas 

retornarão buscando novas respostas. 

 

 

Com isso, crio a mesma expectativa que um pensador alemão tinha sobre a educação, que: “talvez ela se 

torne sempre melhor e cada uma das gerações futuras dê um passo a mais em direção ao aperfeiçoamento da 

humanidade” (KANT, 2006. p.16). À medida em que a educação se torna melhor as gerações futuras se 

direcionam ao aperfeiçoamento da raça humana, ou seja, o homem é o que a educação faz dele.  

 

 

Considerações Finais 

 

Portanto, a presença da filosofia no ensino médio enfrentou diversos entraves e ditames, todavia 

quebrando paradigmas e se fortalecendo quanto a sua necessidade. Conquista alcançada com a sua 

obrigatoriedade na LDB. Agora devemos fazer com que o ensino de filosofia se efetue, seguindo os documentos 

norteadores de seu ensino. Buscando formar cidadãos críticos, reflexivos e conscientes de sua influência social. 

Frente a essa colocação, podemos concluir esse trabalho aqui afirmando que os objetivos para tanto foram 

alcançados, mas que a confirmação de sua eficácia se perceberá na realização da prática docente, e os efeitos se 

mostrarão na sociedade em formação, ou seja, chegar a inferir que o propósito de crescimento intelectual, social, 

de indivíduos críticos-reflexivos e conscientes, se fará no futuro. 
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Introdução 
 

A extensão universitária é uma ação que busca aproximar universidade e comunidade e no âmbito do 

ensino superior, refletir sobre a função social dos espaços de formação e da atuação profissional, possibilitando 

aos licenciandos repensar as dimensões e habilidades da prática docente. É a oportunidade para os que dela 

fazem parte, de conhecer outras realidades, observar, diagnosticar e intervir em setores e lugares que precisam 

do conhecimento cientifico para melhorarem. A finalidade do projeto de extensão em economia solidária é 

partilhar saberes a partir dos locais de produção, acompanhando o cotidiano da associação de catadores de 

material reciclável- ASCAMARCA-, e propondo atividades de educação popular que auxiliem na melhoria das 

condições de trabalho e de vida. JAZINE (2004) define a extensão segundo estes termos:   

 

 

Diante dessa nova visão de extensão universitária, esta passa a se constituir parte integrante da 
dinâmica pedagógica curricular do processo de formação e produção do conhecimento, 
envolvendo professores e alunos de forma dialógica, promovendo a alteração da estrutura rígida 
dos cursos para uma flexibilidade curricular que possibilite a formação crítica. (JAZINE, 2004,  
p. 2) 

 

 

O projeto de extensão Formação em Economia Solidária teve início em março de 2014, e conta entre os 

bolsistas participantes do projeto com licenciandos dos cursos de pedagogia e matemática, que assumiram a 

proposta de rediscutir os processos de educação, também sob a perspectiva da educação popular. Os currículos 

que preparam professores de pedagogia e matemática possuem certa orientação para a formação de educadores 

que atuem nos espaços escolares. Salas de aula, conteúdos, planejamentos, didáticas, são os instrumentos e 

conteúdos que qualificam e habilitam nossa formação. No entanto, percebemos que há ainda uma lacuna nesta 

proposta de formação quanto aos espaços não escolares. Os espaços de atuação social do educador que são 

requisitados por organizações não governamentais, empresas e instituições de ensino técnico e superior, ainda 

não são suficientemente contemplados nos currículos. A atuação da extensão está localizada na comunidade, nas 
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associações de catadores, entre aqueles que estão excluídos dos signos da inclusão – escola, consumo, emprego 

formal - e que nos fazem refletir que para ser educador é necessário manter conexão com os problemas sociais 

que circundam a escola e perpassam a aprendizagem. Os professores e cursos das ciências exatas sentem-se, em 

sua maioria, distantes dos temas que tratam da cidadania e da inclusão social e econômica. É como se pairasse 

sobre nós, a interpelação de que estas questões são problemáticas de outros; dizem respeito aos demais 

professores, quase nunca àqueles que tratam da matemática. As ações, programas e projetos de extensão, nos 

permitem repensar esta proposta de identificação, e perceber que podemos educar em diferentes áreas e associar 

aos conteúdos da matemática outros conteúdos, de outras áreas disciplinares, e aprender com elas. A educação 

popular, igualmente distante de nossa formação, enquanto eixo metodológico do projeto de extensão possui em 

Paulo Freire sua maior referência; com ele aprendemos que “faz parte da natureza da prática docente a 

indagação, a busca, a pesquisa” (FREIRE, 1996). 

