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RESUMO

O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  o  de  analisar  os  aspectos  metodológicos  e  a  educação

CTS/CTSA no desenvolvimento do projeto de Filosofia  Semear e Colher Cidadania para a

educação básica no ensino  médio,  realizado no Campus Linhares  do Instituto  Federal  do

Espírito Santo, investigando os movimentos sociais representados no tempo e espaço escolar.

O projeto escolar envolveu 36 (trinta e seis) estudantes da turma de 4.º ano do curso técnico

em Administração,  integrado ao  ensino médio,  abordando atividades  pedagógicas  como a

constituição dos grupos de trabalho, estudos sobre as temáticas dos movimentos sociais, aulas

expositivas com debates e um seminário final para apresentação dos estudos desenvolvidos.

Tratou-se  de  uma  investigação  qualitativa,  cujos  dados  foram  produzidos  a  partir  de

observações,  rodas de conversas,  entrevistas,  relatos orais,  além de estudos realizados em

periódicos e livros da área de educação/educação em Filosofia. Os aspectos metodológicos

foram analisados com base na Pedagogia da Libertação de Paulo Freire e na Filosofia da

Libertação de Enrique Dussel. A educação não formal foi tratada consoante à concepção de

Gohan. Os aspectos da educação CTS/CTSA e da sustentabilidade foram fundamentados em

Glen Aikenhead, Wildson Santos, Décio Auler e Sidnei Leite. Também foram analisados os

aspectos  sociofilosóficos  pela  ótica  da  metodologia  fenomenológica.  A partir  da  prática

pedagógica foi  possível  perpassar  por  conteúdos programáticos  de Filosofia,  por  meio  da

investigação dos coletivos sociais atuantes no Ifes- Campus Linhares. A análise preliminar dos

resultados indica que, o projeto escolar de Filosofia com enfoque CTSA, apresenta sólidas

articulações com a perspectiva da Filosofia da Libertação e a Pedagogia da Libertação. Ao

final,  foi  possível construir  um produto educacional voltado para professores da educação



básica,  que desejarem desenvolver práticas pedagógicas, dialogando com as temáticas dos

movimentos sociais.

Palavras-chave:  Ensino  de  Filosofia.  Educação  Básica.  Questões  Sociais.  Educação

CTS/CTSA. Pedagogia da Libertação. Filosofia da Libertação.
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ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the methodological aspects and the STS/STSE

education in the development of the Philosophy project "Sow to get Citizenship" for basic

education in high school, held at the Linhares Campus of the Federal Institute of Espírito

Santo,  investigating  the  social  movements  represented  in  school-time-space.  The  school

project involved 36 (thirty-six) students of 4th grade class of the secondary technical course in

administration,  integrated  into  high  school,  addressing  pedagogical  activities  such  as  the

establishment of working groups, studies on the issues of social movements, lectures with

debates and a final seminar to present the studies developed. It was a qualitative research,

whose data were produced from observations, interviews with focus groups, oral reports, as

well as studies in periodicals and books in the area of Education/education in Philosophy. The

methodological  aspects  were analyzed based on the  Pedagogy of  the  Liberation  of  Paulo

Freire  and in the Philosophy of Liberation of  Enrique Dussel.  Non-formal  education was

treated  according  to  Gohan's  conception.  The  aspects  of  STS/STSE  and  sustainability

education were grounded in Glen Aikenhead, Wildson Santos, Décio Auler and Sidnei Leite.

The sociophilosophical aspects from the perspective of the phenomenological methodology

were  also  analyzed.  From  the  pedagogical  practice  it  was  possible  to  pass  through

programmatic  contents of Philosophy, through the investigation of active social  groups in

Ifes-  Campus Linhares.   The  preliminary  analysis  of  the  results  indicates  that  the  school

project of Philosophy with a STSE approach presents solid articulations with the perspective

of the Philosophy of Liberation and the Pedagogy of Liberation. At the end, it was possible to



build  an  educational  product  aimed at  teachers  of  basic  education,  who wish  to  develop

pedagogical practices, dialoguing with the themes of social movements. 

Keywords:  Teaching  Philosophy.  Basic  Education.  Social  Issues.  Education  STS/STSE.

Pedagogy of Liberation. Philosophy of Liberation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MEMORIAL

O presente memorial foi elaborado seguindo as orientações de

[...]  o  memorial  constitui,  pois,  uma  autobiografia,  configurando-se  como  uma
narrativa  simultaneamente  histórica  e  reflexiva.  Deve  então  ser  composto  sob  a
forma  de  um  relato  histórico,  analítico  e  crítico,  que  dê  conta  dos  fatos  e
acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de
tal modo que o leitor possa ter uma informação completa e precisa do itinerário
percorrido (SEVERINO, 2003).

No  ano  de  1976,  como  estudante  do  ensino  fundamental,  desenvolvi  um  trabalho  de

conscientização política com um grupo de estudantes na Escola Polivalente de Santo Antônio,

localizada na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo. Nesta época, fui convidado para

conhecer  a  Comunidade Eclesial  de  Base  do  bairro  Vila  Rubim,  localizada  no  centro  de

Vitória, cuja paróquia estava sob os cuidados do Padre Geraldo Piacentini, ferrenho defensor

da Teologia da Libertação.

Ao  ser  apresentado  a  uma  igreja  católica,  defensora  dos  pobres  e  oprimidos,  senti-me

apaziguado com uma questão que me perseguia há tempos: Por que nas figuras religiosas,

Deus, era representado sempre como branco de olhos azuis? No final da década de 70, quando

a igreja começou a dar sinais de que abandonaria a Teologia da Libertação para trilhar por

caminhos pretensamente mais espirituais, formamos um grupo com alguns camaradas para

uma ação popular nos morros do Cabral, do Bananal e da Chapada (figura 1), localizados na

cercania do bairro, Santa Tereza em Vitória.

O nosso grupo de ação política se empenhou em organizar a compra coletiva de alimentos

diretamente do produtor, no município de Santa Maria de Jetibá; na legalização dos terrenos

mediante a lei  do “usucapião”; na alfabetização de jovens e adultos,  consoante o método

proposto por Paulo Freire; na produção de um jornal batizado de Faísca e na organização de

um coletivo de estudos das temáticas do Movimento Negro, denominado “Palmares”.

Com o anúncio da abertura política, lenta, gradual e segura, refletindo o cenário nacional, o

grupo de ação dispersou. Eu retornei à escola, dessa vez no Colégio Americano Batista de

12



Vitória, na tentativa de concluir o meu ensino médio para prestar concurso de vestibular. Foi

nesse estabelecimento educacional que se realizou o bom encontro entre mim e a professora

Sonia Bunjes, que me incentivou e orientou na elaboração da minha primeira obra poética

intitulada, “Momento Exato: Como o caso foi e ficou na mente do contador”, lançada em

versão mimeografada na Feira de Ciências de 1981, daquela instituição de ensino.

Figura 1 - Fotografia do Morro da Chapada, cidade de Vitória, do Estado do Espírito Santo.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016)

O modelo de ensino mais me emburrecia do que me incentivava a desenvolver as minhas

potencialidades intelectuais, com sua prática bancária, já denunciada pelo mestre Freire, de

fazer o estudante decorar datas e fórmulas sem questionamento algum; decidi sair da escola e

a viver de biscates para conviver de perto com a realidade dos meus irmãos de mesma matriz

étnico racial,  executando serviços subalternos,  experiência dolorosa,  mas muito educativa,

pois a opressão sentida na própria pele é diferente das narradas em uma obra de arte.

Aprendi muitas coisas trabalhando como ajudante de serviços gerais na prefeitura de Vitória,

no porto de Tubarão; e de biscates, como auxiliar de pedreiro, pintor, carregador de material

de construção, trabalhador de barracão de escola de samba; e professor de reforço escolar.

Quando em 1995 decidi terminar os meus estudos mediante as provas do Centro de Estudos
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Supletivos  de  Vitória  (CESV)  hoje,  Centro  Estadual  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos

(CEEJAV) do qual fiz parte do corpo docente até o ano passado.

Ao final  do  ano de 1995,  prestei  concurso de  vestibular  para  a  Universidade  Federal  do

Espírito  Santo  (UFES).  Mesmo  com o  ensino  médio  inconcluso,  passei  para  o  curso  de

Filosofia e a minha boa colocação contribuiu para a juíza dar sentença favorável e eu começar

a estudar, mesmo com o ensino médio inconcluso. A minha vida acadêmica na Universidade

Federal do Espírito Santo (UFES) foi o que o CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de \nível Superior) chama de errática, eu entrei em 1996 e saí em 2003. Muitas vezes

me matriculava, e não tinha condições para acompanhar a disciplina.

O percurso feito por mim, em relação às matérias de Filosofia, foi o de estudar primeiramente

os filósofos originários, principalmente, Heráclito de Éfeso; depois me dediquei aos estudos

dos filósofos europeus que de alguma forma apontavam para uma ruptura com a Filosofia

tradicional, foi quando me debrucei nas obras de Nietzsche e de Heidegger. Embora a linha do

curso  de  Filosofia  da  UFES  não  privilegiasse  os  estudos  de  Marx,  encontrei  em alguns

professores interlocutores receptivos à troca de ideias, do embasamento que trazia comigo

devido a minha militância política.

Durante  o  curso  de  filosofia,  foram  desenvolvidos  estudos  sobre  a  Filosofia  brasileira

articulados à Literatura nacional. Na ocasião, estudei os textos de Machado de Assis, Lima

Barreto  e  João  Cruz  Costa.  Já  na  disciplina  de  filosofia  latino-americana,  eu  tive  a

oportunidade de conhecer algo da obra de Enrique Dussel, quando me identifiquei com a

Filosofia da Libertação. 

Em 1998, comecei a lecionar como professor em regime de designação temporária na escola

pública, Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no bairro, Laranjeiras, na cidade de Serra. Desde

essa época, optei por trabalhar com Pedagogia de Projetos, procurando seguir a orientação da

diretriz  curricular  de  Filosofia  ao  contribuir  na  passagem da  consciência  ingênua  para  a

consciência crítica do educando. Desse modo, todos os meus projetos escolares são centrados

em debater a razão da pobreza, a questão de gênero, a questão de raça e etnia e a questão do

meio ambiente.
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Depois,  trabalhei na escola Gomes Cardin (1999, 2011, 2015),  onde ajudei  a implantar o

ensino  médio  e,  sempre  que  posso  trabalho  lá.  Por  tratar-se  de  uma  comunidade,

majoritariamente de afrodescendentes e o diretor seguir uma linha de pedagogia progressista.

Outras escolas nas quais trabalhei foram: Colégio Estadual (2002 e atualmente), Xavier Paes

Barreto  (2013),  Hildebrando  Lucas  (2015),  Renato  Pacheco  (2015)  e  Almirante  Barroso

(2015), localizadas na cidade de Vitória. Também trabalhei, em 2002, no Centro Educacional

Joaquim Carvalho, no bairro Campo Grande, na cidade de Cariacica/ES.

Em  2001,  fiz  parte  da  equipe  do  projeto  de  extensão  “Filosofia  na  Educação  Básica:

Assessoria  e  Acompanhamento  em  Escolas  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  da  Rede

Municipal  e  Estadual  do  Espírito  Santo”,  o  local  de  atuação  foi  na  escola  José  Áureo

Monjardim,  localizada  no  bairro  Fradinhos.  Em  2002,  o  professor  Anacleto  Rodrigues

exortou-me para eu prestar concurso com o objetivo de me tornar regente efetivo da SEDU,

mesmo sem haver concluído a minha graduação, pois argumentou ele, que o processo era

demorado. Em 2005 fui chamado para ocupar a minha cadeira na EEFM Jesus Cristo Rei,

localizada no bairro São Francisco, na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo.

No ano de 2004, juntamente com o professor universitário, Vitor Cei Santos, publicamos pela

editora Flor & Cultura o livro de ensaios filosófico-literários, intitulado  Ideias com Pernas,

título em homenagem a uma fala do Machado de Assis no livro  Dom Casmurro: “Ideia só!

Ideia  sem  pernas!  As  outras  pernas  não  queriam  correr  nem andar”,  refletindo  a  nossa

preocupação em filosofar a partir da realidade brasileira.

Em 2009, concluí o curso de Especialização em Educação Comunitária pela UFES, o qual

contribuiu  muito  na  minha  formação  pedagógica  sobre  a  Escola  Cidadã.  Na  ocasião,  foi

apresentado o trabalho de  conclusão de  curso,  orientado pela  professora Rossiene  Santos

Sarlo, que tratou de estratégias para a potencialização da consciência cidadã dos participantes

das oficinas oferecidas pelo Programa Escola Aberta (PEA) (figura 2). Já na Escola Estadual

Jesus Cristo Rei, tive a oportunidade de atuar como coordenador das oficinas do Programa

Escola Aberta, de 2005 a 2010. Nessa época, havia as feiras culturais, onde se apresentavam

os resultados dos trabalhos desenvolvidos durante o ano (figura 3).
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Figura 2 - Logomarca do Programa Federal da Escola Aberta. Educação, cultura, esporte,
oficinas e lazer nos finais de semana, nas escolas públicas (SEDU/Espírito Santo, 2005 –

2010). 

Fonte: Espírito Santo (Acesso em 01 de março de 2016).

Figura 3 - Fotografia da Feira Cultural produzida na Escola Estadual Jesus Cristo Rei,
localizada na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo. Fotografia, uma manifestação

cultural afro-brasileira de 2009.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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Ao final de ano de 2012, concluí o curso de extensão em “Gênero e Diversidade na Escola”,

promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo, quando pude debater a temática de

africanidade no contexto escolar. Em 2013, realizei o curso de extensão em “Prevenção do

Uso  de  Drogas”,  promovido  pela  Universidade  de  Brasília,  para  educadores  de  escolas

públicas.

Em maio de 2013, publiquei, pela editora Multifoco, do estado do Rio de Janeiro, o livro de

contos “Lucidez Renitente” (figura 4), cujo título faz referência à geração de jovens e adultos

dos  anos  setenta,  comprometida  com  a  luta  pelos  direitos  sociais  durante  o  período  da

ditadura,  que  participou  de  movimentos  de  construção  da  democracia  e  que,  atualmente,

desencontra-se sob a égide da pós-modernidade.

No ano de 2014, aconteceu o Seminário de Educação Quilombola realizado no bairro de

Jacaraípe, cidade de Serra, Estado do Espírito Santo. Nesse evento, foram debatidas propostas

para uma educação democrática, agregando a temática racial de matriz africana, tendo como

base a Lei Federal n.º 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que alterou a Lei Federal n.º 9.394, de

20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), para incluir no currículo oficial da rede de ensino a

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" (BRASIL, 2003).

Figura 4 - Cartaz de convite para o lançamento do livro "Lucidez Renitente”, realizado na
cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, em 2013.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes  (2016).
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Em 2015, realizei uma palestra sobre a obra “Africanta: Ser Negro”, durante o Encontro de

Africanidade organizado pelo SINDIUPES (figura 5), na cidade de Guarapari, Espírito Santo.

Nesse encontro,  houve a  oportunidade  de debater  as  temáticas  discutidas  no livro  com o

intuito de promover estudos sobre a cultura Afro-Brasileira, em atendimento à Lei Federal n.º

10.639, de 09 de janeiro de 2003.

Figura 5 - Palestra sobre Cultura Afro-Brasileira realizada durante o Encontro de Africanidade
de 2015.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).

Para alcançar cursar o mestrado em humanidades no Ifes- Vitória foi fundamental a minha

participação  no  curso  EAD  de  aperfeiçoamento  "UNIAFRO:  Política  de  Promoção  da

Igualdade Racial na Escola” para professores da rede pública. Promovido pelo IFES - Campus

Cariacica,  onde  tive  a  oportunidade  de  ter  contato  com  os  professores  Aldieris  Caprini,

Gustavo  Forde  e  Mariluza  Deorce,  esta  a  minha  atual  orientadora,  e  pude  também  me

atualizar  acerca  das  questões  pertinentes  ao  desenvolvimento  das  práticas  didático-

pedagógicas relacionadas às questões raciais, o que melhor me embasou para articular o meu

projeto de pesquisa para o mestrado em Ensino de Humanidades.
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Em  2016,  consegui  ser  aprovado  no  processo  seletivo  do  mestrado  em  Ensino  de

Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo. Foi uma luta insistente até eu conseguir;

o que impediam o meu acesso eram sempre as entrevistas, duas vezes passei na UFES e às

duas vezes fui preterido e mais duas vezes no IFES, na segunda vez, orientado pelo professor

Sidnei Quezada e alertado pelo professor Robson Loureiro, fiz a prova e alcancei ser bem-

sucedido.

O fato do meu livro Africanta: Ser Negro ter sido utilizado como material paradidático pelo

professor Adolfo Oleari, com uma turma de 4º ano do curso de Administração Integrado do

Ifes- Campus Linhares e a partir da sua palestra proferida no evento de lançamento do livro na

biblioteca do Ifes- Campus Linhares, aceitamos a proposta do professor Sidnei Quezada, no

sentido de ampliarmos a abrangência da nossa pesquisa, que se perfez como um projeto de

filosofia para a educação básica com enfoque CTS/CTSA (Ciência, Tecnologia e Sociedade/

Ciência,  Tecnologia,  Sociedade  e  Ambiente)  para  investigar  os  movimentos  sociais

representados no Ifes- Campus Linhares.

Figura  6:  Lançamento  da obra  poética  "Africanta:  Ser  negro”,  realizado na  biblioteca  do

Campus Vitória do Ifes, em 2016.

Fonte: Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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1.2 QUESTIONAMENTOS E OBJETO DE ESTUDO

Desde o ensino fundamental, como foi dito acima, concebo a prática educativa como ensinar a

pensar  criticamente.  Concebendo  o  sentido  da  palavra  crítica  como  exame,  a  tarefa  da

atividade  didático-pedagógica  de  um  projeto  escolar  deve  contribuir  para  fomentar  as

condições  que  possibilitem  o  conhecimento  ingênuo  alcançar  a  dinâmica  própria  da

consciência crítica (examinadora).

A opção por investigar os coletivos sociais relacionados a algumas temáticas dos movimentos

sociais brasileiros atuantes no Ifes- Campus Linhares, originou-se na, constatação em sala de

aula  e  na  convivência  com o espaço/tempo escolar,  que  as  questões  do  GDE (Grupo de

Estudos) étnico-racial, gênero e diversidade, meio ambiente e movimentos sociais carecem de

uma maior atenção nos debates realizados na escola de Educação Básica.

Em encontros com os orientadores e com o professor Oleari surgiram algumas inquietações,

por exemplos:

1. De  que  maneira  é  possível  articular,  conteúdos  de  Filosofia,  com  a  perspectiva

CTS/CTSA?

2. Como, através de um projeto escolar, socializar informações fundamentais acerca do

pensamento  conceitual  filosófico  como  arma  poderosa  contra  o  preconceituoso

discurso ideológico?

3. Como contribuir para que o estudante distinga ciência de tecnologia e, principalmente,

compreenda a diferença entre a ciência instrumental e a ciência crítica?

4. De que maneira possibilitar meios para que o estudante conceba a sociedade como

uma construção dos seres humanos?

5. De  que  maneira,  mediante  a  Pedagogia  da  Libertação  de  Freire  e  a  Filosofia  da

Libertação de Dussel, um projeto escolar de Filosofia com enfoque CTS/CTSA pode

contribuir para a construção da cidadania?

Por conseguinte, a Filosofia da Libertação proposta por Dussel e a Pedagogia da Libertação,

defendida  por  Freire  (1996),  tornaram-se  imprescindíveis;  principalmente  em  seus

desdobramentos éticos e estéticos. Ou seja, a atividade didático-pedagógica de um projeto
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escolar que, pretenda debater a cidadania,  deve harmonizar-se com o conteúdo (a ética) a

formação da cidadania, e a forma (a estética) - as atividades desenvolvidas durante a pesquisa.

A problemática da nossa pesquisa se traduziu na indagação acerca da possibilidade de se

realizar um projeto escolar de Filosofia com enfoque CTS/CTSA no ensino técnico de nível

médio para discutir a educação cidadã, mediante os coletivos sociais representados no Ifes-

Campus Linhares, em um cenário de globalização e de exclusão (utilizando as palavras de

Dussel),  uma  vez  que  almeja  capacitar  todos  os  envolvidos  no  processo  educativo  para

encetarem  ações  que  derrubem  as  fachadas  ideológicas,  tais  como  a  manutenção  dos

preconceitos culturais e a universalização dos desejos das classes dominantes.

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo geral desta investigação foi o de estudar os aspectos de uma metodologia de ensino

de Filosofia e a educação CTS/CTSA, no contexto da educação profissional de nível técnico.

Como objetivos específicos foram listados:

1. Planejar  uma intervenção pedagógica  de ensino  baseado na  pedagogia  de  projetos

escolares,  tendo como base a  Filosofia  da Libertação de Dussel  e  a  Pedagogia da

Libertação de Freire,  abordando temáticas  sociofilosóficos a  serem trabalhadas  em

sala de aula. 

2. Formar grupos de trabalho para desenvolver  subprojetos de ensino,  orientados por

temas sociofilosóficos durante a disciplina, de modo a coletar os dados da investigação

sobre o desenvolvimento da metodologia de ensino. 

3. Construir  o  Caderno  Pedagógico  de  Filosofia  “Semear  e  Colher  Cidadania”  para

discutir  as  temáticas  de  alguns  dos  movimentos  sociais  brasileiros  com  enfoque

CTS/CTSA. 