Ao encontrarmos as realidades sociais da associação de catadores de material reciclável, tratamos sobre 

temas que dizem respeito à educação ambiental, aos tipos de desenvolvimento local e territorial, ao destino e 

tratamento do lixo nas cidades e do trabalho de coleta seletiva implantado nos municípios do estado do Rio 

Grande do Norte. A economia solidária é o movimento social que propicia rever os princípios que geram 

exclusão, consumo e desigualdade social. As associações e cooperativas que se organizam de acordo com as 

práticas e princípios da economia solidária são orientadas por processos de educação que reeducam o indivíduo 

e as comunidades sob uma lógica distinta do capitalismo contemporâneo. Estes princípios são a autogestão, a 

cooperação, a viabilidade econômica, a solidariedade. A relação do projeto de extensão com a educação esta na 

possibilidade de aprofundar espaços não contemplados pelo currículo que formam professores, e permitir-nos 

reconhecer a atuação dos educadores de maneira mais completa; capaz de interligar disciplinas, conteúdos e 

metodologias diversas. 

 

 

A extensão e a formação do professor de matemática 

 

Sabemos que a Matemática vem sofrendo nos últimos anos mudanças significativas quanto às questões 

voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. Impulsionada pelas modificações na ciência, na tecnologia e nas 

metodologias de ensino que tratam sobre a cognição e as formas de aprendizagem, a matemática tradicional 

baseada na repetição e na reprovação abre espaço para novas metodologias e oportuniza ao professor de 

matemática, o uso de novas práticas na condução do processo de ensino. D’AMBROSIO (2009) ao tratar sobre 

este assunto, explica: 

 

 

Hoje a matemática vem passando por uma grande transformação. Isso é absolutamente natural. 
Os meios de observação, de coleção de dados e de processamento desses dados, que são 
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essenciais na criação matemática, mudaram profundamente. Não que se tenha relaxado o rigor, 
mas sem dúvida, o rigor científico hoje é de outra natureza. (D’AMBRÓSIO 2009, p. 58).  

 

 

Assim, discutir sobre didática, novas concepções de ensino, não torna a matemática menos rigorosa – algo 

que lhe é tão caro – mas inaugura a possibilidade de torná-la acessível; de democratizar conteúdos e aplicações 

até então, para a maioria dos alunos nas escolas, inacessível por sua incompreensão ou elitismo. Ao 

compreender a importância pedagógica e política de tornar a matemática acessível a todos, como qualquer outro 

conhecimento ou disciplina, não se torna difícil entender a função da extensão na formação dos licenciandos na 

universidade e nas comunidades e associações que atuamos. O papel do professor não se reduz à sala de aula. 

Ele esta associado à vida da escola e da comunidade na qual a escola esta inserida; não se trata, portanto, de 

lecionar e sentir-se responsável apenas por uma matéria. Por sua matéria. Mas de reconhecer que  o aluno é um 

indivíduo indiviso, e para que aprenda é necessário tratá-lo de forma completa: entender as dificuldades 

familiares, econômicas, emocionais e ajudá-lo a superá-las. 

O professor das ciências exatas precisa aprender a incorporar em sua prática docente, o diálogo com 

outras áreas, que não o tornam menos competente naquilo que deve propor, mas conectado a esta dimensão 

maior da aprendizagem que exige competências múltiplas; entre elas, conteúdos de áreas que muito pouco foram 

exploradas em sua formação. Destacamos na execução: a didática, a ludicidade, a gestão ambiental e a cidadania. 

Todos estes temas são vistos na prática pelos projetos e programas de extensão. A extensão representa para nós 

a oportunidade de rever em nossa formação docente, os espaços de atuação do professor, e incluir 

conhecimentos interdisciplinares pouco assimilados durante a universidade. 

A formação acadêmica que transita pela extensão passou a ser vista de maneira integrada, onde 

interdisciplinaridade, cidadania, problemas sociais e afetivos, são parte das preocupações da atividade docente. 

Acompanhar as atividades de uma associação de catadores de material reciclável – algo tão impensado para um 

professor de matemática – revelou-se uma possibilidade de enxergar os problemas econômicos das famílias em 

situação de vulnerabilidade, a reconhecer e apoiar os esforços de categorias em situações de exclusão e de 

repensar o papel da escola e do professor no conjunto dos temas e ações que falam da cidadania. Permitiu-nos 

pensar sobre a cidadania. Segundo BAIRRAL (2009):  

 

 

O professor é um profissional que deve constantemente aprender a aprender e refletir 
criticamente sobre sua prática. Assim, o desenvolvimento profissional deve, dentre outros, ser 
fruto da reflexão sobre a ação, da capacidade de explicitar os valores das escolhas pedagógicas, 
do enriquecimento de ações coletivas, da consciência das múltiplas dimensões sociais e culturais 
que se cruzam na prática educativa escolar, de modo a tornar os docentes cada vez mais aptos a 
conduzir um ensino adaptado às necessidades e interesses de cada aluno e a contribuir para a 
melhoria das instituições educativas. (BAIRRAL 2009, p.121). 
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Sendo assim, vemos que não importa sua área de formação, somos todos educadores e temos que atuar 

como tais, independente da área de formação; humanas, sociais, exatas. O projeto de extensão tem 

proporcionado ao licenciando/bolsista em matemática incluir-se nesta outra maneira de pensar a docência, 

replanejar sua atuação, preparando-nos para atuarmos em escolas que requerem educadores interdisciplinares, 

dialógicos e sem medo de recriarem sua própria prática. Se por um lado, a relação da extensão com a formação 

universitária, não é difícil de ser estabelecida – embora nova em nossa área – menos simples é tratar sobre os 

temas que emergem da atividade dos catadores de material reciclável e nossa formação específica. Passaremos a 

descrever a relação da educação com os espaços de trabalho e posteriormente, quais aspectos desta relação 

contribuem para a formação do professor de matemática.  

 

 

A relação educação e trabalho nas associações de economia solidária 

 

As práticas de educação das associações e grupos informais que se organizam sob a perspectiva da 

economia solidária acontecem em espaços distintos da escola. São práticas sociais do cotidiano e envolvem 

relações de ensino-aprendizagem, saberes próprios às comunidades e grupos locais. A educação neste sentido é 

o que acompanha a vida cotidiana, aquilo que cada pessoa é capaz de ensinar e de aprender com o outro; 

característica específica das associações populares.  

A economia solidária como proposta de educação articula a relação educação e trabalho. Esta relação se 

estabelece pelo trabalho quando a produção é organizada de forma coletiva, autogestionária e se constitui em 

alternativa de inclusão produtiva de desempregados e subempregados em associações e cooperativas. Também 

inclui a educação quando procura formar pessoas para o desenvolvimento sustentável e socialmente justo, para a 

qualidade de vida, o consumo ético e solidário, a autonomia e a emancipação. Esta outra forma de pratica 

econômica vivenciada pela economia solidária apenas se sustenta pelo fomento de outra forma de pensamento, 

de educação (SINGER, 2002). É preciso então entender como práticas que educam para novas formas de 

trabalho, especialmente o coletivo, geram estratégias de inclusão social e econômica em associações. Na área da 

educação há um bom número de linhas de pesquisa que se dedicam à investigação dos espaços formais, 

escolares, seus conteúdos e práticas formativas. Cursos e currículos de licenciaturas possuem a maior parte de 

seus componentes curriculares voltados para os espaços formais da educação: escolas, institutos, universidades. 

São poucos os projetos ou programas de extensão que se dedicam a observar e intervir sobre as práticas 

pedagógicas, conteúdos e métodos, dos espaços não-formais de educação organizados ao redor da inclusão 

social e produtiva.  

Há três aspectos que tornam este projeto de extensão enriquecedor para a formação de professores. O 

primeiro aspecto é a constatação de que a realidade comum que confronta aqueles que participam de associações 

populares é o desemprego e/ou a precarização do trabalho. Esta realidade estimula o crescimento de atividades 
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produtivas associadas e facilita o processo de inclusão produtiva. É necessário analisar quanto estes espaços de 

produção se constituem em alternativas de inserção social e desenvolvimento local sustentável e quanto à 

educação pode contribuir com eles.  