No primeiro capítulo estabelecemos um diálogo com os estudos que debatem a educação

cidadã, articulados aos conteúdos programáticos de Filosofia de ensino médio, com enfoque

CTS/CTSA,  relevando  como  as  abordagens  se  aproximam  ou  se  distanciam  de  nossa

investigação. No segundo capítulo dialogamos com a dinâmica própria do ensino de Filosofia
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e do seu sentido de provocação social,  com a Pedagogia  de  Projetos,  com a Abordagem

Colaborativa  e  com a  Filosofia  da  Libertação  proposta  por  Dussel  (1977a,  1977b)  como

mediadoras  para  a  construção  da  Escola  Cidadã  e,  também,  analisamos  os  conceitos  de

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (AIKENHEAD, 1997, 2009; SANTOS e AULER,

2011), em seu inter-relacionamento com o pensamento filosófico crítico, que defende a Escola

Cidadã. No terceiro capítulo expomos o procedimento metodológico que embasou a nossa

pesquisa.  No  quarto  capítulo  tratamos  do  contexto  da  pesquisa;  no  quinto  capítulo

discorremos  acerca  do  projeto  escolar  “Semear  e  Colher  Cidadania”;  no  sexto  capítulo

tratamos  da  produção  de  saberes  articulados  ao  projeto  escolar;  no  sétimo  capítulo

estabelecemos  um  diálogo  com  a  educação  em  espaço  não  formal;  no  oitavo  capítulo

discorremos  acerca  do  Caderno  Pedagógico,  que  foi  elaborado  conjuntamente  com  a

aplicação do projeto. E no nono capítulo tecemos as nossas considerações finais.

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A proposta defendida pela nossa dissertação é a necessidade urgente da realização do ensino-

aprendizagem do conhecimento filosófico com enfoque CTS/CTSA, no sentido de tornar a

Filosofia  como  uma  práxis  correlacionada  aos  problemas  vivenciados  no  tempo/espaço

escolar e, também, confirmar o acerto da opção didático-pedagógica do enfoque CTS/CTSA

no sentido de promover a educação cidadã capaz de propiciar a autonomia intelectual dos

estudantes e, por conseguinte, o pleno exercício de sua cidadania.

Por isso mesmo, que no projeto Semear e Colher Cidadania, a imbricação da Pedagogia e da

Filosofia da Libertação com o enfoque CTS/CSTA, mediado pela Pedagogia de Projetos em

uma  Aprendizagem  Colaborativa  significou  um  salto  qualitativo  nas  relações  didático-

pedagógicas;  o  que,  por  conseguinte,  trouxe  reflexos  positivos  na  relação  entre  a  prática

educativa e as manifestações vivenciais, na comunidade onde a escola se encontra inserida.

O que nos levou a optar por essa pesquisa foi o fato de observarmos, enquanto militantes dos

movimentos sociais, escritor,  professor da rede estadual de ensino capixaba e defensor da

Escola Cidadã, como que uma proposta tão progressista como a refletida aqui, corre o risco

bastante palpável, de ficar estagnada apenas como um fazer sem intencionalidade política,

posto  que  se  perfaça  como  um  fazer  inconsciente  dos  pressupostos  da  Filosofia  e  da

Pedagogia da Libertação.
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Projeto escolar na dinâmica de Filosofia e CTS/CTSA é raro, na prática educativa, e um dos

motivos deve-se ao fato, dos cursos de Filosofia no Brasil se embasarem, amiúde, em uma

visão eurocêntrica da história, o que a impede de plenificar a sua vocação de ser a grande

interlocutora em uma ação educativa, na qual, seja privilegiada a transdisciplinaridade e a

interdisciplinaridade em seus sentidos mais dialógicos e dialéticos.

Em pesquisa  ao  banco  de  dados  do  BDTD-IBICIT (Banco  Brasileiro  de  Informação  em

Ciência e Tecnologia|) a partir dos descritores “Educação Cidadã e Filosofia” encontramos

dezoito  dissertações  e  seis  teses.  Quando  indicamos  o  descritor  “Filosofia  na  Educação

Básica”,  alcançamos  102  dissertações  e  51  teses,  para  o  descritor  “Filosofia  Social”  o

resultado foi 3.009 dissertações e 1714 teses. E para o descritor “A escola e os coletivos”

encontramos 844 dissertações e 366 teses. Mas, confirmando o que foi afirmado acima, pela

novidade  da  abordagem do  estudo  da  Filosofia  com enfoque  CTSA,  poucas  das  teses  e

dissertações  elencadas  dialogavam  diretamente  com  o  nosso  tema  de  pesquisa;  por

conseguinte,  optamos  por  trabalhos  que  demonstraram  alguma  afinidade  formal  ou  de

conteúdo com a nossa linha de pesquisa, resultado daí a possibilidade de dialogar com os três

trabalhos acadêmicos citados abaixo.

Uma tese de 2015, cujo orientador foi Moacir Gadotti, da doutoranda Jaciara de Sá Carvalho,

intitulada:  Educação cidadã à distância. Uma perspectiva emancipatória a partir  de Paulo

Freire, focada em investigar as possibilidades de a educação à distância tornar-se promotora

da cidadania. A escolha desta deu-se pela proximidade do referencial teórico e metodológico.

A outra pesquisa trata-se da dissertação de Patrícia Signor, da Universidade Federal de Santa

Maria-RS (SIGNOR, 2016), tendo como orientador o professor Drª. Celso Ilgo Henz e traz o

título  de  “A  auto  (trans|)  formação  permanente  e  a  pedagogia  de  educação  popular:

Entrelaçamento  possível  entre  práxis  educativa  escolar  e  a  realidade dos  estudantes”.  O

ponto de aproximação dessa pesquisa com a nossa é a preocupação com a práxis escolar

afinada com a realidade dos estudantes e, também, a pedagogia da libertação.
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O  terceiro  trabalho  analisado  foi  o  da  mestranda  do  Educimat,  Nádia  Ribeiro  Amorim,

intitulado  “Análise  pedagógica  do  cineclube  escolar  para  debater  ciência-tecnologia-

sociedade-ambiente com enfoque da pedagogia histórico-crítica”, tendo como orientadores o

prof.  Sidnei  Quezada  Meireles  Leite  e  a  Prof.ª  Dr.  Vilma  Reis  Terra.  Como  ponto  de

aproximação,  ressaltamos  a  preocupação  de  efetivar  a  análise  com  enfoque  CTS/CTSA

(LEITE, AMORIM e TERRA, 2013). As pesquisas, com as quais dialogamos, nos permitiram

compreender  o desafio que é  realizar  um projeto escolar  filosófico embasado no enfoque

CTS/CTSA,  por  se  tratar  de  algo  recente,  na  prática  educativa,  essa  forma  de

transdisciplinaridade  encontra  muita  resistência  por  parte  daqueles  que  defendem  uma

educação compartimentada em seu segmento de conhecimento.
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2 FUNDAMENTOS

Após o diálogo com outras investigações, já citadas, que, de alguma forma, se relacionam

com a nossa pesquisa, apresentamos o referencial teórico que embasou nossa pesquisa, com

relação  ao  projeto  escolar  para  discutir  a  educação  cidadã,  articulado  aos  conteúdos

programáticos de Filosofia de ensino médio, com enfoque CTS/CTSA.

Primeiramente tecemos algumas considerações acerca do ensino de Filosofia no ensino médio

e a sua vocação para propiciar provocações sociais em diálogo com as várias diretrizes que

regulamentam a educação básica no ensino médio. Depois, estabelecemos um diálogo com a

Aprendizagem  Colaborativa,  concebida  por  nós,  como  a  mais  indicada  para  o  presente

projeto.  Em seguida discorremos acerca da Pedagogia de Projetos pela pertinência com o

projeto Semear e Colher Cidadania; também discorremos acerca da Pedagogia da Práxis e a

sua  proposta  para  a  construção  de  uma escola  cidadã;  e,  no  sentido  de  fundamentarmos

filosoficamente a nossa pesquisa, relacionamos com algumas categorias criadas por Dussel

(1996). Para finalizar essa secção, discorremos acerca do enfoque CTS/CTSA e sua dinâmica

na realização de projeto escolar.

2.1 FILOSOFIA COMO PRÉ E O PÓS-CIENTÍFICA

A seguir, traçamos um rápido histórico com a finalidade de demonstrar o caráter pré e pós do

conhecimento filosófico em relação ao conhecimento científico e de como é legítimo associar

um projeto  de  ensino  de  filosofia  com o  enfoque  CTS/CTSA.  Ressalvamos  aqui,  que  a

presente reflexão se circunscreve ao itinerário percorrido pela Filosofia ocidental concebido

pela historiografia hegemônica.

Foi na passagem do pensamento mítico para o Logos, que se deu o nascimento da ciência

como cosmologia – a procura pela racionalidade do universo, a arké, a causa originária de

todas as coisas. Consequentemente, os pensadores pré-socráticos, também são denominados

de filósofos físicos, uma vez que se preocupavam com questões relacionadas à phisys.

O pensamento mítico é centrado na narrativa oral, embasado na tradição e engendrado no

âmbito do imaginário, tendo como intuito principal uma explicação para os fenômenos da
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natureza, que surgiam caóticos, parecendo seguir os humores dos deuses que povoavam o

Olimpo. Enquanto o pensamento lógico se assenta na razão para observar, comparar, perceber

e dar  o  salto  qualitativo ao alcançar  novos conceitos  explicativos  relacionando os  efeitos

aparentes com as causas nem sempre facilmente perceptíveis.  Por isso, a contribuição dos

primeiros filósofos está afinada com o estudo dos elementos da natureza, como encontramos

em Tales de Mileto (a água), Heráclito de Éfeso (o fogo), Empédocles de Argento (terra, fogo,

água e ar). Sempre na busca de se estabelecer a relação lógica entre os fenômenos da natureza

e as suas causas.

Ao observarem tais fenômenos esses pensadores, através da comparação de inúmeros dados

correlacionados, perceberam que a natureza se manifesta até de modo caótico, mas também,

ciclicamente. Assim, as estações se repetem incessantemente. E, se no inverno ocorria maior

números de naufrágios, não era por culpa de alguma divindade enfurecida com a oferenda mal

feita dos humanos, mas sim com o movimento das marés. Mas o que ocasionava as marés? A

influência da lua. E sendo assim, a lua, por sua vez, não sofreria influência dos efeitos de

alguma outra força advinda de outro corpo celeste?

Com o nascimento da cosmologia, a natureza com os seus fenômenos deixa de ser teatro de

terror conduzido por divindades de humores ondulantes e passa a ser concebida como um

livro que deve ser logicamente interpretado; e a matemática será eleita como instrumental

mais indicado para efetivar tal tarefa. Após o período da pesquisa cosmológica e o surgimento

da reflexão socrática, que vai enfatizar os problemas humanos.

Podemos localizar aí, a separação da filosofia da ciência, mesmo que Platão declare o seu

amor pela Geometria, indicado no pórtico de sua Academia, e tenha diferenciado os conceitos

de doxa (opinião) de episteme (ciência); e o Mito da Caverna, em sua vertente epistemológica

acene  com o caminho da  ascese  do  mundo sombrio  das  aparências  para  a  realidade  das

essências, é com Aristóteles que a ciência encontrará na lógica organizada a sua linguagem

apropriada.

A  vertente  cosmológica  seguiu  o  seu  caminho  próprio,  como  inúmeros  exemplos  o

comprovam (Arquimedes, Euclides, Hipócrates), todos seguiram o percurso de interpretar a

26



natureza  com  o  objetivo  de  interferir  em  suas  manifestações,  o  que  caracteriza  o

procedimento científico.

Após a decadência grega o império romano é que vai delinear a face de grande parte do

mundo e com o Cristianismo tornando-se a religião oficial, a questão da fé e da razão torna-se

tema  central  nas  reflexões  de  teólogos  como  Agostinho  e  Tomás  de  Aquino,  que

fundamentaram a fé, cristalizando o conhecimento teológico como unívoco e irrefutável e

tratando a ciência como especulação herética. Foi necessária a formulação de Guilherme de

Ockham, com a sua navalha epistemológica, para separar a fé da razão, em um mundo que,

mesmo de maneira precária, avançava tecnologicamente, não obstante, o domínio férreo da

igreja.

No plano filosófico a reflexão cartesiana inaugura uma nova maneira de conceber a existência

a  partir  do  próprio  pensamento.  Esse  fato,  associado  às  grandes  mudanças  ocorridas  no

mundo, como a imprensa, as grandes navegações, as unificações dos Estados modernos, a

sofisticação no comércio, tornou o conhecimento teológico obsoleto diante de um mundo, que

clamava por interferências humana. Por conseguinte, a cosmologia renasce na Idade Moderna,

melhor  delineada,  com  o  nome  de  Ciência  Moderna,  tendo  a  sua  fundamentação  e

procedimentos assentados na racionalidade e na demonstração da linguagem matemática.

Nessa  dinâmica,  Galileu  Galilei,  ao  conjugar  a  experiência  à  teoria,  desenhará  de  modo

indelével, a prática científica. Pois, o que havia até então, era a autoridade aristotélica ou

platônica adotadas ao ideário teocêntrico, respectivamente por Tomás e Agostinho. Galileu, ao

eleger  a  matemática como a chave interpretativa do universo  e,  além disso,  exigir  que a

especulação  filosófica  fosse  embasada  em  experimentações  rigorosamente  observadas

apresenta um novo universo ao ser humano mediante o método científico.

A experiência da torre de Pisa, mesmo contestada historicamente, é uma forma emblemática

de como a aparência pode nos enganar a ponto de ludibriar uma mente tão brilhante como a

de Aristóteles. Livre das amarras teocêntricas e pela sua enorme aplicabilidade tecnológica a

ciência  tornou-se  um  dos  pilares  do  novo  sistema  econômico  emergente  das  cinzas  do

feudalismo. Com os sucessos da tecnologia, propiciados pela ciência, o conhecimento foi cada

vez mais se especializando, não apenas em grandes áreas como a Biologia, Química, Física,
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Psicologia,  etc.,  como também, em subáreas  no contexto  de  cada  ramo do conhecimento

específico.

A ciência  avançava a  sua pesquisa,  tanto  em relação ao  mundo imensamente  minúsculo,

através das observações microscópicas, como também, em relação ao mundo enormemente

maiúsculo,  mediante  as  observações  telescópicas.  Foi  um período de grandes  descobertas

científicas,  com repercussões  em todos os  segmentos  da sociedade.  Paradigmas seculares

foram superados pela logicidade da ciência, as contribuições de Kant, Marx, Darwin, Newton,

tinham em comum o uso da razão no trato com as manifestações da natureza e da sociedade.

O descaminho da Revolução Francesa, traduzido pelo fato de que, uma vez a burguesia tendo

alcançado o poder, reinterpretou os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade para uma

concepção excludente de sociedade e, também, as Grandes Guerras Mundiais obrigaram a

ciência a rever as suas posturas mecanicistas, ao conceber a natureza e a sociedade como algo

estático e, portanto, passíveis de total apreensão, previsibilidade e domínio.

Com a lei da Relatividade, a energia foi concebida como matéria disposta de maneira diversa

e privilegiou o ponto referencial, o que significou abrir as portas do mundo subatômico, que

em sua vertente terrificante, propiciou a criação da bomba atômica e em sua vertente benéfica,

embasou as ciências quânticas e a sofisticação da tecnologia, tendo o seu ápice na ciência da

computação e todas as comodidades oferecidas por esta.

Após a Segunda Grande Guerra e o emprego da alta tecnologia na cristalização da sociedade

industrial de modo tão radical, configurou-se um quadro em que a ciência já não possui o

sentido  de  pesquisa  encontrado  em Aristóteles,  Galileu,  Newton  e  Einstein,  posto  que  a

ciência se confunda com os seus resultados tecnológicos de mais rápida apreensão devido aos

seus usos práticos.

Se no auge da Idade da Razão, fundamentada no Iluminismo, a ciência transitou inconteste

por todos os ramos do conhecimento humano, a própria grandeza da era atômica revelou

contradições,  que fez a maioria dos seres humanos, desnorteada com a complexidade dos

fenômenos da sociedade e da natureza,  agora revelados,  macro e  microscopicamente,  que

como consequência se instaurará um contexto notadamente paradoxal.
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Enquanto a sociedade se alicerça nas conquistas proporcionadas pela ciência, a tecnologia

alcançada é tão complexa e zelosamente preservada pelas nações poderosas, que na perdição

de  referenciais,  o  ser  humano,  mesmo  convivendo  com  a  era  espacial,  em  nível  de

compreensão de mundo, recorre amiúde às explicações supersticiosas. Com a agravante de

agora vir dissimulada de explicações pseudocientíficas. Ou seja, por um caminho estranho, a

ciência, que seria o ápice da ascese platônica como  episteme, hodiernamente, se pronuncia

como doxa (opinião).

Então,  para  a  maioria  das  pessoas  ao  invés  de  Física,  Metafisica;  ao  invés  de  Química,

Alquimia; ao invés de Filosofia, pensamento livremente arbitrário. Recuperar o sentido da

ciência  enquanto  instrumental  para  ajudar  o  ser  humano  em  sua  luta  incessante  de

humanização  do  mundo  e  de  si  mesmo,  também  é  tarefa  das  instituições  escolares.

Infelizmente, estamos muito longe de plenificarmos, em nossa prática educativa, os passos

percorridos  pelos  criadores  da  cosmologia:  observação,  comparação,  percepção  e  salto

qualitativo.

O fato do grande poderio estratégico do conhecimento científico contribui, sobremaneira, para

que, os governantes das nações que controlam o mundo, se esforcem para manter o estado de

ignorância da população em geral, que sente fascínio ou aversão pelo o que ela considera

ciência,  quando  na  verdade,  trata-se  de  tecnologia,  ou  ainda  pior,  de  pseudociência,

ornamentada de ciência e ostentando uma prepotência metafísica, que desde a sua base a todas

as suas múltiplas manifestações estão muito longe do procedimento científico. Aqui cabe um

contraponto a essa rápida exposição da história ortodoxia da Filosofia ocidental e, para tanto,

ressaltamos a reflexão, de 

[...]  se  a  Modernidade  tem um núcleo  racional  ad  intra  forte,  como “saída”  da
humanidade de um estado de imaturidade regional, provinciana, não planetária, essa
mesma Modernidade, por outro lado, ad extra, realiza um processo irracional que se
oculta  a  seus  próprios  olhos.  Ou  seja,  por  seu  conteúdo  secundário  e  negativo
mítico14, a “Modernidade” é justificativa de uma práxis irracional de violência. O
mito poderia  ser  assim descrito:  1.  A civilização  moderna  autodescreve-se  como
mais  desenvolvida  e  superior  (o  que  significa  sustentar  inconscientemente  uma
posição eurocêntrica). 2. A superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos,
bárbaros, rudes, como exigência moral. 3. O caminho de tal processo educativo de
desenvolvimento  deve  ser  aquele  seguido  pela  Europa  (é,  de  fato,  um
desenvolvimento  unilinear  e  à  europeia  o  que  determina,  novamente  de  modo
inconsciente,  a  “falácia  desenvolvimentista”).  4.  Como  o  bárbaro  se  opõe  ao
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processo civilizador, a práxis moderna deve exercer em último caso a violência, se
necessário  for,  para  destruir  os  obstáculos  dessa  modernização  (a  guerra  justa
colonial).  5.  Esta  dominação  produz  vítimas  (de  muitas  e  variadas  maneiras),
violência que é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase ritual de
sacrifício; o herói civilizador reveste a suas próprias vítimas da condição de serem
holocaustos de um sacrifício salvador (o índio colonizado,  o escravo africano,  a
mulher, a destruição ecológica, etecetera). 6. Para o moderno, o bárbaro tem uma
“culpa”15 (por opor-se ao  processo civilizador)16  que  permite  à  “Modernidade”
apresentar-se não apenas como inocente, mas como “emancipadora” dessa “culpa”
de  suas  próprias  vítimas.  7.  Por  último,  e  pelo  caráter  “civilizatório”  da
“Modernidade”, interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os
custos) da “modernização” dos outros povos “atrasados” (imaturos), das outras raças
escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, etecetera (DUSSEL, 2005, p. 30).

Nesse  sentido  ganha  cada  vez  mais  força  no  cenário  acadêmico,  as  epistemologias

denominadas de contra hegemônicas, por se contraporem à visão eurocêntrica da história e da

concepção do sentido da modernidade, e dentre essas epistemologias, ressaltamos os temas

específicos da Filosofia africana que:

[...] não são africanos porque representam a africanidade em si mesma, mas porque
servem de exemplo de pensamento alternativo à Filosofia europeia e estadunidense.
Dentre esses temas, podemos destacar o ubuntu, termo usado em algumas línguas
banto para designar a relação entre o indivíduo e a comunidade, o conceito de força
vital  em oposição ao  conceito de  ser  na  Filosofia  tradicional  (VASCONCELOS,
2016).

Nessa perspectiva epistemológica contra hegemônica podemos citar os pesquisadores negros,

Eduardo de Oliveira (UFB), Gustavo Forde (UFES) e Henrique Antunes Cunha Junior (UFC),

que  em  suas  pesquisas,  se  dedicam  às  questões  sobre  etnias  negras,  africanidades  e

afrodescendência com particular ênfase na área de Educação.

Na  mesma  perspectiva  epistemológica,  as  atividades  propostas  pelo  projeto  escolar  de

Filosofia “Semear e Colher Cidadania” com enfoque em Ciência, Tecnologia, Sociedade e

Ambiente  almeja  abordar  eixos  temáticos,  que  propiciem  aos  educandos  embasamento

necessário para eles realizarem a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica,

nos dizeres de Freire,  conjugados com a proposta  da filosofia  da libertação de Dussel.  A

imbricação  de  o  projeto  escolar  Semear e  Colher  Cidadania com o  enfoque CTS/CTSA

embasa-se na constatação realizada por Santos e Auler (2011) de que o ensino de ciências

com enfoque no movimento CTSA tem colaborado para a formação de cidadãos:

[...] esse movimento surgiu tanto em função de problemas ambientais gerados pelo
cenário  socioeconômico,  como  em  função  de  uma  mudança  da  visão  sobre  a
natureza  da  ciência  e  do  seu  papel  na  sociedade,  o  que  possibilitou  a  sua
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contribuição  para  a  educação  em  ciências  na  perspectiva  de  formação  para  a
cidadania (SANTOS e AULER, 2011, p. 23).