O segundo é a constatação de que associações por si só, não geram uma outra economia que negue o 

capital e de forma automática acabe com o desemprego. O valor destas experiências coletivas que se organizam 

para produzir, distribuir, comercializar, consiste na prática educativa da autogestão, e nos acréscimos (valores, 

conhecimento, autonomia) de aprendizado pessoal e coletivo que trazem para as pessoas envolvidas. Há uma 

pedagogia própria da autogestão. Aprender a gerir grupos, associações, cooperativas é aprender a gerir as 

próprias lutas. É adquirir pela educação a capacidade de emancipar-se do ciclo da pobreza, da dependência.  

O terceiro aspecto é que cada experiência de formação de grupo ou associação, por mais simples que seja, 

vai ensinando os indivíduos a dirigirem suas atividades, a aprender o que significa a solidariedade que se opõe à 

competição capitalista, e a se incluir coletivamente.Trabalhar coletivamente ensina a viver e a se ver como parte 

de lutas coletivas. Ao capacitar-se para aprender como se organiza uma associação, aprende-se um caminho de 

pensamento livre, autônomo, baseado na igualdade entre as pessoas e no sentido de bem comum. De uma certa 

forma, aparece, também, como ensaios da sociedade que se quer estabelecer pela educação. O conhecimento 

que surge destes locais de produção associada representa a partilha dos saberes de cada um, o crescimento de 

cada um, como uma experiência diferente dos espaços de trabalho subordinado, ou do conhecimento científico, 

onde a competição estimula o acúmulo de saber individual, sem a partilha. As ações de extensão neste campo 

aproximam as categorias de educação e trabalho e procuram entender como o trabalho associado se articula a 

processos de educação, produzindo estratégias de inserção social. Analisar a dinâmica destes espaços de 

economia solidaria e suas práticas educativas podem ampliar as alternativas do trabalho pedagógico, e gerar 

dados que confirmem ou invalidem a hipótese de que nos locais de produção coletiva são construídas novas 

práticas de educação; mais justas e solidárias. Ao não separar educação e trabalho, a economia solidária afirma 

que trabalho e processo educativo se dão em um mesmo tempo, e é esta relação e suas práticas que enriquecem 

a docência.  

 

 

Considerações finais 

 

A experiência pedagógica dos educadores da educação formal (escolas) esta longe dos locais de produção, 

de comercialização, das associações e acreditamos que se forem relacionados à formação de professores 

poderiam ser alternativas de inclusão social e/ou econômica aos pais de alunos desempregados das escolas 

públicas, aos jovens e adultos da Educação de Jovens, Adultos e às mulheres que participam dos programas 

sociais. Acreditamos que o educador de qualquer disciplina possui responsabilidade frente aos problemas que 

perpassam toda a escola e a comunidade na qual esta inserida.  
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Aproximar educação e trabalho desta forma é entender que o trabalho associado se articula a processos de 

educação e é estratégia de desenvolvimento local sustentável. Entender a dinâmica destes espaços de economia 

solidaria para o educador é ampliar as alternativas do trabalho pedagógico, é gerar estimulo à produção coletiva 

/associada, é aproximar as alternativas de trabalho e inclusão econômica dos jovens, adultos e mulheres em 

formação escolar e profissional, é afirmar que os locais nos quais se educa podem ser locais onde se produz. A 

economia solidária não separa espaços de educação e de trabalho. Os locais em que se educa para a economia 

solidaria são aqueles nos quais se trabalha, se produz. Trabalho e processo educativo se dão em um mesmo 

tempo, e esta é a formação que experienciamos através do projeto de extensão em Economia solidária. 

Aprendemos pelo cotidiano das associações a deixar que os conteúdos da autogestão gerem um processo de 

educação voltado para a autonomia e para a solidariedade. 