A dinâmica de ação da prática educativa realizadas com enfoque CTS/CTSA são alicerçadas

por  temas  de  relevância  social,  nos  quais  se  afinam  os  conteúdos  programáticos  das

disciplinas específicas e o contexto sócio histórico do educando. Por conseguinte, o educando

é provocado a pensar a realidade em sua totalidade, ao ser protagonista do processo de ensino-

aprendizagem.  Tal  enfoque  educativo  também  propicia  a  interdisciplinaridade  e  a

transdisciplinaridade.

 Não obstante o momento histórico atual declarar-se o da era tecnológica, tal apologia não

resiste a um olhar crítico que desnuda a falácia dessa assertiva. Pois, de fato, se a tecnologia

se  torna  cada  vez  mais  presente  no  cotidiano  da  humanidade,  isto  não  se  traduz  como

apropriação do conhecimento científico, fundamental para a autonomia tecnológica.

O conhecimento científico, que se tornou um ponto estratégico na geopolítica internacional,

como bem o diz Zacan (2000) “apenas 15% da população da Terra fornece todas as inovações

tecnológicas do mundo”, os outros 85% ficam na dependência dos países detentores do poder

tecnológico.  Para  a  maior  parte  da  população,  ciência  e  tecnologia  são  sinônimas.  Tal

conjuntura traz o debate acerca das diferenças entre a ciência instrumental, preocupada em

alicerçar cada vez mais sofisticadamente o sistema de vida, que tem como objetivo primordial

aniquilar  ou  absorver  qualquer  manifestação contrária  ao  seu  modo excludente  de  ser.  A

ciência crítica, como formulada pelos representantes da Escola de Frankfurt, preocupada em

relevar a dicotomia entre ciência e tecnologia e, principalmente, chamar a atenção para as

questões éticas envolvidas na aplicação da tecnologia.

A constatação de que nunca tão poucos dominaram tantos, assume a sua nefasta grandeza

quando nos atentamos à fala de Chassot (2008, p.  150),  [...]  não temos conhecimento de

experiência  na  área  da  robótica,  da  computação,  da  tecnologia  de  comunicação,  da

biotecnologia, da nanotecnologia. Todavia, isso, quase de uma maneira imperceptível, será

parte de nosso cotidiano.
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Para superar tal estado de ignorância científica Sasseron e Carvalho (2011, p. 61) indicam que

[...] a alfabetização deve desenvolver em uma pessoa qualquer a capacidade de organizar

seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais

crítica em relação ao mundo que a cerca. De modo que, a alfabetização científica em um

mundo tecnológico, instaura o abismo da magnitude que vige entre o letrado e o não letrado,

entre o alfabetizado e o analfabeto funcional, posto ser a iniciação científica que alicerça o

poderio geopolítico das nações. Propostas para superar esse abismo ocorrem cada vez com

mais frequência, a exemplo do próprio Chassot, que analisa positivamente o novo quadro:

[...]  hoje não se pode mais  conceber  propostas  para um ensino de  ciências  sem
incluir  nos currículos  componentes  que  estejam orientados  na busca  de aspectos
sociais e pessoais dos estudantes. Há ainda os que resistem a isso, especialmente
quando se ascende aos diferentes níveis de ensino. Todavia, há uma adesão cada vez
maior às novas perspectivas (CHASSOT, 2004, p. 90).

O projeto escolar Semear e Colher Cidadania encontra-se afinado com essa nova perspectiva

ao conceber o enfoque CTS/CTSA como uma vertente  da Filosofia  Social  e,  também, ao

propor  desenvolver  a  pesquisa  embasada  na  Pedagogia  de  Projetos,  na  Abordagem

Colaborativa, na Pedagogia e na Filosofia da libertação, fazemos eco às palavras de Chassot

(2004),

 [...] a mudança de paradigma ocorre com o abandono de uma tradição centrada na
transmissão  de  conhecimentos  científicos  prontos  e  verdadeiros  para  alunos
considerados tábulas rasas, cujas mentes vazias precisariam ser preenchidas com as
informações,  para  adotarem  orientações  construtivistas,  cuja  postura  reside  na
construção  e  reconstrução  ativa  do  conhecimento  por  parte  dos  envolvidos  no
processo de ensino-aprendizagem das disciplinas científicas (CHASSOT, 2004, p.
63).

2.2 FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quando  foi  iniciado  o  trabalho  de  pesquisa,  surgiram alguns  questionamentos  acerca  do

ensino de Filosofia na educação básica. Como nos apropriar dos conteúdos de Filosofia? Com

essa indagação assumimos plenamente, que os conteúdos de Filosofia já fazem parte do nosso

ser  de modo que,  “todo homem é filósofo”,  de acordo com Gramsci (1985),  mediante o

pensamento e, devido à inevitabilidade da morte – comparação, percepção, concepção, salto.
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Sendo assim, não nos introduzimos no campo do conhecimento de Filosofia, mas sim, nos

apropriamos da mesma, através do salto qualitativo em direção ao conceito.

Devido à condição de ser próprio, e próxima (o que nos dificulta, vivenciar a experiência

dessa com pertinência), a Filosofia cobra-nos um esforço incessante, devido ao fato dessa

apropriação  não  se  dar  no  âmbito  da  relação  vertical  sujeito/objeto,  no  qual  tomamos  a

Filosofia como uma coisa qualquer, e aí, então, nos introduzimos e saímos exibindo-a como

um troféu qualquer. Não! A apropriação, aqui citada, dá-se ao nível do pensamento. Pois a

Filosofia já nos é própria, não como coisa qualquer, mas como a expressão mais sublime,

dentre as possibilitadas ao ser humano.

O que nos cabe é atentar  para a  correspondência visceral  entre  o nosso modo de ser e a

Filosofia através da concordância da correspondência efetivada, não forjada, pela redundante

igualdade A = A, mas, por meio da identidade, ser (nós) e o pensar (a Filosofia). Então, de

forma plena, estaremos nos correspondendo com a Filosofia, não como historiadores que se

fixam na  igualdade  A = A e,  por  conseguinte,  não são  tocados  pelo  assunto que  tratam;

abordam a Filosofia sempre na perspectiva do “sobre”, colocando-se acima da questão, como

se a  própria  questão  não se  identificasse  com as  entranhas  do  ser;  quando  o  que  se  faz

necessário é buscar e encontrar a correspondência,  que já nos é dada,  desde que temos a

possibilidade, que nos diferencia de todos os outros entes, a saber, o pensar.

A  razão  da  complexidade  de  tal  busca  é  explicada  pela  própria  contextura  dessa

correspondência,  por não se efetivar  apenas  ao nível  do raciocínio,  mas sim, ao nível do

pensamento,  quando  nos  deparamos  com  a  tarefa  gigantesca  de  perceber  o  óbvio,  que

justamente por ser óbvio, esconde-se sorrateiramente bem diante dos nossos olhos. Portanto,

não basta apenas visualizar, mas também, urge captar o real se integrando e se desintegrando

nas realizações e desrealizações. 

O caminho mais seguro para tal empreendimento? Heráclito, no fragmento 18, nos indica: [...]

se não se espera, não se encontra o inesperado, sendo sem caminho de encontro nem vias de

acesso1 (LEÃO, 1991). O que torna tal modo de conceber o ensino de Filosofia afinado com a

1 Trechos de o Fragmentos de Heráclito, Diagrama. Notas de Emanuel Carneiro Leão, num texto brasileiro.
Edição bilíngue. 
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proposta  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para a  Educação como a citação abaixo o

atesta:

[...]  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 reposta deve ultrapassar a mera repetição de informações adquiridas,
mas ao  mesmo tempo,  apoiar-se  em conhecimentos prévios  (Art.  35,  Inciso  III)
(BRASIL, 1996).

Consideramos ser importante localizar o conhecimento filosófico em seu horizonte próprio de

ação. A Filosofia tanto em sua extensão (afinal são mais de dois milênios de presença na

história da humanidade), quanto em sua profundidade (pois, dos ramos do conhecimento é o

que, mais radicalmente investiga as questões, problematizando-as) e é a mais capacitada para

ser a orientadora do diálogo transdisciplinar e interdisciplinar.

A Filosofia e a educação estão imbricadas desde a origem da Filosofia Ocidental. A Alegoria

da Caverna,  escrita  por Platão,  exemplifica muito bem essa vocação da Filosofia para as

provocações sociais. No Brasil, após o golpe militar de 1964 a Filosofia foi retirada do ensino

médio, pois poderia tornar o estudante capaz de reconhecer a situação em que se encontrava o

povo  brasileiro,  ou  seja,  a  Filosofia  propicia  uma  maior  percepção  da  realidade.  Com a

abertura política, a Filosofia e a Sociologia, foram aprovadas em julho de 2006 pela Câmara

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), como disciplinas obrigatórias

no currículo do Ensino Médio.

A Filosofia é fundamental na vida de todo ser humano, visto que proporciona a prática de

análise, reflexão e crítica, em benefício do encontro do conhecimento do mundo e do homem.

Todas as diretrizes dos documentos oficiais para a prática educativa de Filosofia enfatizam a

necessidade  de  as  propostas  pedagógicas  assegurarem  tratamento  interdisciplinar  e

contextualizado; o que justifica a fundamentação da proposta do projeto Semear Consciência

para Colher Cidadania  com enfoque CTS/CTSA. Em relação ao papel da Filosofia, a Lei

textualmente prediz que essa deve contribuir para o desenvolvimento da autonomia intelectual
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e da inclusão social do educando do Ensino Médio, ao tematizar o que está apenas implícito e

questionar o que parece óbvio.

Especificamente, as diretrizes curriculares para o Ensino Médio, definidas pela LDB, em seu

artigo 36, § 1° destacam: o domínio de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da

cidadania (Inciso III). O projeto Semear e Colher Cidadania toma como ponto de partida os

valores tematicamente apresentados na Lei nº 9.394/96, conforme disposto na Resolução nº

03/98: “a relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos curriculares em

situações  mais  próximas e familiares do aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do

exercício da cidadania”.

O projeto escolar de Filosofia com enfoque em CTSA está articulado com os princípios e as

finalidades  das  Diretrizes  Curriculares  para  Educação  Básica  (BRASIL,  2013),  que

embasadas na LDB em seu artigo 35, assertiva:

I - Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental,

possibilitando o prosseguimento de estudos;

II  –  Preparação  básica  para  o  trabalho,  tomado  este  como princípio  educativo,  e  para  a

cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III – Aprimoramento do estudante como ser de direitos, pessoa humana, incluindo a formação

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV  –  Compreensão  dos  fundamentos  científicos  e  tecnológicos  presentes  na  sociedade

contemporânea, relacionando a teoria com a prática.

2.3 APRENDIZAGEM COLABORATIVA

A Pedagogia da Escola Nova e a Pedagogia Progressista, juntamente com as teorias cognitivas

formuladas por Piaget e Vygotsky, formam a base da Aprendizagem Colaborativa. Entretanto,

a proposta da Aprendizagem Colaborativa, em sua vertente progressista almeja mais que as

proposições da Escola Nova, ao incluir em seu rol de atuação a transformação social como
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consequência  dos  temas  de  investigação  relacionarem-se  com  a  realidade  circundante,

possibilitando o engendramento do conhecimento necessário para se encentar a luta pela sua

transformação.

[...] a interação entre os pares fortalece a discussão iniciada nos pontos de vista,
concepções  e  conhecimentos  prévios  dos  próprios  alunos,  pode  promover  uma
mudança  conceitual  e,  assim,  iniciar  uma construção  concreta  e  significativa  de
aprendizagem (SILVA e SOARES, 2013).

Uma  aprendizagem  mais  ativa  por  meio  do  estímulo  ao  pensamento  crítico;  o

desenvolvimento  da  capacidade  de  interação;  negociação  de  informações  e  resoluções  de

problemas;  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  auto  regulação  do  processo  ensino-

aprendizagem. O conhecimento é construído socialmente na interação entre pessoas, e não

pela transferência do professor para o aluno. O processo ensino-aprendizagem não está mais

centrado na figura do professor, e o aluno exerce papel fundamental.  O professor atua na

criação  de  contextos  e  ambientes  adequados  para  que  o  aluno  possa  desenvolver  suas

habilidades sociais e cognitivas, de modo criativo na interação com outrem.

Espera-se que ocorra a aprendizagem como efeito colateral de uma interação entre pares, que

trabalham em sistema de interdependência na resolução de problemas ou na realização de uma

tarefa proposta pelo professor. A interação em grupos realça a aprendizagem, mais do que em

um esforço  individual.  Uma aprendizagem mais  eficiente,  assim como um trabalho  mais

eficiente,  é colaborativa e social  em vez de competitiva e isolada,  há responsabilidade de

todos, no fracasso ou no sucesso do grupo. Na colaboração, o processo é aberto, o professor

pede para que os membros do grupo se organizem e negociem entre eles mesmos, quais serão

os seus papéis nos trabalhos do grupo.

O professor não monitora ativamente os grupos, deixando questões importantes para que eles

mesmos resolvam. Encerra suas atividades diárias com uma sessão de discussões, em que os

alunos em conjunto, avaliam se os objetivos compartilhados foram alcançados ou, se não o

foram,  discutem e  negociam  uma  melhor  forma  de  alcançá-los,  da  próxima  vez.  Não  é

fornecido nenhum tipo de treinamento formal pelo professor sobre técnicas de trabalhos em
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grupos, pois o professor assume que, os alunos possuem as habilidades sociais necessárias,

para os trabalhos em grupos.

Não  há  nenhuma  atividade  dedicada  à  avaliação  do  funcionamento  e  à  participação  dos

membros do grupo, pois o professor deseja que, os próprios aprendizes resolvam os conflitos

dos seus grupos, assim como, as questões de participação. Portanto, as principais metas da

Aprendizagem Colaborativa são a promoção de uma modificação no papel do professor, que

passa a ser um facilitador; o desenvolvimento de habilidades e metacognição; a ampliação da

aprendizagem por  meio  da  colaboração,  em que os  estudantes,  pela  troca  entre  pares,  se

ensinam mutuamente. A opção pela dinâmica da Aprendizagem Colaborativa foi escolhida por

nós, pela constatação do seu grande potencial propiciador da interação entre os educandos,

pela afinidade dessa prática educativa e a promoção da cidadania,  que também é um dos

objetivos do nosso projeto.

2.4 PEDAGOGIA DE PROJETOS

A educação através de projetos permite uma aprendizagem colaborativa e cooperativa por

meio  de  situações-problema,  com  participação  ativa  do  estudante,  oportunizando

experimentar  o  planejamento,  organização e  seriação de  dados,  propor  e  testar  hipóteses,

investigação, até a explicação do fenômeno sociocientífico (HERNÁNDEZ e VENTURA,

1998). De acordo com Cunha (2001), a Pedagogia de Projetos foi introduzida no Brasil por

Anísio Teixeira e Lourenço Filho, durante o movimento da Escola Nova, do Manifesto dos

Pioneiros da Educação Nova de 1932, influenciado inicialmente por John Dewey e William

Kilpatrick. O ideário educacional renovador do movimento escolanovista brasileiro, durante o

período de 1950 a 1960, foi influenciado pelo pragmatismo Deweyano em sua concepção de

respeito às particularidades individuais e, ao mesmo tempo, de incentivo à observação das

necessidades do progresso social. 

Entretanto, com o surgimento do movimento da Filosofia da Libertação, nas décadas de 60 e

70, marcado pela publicação dos livros de Freire, Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987) e

Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), aos poucos, o pragmatismo Deweyano, na antiga

Pedagogia de Projetos, deu lugar a uma nova pedagogia, fundamentada numa concepção de

aprendizagem,  promovida  por  situações  didáticas  significativas  para  o  estudante,
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aproximando-o  ao  máximo do  seu  contexto  social,  através  do  desenvolvimento  do  senso

crítico, da pesquisa e da resolução do problema (ALVES e OLIVEIRA, 2008).

De acordo com Hernández e Ventura (1998), o trabalho por projetos pode ser dividido em 4

etapas: problematização, desenvolvimento, aplicação e avaliação, a saber:

1. Problematização:  é o início do projeto.  Nessa etapa,  os alunos irão expressar suas

ideias e conhecimentos sobre o problema em questão. Essa expressão pode emergir

espontaneamente, pelo interesse despertado por um acontecimento significativo dentro

ou fora da escola ou mesmo pela estimulação do professor. É fundamental detectar o

que os alunos já sabem, o que querem saber e como poderão saber. Cabe ao educador

incentivar a manifestação dos alunos e saber interpretá-las para perceber em que ponto

estão,  para  aprender  suas  concepções,  seus  valores,  contradições,  hipóteses  de

interpretação e explicação de fatos da realidade.

2. Desenvolvimento: é o momento em que se criam as estratégias para buscar respostas

às  questões  e  hipóteses  levantadas  na  problematização.  Os  alunos  e  o  professor

definem juntos, essas estratégias. Para isso é preciso, que criem propostas de trabalho,

que exijam a saída do espaço escolar, a organização em pequenos ou grandes grupos

para as pesquisas, a socialização do conhecimento através de trocas de informações,

vivências, debates,  leituras, sessões de vídeos, entrevistas,  visitas a espaços ora da

escola e convites a especialistas no tema em questão. Os alunos devem ser colocados

em situações que os levem a contrapor pontos de vista, a defrontação com conflitos,

inquietações  que  as  levarão  ao  desequilíbrio  de  suas  hipóteses  iniciais,

problematizando, refletindo e reelaborando explicações.

3. Aplicação: estimular a circulação das ideias e a atuação no ambiente da escola ou da

comunidade ligada à escola dá ao educando a oportunidade de se colocar como sujeito

ativo e transformador do seu espaço de vivência e convivência, por meio da aplicação

dos conhecimentos obtidos na execução do projeto na sua realidade.

4. Avaliação:  numa  concepção  dinâmica  e  participativa,  a  avaliação  tem,  para  o

educador,  uma  dimensão  diagnóstica,  investigativa  e  processual.  Avaliamos  para

investigar  o  desenvolvimento  dos  alunos,  para  decidir  como  podemos  ajudá-los  a

avançar na construção de conhecimentos, atitudes e valores e para verificar em que

medida o processo está coerente com as finalidades e os resultados obtidos. Para o
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aluno, a avaliação é instrumento indispensável ao desenvolvimento da capacidade de

aprender a aprender por meio do reconhecimento das suas possibilidades e limites.

O registro (a escrita, o desenho, os gráficos, mapas, relatórios, a reunião de materiais etc.) é

uma prática fundamental no trabalho com Projetos e deve ser desenvolvida ao longo de todo o

processo. Durante o processo de levantamento e análise dos dados, a mediação do professor é

essencial, no sentido de construir entre os alunos, uma atitude de curiosidade e de cooperação,

de trabalho com fontes diversificadas, de estabelecimento de conexões entre as informações,

de escuta e respeito às diferentes opiniões e formas de aprender e elaborar o conhecimento, de

fazê-los perceber a importância do registro e as diversas formas de realizá-lo.

Se os projetos de trabalho possibilitam um repensar do significado de aprender e ensinar e do

papel dos conteúdos curriculares, isto repercute também no sentido que se dá à avaliação e

aos instrumentos usados para acompanhar o processo de formação ocorrido durante todo o

percurso. Tradicionalmente, a avaliação do processo ensino-aprendizagem tem sido feita no

sentido de medir a quantidade de conhecimentos aprendida pelos educandos. A avaliação na

Pedagogia de Projetos é global, ou seja, considera o educando e sua aprendizagem de forma

integral, concilia o resultado da verificação do processo com a verificação do desempenho.

Esse tipo de avaliação considera, portanto, não só aspectos conceituais: de assimilação dos

conteúdos  utilizados  para  a  problematização  do  tema,  mas  também  aspectos  atitudinais:

comportamento, atitudes, capacidade de trabalhar em grupo, espírito de liderança, iniciativa;

atributos que se referem ao modo de interação com os demais.

É intenção da Pedagogia de Projetos propiciar aos estudantes uma nova forma de aprender

integrando as diferentes mídias nas atividades do espaço/tempo escolar. O papel do professor

deixa de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações – que tem como

centro do processo, a atuação do professor – para criar situações de aprendizagem, cujo foco

incide sobre as relações, que se estabelecem neste processo, cabendo ao professor, realizar as

mediações  necessárias,  para  que  o  estudante  possa  encontrar  sentido  naquilo  que  está

aprendendo, a partir das relações criadas nessas situações.
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[...] os alunos consideram que o desenvolvimento de projetos em disciplinas é uma
abordagem relevante, pois possibilita o relacionamento dos mesmos com o objeto de
aprendizagem, resolvendo problemas e integrando conceitos que levem a produção
do conhecimento, superando as fragmentações e rupturas nos atuais processos de
escolarização formal (RODRIGUES, ANJOS e RÔÇAS, 2008).

De acordo com Rodrigues, Anjos e Rôças (2008), a pedagogia de projetos [...] desempenha na

escola  papel  expressivo,  promovendo  uma  redefinição  de  práticas  educativas,  dado  às

mudanças  aceleradas  nas  relações  sociais  e  no  mundo  do  trabalho  (p.65).  Existem  três

aspectos  fundamentais  que o professor  precisa  considerar  para  trabalhar  com projetos:  as

possibilidades de desenvolvimento dos estudantes; as dinâmicas sociais do contexto em que

atua e as possibilidades de sua mediação pedagógica. Isso porque, conforme bem o diz o

professor Hernández acerca do papel do projeto escolar (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998),

[...] não deve ser visto como uma opção puramente metodológica, mas como uma maneira de

repensar  a  função  da  escola  (p.49).  Em  consequência  ao  fato  da  pedagogia  de  projetos

instaurar a necessidade de parcerias entre os protagonistas (gestores, professores e estudantes)

da comunidade escolar pode facilitar a busca de soluções que permitem viabilizar a realização

de novas práticas pedagógicas, tendo em vista a aprendizagem para a vida.

2.5 FILOSOFIA E PEDAGOGIA DA LIBERTAÇÃO

A Filosofia da Libertação, concebida por Dussel, como forma de embasar ação de libertação

dos povos oprimidos e, especialmente, do povo latino americano, tem como consequência a

afirmação da libertação como categoria filosófica e, nesse sentido, o filósofo argentino faz

referência a três vertentes em sua Filosofia, pelas quais, a libertação se concretiza: a erótica (a

vida  doméstica  e  as  suas  intersubjetividades);  a  pedagógica  (as  diversas  relações

hierárquicas); e a política (o ser social como nó de relações). A pedagógica, para Dussel, [...]

parte  da  filosofia  que  pensa  a  relação  face-a-face  do  pai-filho,  mestre-discípulo,

médico/psicólogo-enfermo,  filósofo-não  filósofo,  político-cidadão,  etc. (DUSSEL,  1977,

p.123).

A pedagógica  terá  duas  dimensões  que  se articulam,  às  quais  Dussel  chama de  sistemas

pedagógicos.  O primeiro sistema, o pedagógico erótico ou doméstico, onde se articulam as

subjetividades relacionadas por consanguinidade,  [...] educa dentro do ethos tradicional do

povo,  dentro  da  classe  social  da  família  (DUSSEL,  1996,  p.110).  O segundo sistema,  o
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pedagógico político ou social, no qual o indivíduo aprende as regras sociais [...] igualmente

dentro do ethos social, porém, para isso existem as instituições (DUSSEL, 1996, p.111).

Nesse aspecto, vale a afirmação de Dussel, segundo a qual [...] a filosofia não é erótica nem

política, mas é pedagógica (DUSSEL, 1996, p.195). Na perspectiva dusseliana, a Pedagógica,

[...] não somente se ocupa da educação da criança, do filho, do discípulo na família erótica;

mas igualmente da juventude e o povo nas instituições escolares, universitárias, científicas,

tecnológicas, os meios de comunicação. É a questão ideológica e cultural (DUSSEL, 1996,

p.109).

As categorias formuladas por Dussel assumem todo o conteúdo da Filosofia Greco-Europeia,

baseadas  nas  vivências  cotidianas  da realidade  latino  americana,  alcançando desse  modo,

romper  de  modo  radical  com  a  tradição  filosófica  europeia,  que  privilegia  o  dualismo

cartesiano.

Enrique  Domingo  Dussel  Ambrosini  nasceu  em  24  de  dezembro  de  1934  em  La  Paz,

Medonza, Argentina. Fez licenciatura em filosofia na Universidade Nacional de Cuyo, em

Medonza.  Doutorou-se  em  Madrid,  na  Universidad  Central  Complutense,  doutorou-se,

também em Teologia e História. As suas primeiras formulações da Filosofia da Libertação são

do início da década de setenta. Após ser vítima de um atentado à bomba, urdido pela ditadura

argentina, asilou-se no México, onde dá prosseguimento aos seus estudos em que o pobre, e o

oprimido,  têm destaque central  no seu horizonte  filosófico.  Dussel  pretende que algumas

categorias suprassumidas por ele, norteiem o pensamento latino-americano no sentido de ser

autêntico  e  originário.  As  categorias  utilizadas  por  Dussel  são:  Proximidade,  Totalidade,

Exterioridade, Alienação e Libertação (quadro 1).

Quadro 1 - Categorias da Filosofia da Libertação com base em Dussel (1996).

Categorias Características

Proximidade

Para Dussel proximidade é buscar a aproximação primeira. O face a face da amamentação, o boca
a boca do beijo, o corpo a corpo do sexo, para o pensador argentino a proximidade apresenta-se em
quatro dimensões, a saber: originária, histórica, sincrônica-anacrônica e escatológica-arqueológica.
De  modo  que  a  proximidade,  ao  ver  do  Dussel,  não  busca  conhecer  o  outro  no  sentido  de
categorizá-lo,  massa  viver  com  e  junto  com  o  outro,  não  como  ato  de  extensão,  mas  de
comunicação.

Totalidade
Dussel  trabalha  com  os  conceitos  de  totalidade  correspondente,  que  se  refere  ao  fato  de
compreendermos  o mundo como tempo/espaço condicionante  e  condicionado onde todo o ser
humano é desafiado a experienciar as múltiplas vivências que se apresentam e o da totalidade
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fundamental, que é a razão dialética, a inter-relação entre passado-presente-futuro.

Exterioridad
e

A mais importante categoria da filosofia da libertação; trata-se de reconhecer o outro como alguém
fora de mim, mas alguém como sujeito e não como algo. O humano se justifica por si, pelo fato de
ser humano contradiz todo e qualquer tipo de ideologia que o pretenda aprisionado.

Alienação
A alienação em Dussel  está  imbricada com o fetichismo,  que nas  palavras  de Paulo Freire,  é
quando o oprimido hospeda dentro de si o opressor.

Libertação

A libertação para Dussel é assumir a utopia da liberdade libertária, a liberdade capaz de originar
cada vez mais liberdade não apenas no sentido de ser o contrário do aprisionamento, mas para
além do dualismo instaurado pela concepção da filosofia moderna. Por conseguinte, a construção
de uma nova ordem social, na qual a fraternidade e a igualdade sejam fatos concretos e não apenas
ideais obsoletos.

Fonte: Dussel (1996).

A Filosofia  da  Libertação,  concebida  pelo  argentino  Enrique  Dussel,  se  locomove  na

constatação de que, a formação social do sujeito que aprende, é o caráter opressivo em que

vive esse sujeito, tornado mero objeto, sob a cruel égide da fome de comida e fome de ideias.

Se o filosofar transita no horizonte de provocar o pensar ao propor novas interpretações para

as coisas, os fatos e as pessoas e,  assim, revelar aspectos da realidade,  que se encontram

obscurecidos  pelas  obviedades  do  cotidiano,  então,  estamos  diante  do  quadro,  no  qual  a

alienação  deve  ser  discutida  para  que  esse  termo,  empregado  muitas  vezes  de  modo

equivocado ou insuficiente, ganhe nitidez e possamos encetar a prática educativa no sentido

de vencer essa,  que é umas das maiores oposições ao pensamento,  se expressar de modo

crítico e dialético.

Marx nos  fornece três  concepções  de  formas de alienação (MARX e ENGELS, 1991),  a

saber:

1. Alienação  social:  quando  os  seres  humanos  não  se  reconhecem como sujeitos  da

História e naturalizam tudo o que existe.

2. A alienação econômica: quando os seres humanos não se percebem disfarçados nas

coisas produzidas e se relacionam com os objetos como se estes tivessem alguma força

metafísica a animá-los.

3. Alienação intelectual: quando as ideias são concebidas pelos seres humanos como algo

externo a sua própria existência.

Romper com a alienação é um processo de desconstrução de toda fachada ideológica, que

encobre  a  mais  básica  verdade,  que  rege  a  sociedade,  que  é  a  luta  de  classes,  tão  bem
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discernida por Marx e Engels, ao formularem o Processo Materialista e Dialético (MARX e

ENGELS, 1991). Uma mente alienada, ao não pensar por si, permite que outros pensem por

ela e contra ela e nem se percebe disso, conduzida pela cegueira causada pelo fascínio, e o

fascínio  paralisa  o pensamento. Segundo Vygotsky,  o  único  bom ensino  é  o  que  atua  no

âmbito da zona de desenvolvimento próximo, em uma ascese dialógica e dialética, traduzida

na comparação, na percepção, na concepção e no salto qualitativo em busca do conceito. Não

obstante, o ditado afirmar que, toda comparação é odiosa, devemos admitir em contrapartida

que, sem comparação não há provocação ao pensar, é necessário, que haja a comparação entre

as coisas, os fatos e as pessoas, para que se torne possível à percepção da origem, dos modos e

da finalidade de tudo o que se constituiu.

A concepção advinda desses estágios de desenvolvimento intelectual será sempre embasada

nas incessantes transformações dos fenômenos, o que enfim, possibilitará a realização do salto

do pré-conceito ao conceito. Por conseguinte, é de suma importância que, o educador em sua

prática  educativa,  não  apenas  transmita  conhecimentos,  o  que  torna  a  prática  educativa

semelhante a uma marcha fúnebre, antes pelo contrário, há de se realizar a prática educativa

trazendo a linguagem à fala, para que o educando seja provocado a percorrer o itinerário do

pensamento  crítico,  que  já  se  encontra  de  forma  embrionária  em  sua  visão  de  mundo.

Buscando o diálogo entre Dussel e Freire, o que significa expor a afinidade da Filosofia da

Libertação com a Pedagogia da Libertação; Enrique Dussel expõem dez momentos, nos quais,

o sujeito,  mediante a  Pedagogia da Libertação de Freire,  alcança a  condição ético–crítica

capaz de provocar mudanças. 

1. Primeiro momento  nos encontramos em uma ‘situação limite’,  que é  o ponto de

partida. A nossa situação limite é a uma educação planificada muito longe dos reais

anseios da população.

2. Segundo momento  se dá com o embate entre  o pré-conceito e  o conceito.  Freire

indica essa etapa como “conscientização”, ressaltando que significa muito mais que

mera  crise  existencial,  posto  tratar-se  de  uma  revolução  essencial.  Conscientizar

pessoas é unir a ação em torno da liberdade do pensar,  através da informação, do

diálogo, do debate. A união traduz-se em fortaleza, justamente, por ser construída da

tensão propiciada  pelos  contraditórios,  mas nem sempre  contrários.  A proposta  da
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união não é ignorar as diferenças, mas sim, concebê-las como alteridades que devem

ser compreendidas no sentido de serem vivenciadas.

3. Terceiro momento se dá com a passagem da consciência ingênua para a consciência

crítica, se o educador for bem sucedido ao informar os educandos da prática educativa,

segundo a proposta pedagógica da Libertação e da Filosofia da Libertação, para uma

melhor compreensão dos fatos, das coisas, das pessoas e de si mesmas, originando

dessa informação, o embasamento para o educando encetar a prática dialógica, no qual

o conhecimento alcance o estatuto da consciência, então, o educando consciente pode

se  arvorar  em debater.  Após  o  debate,  ressaltadas  as  igualdades  e  concebendo  as

diferenças como algo diverso, mas acima de tudo legítimo, a união para a luta se torna

imprescindível.

4. Quarto momento encontra-se o medo da liberdade: Não é de modo gratuito que se

compara  a  liberdade  ao  voo,  pois  o  grande perigo  do voo é  a  queda.  Da mesma

maneira as possibilidades propiciadas pela liberdade causam no primeiro momento o

terror de pensar por si, tema tão bem abordado por Platão no Mito da Caverna.

5. Quinto momento que é feito pelo educador crítico. Atentemos para o fato de que há

pretensos educadores que, dominam o assunto do qual tratam até com maestria, mas

não  demonstram  o  mínimo  conhecimento  da  proposta  pedagógica  e  filosófica  da

libertação. O que advém daí é um fazer esvaziado de consciência política, assentado

na presunção da sua pretensa imparcialidade,  perfazendo desse modo, a perniciosa

ação assistencialista. Ou nas palavras de Dussel, “a importância do educador consiste

no fato de dar ao educando maior criticidade, ao ensiná-lo a interpretar a realidade

objetiva”.

6. Sexto momento  se dá na segunda condição de consciência,  o momento em que o

oprimido adquire a ‘consciência ético crítica’.

7. Sétimo momento que é o ‘sujeito histórico da transformação’: a consciência se traduz

em mudança de atitude, o que exige um embasamento filosófico capaz de derrubar as

fachadas erguidas pelos discursos ideológicos castradores, o que possibilitará o oitavo

momento da prática pedagógica libertadora.

8. Oitavo momento: trata-se da intersubjetividade comunitária, na qual é relevado o fato

de  que,  o  diálogo  é  reflexo  direto  da  abrangência  da  informação.  Em termos  de

conscientização, abrangência refere-se tanto à extensão quanto à profundidade; tanto

ao universal quanto ao singular; tanto ao geral quanto ao particular. Um diálogo que

não se  move  nessa  dinâmica,  não  passa  de  monólogo,  deve  a  sua  insuficiência  à
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informação comprometida  com o autoritarismo ou a  licenciosidade,  quando não  a

ambos.

O debate é o diálogo consumado da forma mais elevada. De fato,  o que se diz aqui,  é a

socialização da conscientização propiciada pela informação abrangente, mediante o diálogo

libertário. Se no diálogo, a condução calma e perspicaz das palavras, se assemelha a construir

pontes, o debate significa testar o quanto de peso essa ponte, construída pelo diálogo, suporta;

posto que, no debate o que vem à baila, dado o fragor da sua dinâmica, é o que do percurso foi

especializado.

9. Nono  momento  A ‘denúncia  e  o  anúncio’:  “A denúncia  é  o  fruto  conjunto  da

comunidade dialógica dos oprimidos com consciência crítica em dialética colaboração

com os educadores (intelectuais, cientistas), enquanto a utopia é o uso da imaginação

criadora de alternativas” (DUSSEL, 1996, p. 442 – 443).

10. Décimo  momento:  mediante  essa  condição  é  que  chegaremos,  então,  ao  ponto

máximo que é a ‘práxis da libertação’, que nunca será o final, mas sim deve sempre

dialogar com todos os outros.

O  problema  encontrado  quando  se  fala  em  união  é,  justamente,  como  conviver  com  a

alteridade,  qual  o  papel  desempenhado  pelo  outro  enquanto  outro,  nas  relações  que  se

pretendem livres e libertárias? Uma diretriz de conduta nos aponta que;

[...] A escola não deve apenas transmitir conhecimentos, mas preocupar-se com a
formação global dos alunos, numa visão em que o conhecer e o intervir no real se
encontrem. Mas, para isso, é preciso saber trabalhar com as diferenças: é preciso
reconhecê-las, não as camuflar. Aceitando que, para conhecer a si mesmo, preciso
conhecer o outro (BRASIL, 1998, p. 79).

2.6 EDUCAÇÃO CTS/CTSA E ENSINO DA FILOSOFIA

A investigação à luz da educação CTS/CTSA, surgiu da necessidade de adequar a prática

didático-pedagógica  às  exigências  impostas  pela  estrutura  social,  configurada  pelo

desenvolvimento científico e tecnológico. Essa assertiva, justifica a imbricação do projeto,

Semear  Consciência  para  Colher  Cidadania  com a  educação CTS/CTSA, como forma de
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contribuir  para  que,  o  educando,  exerça  o  seu  direito  pleno  de  cidadania,  mediante  a

autonomia intelectual e a inclusão social. Ao abordar o CTSA como uma Filosofia Social, nos

remetemos ao ramo da Filosofia, que lida com as várias doutrinas sobre a ordem social: seus

traços gerais, seu fundamento epistêmico e sua justificação moral. Para ser relevante, uma

Filosofia Social deve estar próxima da ciência social e da Tecnologia Social.

Em relação ao contexto do surgimento da educação CTSA, escolhemos alguns pontos  de

destaque, a saber: O agravamento dos problemas ambientais, ocasionados por um modo de

exploração  da  natureza  cada  vez  mais  descontrolado,  repercutindo  esse  fato,  como  uma

conscientização  por  parte  da  população,  da  necessidade  de  se  discutir  as  questões  éticas

envolvidas no desenvolvimento e a questão da qualidade de vida, tais como a necessidade da

participação popular nas decisões públicas, pela óbvia constatação, de que é um problema que

afeta a todos os habitantes do planeta.

A partir  desse contexto,  a Educação CTSA norteia a sua ação, no sentido de promover o

interesse dos estudantes em relacionar a ciência com os aspectos tecnológicos e sociais, ou

seja, não uma ciência distante e apenas instrumental, mas a ciência crítica, capaz de discutir as

implicações  dos  instrumentais  que  ela  possibilita.  Concomitantemente,  é  objetivo  da

Educação  CTSA trazer  ao  espaço/tempo  escolar,  as  chamadas  questões  sociocientíficas

(ambientais, políticas, econômicas, sociais, culturais).

Como estratégia didático-pedagógica, a Educação CTSA propõe discussão estruturada, fóruns

e debates, projetos individuais ou em grupo, pesquisa de campo, ações comunitárias, visitas às

indústrias e museus, realização de entrevistas com representantes de setores da sociedade,

redação de cartas a autoridades e estudo de casos envolvendo problemas reais da sociedade

(quadro 2).

Quadro 2 - Categorias de ensino de CTS com base em Aikenhead (1994).

Categorias Descrição
1.  Conteúdos  de  CTS  como
elemento de motivação.

Ensino tradicional de ciências acrescido da menção ao conteúdo de CTS
com a função de tornar as aulas mais interessantes.

2.  Incorporação  eventual  do
conteúdo  de  CTS  ao  conteúdo
programático.

Ensino tradicional de ciências acrescido de pequenos estudos de conteúdo
de CTS incorporados como apêndices aos tópicos de ciência. O conteúdo
de CTS não é resultado do uso de temas unificadores.

3.  Incorporação  sistemática  do
conteúdo  de  CTS  ao  conteúdo
programático.

Ensino tradicional de ciências acrescido de uma série de pequenos estudos
de conteúdo de CTS integrados aos tópicos de ciência, com a função de
explorar sistematicamente o conteúdo de CTS. Esses conteúdos formam
temas unificados.
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4. Disciplina científica (Química,
Física  e  Biologia)  por  meio  de
conteúdo de CTS.

Os temas de CTS são utilizados para organizar o conteúdo de ciência e a
sua sequência, mas a seleção do conteúdo científico ainda é feita a partir de
uma disciplina.  A lista dos tópicos científicos puros é muito semelhante
àquela da categoria 3, embora a sequência possa ser bem diferente.

5. Ciências por meio do conteúdo
de CTS.

CTS  organiza  o  conteúdo  e  sua  sequência.  O  conteúdo  de  ciência  é
multidisciplinar,  sendo ditado pelo conteúdo de CTS. A lista de tópicos
científicos puros assemelha-se à listagem de tópicos importantes a partir de
uma variedade de cursos de ensino tradicional de ciências.

6.  Ciências  com  conteúdos  de
CTS. 

O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O conteúdo relevante de ciências
enriquece a aprendizagem.

7.  Incorporação  das  Ciências  ao
conteúdo de CTS.

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O conteúdo relevante de ciências
é mencionado, mas não é ensinado sistematicamente. Pode ser dada ênfase
aos princípios gerais da ciência.

8. Conteúdo de CTS. Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O conteúdo de
ciências  é  mencionado  somente  para  indicar  uma  vinculação  com  as
ciências. 

Fonte: Aikenhead (1994).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 PESQUISA

Tratou-se de uma investigação qualitativa,  realizada  com base em  Gil  (2014),  sobre uma

intervenção pedagógica de Filosofia de ensino médio abordando a atuação de coletivos sociais

organizados pelos estudantes do Ifes- Campus Linhares, cujas temáticas se relacionam com as

questões pertinentes a alguns movimentos sociais brasileiros.

Para estudar possíveis diálogos entre a atuação dos coletivos sociais e o espaço/tempo escolar

foi  planejada  uma  intervenção  pedagógica  de  ensino  de  Filosofia,  que  denominamos  de

projeto escolar  Semear e Colher Cidadania na disciplina de Filosofia, durante o período de

agosto a dezembro de 2016, numa escola técnica federal localizada na cidade de Linhares no

norte do estado do Espírito Santo.

Os dados foram produzidos a partir de observações, rodas de conversas, relatos escritos, além

de fotografias  dos  momentos  da  intervenção pedagógica.  O delineamento  da pesquisa foi

realizado com base na perspectiva de um estudo de caso que, segundo Gil (2009, p. 5), [...]

trata-se de um dos diversos modelos propostos para produção de conhecimento num campo

específico, assim como também o são o experimento e o levantamento.

Assim, segundo o autor, o estudo de caso envolve as etapas de formulação e delimitação do

problema, da seleção de amostra, da determinação dos procedimentos para coleta e análise de

dados, bem como dos modelos para sua interpretação. Torna-se possível, segundo o autor (p.

7), definir o estudo de caso mediante a identificação de suas características essenciais:

1. É um delineamento de pesquisa;

2. Preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado;

3. Investiga um fenômeno contemporâneo;

4. Não separa o fenômeno do seu contexto;

5. É um estudo em profundidade;

6. Requer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados.
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Para organizar o desenvolvimento do estudo de caso, optou-se pelo paradigma do método

fenomenológico, atentos à dinâmica própria de tal método:

A pesquisa fenomenológica parte do cotidiano, da compreensão do modo de viver
das  pessoas,  e  não  de  definições  e  conceitos,  como  ocorre  nas  pesquisas
desenvolvidas segundo a abordagem positivista. Assim, a pesquisa desenvolvida sob
o enfoque fenomenológico procura resgatar os significados atribuídos pelos sujeitos
ao objeto  que  está  sendo estudado.  As  técnicas  de pesquisa mais  utilizadas são,
portanto, de natureza qualitativa e não estruturada (GIL, 2009).

A seguir são listadas as atividades previstas no desenvolvimento do mestrado:

1. A.1 - Atualização da bibliografia para a produção de conhecimento em educação, em

direitos  humanos,  movimentos  sociais  brasileiros,  Pedagogia  da  Libertação,

Aprendizagem Colaborativa,  Filosofia  Libertadora  de  Enrique  Dussel,  e  Educação

CTS/CTSA. 

2. A.2 - Realização das disciplinas obrigatórias de mestrado. 

3. A.3 – Pré-Projeto de Ensino. Levantamento de potenciais turmas de ensino médio do

campus Linhares do Instituto Federal do Espírito Santo, considerando a disciplina de

Filosofia. Escolha do objeto de estudo. Produção de Dados. 

4. A.4 – Pré-Projeto de Ensino. Pesquisa sobre o ensino de Filosofia, no contexto da

educação profissional de nível técnico de uma escola técnica pública da cidade de

Linhares, Espírito Santo e a sua relação com os movimentos sociais brasileiros, no

contexto escolar. Produção de Dados. 

5. A.5  -  Pré-Projeto  de  Ensino.  Apresentação  do  projeto  escolar,  Semear  e  Colher

Cidadania para uma turma de estudantes da disciplina de Filosofia de ensino médio.

Estudo do perfil da turma e seleção dos conteúdos programáticos. Produção de Dados. 