Concluímos que as atividades da extensão universitária permitem intervir nos espaços de exclusão social, 

onde a educação e seus processos auxiliam a construir formas de viver, de produzir, de empoderar-se. A 

formação inicial dos professores, sobretudo aqueles das ciências exatas, possuem por estes programas e projetos 

extensionistas a possibilidade de mudar princípios pessoais ligados ao individualismo, a competição e assumir 

outros valores em torno da solidariedade, democracia, cooperação. A solidariedade e a autogestão são os 

princípios valorativos e de educação que caracterizam a economia solidária em oposição ao individualismo e à 

competição. O exercício da igualdade e da solidariedade presente nas associações ajudam aos educadores 

refletirem sobre a  democratização das relações de ensino e aprendizado, e este aspecto parece essencial à nossa 

formação. 
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE: 
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Introdução 
 

Em meio às transformações tecnológicas e culturais pelas quais passa nossa sociedade procuramos através 

da execução de uma ação de extensão observar a importância da universidade enquanto lugar de formação, e a 

relação do conhecimento produzido em seu interior com as comunidades escolares. Não sendo uma prática 

nova, a extensão permite, além da interação comunidade/universidade, a troca e a ressignificação dos saberes 

que são produzidos nos espaços acadêmicos e sociais. O que faz sentido para a comunidade escolar com relação 

ao saber da matemática, é encontrar os significados cotidianos que a matemática possui, e assim conseguir 

aprendê-la e valorizá-la. Como consequência da configuração da sociedade contemporânea, temos um perfil de 

educando muito mais questionador com relação às gerações anteriores, e que no conjunto de suas indagações, 

quer saber sobre a utilidade e o significado dos métodos de ensino da matemática e, sobretudo, que função tem 

no cotidiano das comunidades. Para responder a estes questionamentos, desenvolveu-se uma ação de extensão 

denominada “O Dia da Matemática” na qual se procurou demonstrar que é possível fazer interagir os conteúdos 

científicos das ciências exatas com os saberes cotidianos que perpassam a comunidade escolar. 

O objetivo era colocar em questão o processo formativo para a matemática, destacando a importância da 

relação teoria/prática, desenvolvendo nos alunos da licenciatura envolvidos na ação de extensão, preocupações 

com competências de ensino que precisariam estar além do domínio de fórmulas e resolução de exercícios. Esta 

postura exigiu de cada um romper com uma cultura na qual a matemática desponta como um conhecimento de 

difícil aprendizado, que gera sentimento de repulsa e/ou negação de sua importância entre as aprendizagens 

desenvolvidas na escola. 

Dessa forma, desenvolver metodologias, atividades, se faz necessário no atual cenário em que se encontra 

a educação de nosso país. Dentro dessa temática, durante a disciplina de estágio supervisionado em matemática, 

desenvolve-se uma atividade de caráter extensionista na comunidade escolar, no caso, a escola onde se realizou o 

estágio. O que se pretendeu, foi averiguar as contribuições que uma prática diferente, seria capaz de realizar 

dentro da escola a partir de uma visão de matemática divertida e interativa, onde se compreende a história que 
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2 Voluntário do Projeto de Extensão Formação em Economia Solidária PROEXT 2013 CAPES/MEC. Graduado em Matemática. E-
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constrói os números, as contribuições para as civilizações e para o desenvolvimento da sociedade até os dias 

atuais. 

 

 

Extensão Universitária 

 

A extensão universitária é o espaço onde se aproximam licenciandos e professores universitários da 

comunidade. Entendemos que no processo de se fazer a extensão, pode-se promover a educação matemática na 

comunidade e, consequentemente, podem surgir reflexões sobre a formação dos profissionais da área da 

matemática e o papel que cabe a cada um, na busca de um ensino melhor, mais dinâmico e produtor de 

conhecimentos. 

Na realização do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX), onde se discutiu a Política Nacional de Extensão, se definiu a extensão universitária como 

“processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade” (PNE, 2007, p.17) 4. 