6. A.6 - Projeto de Ensino. Criação de seis grupos de trabalho (GT) de acordo com as

temáticas  abordadas,  a  saber:  o  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra

(MST),  Movimento  dos  Pequenos  Agricultores  (MPA),  Movimento  Lésbicas,

Bissexuais,  Transgêneros  +  (LGBT+),  Movimento  Feminista  no  Brasil  (MFB)  e

Movimento Negro Brasileiro (MNB). Produção de Dados. 

7. A.7  -  Projeto  de  Ensino.  Desenvolvimento  do  projeto  escolar  Semear  e  Colher

Cidadania, na perspectiva da pedagogia de projetos. Realizado com a participação dos

estudantes. Realização das reuniões na escola e visita a alguns locais dos movimentos

sociais da cidade de Linhares, ES.  Produção de Dados.
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8. A.8 – Projeto de Ensino. Seminário final, com apresentação dos resultados do projeto

escolar Semear e Colher Cidadania. Avaliação da intervenção. Produção de Dados.

9. A.9 - Participação de um Congresso da área de Ensino/Educação durante do período

do mestrado.

10. A.10 - Seminário de Pós-graduação em Ensino de Humanidades.

11. A.11 - Exame de Qualificação da Pós-graduação em Ensino de Humanidades.

12. A.12 - Construção do Produto Educacional do Mestrado em Ensino de Humanidades.

13. A.13 - Análise de Dados.

14. A.14 - Construção da Dissertação de Mestrado.

15. A.15 - Defesa de Mestrado e apresentação do produto educacional.

16. A.16 - Escrita e submissão de um artigo científico durante o período do Mestrado, em

periódico do Qualis de Ensino/Capes. 

Vale ressaltar que as etapas A3 até A8, correspondem ao projeto de ensino, realizadas em sala

de aula, que compõem as etapas de pesquisa como todo. 

3.2 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

O planejamento do projeto escolar chamado de Semear e Colher Cidadania e a intervenção

pedagógica de Filosofia no ensino médio seguiu o método da Pedagogia de Projetos, proposto

por Hernández e  Ventura (1998),  cuja  realização ocorreu de agosto a  dezembro de 2016,

totalizando  30  horas,  conforme  está  mostrado  no  quadro  3.  Essa  pesquisa  se  inseriu  no

contexto da educação profissional de nível técnico de uma escola técnica federal, localizada

na cidade de Linhares no norte do estado do Espírito Santo. 

O projeto escolar Semear e Colher Cidadania abordou os aspectos sociofilosóficos de cinco

questões  relevantes  para  os  movimentos  sociais  brasileiros,  que  serviram  como  temas

geradores para construção de metas pedagógicas durante o semestre, a saber: Movimento dos

Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  (MST),  Movimento  dos  Pequenos  Agricultores  (MPA),

Movimento  LGBT (LGBT),  Movimento  Feminista  no Brasil  (MFB) e  Movimento  Negro

Brasileiro (MNB). Então, os temas geradores foram distribuídos em seis grupos de trabalho
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formados por seis estudantes cada, de uma turma do quarto ano do ensino médio integrado ao

ensino técnico em administração, da educação básica.

Quadro  3  -  As  cinco  etapas  do  projeto  escolar  “Semear  e  Colher  Cidadania”,
desenvolvido em 2016, numa escola técnica federal da cidade de Linhares, Estado
do Espírito Santo.

Etapa
Data

Carga Horária
Atividade do Projeto Escolar

Etapa 1
Ago
(2 h)

Apresentação do projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”.
Constituição dos grupos de trabalho, com respectivos temas sociofilosóficos.

Etapa 2
Ago - Set

(4 h)
Oficinas/Aulas para subsidiar os conteúdos de Filosofia.

Discussões e investigações preliminares realizadas pelos grupos de trabalho.

Etapa 3
Set - Out

(12 h)
Desenvolvimento do projeto escolar pelas práticas pedagógicas.

Investigações realizadas pelos grupos de trabalho.

Etapa 4
Out - Nov

(8 h)
Construção do trabalho. Rodas de conversas com os grupos de trabalho.

Debates, entrevistas e fotografias.

Etapa 5
Dez
(4 h)

Seminário final.
Apresentação dos resultados obtidos pelos grupos de trabalho.

Total 30h Avaliação Geral
Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

3.3 LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada no campus Linhares do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes),

pertencente à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do estado do Espírito

Santo, localizado no endereço Avenida Filogônio Peixoto, nº 2220, bairro Aviso, na cidade de

Linhares,  no estado do Espírito Santo.  Procurou-se seguir as recomendações do Conselho

Nacional de Ética em Pesquisa (Conep/MS), com autorização do Diretor Geral do campus de

Linhares do Ifes (Apêndice).

3.4 SUJEITOS

Os sujeitos da pesquisa foram 36 estudantes, com idade entre 15 e 18 anos, da disciplina de

Filosofia do quarto ano do curso técnico em administração integrado ao ensino médio de uma

escola técnica federal do município de Linhares, pertencente à Rede Federal de Educação

Profissional e Tecnológica do Estado do Espírito Santo. Além deles, também participaram

dessa pesquisa dois professores de Filosofia, que acompanharam todo o processo pedagógico

na qualidade de orientadores. 
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Para desenvolver a investigação, procurou-se seguir as recomendações do Comitê Nacional de

Ética em Pesquisa. Com a concordância de adesão voluntária dos participantes à pesquisa,

tendo  essas  suas  identidades  preservadas. Foi  utilizado  um  formulário  de  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e outro formulário de Termo de Assentimento

Livre e Esclarecido (TALE), ambos contendo a autorização do uso de imagens (Apêndice). O

acordo  de  confidencialidade  inclui  não  divulgar  nenhuma  informação  que  possibilite  a

identificação dos sujeitos envolvidos. E as informações fornecidas são utilizadas somente para

uso da pesquisa.

3.5 PRODUÇÃO DE DADOS

Para a realização da produção de dados nos alicerçamos em Gil, quando este discorre acerca

desse processo, nos alertando da complexidade inerente a sua realização:

O processo de coleta de dados no estudo de caso é mais complexo que o de outras
modalidades  de  pesquisa.  Isso  porque  na  maioria  das  pesquisas  utiliza-se  uma
técnica  básica  para  a  obtenção  de  dados,  embora  outras  técnicas  possam  ser
utilizadas de forma complementar. Já no estudo de caso utiliza-se sempre mais de
uma técnica. Isso constitui um princípio básico que não pode ser descartado. Obter
dados mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade dos
resultados obtidos (GIL, 2009).

No quadro 04 está apresentado um resumo das técnicas e instrumentos de coleta de dados

empregados  durante  a  intervenção  pedagógica.  Os  dados  foram produzidos  a  partir  de

observações,  rodas  de  conversas,  relatos  escritos.  Além de  fotografias  dos  momentos  da

intervenção pedagógica, que envolveram conhecimentos de Filosofia.

As observações feitas pelos autores, durante a pesquisa, foram materializadas na forma de

diário  de  pesquisa,  de  acordo  com  Barbasa  e  Hess  (2010),  próprio  para  os  estudos

fenomenológicos  que,  segundo  os  autores,  [...]  da  perspectiva  fenomenológica,  os

acontecimentos  não  podem  ser  considerados  como  fechados  em  si,  enquanto  realidades

objetivas.  Fazendo  parte  de  sua  própria  temporalidade,  a  realidade  é  uma  construção

precária, provisória, fenomenal, como percepção dos fenômenos percebidos pela consciência

(p. 9). 
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Quadro 4 - Resumo das técnicas e instrumentos de coleta de dados que serão 
utilizados durante a investigação da prática pedagógica.

Pesquisa Técnicas Instrumentos

Pesquisa Qualitativa
Tipo: Estudo de Caso

Observações Anotações.
Inquéritos Questionário.

Imagens
Fotografias  como  registro  dos
momentos do projeto escolar.

Relato escrito dos GT
Anotações  produzidas  nos  diários  de
bordo de cada GT.

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

De acordo com Gil (2014, p. 121), ao se utilizar o questionário como técnica de investigação,

deve-se ter em mente obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores,

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. Entre

as vantagens do questionário,  incluem-se a garantia do anonimato dos questionados e não

expor os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Para

caracterizar o perfil da turma de estudantes, foi construído um questionário contendo questões

fechadas (Questionário 01). 

Em outra avaliação, olhando para o alcance das expectativas do projeto de Filosofia com

enfoque CTS/CTSA, foi elaborado um segundo “questionário” na forma da escola de Likert,

contendo uma escola social de 5 (cinco) graduações de caráter ordinal, não medindo, portanto,

o quanto uma atitude é mais ou menos favorável (GIL, 2014, p. 143). Esse questionário de

avaliação individual (Questionário 02) foi administrado na fase final do projeto escolar e foi

constituído por doze perguntas. Os questionários 01 e 02 estão apresentados no apêndice deste

documento. 

Também foram coletados  alguns  registros  oficiais  e  registros  estatísticos.  Tais  como leis,

portarias,  projeto pedagógico do curso, PDI da instituição e fotografias que serviram para

fomentar a investigação do fato/fenômeno educacional. Algumas vezes, a pesquisa também

lançou  mão  de  utilizar  registros  episódicos  e  privados  constituídos,  principalmente,  por

documentos pessoais e por imagens visuais produzidas pelos meios de comunicação de massa.

(GIL, 2014, p. 147).
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3.6 ANÁLISE DE DADOS

Ao pensar no contexto do método de ensino de Filosofia e das questões tratadas por alguns

dos movimentos sociais  brasileiros,  buscamos pensar em métodos de análise  de dados de

pesquisa que fossem adequados para as duas etapas principais:

Etapa 1 – Contextualização dos movimentos sociais  brasileiros e dos coletivos sociais  do

campus Linhares do Ifes. Para essa etapa, foi realizado um estudo dos coletivos sociais e um

breve  estudo  sobre  cada  movimento  correlacionado.  Vale  citar  que,  essa  etapa,  não  se

constituiu em uma pesquisa etnográfica aprofundada, mas um breve estudo, que serviu como

suporte para realização das atividades de ensino em sala de aula.

Etapa 2 – Essa etapa tratou do estudo dos aspectos metodológicos da Pedagogia/ Filosofia

Libertadora e da educação CTS/CTSA, no contexto do ensino de Filosofia. Para essa etapa,

foi realizada uma análise fenomenológica e análise de conteúdo. Para Gil (2014, p. 14), nas

pesquisas realizadas sob o enfoque fenomenológico, o pesquisador preocupa-se em mostrar e

esclarecer  o  que  é  dado.  Não procura  explicar  mediante  leis,  nem deduzir  com base  em

princípios, mas considera imediatamente o que está presente na consciência dos sujeitos. No

que diz respeito à análise de conteúdo, segundo Bardin (2004, p. 37), trata-se [...]  de um

conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações  visando  obter;  por  procedimentos

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos

ou  não)  que  permitam  a  inferência  de  conhecimentos  relativos  às  condições  de

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

As observações anotadas em um diário de pesquisa foram analisadas com vistas a identificar a

essência  do  fenômeno,  de  acordo  com  Barbosa  e  Hess  (2010,  p.  9),  de  que  trata  a

fenomenologia, não é idealidade abstrata dada a priori, separada da práxis, ela se mostra no

próprio fazer reflexivo. Assim, as observações foram transcritas, tabuladas, identificadas as

ideias  centrais  e  palavras-chave,  a  fim  de  subsidiar  o  entendimento  do  processo

fenomenológico e da análise de conteúdos. 

A aplicação do questionário foi realizada no momento inicial  do trabalho de ensino, para

compreender o perfil do estudante e a composição dos grupos de trabalho. No final desta

etapa, cada grupo de trabalho teve que realizar uma produção textual e narrativa, de forma
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coletiva. A evolução do grupo de trabalho foi observada a partir das narrativas, argumentações

e debates produzidos ao longo das aulas de Filosofia. 

Os aspectos pedagógicos da Educação Formal e Não Formal foram analisados com base nos

pressupostos da Pedagogia da Libertação de Dussel (1977a, 1977b, 1996) e Freire (1987). Foi

observado  o  processo  de  construção  da  cidadania,  de  tomada  de  decisão,  o  potencial  de

intervenção nos processos cotidianos e a problematização sociofilosófica, a criticidade sobre a

tecnologia e a ciência no mundo contemporâneo. Esses dados alimentaram a investigação

sobre a Aprendizagem Colaborativa e a educação CTS/CTSA, a partir da interação entre os

grupos de trabalho. A perspectiva da Educação não Formal foi analisada com base na proposta

de Gohn (2006, 2010).

A perspectiva da educação CTS/CTSA e da sustentabilidade cultural foi analisada com base

na proposta de Aikenhead (2009), Leite (2012), Santos e Auler (2011). Afinado com essa

proposta curricular, sugerimos a partir de seis eixos temáticos geradores, a saber: Filosofia,

Ciência,  Tecnologia,  Sociedade,  Ambiente  e  Cidadania,  questionamentos  relacionados  aos

movimentos  sociais,  representados  na  instituição  escolar,  que  foram  respondidos  pelos

educandos, após as respectivas pesquisas realizadas. 
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4 CONTEXTO DA PESQUISA

A Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  (ONU,  1948),  que  delineia  os  direitos

humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de

1948, preconiza em seu primeiro artigo, que todos os seres humanos nascem livres e iguais

em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os

outros em espírito de fraternidade. O segundo artigo preconiza que, todos os seres humanos

podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção

alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou

outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.

Além  disso,  não  será́  feita  nenhuma  distinção  fundada  no  estatuto  político,  jurídico  ou

internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território

independente,  sob tutela,  autônomo ou sujeito a  alguma limitação de soberania.  Inspirado

também nessa perspectiva histórica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que

nasceu o chamado Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) no contexto brasileiro

(SILVA, 2006). Silva (2006), em sua dissertação de mestrado, descreve o movimento nacional

de direitos humanos e a questão da violência institucionalizada, estudo realizado com dados

documentais do período de 1986 a 1996, pós-período da ditadura militar. 

Segundo a autora, após o período da ditadura militar, e com o fortalecimento do processo

democrático no Brasil, o MNDH ganha força e assume sua identidade, à medida que atua no

processo  de  constituição  das  subjetividades  dos  diferentes  grupos  oprimidos  (mulheres,

meninos e meninas de rua, negros, homossexuais etc.), ao mesmo tempo em que os organiza

em torno da defesa  dos  direitos  humanos,  tornando-se assim,  um instrumento  de pressão

política, através de alianças compactuadas com outros segmentos da sociedade civil. É nesse

sentido que o MNDH ganha legitimidade neste processo de construção, de um espaço público

de contestação, disputa e negociação política.

Oliveira Filho, Abreu e Oliveira (2011) ressalta que, a temática dos movimentos sociais, dos

direitos  humanos e  do espaço urbano brasileiro,  frequentemente  discutida nos  campos  da

Geografia  e  da  Sociologia  entre  outros,  é de  fundamental  importância,  pois  possibilita  a

compreensão e análise de muitos dos problemas encontrados no cotidiano das pessoas. Há
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problemas sociais que se intercalam, se sobrepõem aparentemente numa imensa diversidade

de expressões, mas que, na maioria das vezes, decorrem do sistema vigente, ou seja, remetem

ao capitalismo, onde os meios de produção, caracterizando uma sociedade estratificada em

classes, consomem e produzem um espaço desigual, que exclui, cria distinções (BOURDIEU,

2007) e acirramento de conflitos sociais.

E a  partir  dessas  questões  sociofilosóficas  dos  direitos  humanos  e  dos  problemas,  que  a

sociedade brasileira vive, foi possível encontrar alguns coletivos sociais, organizados pelos

estudantes, que discutem as temáticas estudadas pelos movimentos sociais, dentro do espaço

urbano da  cidade  de  Linhares  no  estado do Espírito  Santo,  articulados a  alguns  dilemas,

contradições  e  controversas.  Tais  como  o  direito  à  moradia,  alimentação,  segurança,

cidadania,  qualidade  de  vida;  e  os  espaços  da  sociedade  onde  as  relações  sociais  se

materializam.

Algo que, ora é garantido pela Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), é negado para uma

grande parcela da população. Assim, surgem as mais variadas lutas sociais, travadas pelos

atores sociais, com o intuito de garantir direitos inerentes ao exercício da cidadania. Nessa

teia de conflitos, surgem os movimentos sociais como um dos instrumentos mais importantes

na  produção  dos  espaços  da  cidade,  por  produzirem  uma  dinâmica  social  dentro  dos

respectivos  espaços  e,  com  isso,  efetivar  lutas  por  melhores  condições  de  vida  e

sobrevivência.

Então, num estudo prévio realizado no contexto do campus Linhares do Instituto Federal do

Espírito  Santo,  foram identificados  os  coletivos  sociais  estudantis,  grupos  de  envolvidos,

direta ou indiretamente, com as temáticas de alguns dos movimentos sociais brasileiros, parte

integrante  do  Movimento  Nacional  de  Direitos  Humanos.  São  eles:  Movimento  dos

Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  (MST);  Movimento  dos  Pequenos  Agricultores  (MPA);

Movimento das Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros+ (LGBT+); Movimento Feminista

no Brasil (MFB) e Movimento Negro Brasileiro (MNB). A seguir, será apresentado um breve

histórico sobre os movimentos aqui citados no contexto do Brasil.

57



4.1 MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

De acordo com Medeiros (2014), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

foi  formalizado  a  partir  de  1984,  que  surgiu  com forte  influência  e  apoio  da  Comissão

Pastoral da Terra (CPT), firmou-se ao longo de seus quase trinta anos de existência, como o

mais duradouro movimento social de luta pela terra em nosso país. Ao longo do tempo, sua

territorialização  e  presença,  em  praticamente  todos  os  estados  da  federação,  somados  à

relevância  de  suas  reivindicações,  aglutinou  grande  apoio  de  significativa  parcela  da

sociedade, tornando-o importante interlocutor junto ao Poder Público.

A aproximação técnica entre indústria e agricultura, observada notadamente a partir da década

de 1960, ocorreu nos EUA e Europa Ocidental no fim do século XIX e início do XX. Tal

integração, com forte mecanização do campo, vai ocorrer com financiamento estatal expresso,

com grande liberalidade da concessão de crédito rural  e incentivo fiscal.  A modernização

conservadora  apresentou  dessa  forma,  um  pacto  agrário  tecnicamente  modernizante  e

socialmente conservador, pois, ao mesmo tempo em que, inseriu inovações tecnológicas na

produção, manteve no poder as oligarquias rurais ligadas ao latifúndio.

Segundo  Medeiros  (2014),  esperava-se  que,  com  a  modernização  da  agricultura,  os

latifundiários se transformassem em empresários capitalistas, mas devido ao caráter rentista

acima  citado,  observou-se  o  movimento  inverso,  ou  seja,  os  empresários  capitalistas

transformaram-se em latifundiários.  Por  meio de políticas  de  incentivos  fiscais  de órgãos

como a SUDAM (Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia)  e a SUDENE

(Superintendência  para  o  Desenvolvimento  do  Nordeste),  alguns  capitalistas  urbanos

transformaram-se nos maiores proprietários de terras do Brasil. Sendo o exemplo mais latente,

o  Projeto  Jari  desenvolvido  por  Daniel  K.  Ludwig,  cuja  área  era  de  aproximadamente

4.000.000 (quatro milhões) de hectares! Esse fenômeno, propiciado pelo capitalismo em sua

fase especulativa, fez aparecer outra contradição: os mesmos sujeitos que, aplicavam em suas

indústrias  avançadas  relações  de  trabalho  capitalistas,  em  seus  latifúndios,  praticavam  a

chamada escravidão branca. Assim, a acumulação de terras nas mãos dos latifundiários deve

ser vista,  não como uma aberração do capitalismo,  mas sim, como uma consequência do

capitalismo aqui desenvolvido.
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Andrade (2002) salienta que o MST tem uma visão de totalidade da vida e da sociedade, não

dividindo o social, o político e o econômico em compartimentos estanques, mas encarando-os

como uma totalidade, de forma integrada. Essa visão do mundo e da vida faz com que haja

maior fraternidade entre os companheiros, dentro de cada grupo, e em escala maior, entre os

vários  grupos.  Essa  integração  não  chegou,  porém,  a  impedir  que  grupos  dissidentes  ou

paralelos se formassem, como o Movimento de Luta Pela Terra, o Movimento Sem-Terra do

Sul de Mato Grosso, o Movimento dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, entre

outros. Há ainda uma série de movimentos sociais isolados no Pontal do Paranapanema, que

muitas vezes, atuam em aliança com o MST. 

4.2 BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES

De acordo com Santos (2016), a produção da desigualdade, da exclusão, da massificação da

morte social  tem sido a grande marca do capital  nas últimas décadas. Os reflexos de sua

expansão de forma desigual e combinada, em todo o mundo, têm relegado uma contundente

marginalização da classe desprovida das condições materiais de existência. O crescimento da

pobreza e da miséria acarretam em resultados palpáveis,  no que se refere ao processo de

subordinação a que são submetidos no esteio do sistema de mercadorias.

De acordo com Ribeiro e Cleps Junior (2011), o processo de produção financeira da economia

visando à reprodução do capital, promoveu a articulação de novas estratégias de acumulação.

Assim,  os  grupos  multinacionais  foram  beneficiados  em  uma  multiplicidade  de  setores,

conseguindo subtrair a riqueza e fomentar intensamente o lucro, causando a potencialização

do empobrecimento e expropriação de um grande contingente populacional. 