No mesmo sentido de suas conceituações, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional contempla 

que: 

 

 

A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 
acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 
submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a 
troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização 
do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 
Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 
Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. (LDB 1996) 

 

 

Com isso, vê-se que o papel da extensão se dá por uma ligação entre universidade e comunidade, 

processo interativo, que possibilita troca de saberes; estes saberes são proferidos a partir da visão prática e 

teórica de mundo que cada um possui. Além da função educacional, o Plano Nacional de Extensão 

Universitária, define extensão da seguinte forma: 

 

 

Como prática acadêmica interligada à Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, 
com as demandas da maioria da população, possibilitando a formação profissional cidadã e se 

                                                           
4 Política Nacional de Extensão. Disponível em www.renex.org.br  

http://www.renex.org.br/
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credenciando, cada vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do 
conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes (PNE 2001, 
p.7)  

 

 

Situados neste processo de desenvolvimento do saber, vê-se que ir além dos muros da universidade, das 

paredes da sala de aula, firma antes de qualquer coisa um compromisso social da universidade com a 

comunidade, e ao mesmo tempo, incrementam-se a qualificação, a formação universitária e a relação entre 

estudantes universitários e comunidade.  

 

 

Estágio Supervisionado e suas contribuições na formação docente  

 

Durante o período de formação inicial nas licenciaturas é obrigatório o cumprimento das horas de estágio 

curricular, que devem ser a experimentação das práticas docentes realizadas no ambiente escolar. Dessa forma, é 

importante entender o estágio enquanto momento privilegiado de relacionar teoria e prática, e ensaiar sob o 

olhar e contribuições dos supervisores posturas e processos que qualifiquem melhor a relação ensino-

aprendizagem. 

Refletindo acerca deste processo, tem-se que: 

 

 

O processo de formação do professor é contínuo, inicia-se antes mesmo do curso de graduação, 
nas interações com os atores que fizeram e fazem parte de sua formação. E este processo sofre 
influência dos acontecimentos históricos, políticos, culturais, possibilitando novos modos de 
pensar e diferentes maneiras de agir perante a realidade que o professor está inserido. (Passerini 
2007 apud JANUARIO, 2008, p.2)  

 

 

O autor coloca que o processo de formação do professor é continuo e que se inicia antes mesmo de se 

escolher ser professor; está identidade é construída pelos modelos de professores que fizeram parte da formação 

escolar de cada um. A figura abaixo mostra um dos momentos de avaliação do estágio que nos ajudaram a 

construir nossa identidade docente:  
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Figura 1: Alunos participando do momento sobre história da matemática 

 

 

 

Figura 2: Professor da escola fala sobre a experiência do Dia da Matemática 

 

 

O momento do estágio possivelmente é um destes momentos que estas construções identitárias aparecem. 

Via de regra, constata-se certa resistência à possibilidade de escolher ser professor de matemática, quer seja pela 

dificuldade em aprendê-la reforçada pelo modelo do professor que reprova em massa; quer pela aparência de 

inutilidade da disciplina também reforçada pela ausência de relação com o cotidiano dos educandos. A ausência 

de significado na aprendizagem é o que perpassa o clássico tradicionalismo do ensino da matemática. O estágio 

curricular obrigatório é então este espaço para recriar e resinificar estas concepções. Andrade esclarece: 

 

 

[...] o Estágio, uma importante parte integradora do currículo, a parte em que o licenciando vai 
assumir pela primeira vez a sua identidade profissional e sentir na pele o compromisso com o 
aluno, com sua família, com sua comunidade com a instituição escolar, que representa sua 
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inclusão civilizatória, com a produção conjunta de significados em sala de aula, com a 
democracia, com o sentido de profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe 
compete. (ANDRADE 2005,p.2)  

 

 

Ao atuar no estágio podemos desenvolver uma visão crítica do que é ser professor, das práticas 

docentes, metodologias de ensino, e de forma prática e real, encontramos a possibilidade de reformular 

conceitos e posturas que até então, compõe nossa própria identidade docente. Para parte considerável dos 

alunos de nossa turma de matemática, o estágio representou a obrigatoriedade de ensinar, sem que nada de novo 

fosse produzido através deste encontro. Para outra parte na qual nos enquadramos, significou perceber as 

ausências metodológicas que incentivassem a criatividade dos educandos, as múltiplas carências da escola (de 

material, de professor formado na área) e da inexistência de sentidos que permeavam a relação ensino-

aprendizagem. 

 

 

Dia da matemática: a proposta da ação de extensão na comunidade escolar 

 

Durante o estágio curricular obrigatório percebemos as principais dificuldades na aprendizagem da 

matemática, sobretudo pelo reforço de uma prática docente voltada para os aspectos quantitativos da matéria, o 

excesso de fórmulas e repetição de exercícios. Se o quantitativo era o aspecto central reforçado, não percebemos 

a valorização dos aspectos qualitativos, tais como: a história da matemática, seus usos cotidianos, a ludicidade e 

o uso de jogos possíveis para sua aprendizagem, entre outros aspectos. Percebemos que era necessário ampliar o 

universo de compreensão da matemática, diversificar os métodos de ensino, cujo objetivo era resinificar a 

relação dos educandos com a matéria e por consequência, de toda comunidade escolar com o ensino da 

matemática.  Para os professores da escola, a relação de vazio que era estabelecida com a matéria devia-se aos 

conteúdos elencados no livro didático, que ao serem ministrados não levavam à relação de significado que 

buscávamos. A sensação era de que os conteúdos precisam ser cumpridos, e para serem cumpridos, não se podia 

incluir no tempo escolar da sala de aula propostas criativas de ensino, uso de jogos e outros recursos que 

estabelecessem relações com o cotidiano e melhorassem a aprendizagem por parte dos educandos. Sobre este 

aspecto, D´Ambrosio argumenta: 

 

 

Uma das grandes preocupações dos professores é com relação à quantidade de conteúdo 
trabalhado. Para esses professores o conteúdo trabalhado é a prioridade de sua ação pedagógica, 
ao invés da aprendizagem dor aluno. É difícil o professor que consegue se convencer de que o 
objetivo principal do processo educacional é que os alunos tenham o maior aproveitamento 
possível, e que esse objetivo fica longe de ser atingido quando a meta do professor passa a ser 
cobrir a maior quantidade possível de matéria em aula (D´AMBROSIO 1989, p.1).  
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As aulas de matemática eram dadas sem que situações problemas fossem criadas, e a partir delas surgissem 

a curiosidade de resolver ou solucionar problemas. Não havia o desafio, a alimentação da curiosidade e portanto, 

no processo de ensino da matemática escolar, inexistiam situações vivencias de investigação, de exploração, de 

descobrimento. A ação de extensão surgiu a partir das constatações de dificuldade do professor de matemática 

da escola e dos educandos em aprendê-la. Pensamos em requalificar o espaço de ensino da matemática através 

de uma proposta de interação entre a comunidade e a universidade, através de um conjunto de proposições, 

entre elas, a ação extensionista que chamamos “Dia da Matemática”. Abaixo algumas fotos que ilustram a 

realização deste Dia:  

 

Figura 3 - Oficina de Materiais 

 

 

 

Figura 4 - Participantes da oficina de tangrans e sólidos geométricos 
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O processo de elaboração da extensão reuniu as observações feitas pelos estagiários, o relato das 

dificuldades de ensino pelo professor da disciplina, as sugestões metodológicas dos professores orientadores do 

estágio da universidade e os coordenadores pedagógicos da comunidade escolar. As ideias sinalizavam a 

necessidade de relacionar a matemática ao cotidiano dos educandos, a explorar as possibilidades lúdicas e 

desafiadoras que despertassem a curiosidade e o desejo de solucionar situações problemas. A história da 

matemática foi o primeiro ponto a ser elencado nesta proposta de ação e extensão, seguida da representação 

sobre a origem dos números e o papel da matemática na organização do tempo e das pessoas desde as idades 

mais antigas da história do homem. Os sistemas de numeração modificaram-se ao longo do tempo e torná-lo 

compreensível também a partir da história, gerava a produção de significado e interdisciplinaridade que 

desejávamos. 

Definidos os temas geradores da matemática e suas possibilidades de abordagem, passamos à confecção 

dos jogos matemáticos que seriam utilizados em oficinas pedagógicas voltadas para toda comunidade – 

educandos, professores de matemática e demais disciplinas, coordenadores e familiares. Os temas foram 

pensados sob a forma de oficinas, e as oficinas distribuídas em salas de aula de acordo com as séries de ensino 

do fundamental menor até o maior. O foco era ampliar o conhecimento da matemática para aplicações até então 

não utilizadas pela escola: jogos, brincadeiras, desafios, softwares. A ação de extensão transcorreu durante todo 