Já no campo, segundo os autores, houve a estruturação do processo agropecuário para atender

as necessidades do mercado, desenvolvendo uma lógica de produtividade e estabelecendo o

agronegócio como estratégia de territorialização do modelo capitalista. Entretanto, devido a

essa lógica no processo do agronegócio e sua mecanização, parece que uma crise de alimentos

tem se  propagado,  decorrente  da  submissão  do  campo ao  modelo  capitalista.  Segundo  a

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO, no ano de 2009, o

quantitativo de famintos ultrapassou o total de um bilhão de pessoas.
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Santos (2016) ressalta  que a realidade posta  é a segregação.  O campo foi invadido pelas

corporações  financeiras  do  setor  agroalimentar  e,  não  somente  essas,  mas  por  todo  um

“arsenal”, cuja finalidade é a subsunção da terra, do valor de uso, enfim, da riqueza produzida

por cada homem em cada país, que ofereça condições para extração, principalmente entre os

países da periferia  do capitalismo.  Entretanto,  a contraposição e a resistência  estão sendo

construídas  em  várias  frentes  de  lutas  e  nesse  contexto,  o  Movimento  dos  Pequenos

Agricultores  -  MPA, diante  das investidas  do capital  para a  expropriação camponesa tem

construído,  desde  a  década  de  1990,  a  sua  espacialização pelo  território  brasileiro,  como

estratégia de luta contra a expansão capitalista exploradora no campo. 

De acordo com Cadoná (2004), a expansão do agronegócio, no processo de financeirização,

que se estende ao campo, tem se efetivado como um instrumento de exclusão do campesinato.

A transformação da terra, do trabalho e do homem em mercadoria, tem se constituído como

forma de  controle  social;  consequentemente mesmo com toda  a  estrutura  disposta  para  o

mercado que, garante produtividade e rentabilidade, relega à população a espetacularização da

miséria.

Na contracorrente a esse modelo, o Movimento dos Pequenos Agricultores-MPA constrói as

suas estratégias de luta como contraposição diante das crescentes expropriações sofridas pelo

campesinato ao longo do tempo,  principalmente,  nas últimas décadas em que foi  tácito o

aprofundamento das relações capitalistas. A proposta do MPA, de garantir um campo para a

produção de alimentos para a população consumir, nega a expansão do capital. Desse modo,

as  lideranças  do  Movimento  entendem  que,  o  MPA e  o  campesinato  em  si,  estão  no

protagonismo das ações relativas à oposição da “mercadorização” do campo e do conjunto

social como um todo.

4.3 BREVE HISTÓRICO DO LGBT+

De acordo com Cotta (2009), o preconceito e a discriminação, baseados na identidade de

gênero, começaram a ser questionados por aqueles que não se viam inclusos no padrão da

sociedade patriarcal e heteronormativa, em que a hegemonia masculina e heterossexual se

institui como a forma “aconselhável”, ou melhor, aceitável de expressão de poder. A situação

se torna mais grave, quando enfocamos o Ocidente, nesse tipo de concepção, pois nele se
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entende  como  normal  a  sexualidade,  diretamente  decorrente  da  clivagem  macho/fêmea.

Quando, na verdade, isso se constitui como uma perspectiva extremamente limitada e isolada

das  transformações  sociossexuais.  Isso  se  expressa  como  uma  reprodução  alienada  da

sexualidade  reprodutiva,  tão  defendida  e  constantemente  reforçada  pelo  universo

judaico/cristão, que representa bem, ou melhor, marca a passagem de uma moral grega para

uma moral cristã.

Por isso, é fundamental que enxerguemos a homossexualidade e seus desdobramentos, como

algo socialmente construído. A cultura de uma determinada sociedade irá se constituir como

um fator crucial para a representação desta forma de sexualidade no imaginário coletivo isso

é, a partir de um complexo de tradições, pensamentos, costumes e comportamentos, que o

aceite da homossexualidade se processa ou não.

A  rebelião  de  Stonewall  foi  um  conjunto  de  episódios  violentos  entre  gays,  lésbicas,

bissexuais, travestis e transexuais e a polícia de Nova Iorque que se iniciou com uma batida

policial em 28 de junho de 1969 – data que se consagrou como símbolo de luta e resistência

LGBT+.

Stonewall é reconhecido como o evento catalizador dos modernos movimentos em defesa dos

direitos civis de LGBT+. O acontecimento foi um marco, por ter sido a primeira vez em que

um grande número de LGBT+ se uniu para resistir aos maus tratos da polícia e ́atualmente é

considerado como o evento que deu origem aos movimentos de celebração do orgulho gay.

Foi o início de um movimento das minorias que, a partir da década de 70, começou a se

fortalecer e a tomar formas, a fim de lutar pela dignidade e pelo respeito às diferenças.

Nessa época,  o  Brasil  estava mergulhado em uma ditadura  militar,  com fortes  repressões

política  e  moral.  Consoante  com  a  circulação  das  ideias  dos  movimentos  de  68  e  da

contracultura, já́  se idealizava um movimento político, cujo objetivo era lutar em prol das

minorias  sexuais.  O  próprio  Movimento  Feminista  muito  auxiliou,  ou  melhor,  indicou  o

caminho para o embrionário Movimento LGBT+ se formar e se empoderar como uma causa

que  merecesse  atenção  e,  sobretudo,  políticas  públicas  específicas  para  esse  segmento

populacional.
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As  feministas  ajudaram  a  reduzir  o  preconceito  contra  o  movimento  homossexual,  pois

reivindicavam  o  direito  ao  prazer  sexual  como  forma  de  bem-estar  psíquico.  Era  uma

reorganização social  que fomentava novas formas de conjugalidade e modelos de família,

confrontando os dogmas religiosos que pregavam o relacionamento sexual somente voltado

para a procriação. Essa conjuntura favorecia a emergência do movimento homossexual e o

aumento de sua visibilidade junto à sociedade.

Nesse cenário,  considerando o agravamento dos preconceitos decorrentes dos movimentos

religiosos  heteronormativos,  e  da  associação  errônea  das  DST/HIV  com  a  população

homossexual,  se  avolumaram  os  movimentos  LGBT.  O  movimento  homossexual  foi  se

expandindo para todo o Brasil, através de diversos grupos que foram surgindo no decorrer dos

anos.

Nos anos de 1996 e 1997, o Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, lançaram suas

primeiras Paradas do Orgulho Gay, repercutido com mais destaque na imprensa carioca. Nos

anos seguintes, as “Paradas”, aumentaram consideravelmente o número de participantes. De

acordo com Wendt (2015), o Brasil é apontado, em pesquisas realizadas pelo Grupo Gay da

Bahia – GGB, como um dos líderes  do ranking de países  com elevado índice de crimes

homofóbicos contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e outros–

LGBT +. Essas pesquisas trazem resultados que apontam um aumento desse crime, a cada

novo período observado. 

De acordo com Vianna (2015), o movimento LGBT+ tem uma longa história – com maior ou

menor visibilidade em determinados períodos –, e conta com vasta bibliografia sobre esse

processo.  Seria  impossível,  nos  limites  desse texto,  abranger  tal  produção,  mas considero

poder  denominá-lo  movimento  social,  porque  carrega  um  forte  construto  de  identização

coletiva, capaz de gerar demandas coletivas, por direitos sociais na negociação com diferentes

esferas  do poder  público.  Esse processo de  negociação,  que nos  indica  a  validade  de  tal

movimento, se fosse inteiramente difuso, sem a manutenção de algum tipo de identização, que

une os seus e as suas integrantes, não teria essa capacidade.

A utilidade do conceito de diversidade sexual refere-se, portanto, à legitimidade das múltiplas

formas  de  expressão  de  identidades  e  práticas  da  orientação  sexual  e  expressões  das

identidades  de gênero.  Mas,  vem marcada  pela  conservação de um termo que mascara  a
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desigualdade social. O financiamento de projetos, que discutem gênero e diversidade sexual

pelo Banco Mundial está inserido no mesmo contexto de produção das propostas da UNESCO

sobre diversidade.

4.4 BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL

De acordo com Silva,  Trigo e Maçal  (2013),  a relevância dos movimentos negros para a

educação é  positivamente  dimensionada,  porque realiza  um percurso  sobre  a  história  dos

movimentos  negros  no  qual  é possível  deduzir  a  incidência  desses  para  as  propostas

vinculadas  aos  Direitos  Humanos.  Assim,  neste  texto,  houve  um  cuidado  para  focar  o

Movimento Negro no Brasil (MNB).

Segundo Santos (2007), é possível afirmar que, nas lutas inscritas na história do movimento

negro,  se  encontram  as  bases  que,  configuram  muito,  das  demandas  estabelecidas  em

documentos, que visam o desenvolvimento dos Direitos Humanos.

Essas lutas e reivindicações  se iniciam junto com a instauração da escravatura no Brasil,

quando negros escravizados se rebelavam em prol de sua liberdade e dignidade humana. Uma

das formas mais peculiares de resistência se dava pelo afrouxamento no trabalho. De acordo

com Santos (2007), por meio da recusa ao trabalho, o negro realizava a reafirmação de sua

humanidade e a negação do escravismo e do racismo. Foram formas de oposição que não

alcançavam  provocar  grandes  prejuízos  ao  sistema,  pois  eram  realizadas  isoladamente,

resultando muitas vezes, em severos castigos. 

Domingues (2013) estudou o Movimento Negro no contexto brasileiro, durante o período da

república (1889-2000), no qual ele conseguiu identificar quatro fases históricas, até os dias de

hoje, a saber: 

 Primeira  fase  do  Movimento  Negro  organizado  na  República  (1889-1937):  da

Primeira República ao Estado Novo;

 Segunda  fase  do  Movimento  Negro  organizado  na  República  (1945-1964):  da

Segunda República à ditadura militar;

 Terceira fase do Movimento Negro organizado na República (1978-2000): do início do

processo de redemocratização à República Nova; e
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 Quarta fase do Movimento Negro organizado na República (2000 - ?): uma hipótese

interpretativa.

A ideia central  foi  demonstrar  que,  em todo o período republicano,  esse movimento vem

desenvolvendo  diversas  estratégias  de  luta  pela  inclusão  social  do  negro  e  superação  do

racismo na sociedade brasileira. Segundo Domingues (2013), com a extinção da escravidão

em 1888 e a proclamação da República em 1889, a elite brasileira implementou políticas

públicas alicerçadas nos postulados do “racismo científico e do darwinismo social e lançou o

Brasil numa campanha nacional (...) para substituir a população mestiça brasileira por uma

população ‘branqueada’ e ‘fortalecida’ por imigrantes europeus”. Os egressos do cativeiro e

os afrodescendentes de um modo geral foram privados – ou tiveram dificuldades – de acesso

ao  emprego,  à moradia,  à educação,  à saúde  pública,  à participação  política,  enfim,  ao

exercício pleno da cidadania. Ante tal situação, uma parte deles não permaneceu passiva. Pelo

contrário,  levou  avante  múltiplas  formas  de  protesto,  impulsionando  os  movimentos  de

mobilização racial (negra) no Brasil. Foram engendradas diversas organizações com base na

identidade racial; elas procuravam projetar os “homens de cor”,  como atores políticos, no

cenário urbano.

Já na primeira fase do movimento negro na era republicana (1889-1937), tanto Domingues

(2013) como Silva, Trigo e Maçal (2013) concordam que emergiram organizações de perfis

distintos:  clubes,  grêmios  literários,  centros  cívicos,  associações  beneficentes,  grupos

“dramáticos”, jornais e entidades políticas, as quais desenvolviam atividades de caráter social,

educacional, cultural e desportiva, por meio do jornalismo, teatro, música, dança e lazer ou

mesmo  empreendendo  ações  de  assistência  e  beneficência.  Em  momento  de  maior

maturidade, o movimento negro se transformou em movimento de massa, por meio da Frente

Negra Brasileira. Na segunda fase (1945-1964), o Movimento Negro retomou a atuação no

campo  político,  educacional  e  cultural.  Com  a  União  dos  Homens  de  Cor  e  o  Teatro

Experimental do Negro,  passou-se a enfatizar a luta pela  conquista  dos direitos civis.  Na

terceira fase (1978-2000) surgiram dezenas, centenas de entidades negras, sendo a maior delas

o Movimento Negro Unificado.

Domingues (2013) ressalta que nas duas primeiras fases, a maior parte do movimento negro

mantém-se  afastado  das  formas  tradicionais  de  organização  das  classes  sociais  (a  saber:

sindicatos  e  partidos).  Isso  não  significa  que  o  movimento  tenha  ficado  em  estado  de
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isolamento político, haja vista que alguns de seus setores contraíram alianças e assumiram

compromissos com diversas forças políticas e ideológicas. Na terceira fase, entretanto, boa

parte do movimento negro se aproxima dos partidos e dos sindicatos, procurando estabelecer

um liame nas ações de natureza classista e antirracista.

Silva,  Trigo  e  Maçal  (2013)  concordam  que  é  comum  pensar  que  o  movimento  negro

organizado  só  começa  nos  anos  1930  –  por  meio  da  Frente  Negra  Brasileira  –,  sendo

retomado décadas depois, com o florescimento do Movimento Negro Unificado, no final dos

anos  1970.  Entretanto,  ressalta  Reis  (2012),  a  história  mostra  que  o  movimento  negro

contemporâneo já acumula experiência de gerações, sendo herdeiro de uma tradição de luta

que atravessa praticamente todo o período republicano. 

Reis (2012) cita que é por intermédio das múltiplas modalidades de protesto e mobilização

que o movimento negro vem dialogando, não apenas com o Estado, mas principalmente com

a sociedade brasileira. A trajetória desse movimento vem se caracterizando pelo dinamismo,

pela elaboração e reelaboração, em cada conjuntura histórica, de diversas estratégias de luta a

favor da integração do negro e erradicação do racismo na sociedade brasileira. Vale lembrar

que o movimento negro forjou certo nível de organização no pós-Abolição que não pode ser

mais obliterado pela historiografia e, especialmente, pelas linhas de pesquisas especializadas

no resgate dos movimentos sociais do período republicano.

4.5 BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO FEMINISTA BRASILEIRO

De acordo com Costa (2015), o feminismo brasileiro e também o mundial, de fato mudou, e

não mudou somente em relação àquele movimento sufragista,  emancipacionista do século

XIX, mudou também em relação aos anos 1960, 1970, até mesmo 1980 e 1990. Na verdade,

vem mudando cotidianamente, a cada enfrentamento, a cada conquista, a cada nova demanda,

em uma dinâmica impossível de ser acompanhada por quem não vivencia suas entranhas. No

movimento  feminista  a  dialética  viaja  na  velocidade  da  luz.  Duarte,  Lusa  e  Silva  (2011)

lembram que no Brasil  surgiram vários movimentos sociais, muitos dos quais têm caráter

feminista e voltam-se para a conquista  de espaços e de direitos sociais  para a mulher.  O

Movimento de Mulheres  Camponesas  é um destes  movimentos  que surgem neste  cenário
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político, organizando-se e se fortalecendo rapidamente a ponto de alcançar várias conquistas

ainda na década de 1980.

Para Costa (2015), o movimento feminista significou uma redefinição do poder político e da

forma de entender a política ao colocar novos espaços no privado e no doméstico. Sua força

está em recolocar a forma de entender a política e o poder, de questionar o conteúdo formal

que se atribuiu ao poder às formas em que é exercido. Para Duarte, Lusa e Silva (2011), ao

propor a discussão sobre identidade, entende-se que esta se constitui a partir do cotidiano e da

interação do indivíduo com o outro.  Essa  parte  da  discussão  tratará sobre  o  conceito  de

identidade social no sentido de associá-lo ao processo de construção da identidade da mulher

camponesa numa perspectiva da associação coletiva de sujeitos que apesar de possuir sua

subjetividade, se unem mediante um interesse comum. Entretanto, a identidade social está

vinculada ao conceito subjetivo que o indivíduo faz de si  e de sua interação com fatores

sociais, dando origem à formação de grupos que se organizam a fim de um mesmo ideal. Os

espaços  de  socialização  presentes  na  cotidianidade  dos  indivíduos  são  as  principais

referências para a formação de tais identidades coletivas.

4.6 COLETIVOS SOCIAIS ORGANIZADOS NO CAMPUS LINHARES DO IFES

4.6.1 Coletivo Melanina

O preconceito racial está enraizado na cultura brasileira. Com o processo de colonização, os

africanos foram trazidos para o Brasil em condições desumanas, e passaram a servir como

mão de obra escrava. E esses acontecimentos deixaram sérias consequências, pois mesmo que

os pretos e pardos representem a maioria da população, sua presença é minoria no alto da

pirâmide social,  espaços acadêmicos,  postos de chefia  e nas profissões bem remuneradas.

Para  lutar  contra  o  preconceito sofrido  por  essa  parcela  da  população,  surgiram  os

movimentos negros formados por pessoas que, clandestinamente, lutavam para resgatar suas

memórias e seus direitos. Após muitas lutas, eles alcançaram maior inclusão social, presença

no mercado de trabalho e nos campos educacionais; essas conquistas se solidificaram com

surgimento de leis como: Lei – Caó, proibindo qualquer tipo de discriminação racial no país -

que tornou o crime de racismo imprescritível e inafiançável; a lei 12.711/12 que determinou a

cota de vagas em universidades públicas para negros; e a Lei 12.990/14 - que fornece 20% das

vagas oferecidas nos concursos públicos à população negra.
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O Coletivo “Melanina” é um desses grupos de luta, implantado no Ifes - campus Linhares;

surgiu  em  uma  conversa  por  WhatsApp,  entre  duas  integrantes  do  grupo,  diante  da

necessidade de trazer a visibilidade de pessoas pretas ou pardas que sofrem ou já sofreram

algum preconceito  ou  discriminação,  fazendo com que elas  tenham representatividade  no

campus.

O objetivo do Coletivo é combater o racismo e lutar contra o preconceito (na escola e na

comunidade)  por  um  povo  que  muito  lutou  até  conseguir  a  sua  liberdade,  mas  que,

infelizmente,  não  derrubou  as  barreiras  do  racismo.  Além  de  unir  alunos,  cuja

autoidentificação é  negra,  para debater  formas de resistir  ao racismo e pôr em prática as

intervenções.

4.6.2 Colorifes

Desde  2015,  os  movimentos  sociais  vieram  ganhando  força  na  cidade  de  Linhares,

principalmente, àqueles que surgiram e se fortaleceram no IFES campus Linhares. Exemplo

disso, são alguns movimentos compostos por membros da escola, como é o caso do Colorifes,

criado por estudantes LGBT+ do campus. E hoje, também, formado por alguns docentes da

escola, fazendo também com que o movimento ganhe mais notoriedade no âmbito escolar, por

meio da força entre professores, servidores e especialmente discentes.

Dizem  que  os  movimentos  sociais,  só  são  movimentos  sociais,  quando  incomodam

determinadas camadas da sociedade. Logo, é possível falar que, o Colorifes não é visto com

bons olhos por algumas pessoas, haja vista que o movimento tem como principal objetivo

lutar  pelos  direitos  da  população  LGBT+.  Assim,  pessoas  conservadoras  e  de  cabeças

fechadas para debates como esse não aprovam a ideia de grupos lutando por minorias sexuais.

Contudo, apesar de uma parcela pequena da população linharense e, também, dos estudantes

do  IFES reprovarem os  movimentos  de  cunho  sexual,  uma grande  parte  da  comunidade

escolar e do seu entorno, apoiam e incentivam ações como essas.

Ademais,  manter  um movimento  exige  apoio  de  forças  externas  a  dos  estudantes.  Dessa

maneira, a aliança com professores, servidores em geral e a própria população é essencial para
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a ascensão e fortalecimento do movimento. Entretanto, infelizmente, testemunhou o estudante

G, a invisibilidade do movimento perante a reitoria, ainda é notória. Portanto, um longo

caminho ainda precisa ser percorrido para alcançarmos nosso objetivo final. Afinal, com o

devido apoio da escola como um todo dando-nos o suporte necessário para a ampliação do

movimento, por meio do incentivo da criação de palestras e debates, e também uma pequena

quantia  em  dinheiro,  para  que  assim  o  movimento  consiga  atingir  com  mais  eficácia

ambientes  externos  à  escola,  será  possível  ultrapassar  barreiras  para  que  o  fim  da

LGBTfobia e da falta de reconhecimento dos integrantes desse grupo sejam atingidos.

4.6.3 Icacheou

Iniciado com uma simples  conversa  entre  alunas  do Ifes  campus  Linhares,  o  movimento

“ICacheou” surgiu diante da necessidade de quebrar padrões, principalmente da “ditadura” de

cabelo liso.  Trazendo assim,  maior liberdade para as pessoas com cabelo cacheado.  Visa,

nesse sentido, ajudar e empoderar a sociedade (visto que suas ações não se estendem somente

aos integrantes) contra os princípios pregados pela indústria cultural.

Desse modo, atuam por meio de intervenções, sejam por meio de cartazes que expõem o

preconceito institucionalizado, seja por meio de encontros para afirmarem a identidade de

seus cabelos. Contexto conformado pela estudante J:  Embora tenha surgido recentemente,

esse  movimento  já  conta  com  apoio  sólido  dos  estudantes,  garantindo  a  fixação  na

instituição. Portanto, por mais difícil que seja o Icacheou veio para lutar por uma sociedade

mais aberta para a ampla pluralidade de nossa sociedade. Enquanto a sociedade continuar a

manter padrões sobre o corpo, ainda haverá pelo que lutar.

4.6.4 Feminifes

Feminifes é um coletivo de alunas feministas do IFES Campus Linhares.  Preocupado em

socializar  conhecimentos  que  contribuam  para  a  desconstrução  dos  paradigmas  sociais

reacionários, ao mesmo tempo em que fortalece o empoderamento das suas participantes. É

contra o silenciamento, o submetimento e a opressão das mulheres que surge e se insurge o

Feminifes. Formado na segunda metade de 2015, por estudantes do ensino médio do Instituto

Federal do Espírito Santo, campus Linhares, o movimento vem crescendo e ampliando sua

organização, sua rotina de estudos teóricos e sua agenda pública, com participação de suas
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integrantes em atividades realizadas por faculdades locais e cursos de extensão do próprio

Ifes.

4.7 OUTROS MOVIMENTOS DE LINHARES

4.7.1 Movimento dos Sem Terra

O Movimento dos Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país. No

total,  são  cerca  de  350  mil  famílias  que  conquistaram  a  terra  por  meio  da  luta  e  da

organização dos trabalhadores rurais. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA)  é  o  órgão  governamental  responsável  pela  legalização  e  assistência  dos

assentamentos. O MST conta com o programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar  (Pronaf)  para  as  primeiras  iniciações  de  produção  no  campo  e,  ainda,  com  o

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), para atender as escolas dos

assentamentos.

Durante o período de acampamento é feito uma organização de base, em que a cada dez

famílias presentes é formado um núcleo coordenado por um homem e uma mulher. Esses são

responsáveis pela condução do assentamento e dos setores de produção, gênero, juventude,

comunicação e finanças. Assim que o assentamento é efetivado, iniciam-se os procedimentos

para produção, que pode ser cada um em seu lote ou de forma coletiva.

O INCRA adota alguns critérios para que as famílias possam ser assentadas e, para isso, é

necessário que essas pessoas tenham aptidão para trabalhar no campo. Vale lembrar que, o

tempo de apropriação da terra, varia de acordo com o local e correlação de força. Temos

acampamentos no ES que já duram sete anos. Um dos principais desafios do movimento, após

a efetivação do assentamento, é a grande demanda por assistência técnica. Muitas famílias

precisam de orientação para colocar seus produtos no comércio, produzir em escala de acordo

com sua região e elaborar projetos.

Apesar de todos os avanços, com o novo governo, a burocracia para o acesso aos programas

de apoio se tornou ainda maior, não se sabe se os programas terão continuidade nem se serão

criados novos assentamentos. Portanto, é importante que o movimento continue a luta pelos
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seus direitos, cobre das autoridades e que a população tenha consciência da legitimidade e

importância do movimento.

4.7.2 Movimento dos Pequenos Agricultores

Segundo Cristiana  Soprani,  camponesa,  educadora  e  integrante  do  MPA (Movimento  dos

Pequenos  Agricultores),  a  vinda  do  Movimento  para  Linhares  remonta  ao  ano  de  2000,

aproximadamente,  pois  na  cidade  há  muito  tempo  existe  a  presença  de  um sindicato  de

trabalhadores rurais, mas se viu uma grande necessidade de que houvesse a presença de uma

organização maior, que apoiasse especificamente a classe camponesa. Assim, em 2000, os

trabalhadores rurais da cidade começaram a articular a vinda do MPA para a cidade.

A demanda do movimento vem da base, e umas das primeiras demandas foi a luta por crédito,

inclusive, foi um dos motivos do surgimento do movimento, aqui no Brasil. E dessa luta, por

crédito,  conseguiu-se  criar  o  PRONAF,  que  é  o  primeiro  financiamento  da  agricultura

familiar. Mas, apenas o financiamento não foi suficiente para satisfazer às necessidades para

ter  qualidade  de  vida  no  campo,  moradia,  educação  no  campo,  modo  de  produção,

saneamento básico e preço dos produtos cobrados também entram na pauta de luta do MPA.

Pois, o movimento tenta cobrar um preço justo, por alimentos saudáveis e de qualidade sem

veneno  e  sem  transgênicos.  O  movimento  abrange  todos  os  pequenos  agricultores,

camponeses  e  inclusive  seus  meeiros.  No  MPA só  não  cabe  a  participação  de  grandes

proprietários de terra.

A organização inicial se dá através dos grupos de base, onde as famílias se reúnem e formam

grupos a partir de sua localização que, por sua vez, têm uma coordenação que é composta por

um homem ou uma mulher, um jovem ou uma jovem. Essa coordenação do grupo de base

tem que estar vinculada com uma coordenação maior, que é a coordenação do município que,

por sua vez, está articulada com uma coordenação estadual e que, também, está articulada a

uma coordenação nacional.

O movimento tenta sempre motivar, o pequeno agricultor, a fazer a transição do modo de

produção convencional para o modelo agroecológico. O MPA tem várias cooperativas, sendo

umas delas a cooperativa de produção, que faz feira aqui em Linhares, no bairro Araçá, além
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de ter várias formas alternativas de comercialização, sendo elas, a entrega de alimento para as

escolas e asilos através dos programas (PEAA, PINAI).

Segundo Cristina, um dos maiores desafios está relacionado à maneira como a sociedade vê o

movimento, pois muitas vezes, na mídia, o movimento é apresentado como algo que visa à

baderna,  e  assim,  muitas  pessoas  acabam  repudiando  ou  tendo  medo  do  movimento. 

Além disso, as linhas de créditos variam muito de região para região. Em nossa região há uma

resistência em discutir agricultura familiar e temas do tipo, isso faz com que se perca o acesso

à alimentação saudável devido à falta de discussão a respeito desse modo de produção e,

como consequência, o governo restringe as políticas de crédito para o município.

Mas, por outro lado, existe uma parcela da sociedade que consegue fazer a reflexão, conhecer

o movimento e acaba percebendo a importância do mesmo, e dá um apoio extremamente

importante.  A luta pela qualidade de vida tem que ocorrer independente, no campo ou na

cidade. Logo, o movimento busca se unir a toda classe trabalhadora e movimentos que lutam

pelo mesmo direito de qualidade de vida.
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5 PROJETO ESCOLAR “SEMEAR E COLHER CIDADANIA”

5.1 ANTECEDENTES DO PROJETO ESCOLAR

No primeiro  semestre  de  2016,  atendendo  à  diretriz  curricular  do  curso,  o  professor  da

disciplina  de  Filosofia  do  campus  Linhares  do  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo,  prof.

Adolfo Miranda Oleari,  realizou uma atividade pedagógica com o livro de minha autoria,

“Africanta: Ser Negro” (RIBEIRO, 2015). Segundo o professor da disciplina, esse momento

foi uma oportunidade de introduzir debates sobre as relações étnico-raciais no Brasil e atender

à Lei Federal No 10.639/03, oportunizando aos estudantes conhecerem um pouco da história

do povo negro.

Como estratégia didático-pedagógica utilizada naquele momento, a turma foi divida em sete

grupos  de  trabalho,  que  leram e  produziram anotações  sobre  o  livro  disponibilizado  em

arquivo “PDF”. Ao final da atividade pedagógica, cada grupo deveria apresentar uma resenha

do livro e mais um conjunto de perguntas para o autor.  Em agosto do mesmo ano, como

encerramento  da  primeira  etapa  pedagógica  da  disciplina  de  filosofia,  foi  realizada  uma

palestra  com o escritor.  Na figura 7 mostra-se um registro do momento da realização da

palestra  na  turma do curso  técnico  em administração de  nível  médio,  com professores  e

estudantes convidados, quando as questões afrodescendentes brasileiras foram abordadas, cuja

temática é tratada no livro.

Figura 7 - Memória fotográfica da palestra realizada pelo prof. Hudson Ribeiro sobre o livro
“Africanta: Ser Negro”, no campus Linhares do Ifes, em Linhares, estado do Espírito Santo.

Agosto de 2016.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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5.2 NASCIMENTO DO PROJETO ESCOLAR

Com os debates produzidos em sala de aula de Filosofia, durante o mês de agosto de 2016,

percebemos que os movimentos sociais faziam parte do cotidiano de alguns estudantes da

cidade de Linhares-ES, abrangendo a temática de trabalhadores rurais, sem terra, catadores de

materiais  recicláveis,  indígenas,  negro,  LGBT,  entre  outros  (GOHN,  2010). Assim,

produzimos  o  projeto  escolar  “Semear  e  Colher  Cidadania”,  para  discutir  os  potenciais

pedagógicos  do  uso  da  pedagogia  de  projetos  no  contexto  do  ensino  de  Filosofia,  para

averiguar possíveis diálogos entre os movimentos sociais e o espaço/tempo da escola. 

Para estudar possíveis diálogos entre movimentos sociais  e o espaço/tempo da escola,  foi

planejada  uma intervenção  pedagógica  de  ensino  de  Filosofia,  que  denominamos  projeto

escolar Semear e Colher Cidadania, na disciplina de Filosofia durante o período de agosto a

dezembro de 2016, numa escola técnica federal localizada na cidade de Linhares, no norte do

estado do Espírito Santo. A figura 8 mostra um momento em que os estudantes estavam na

disciplina de filosofia, discutindo a construção do projeto escolar Semear e Colher Cidadania,

abordando os movimentos sociais brasileiros. 

Figura 8 - Momento em que os estudantes estavam na disciplina de Filosofia discutindo a
construção do projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”, abordando os movimentos

sociais brasileiros. Disciplina de Filosofia do campus Linhares do Ifes, em Linhares, ES.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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O planejamento da intervenção baseada na Pedagogia de Projetos, baseados em Hernández e

Ventura  (1998),  permitiu  uma  aprendizagem  colaborativa  e  cooperativa  de  Filosofia  e  a

fronteira  do  conhecimento,  por  meio  de  temáticas  sociofilosóficas,  oportunizando  aos

estudantes a investigação e a explicação do fenômeno social, o que foi fundamental para o

sucesso da intervenção pedagógica. As falas de alguns estudantes apontam para a apropriação

do conhecimento filosófico, atuando na fronteira do conhecimento inter e transdisciplinar:

Estudante G5: – […] penso que muito nos ajudaram as dicas dos professores Adolfo e Hudson, porque a partir

dessas indicações as coisas ganharam mais sentido, quando passei a relacionar uma coisa à outra e a entender

de que, na verdade, nada é isolado.

Estudante  M2:  –  […]  a  experiência  de  participar  dos  coletivos  levarei  comigo  para  o  resto  da  vida,  o

sentimento de pertencimento, de solidariedade, de ação, uma vez despertados, não se acaba, mesmo que este

seja o meu último ano na escola, mas para onde for levarei essa consciência comigo de lutar para exercer os

meus direitos de cidadão.

Etapa 1 – Constituição dos grupos de trabalho, com respectivos temas sociofilosóficos; 

Etapa  2  –  Oficinas  de  debates  temáticos  para  subsidiar  os  conteúdos  de  filosofia  e

investigações; 

Etapa 3 – Rodas de conversas sobre o desenvolvimento do projeto escolar; e 

Etapa 4 – Seminário final para apresentação dos resultados obtidos pelos grupos de trabalho. 

No primeiro encontro, foi apresentada para a turma, a proposta do projeto escolar, “Semear e

Colher Cidadania”; um breve histórico sobre os movimentos sociais brasileiros e um pouco

sobre a educação em direitos humanos e CTS/CTSA (figura 9). Nesse momento, foi aplicado

um  questionário  diagnóstico  acerca  dos  temas  a  serem  pesquisados,  relacionando-os  ao

enfoque dos direitos humanos e CTS/CTSA. As questões diagnósticas propostas foram:

1. Qual a importância dos Coletivos sociais para o exercício pleno da cidadania?

2. Qual a importância da Filosofia para a formação cidadã do estudante?

3. Quais as diferenças entre Ciência e Tecnologia?

4. Qual a melhor forma do ser humano se relacionar com a natureza?

5. Qual o papel do ser humano na constituição da sociedade?
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Figura 9 -Momento em que os estudantes estavam na disciplina de Filosofia discutindo a
construção do projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”, abordando os movimentos

sociais brasileiros. Disciplina de Filosofia do campus Linhares do Ifes, em Linhares, Estado
do Espírito Santo. Setembro de 2016.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).

As temáticas emergidas a partir de debates em sala de aula foram organizadas em seis grupos

de trabalho, a saber: 1 - FEMINIFES: Lugar de mulher é em todo lugar; 2 - ICACHEOU: A

cabeça é minha, o cabelo é meu; 3 - MELANINA: Vista a minha pele; 4 - COLORIFES: O

corpo é meu, escolho com quem ficar; 5 - MST: Reforma agrária, já! e 6 - MPA: A terra é para

quem semeia. Para desenvolver esse projeto, os estudantes tiveram que estudar a história e

memória  desses  movimentos,  lançando  mão  de  observações,  pesquisas  na  internet,

fotografias,  entrevistas  com  atores  dos  movimentos,  entre  outros.  No  quadro  5  está

apresentado  um resumo dos  movimentos  associados  aos  grupos  de  trabalho  criados  para

desenvolvimento do projeto escolar, “Semear e Colher Cidadania”.
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Quadro 5 - Quadro demonstrativo da relação dos coletivos sociais do Ifes- 
Linhares com alguns dos Movimentos Sociais brasileiros.

Grupo Grupo de Trabalho Movimento Social

1 FEMINIFES
Movimento Feminista do Ifes. A proposta desse grupo de trabalho foi discutir
o lugar de mulher na sociedade.

2 ICACHEOU
Movimento  pela  Estética  Negra.  A  proposta  desse  grupo  foi  discutir  o
sentimento  de  pertencimento  à  terra  e  a  identidade  racial  a  partir  de
características estéticas, as representações sociais.

3 MELANINA

Movimento Negro  do Ifes.  A proposta desse  grupo foi  discutir  o  lugar  do
negro  na  sociedade,  a  partir  das  representações  sociais  e  das  reais
contribuições  percebidas  ao  longo  da  história  brasileira,  em  termos
socioeconômicos e socioculturais.

4 COLORIFES

Movimento dos LGBT do Ifes. A proposta desse grupo foi discutir o lugar do
grupo  LGBT na  sociedade,  a  partir  das  representações  sociais  e  das  reais
contribuições  percebidas  ao  longo  da  história  brasileira,  em  termos
socioeconômicos e socioculturais.

Grupo Grupo de Trabalho Movimentos sociais pesquisados pelos estudantes

5 MST

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  A proposta desse grupo foi
discutir  a  relação  de  poder,  o  sentimento  de  pertencimento  à  terra;  e  a
identidade  dos  trabalhadores  rurais  sem  terra  a  partir  das  representações
sociais, questões socioambientais, socioculturais e socioeconômicas.

6 MPA

Movimento dos Pequenos Agricultores.  A proposta desse grupo foi discutir a
relação de poder, o sentimento de pertencimento à terra; e a identidade dos
pequenos  agricultores,  a  partir  das  representações  sociais,  questões
socioambientais, socioculturais e socioeconômicas.

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

No segundo encontro, os grupos de trabalho receberam informações acerca da utilização do

Blogger, que foi criado para agilizar a interação entre o professor pesquisador, e os estudantes

participantes da pesquisa; também, foi acordado que, durante o percurso investigativo, seria

elaborado um relatório individual, no qual os estudantes discorreriam acerca do modo como

se  apropriaram  da  experiência  didático-pedagógica  propiciada  pelo  projeto,  que  seriam

entregues no momento do Seminário final do Projeto Escolar a ser realizado no término da

intervenção  pedagógica.  Foram  propostas  algumas  questões  orientadoras  aos  grupos  de

trabalho, conforme a seguir:

I. Origem, modo e finalidade.

II. Coletivo no campus Linhares do Ifes: Desafios e perspectivas.

III. Relação do Coletivo com Ciência e Tecnologia.

IV. Relação do Coletivo com sociedade e cidadania.

V. Relação dos coletivos sociais com a Filosofia

No terceiro encontro, foram entregues algumas questões pautadas no Modelo Normativo de

Kortland (1996). No quadro 6 está apresentado um resumo dos assuntos abordados durante o
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terceiro encontro do projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”, bem como uma pergunta

orientadora para desenvolvimento de uma produção textual. Essa etapa fomentou a construção

do  Blog  Pedagógico  de  Filosofia,  no  espaço  virtual  Blogger  –  Gmail, que  serviu  como

ferramenta para a interlocução dos estudantes e professores além da sala de aula. 

Quadro 6 - Resumo dos assuntos abordados durante o terceiro encontro do projeto
escolar  “Semear  e  Colher  Cidadania”,  bem como uma pergunta  orientadora  para
desenvolvimento de uma produção textual. Realizado em outubro de 2016.

Assunto Pergunta Orientadora – Produção Textual
Características do problema Como  o  assunto  se  relaciona  com  as  questões  do  enfoque

CTS/CTSA?
Gravidade do problema Qual a gravidade do assunto abordado?
Inventário das medidas Quais são as medidas normalmente tomadas?
Pesquisas das características das medidas As  medidas,  citadas  acima,  são  suficientes?  Que  outras  medidas

deveriam ser tomadas?
Julgamento de valor da melhor solução Qual a medida mais adequada à situação? Por quê?
Julgamento  de  valor  da  solução  para  os
problemas filosóficos, ambientais, sociais e
econômicos.

Qual o impacto, no cotidiano da comunidade escolar, das medidas
adotadas?

Estabelecimento de um plano de ação Apresentar um plano de ação tendo como contexto a problemática
investigada.

Execução da decisão Reunir  dados  da  investigação e estruturar  a  apresentação  oral  no
Seminário final

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

O quarto e quinto encontros foram realizados, em outubro de 2016, com aulas expositivas e

rodas de conversas, quando foi disponibilizado um material  bibliográfico para embasar os

trabalhos pedagógicos. Esses momentos fomentaram os dados sobre as rodas de conversas

para o desenvolvimento da pesquisa em ensino de Filosofia, na perspectiva interdisciplinar e

transdisciplinar.

Nos encontros, sexto e sétimo, do projeto escolar Semear e Colher Cidadania foi produzida

uma  análise  da  construção  do  Blog  de  Filosofia,  fomentando  as  discussões  da  roda  de

conversas (figuras 10 e 11) realizadas em novembro de 2016. Na ocasião, a turma do terceiro

ano  do  curso  técnico  de  administração  também  participou  dessa  atividade  pedagógica,

inclusive,  interagindo no Blog de Filosofia.  Os dados,  que emergiram dessa etapa,  foram

importantes  para  o  estudo  dos  aspectos  da  aprendizagem  colaborativo-cooperativa,  da

educação em direitos humanos e da educação CTS/CTSA.
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Figura 10 - Fotografia de uma roda de conversa realizada durante a prática pedagógica em
novembro de 2016.

Fonte: Elaborado pelo autor com base Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).

Figura 11 – Cartaz produzido pelo Grupo FEMINIFES anunciando a Roda de Conversas no
campus Linhares do Ifes, aberto à comunidade escolar e não escolar.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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A proposta de chamar a turma do terceiro ano para a roda de conversas surgiu com a ideia de

dar continuidade ao trabalho, realizado pelos grupos representantes dos movimentos, uma vez

que, esse seria o último ano letivo da turma estudada. Na ocasião, o representante de cada

grupo fez um anúncio do respectivo grupo ligado ao movimento social e sua importância no

cenário  da  política  da  cidade  de  Linhares  e  na  conjuntura  nacional.  Todos  os  grupos

enfatizaram a preocupação com o cenário nacional,  inclusive,  com as perdas  dos direitos

adquiridos  ao  longo da  história  e  o  avanço  de  ideias  contrárias  aos  movimentos  sociais,

conforme  relatos  produzidos  pelos  próprios  estudantes,  alcançando  patamares  alarmantes.

Entretanto,  a  escola  pareceu  ser  um  espaço  democrático  para  todos  os  grupos  ali

representados, e as potencialidades que, o ambiente virtual, também pode contribuir, foram

bastante relevadas.

No oitavo encontro, foi feita uma avaliação das rodas de conversas. Também foi feito um

balanço de todo projeto, com a preparação para o seminário final do projeto escolar Semear e

Colher Cidadania (figura 12).  Para realização do seminário final, foi sorteada a ordem de

apresentação  dos  grupos  de  trabalho.  Entre  os  professores,  foi  elaborado  um  roteiro  de

perguntas que seria aplicado no momento do seminário final. 

Figura 12 - Análise das atividades pedagógicas desenvolvidas durante o projeto escolar
“Semear e Colher Cidadania”, abordando os movimentos sociais brasileiros. Na figura, o

professor da disciplina e o pesquisador. Novembro de 2016.

Fonte: elaborado pelo autor com base no  Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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No nono  encontro,  foi  realizado  o  seminário  final  do  projeto  escolar  “Semear  e  Colher

Cidadania”  (figura  13).  Cada  grupo  de  trabalho  apresentou  um resumo  de  sua  pesquisa,

contendo  anotações  de  observações;  entrevistas  com os  colegas  do  movimento  social  da

escola e fora da instituição; fotografias; uma análise geral do trabalho, buscando perpassar

pelas diretrizes orientadoras, que foram estabelecidas no início da investigação; isto é:

1 - a origem, modo e finalidade; 2 - o coletivo no Ifes-Linhares: Desafios e perspectivas; 3 - a

relação do Coletivo com Ciência e Tecnologia; 4 - a relação do Coletivo com sociedade e

cidadania; e 5 – a relação do Coletivo com filosofia. 

Figura 13 - Fotografia da reunião da turma de 4º ano do técnico em administração integrado
ao ensino médio. Registro do encerramento da prática pedagógica. Dezembro de 2016.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Banco de Imagens do Grupo de Pesquisa 
Educação Científica e Movimento CTSA do Ifes (2016).
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6 PRODUÇÃO DE SABERES ARTICULADOS AO PROJETO ESCOLAR

Para realizar um estudo sobre as potencialidades pedagógicas, com o objetivo de articular os

conteúdos/temáticas  com o projeto escolar,  foram produzidos mapas mentais,  utilizando a

perspectiva de análise de conteúdo de Bardin (2004). Fizeram parte da coleta de dados das

observações,  falas  de estudantes,  produzidas  durante  as  rodas  de  conversas,  fotografias  e

questionários,  para construir  os diagramas mentais,  buscando compreender a relação entre

possíveis conteúdos/conceitos/temáticas de Filosofia e a realização do projeto escolar. 

Os diagramas mentais, às vezes também chamados de árvore do conhecimento,  árvore de

saberes,  digramas  mentais  e  diagramas  conceituais,  trata-se  de  uma  ferramenta  capaz  de

ilustrar conceitos e ideias, inter-relacionando-os com o contexto da pesquisa; possibilitando,

desse  modo,  estabelecer  relacionamentos  de  causa  e  efeitos  ao  torná-los  facilmente

identificáveis (GHIZZI, 2006; LIMA e KOZEL, 2009). Há um grupo de investigadores, como

Pereira  (2010);  e  Lima  e  Kozel  (2009)  que  utilizam  diagramas  mentais,  para  agregar

argumentações  no  processo  de  entendimento  de  fenômenos  cognitivos  de  processos  de

ensino-aprendizagem.  No  caso  deste  trabalho,  buscou-se  compreender  melhor  as

potencialidades  de  apropriação  de  conteúdos/conceitos/temáticas,  a  partir  da  execução  do

método de ensino de projetos escolares.