o dia, e conseguiu destituir da matemática a herança de inutilidade e aversão adquiridas durante seu aprendizado 

na escola. A comunidade principalmente representada pelos educandos, envolveu-se ativamente nas oficinas e a 

execução da proposta realizada por estagiários, professores universitários e os professores de matemática da 

escola levou à percepção de que coletivamente era possível repensar a formação do professor e sua concepção 

de docência. Embora não seja nova esta descoberta, ela tornou-se nova em nossa experiência de formação de 

professores de matemática e ajudou-nos a romper com barreiras estabelecidas no âmbito das ciências exatas; a 

de que é possível tratar pedagogicamente conteúdos próprios às ciências duras e que incluir o desafio, a 

ludicidade e os jogos no ensino da matemática não retira o tempo dedicado aos conteúdos elencados pelo livro 

didático, mas potencializa o aprendizado da criança e do adolescente trazendo novo significado. 

 

 

Considerações finais 

 

Freire (2006) em uma de suas obras, ressaltou que era importante na prática de formação docente, que não 

se aprendia a pensar certo por iluminação ou mera leitura das teorias intelectualizadas. Este pensar certo era 

fruto da interação, da “comunhão” – expressão freiriana – entre os educadores em formação e o educador 

formador. De nossa parte, acrescentamos que está comunhão com a comunidade escolar representada pelos 
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membros da escola, tornou-se o terceiro elemento formador essencial para a construção da identidade docente. 

Não apenas revalorizávamos as observações do estágio curricular obrigatório, mas descobríamos na extensão o 

espaço novo de formação que completava a formação inicial. Apenas o ensino não dava conta de estabelecer o 

contato entre a universidade e a comunidade. É necessário ir além de nossos muros e na comunhão com tantos 

outros, cumprirmos uma das finalidades da extensão que é a troca de saberes a partir dos locais em que são 

produzidos.  

Se a universidade forma, também formam a escola e a comunidade e no confronto de nossas 

possibilidades com as dificuldades das relações de ensino-aprendizagem da matemática foi possível relacionar o 

ensino e a extensão, em uma mesma proposta. Um último aspecto que destacamos no relato desta ação foi o 

caráter de inovação e aproximação que a ação de extensão proporcionou. Até então, a comunidade escolar 

nunca havia parado para repensar o ensino da matemática. Logo a matemática que gerava tantas desistências e 

reprovações. Algo muito importante neste processo das atividades, foi a presença dos alunos, de todos os 

professores, funcionários e pais. Essa aproximação deu início a um novo marco naquela escola que nunca tinha 

realizado nenhuma atividade que trabalhasse com matemática. Essa participação de todos, reforça o quão é 

necessária esta articulação entre escola/universidade/comunidade, e entender que juntas podem propiciar 

momentos onde conhecimentos são partilhados e construídos. 

Percebemos pela realização da ação de extensão que aprender a ser professor é um processo permanente, 

que se inicia antes mesmo da universidade, perpassa as experiências de admiração e decepção, identificação e 

rejeição de perfis de magistério. Os espaços de formação são múltiplos, portanto. Compreender este processo 

foi possível especialmente pela execução da proposta de intervenção na comunidade escolar. Assim, 

compreendendo o processo que nos faz redescobrir a docência, vivenciamos na prática a construção do saber 

profissional coletivo, dividimos o saber matemático que possuímos, e transformamos as concepções de rejeição 

que se associam ao estudo da matemática. 

A finalidade da ação de extensão enquanto intervenção na comunidade e possibilidade de troca de saberes 

dados a partir dos lugares em que são produzidos, foi alcançada ao final do dia e das atividades realizadas. 

Avaliamos que as inovações pedagógicas não são tarefas irrealizáveis, tão pouco estranhas ou alheias aos 

conteúdos e as metodologias aplicáveis à matemática; que o novo é questão de disponibilidade para refazer 

práticas e conceitos sedimentados quanto ao ensino, a aprendizagem; e sobretudo, que apenas o período do 

estagio curricular obrigatório, embora importante, não pode ser o único espaço de formação do educador. As 

experiências formativas são enriquecedoras à medida que se diversificam e a extensão é esta possibilidade de 

aumentar os momentos e espaços de formação. 
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