6.1 COLETIVOS SOCIAIS DO CAMPUS LINHARES DO IFES

Na figura  14  está  apresentado o  diagrama mental  produzido para  demonstrar  as  relações

potenciais  estabelecidas  entre  o  projeto  escolar  e  as  temáticas  abordadas  pelos  coletivos

sociais do campus Linhares do Ifes. Os coletivos sociais, em ação no campus Linhares do

Ifes, se apresentam como ações estudantis, tendo como temáticas de luta, pontos de pauta

relacionados a alguns movimentos sociais brasileiros, a saber:

a) Feminifes (“Todo lugar  é  lugar  de mulher”)  repercute as temáticas do Movimento

Feminista Brasileiro; 

b) Icacheou (“Liberto os meus cabelos para aprisionar o seu racismo”); discute os temas

do Movimento da estética negra.

c) Melanina (“Vista a minha pele”) dialogam com as temáticas do Movimento Negro

Brasileiro; 
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d) Colorifes (“O corpo é meu, a opção sexual é minha”) se identifica com as temáticas do

Movimento LGBT+ brasileiro. 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Pequenos Agricultores foram

estudados por grupos de estudantes, dada a sua importância de atuação na cidade de Linhares.

Figura 14 - Digrama mental demonstrando as relações potenciais estabelecidas entre o projeto
escolar e as temáticas abordadas pelos coletivos sociais do campus Linhares do Ifes.

Fonte:  Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016)

6.2 COLETIVO SOCIAL FEMINIFES

Na figura  15  está  apresentado o  diagrama mental  produzido para  demonstrar  as  relações

potenciais estabelecidas entre o projeto escolar e a temática abordada pelo Coletivo social

Feminifes, perpassando pelas categorias: Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Ao  realizar  o  estudo  sobre  o  projeto  escolar  foi  possível  encontrar  as

temáticas/conceitos/conteúdos abordados durante a prática pedagógica como, por exemplo,

desigualdade social, o machismo na sociedade brasileira, falácias pseudocientíficas, o fazer

ciências humanas, o trabalho da mulher, mulheres bem-sucedidas na sociedade, entre outros.

O professor introduziu o tema do Feminismo ressaltando que o paradigma conservador da

sexualidade é  constituído ainda no início da infância, quando para combinar com o mundo
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cor-de-rosa feminino, o primeiro presente é uma boneca. Em contrapartida, para sintonizar

com o mundo ‘azulino’ masculino, o primeiro presente (dado pelo tio ou padrinho) é “a” bola,

que serviria para a prática de vários esportes, mas que em nossas terras são sempre sinônimo

de futebol. Sendo assim, a boneca é o símbolo feminino e a bola é o símbolo masculino.

Qualquer confusão quanto aos referenciais da simbologia é algo gravíssimo, pois fere assunto

tão precariamente debatido, a sexualidade. 

Figura 15 - Digrama mental demonstrando as relações potenciais estabelecidas entre o projeto
escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social Feminifes, perpassando pelas categorias

Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

As próprias brincadeiras possibilitadas pelos brinquedos/símbolos confirmam ainda mais essa

dinâmica  correlacionada  com  a  sexualidade.  Enquanto  a  menininha,  vigiada  por  olhares

severos de toda a família, repete ludicamente a terrível monotonia do mundo que a aguarda,

repetindo nas bonecas e bonecos o que fará com os filhos, o menino é liberado para ganhar a

rua (que é o mundo). Os integrantes do coletivo social Feminifes demonstraram compreensão

de questões envolvendo o papel da mulher na sociedade, em seus vários aspectos, com ênfase

nas abordagens propostas pela pesquisa, como o trecho das falas descritas abaixo:
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Estudante X: - [...] no espaço escolar mesmo, percebemos o preconceito e a discriminação, nós mulheres, somos
vistos imediatamente como um ser indefeso e, por conseguinte, à mercê de predadores, no caso os machistas dos
mais  variados matizes,  isso é  geral,  por parte  dos estudantes,  por parte  dos funcionários  e  até  de alguns
professores e professoras.

Estudante J: - [...] Sem dúvida de que o uso do blogger e da página do facebook tornaram a nossa interação
mais efetiva, através desses meios pude não apenas externar os meus pensamentos, como também, acompanhar
as contribuições dos meus colegas.

A utilização das tecnologias propiciou uma maior  agilidade na socialização das pesquisas

realizadas e os debates se tornaram mais atualizados, isso por se tratar de um instrumental de

comunicação dominado com muita facilidade pelos jovens e, ao mesmo tempo, tornou a tarefa

investigativa prazerosa, devido a sua dinâmica própria. Em relação ao papel da ciência na

sociedade, foi trazida ao debate a dicotomia entre a ciência instrumental, caracterizada pela

sua conformidade, com o objetivo do sistema capitalista de produção, que é obter lucro a

qualquer custo em detrimento da vida humana; e a ciência crítica, que se pauta na dignidade

dos procedimentos científicos e ressalta a diferença fundamental entre ciência e tecnologia.

Em relação à estética ideal apregoada pela mídia para a mulher, o grupo de pesquisa percebeu

a relação do consumo inconsciente com a depredação dos recursos naturais; haja vista como

se comportam as indústrias de cosméticos, de moda e farmacêutica; o que faz sentido pela

ótica do sistema; se é a aparência que importa, todo esforço para se maquiar é justificável,

inclusive depredar os recursos do planeta e, também, envenenar a população comprometendo

a água,  os  alimentos  e  o  ar.  O trecho do relato  enfatiza  como os  estudantes  produziram

conhecimento a partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante F: - [...] antes de realizarmos a nossa pesquisa, entendíamos a ciência apenas como algo ruim e,
portanto, algo que deveria ser combatido, mas os estudos e as socializações de ideias me forneceram outra
visão dos procedimentos científicos, principalmente a diferenciar ciência de tecnologia e de como é possível se
pensar em uma ciência onde o homem seja privilegiado.

Estudante N: - [...]  Gostaria de acrescentar que a sociedade adoece cada vez mais devido ao consumo de
alimentos,  água  e  ar  poluídos  das  mais  nocivas  maneiras,  consequência  da  opção  de  uma  sociedade
consumista,  que  abandonou  o  ideal  de  se  manter  saudável  para  se  restringir  ao  combate  das  muitas
enfermidades.

No  debate  realizado,  foi  abordada  a  diferença  fundamental  entre  “apenas  viver”  e

“plenamente  existir”  mediante  a  realização do pensar  criticamente,  o  que  também é  uma

tarefa da disciplina de Filosofia. O grupo também chamou a atenção para o fato de muitos se

confundirem com a dinâmica própria do pensar. A capacidade de pensar é inerente a todo ser
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humano, o que não significa que todos os seres humanos saibam pensar corretamente, uma

vez que o pressuposto do pensamento é  a  informação mais  abrangente;  caso contrário,  o

pensamento se revela apenas em seu viés ideológico e não filosófico. O trecho do relato do

estudante  enfatiza  como  os  estudantes  produziram  conhecimento  a  partir  dos  debates

realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante  M2: -  [...]  as  aulas  expositivas,  a  palestra realizada pelo pesquisador no primeiro  semestre,  as
bibliografias disponibilizadas pelo professor de filosofia, muito nos ajudaram a ter consciência dos fatos, por
que uma coisa é desconfiar de que tudo tem outra versão, outra coisa é sabermos a fundamentação dessas
outras versões.

O Coletivo compreendeu que o exercício da cidadania é uma resultante da imbricação do

pensamento, da linguagem e da ação; ou seja, uma vez que, mediante a filosofia, se alcança o

pensar  crítico  o  que,  por  conseguinte,  é  exigida  linguagem  apropriada.  Quando  os

preconceitos são superados, pelos conceitos academicamente formulados, a ação consciente

da assertiva de Aristóteles de que o homem é um animal político, se perfaz no ato engendrado

conscientemente.

O papel da mulher na economia foi abordado a partir da relação de gênero e mercado de

trabalho  e  de  como  ocorre  a  divisão  de  papéis  pretensamente  masculino  e  feminino,  na

maioria  das  vezes  relegando  às  mulheres  o  papel  de  subserviência  econômica,  ao

desempenhar papel subalterno. As pesquisas realizadas pelo grupo Feminifes constataram a

baixa participação da mulher na força de trabalho, com menor remuneração que a dos

homens no exercício de atividades similares e reduzida presença feminina em cargos de

chefia; e quando os ocupam, não significa que o modo de ser feminino seja preservado.

6.3 COLETIVO SOCIAL MELANINA

Na figura  16  está  apresentado o  diagrama mental  produzido para  demonstrar  as  relações

potenciais estabelecidas entre o projeto escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social

Melanina, perpassando pelas categorias: Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Ao  realizar  o  estudo  sobre  o  projeto  escolar  foi  possível  encontrar  as

temáticas/conceitos/conteúdos abordadas durante a prática pedagógica como, por exemplo,

desigualdade social, o negro na sociedade brasileira, ciência para contrapor ao preconceito, o

fazer ciências humanas, o trabalho do negro, negros bem-sucedidos, entre outros.
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O Coletivo Social “Melanina”, que discute temáticas relacionadas aos Movimentos Negros

Brasileiros, trouxe, em seus resultados de pesquisa, pontos de discussões, que perpassaram

pela desigualdade social dos afrodescendentes, como reflexo do processo de escravidão e de

embranquecimento adotado pelas políticas brasileiras. 

Figura 16 - Digrama mental demonstrando as relações potenciais estabelecidas entre o projeto
escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social Melanina, perpassando pelas categorias:

Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

O trecho do relato citado abaixo enfatiza como os estudantes produziram conhecimento a

partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante K: - [...] sabemos que o escravismo foi base de muitas civilizações, contribuindo na formação e
crescimento dessas, porém é notável a ingratidão da civilização ocidental, ao cuspir em quem se embasou e
usou. A mão de obra escrava teve a máxima importância e mínimo valor. Além de receberem o pior tratamento,
tratamento o qual não caberia a qualquer ser vivente, eles também colheram os frutos de uma divisão entre bem
e mal. O filho desnaturado enraizou uma ideia de superioridade, fazendo com que os negros levassem consigo
um fardo de preconceitos e racismos, sustentados por uma falsa ideia de superioridade branca. Mesmo com a
abolição da escravatura, a luta perpetua. A diferença entre essas lutas, a passada e a presente/futura, é que no
passado era explícito e no presente é implícito, pois contamos com mecanismos de comunicação e pessoas que
tentam naturalizar, esconder ou apagar as dores que os negros sofreram e sofrem.
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Estudante  F:  -  [...]  além  de  serem  alvo  de  preconceito  e  desvalorização,  os  negros  são  vítimas  de  uma
escravidão oculta, que ocorre quando há desigualdade no pagamento de seu trabalho, sendo pago menos do
que vale seu serviço ou até na hora de conseguir uma promoção que é dado prioridade as pessoas brancas.

Em relação à ética, aos valores e à cidadania, o grupo admitiu o papel dessas três vertentes da

Filosofia, orientadoras da conduta humana, quando concebe os seres humanos, enquanto seres

entrelaçados com outros seres; por conseguinte, tal atitude é reflexo dos valores privilegiados

por  nós.  Essa  dinâmica  de  entrelaçamento,  ao  alcançar  o  contexto  social,  se  traduz  em

cidadania ou não. Estudiosos gabaritados chamam a atenção para o fato que, a cidadania no

Brasil ainda é um projeto,  uma vez que, a participação da pessoa como cidadã exige que

exerça o seu papel de eleitor conscientemente e, no Brasil, a existência de votantes é muito

maior do que de eleitores. A diferença crucial entre os dois é que, enquanto o eleitor procura

seguir o que o termo cidadão anuncia, desde a época da Grécia clássica, ou seja, alguém que

se preocupa com o destino da cidade, o votante circunscreve a sua ação ao ato de votar, como

um  dever  apenas,  e  não  como  um  direito,  que  no  caso  do  nosso  país,  foi  duramente

conquistado. 

Concluiu-se que as relações raciais no Brasil estão muito longe de ser uma democracia racial

e a negação do preconceito e do racismo dificulta ainda mais a luta contra esse entrave ao

desenvolvimento  pleno  do  país.  Como  exemplo,  podemos  citar  a  discussão  em torno  da

matança  da  população  jovem  negra  por  todo  território  nacional.  Os  trechos  dos  relatos

enfatizam como os estudantes produziram conhecimento a partir dos debates realizados, a

saber:

Estudante S: - [...] faço referência aqui ao livro do professor pesquisador, Africanta: Ser Negro, nele o autor nos
apresenta, através dos versos, o quanto a sociedade tenta embranquecer tudo: “A criança aprende desde cedo;
O valor  de  se  embranquecer;  A democracia  racial  brasileira  [...]”,  querendo nos  mostrar  que  apenas  os
brancos estão certos e/ou merecem respeito.

Estudante N: - [...] ainda estamos muito longe do ideal, sabemos que a Lei 10.609/03 sofreu um retrocesso após
o golpe que derrubou Dilma e as propostas de cunho social, mas ela nos serve de guia para delinear uma
educação pautada em discutir assuntos de interesse da população oriundas das matrizes africanas e indígenas.

Estudante H: - [...] ainda temos o problema das cotas, é difícil discutir com alguém que argumenta ser contra as
cotas porque o negro é tão capaz como outra pessoa qualquer, a dificuldade é por que se trata de uma falácia
muito ardilosa ao admitir a capacidade do negro, mas para defender a permanência do estado de discriminação
ao tratar todos de maneira igual, quando sabemos que justiça é justamente tratar os iguais de modo igual e os
diferentes, diferentemente, seria interessante se os professores falassem algo sobre esse assunto, porque é algo
que realmente nos desafia em nossa militância, às vezes até pessoas de boa índole aceitam entusiasmadas, esse
argumento pretensamente justo e, por conseguinte, se posicionam contra as cotas.
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Por essa definição, a atuação do coletivo social Melanina e a sua preocupação com temáticas

relacionadas à pauta de luta dos Movimentos Negros Brasileiros, insere-se nas fileiras desse

setor,  que  contribui  para  que  a  sociedade  seja  mais  democrática,  ao  dar  voz  aos  que

historicamente são alijados do jogo do poder. A consciência de tal fato foi constatada em falas

dos estudantes, participantes do coletivo social Melanina:

Estudante Z: - [...] sim, não vivemos em senzalas, mas muitos de nós, vivem na miséria das favelas, que não
deixa de ser uma senzala atualizada e quanto a esse lance de escravo, uma das nossas maiores lutas é combater
essa denominação pelo seu sentido de concordância, nunca fomos escravos, mas sim, escravizados.

O problema apontado pelo grupo Melanina, em relação aos programas sociais, é quando esses

não alcançam o estatuto de Política Social, de modo que o que se plenifica, é ainda da ordem

do assistencialismo e, por não se tratar de política de Estado, mas sim de governo, fica sempre

à mercê da roda-viva da política:

Estudante K: - [...] isso nos remete ao que a escola nos ensina a respeito da raça negra e a sua contribuição
para o desenvolvimento desse país, até os que admitem a participação da nossa raça, na maioria das vezes se
refere ao trabalho apenas braçal, deixando de lado as inúmeras contribuições nos mais diversos campos.

Estudante J: - [...] podemos citar em relação à literatura os nomes de Machado de Assis, Lima Barreto e Cruz e
Sousa.

Estudante P: - [...] é fato, a escola ainda ensina que a escravidão acabou devido à bondade da princesa Isabel e
não como consequência de um longo período de lutas.

Estudante R: - [...] mas isso é intencional, por que se ensinar que foi fruto de um processo de luta, terão que
admitir  o  negro  como sujeito  da sua história,  terão que reconhecer  os  heróis  negros  como Zumbi  e  João
Cândido, o Almirante negro da revolta da chibata.

Estudante T: - [...] nesse sentido o livro do professor pesquisador nos dá um ânimo ao nos lembrar de que a
nossa história é muito mais antiga do que a de Portugal e que não somos descendentes de escravos, mas de um
povo de sabedoria milenar,  que mesmo antes da Europa se constituir como uma unidade política,  já havia
alcançado enormes avanços em todas as áreas do conhecimento humano.

O preconceito racial e o racismo, revelados de modo mais cruel no assassinato da juventude

brasileira, foram abordados pela ótica da ciência crítica, como uma consequência histórica do

tempo do Brasil escravocrata e de políticas discriminatórias excludentes praticadas ao longo

do tempo.  Os trechos dos relatos enfatizam como os estudantes produziram conhecimento a

partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante I: - [...] a maior dificuldade do coletivo “Melanina” é lutar contra algo que oficialmente não existe,
porque quando denunciamos o racismo em suas várias manifestações, as pessoas contrárias à nossa luta, por
ingenuidade  ou  má  fé,  apregoam a  existência  da  democracia  racial  brasileira  e  nos  culpam de  estarmos
disseminando o ódio entre os brasileiros.
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Estudante G: - [...] como foi dito por um dos nossos colegas de luta, a maior dificuldade para lutar contra o
racismo é provar a sua existência, porque cotidianamente se vive na crença do embuste em que vivemos em uma
democracia racial e para defender esse ponto de vista foram inventados vários argumentos, por exemplo, ao
dizer que todo mundo tem um pé na senzala e coisas de tal tipo.

Estudante J: - [...] isso é tão esquisito que nem as nossas famílias nos educam como negros, a maioria de nós
vai descobrir que somos negros quase de modo acidental, porque quando crianças ainda é a ingenuidade que
impera,  mas quando chegamos  à adolescência somos impactados com o momento de  assumirmos a nossa
identidade e dentre seus vários segmentos nos descobrimos negros, muitas vezes pela forma mais odiosa de
racismo.

Ao  longo  da  pesquisa,  o  grupo  Melanina,  pôde  se  aprofundar  no  conceito  da  Filosofia

africana,  Ubuntu,  que  propõe  um  modo  diverso  de  inter-relacionar  o  indivíduo  e  a

comunidade e privilegia o conceito de força vital em oposição à ideia de ser, tão importante

na Filosofia  tradicional.  Os trechos dos  relatos  enfatizam como os  estudantes  produziram

conhecimento a partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante J: -  [...]  o conceito Ubuntu da Filosofia africana embasou as nossas ações de cooperação e de
colaboração,  já  fazíamos  isso,  mas  de  modo  intuitivo,  com os  estudos  da  pesquisa  pudemos  dimensionar
filosoficamente a nossa ação.

Estudante C: - [...] eu sempre desconfiei de que tudo se relaciona, e o fato das disciplinas serem passadas para
nós de forma fragmentada, sempre foi para mim, motivo de muita angústia, desse modo, estou ansioso para
participar desse projeto e ter a oportunidade de aprender filosofia de uma maneira mais dinâmica.

Professor A: - o objetivo da pesquisa, que contou com a colaboração de vocês foi saber se o ensino de filosofia
pode  ser  realizado  segundo  a  abordagem  CTSA,  tendo  como  fundamentos  a  Filosofia  e  a  Pedagogia  da
Libertação, o que nos norteou a nossa opção foi constatar como o ensino de Filosofia se realiza na maioria das
vezes, alienado dos problemas mais imediatos, e, por conseguinte, torna-se mais um aparato de ornamentação e
ostentação.

Estudante E: - [...] eu sempre tive certa ojeriza à matéria Filosofia, por conta disso mesmo, a mim sempre
pareceu uma enrolação sem fim, com aqueles nomes complicados e discussões que nunca chegavam a lugar
algum, agora ao menos, vejo uma possibilidade de utilizarmos os conhecimentos filosóficos como instrumental
teórico para a nossa luta.

Durante  o  seminário  houve  referências  a  vários  negros  e  negras  bem-sucedidos

economicamente,  não  obstante,  na  maioria  das  vezes,  o  preço  que  se  paga  pelo  sucesso

econômico e a negação das próprias raízes africanas, ou seja, aceitar o embranquecimento. Os

trechos dos relatos dos estudantes enfatizam como os estudantes produziram conhecimento a

partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante L: - [...] lembrando aqui que o Mano Brown dos Racionais chama atenção para o fato de que em
casa apenas nos dizem que devemos ser melhores que os outros, mas nada nos dizem do por que devemos ser
melhores que os outros.
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Estudante M: - [...] fato, embora a sociedade brasileira seja majoritariamente negra, ou não sendo negro na
pele, tem sangue negro em suas veias (afinal, somos um povo miscigenado), as belezas e qualidades negras não
são mostradas, e por isso não são notadas. Como é dito no poema “Criança Negra”, todos aprendem desde
cedo o poder do embranquecimento. O negro não tem nenhuma referência. Nas novelas, por exemplo, que são o
maior  meio  de  entretenimento  das  pessoas,  os  negros  são  na  maioria  das  vezes,  empregadas,  motoristas,
enquanto seus patrões, brancos, são os donos de empresas, extremamente ricos. Ou seja, uma representação
atual da casa grande e a senzala.

O coletivo social referiu-se à afrodescendência, lembrando os 200 milhões de pessoas que se

identificam como sendo afrodescendentes nas Américas. O Brasil tem o maior número de

pessoas de ascendência africana fora de seu continente. O coletivo social chamou a atenção

para o fato que, esse número não é refletido pela mídia,  devido à invisibilidade social da

população  negra  brasileira.  Os  trechos  dos  relatos  dos  estudantes  enfatizam  como  eles

produziram conhecimento a partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante Z: - [...] as raízes africanas são muito importantes na cultura brasileira, por serem tão marcantes
como  o  samba,  o  acarajé  que  é  considerado  um  patrimônio  nacional,  sendo  referência  não  só  para  os
brasileiros, mas também para os turistas que gostam do Brasil pela alegria das pessoas e pelo jeito acolhedor. E
é por isso que existe uma lei que obriga ensino da história e cultura afro brasileira com o objetivo de combater
o racismo e a discriminação de um povo que só nos trouxe coisas boas.

A  diversidade  cultural  foi  abordada  como  fato  social  positivo,  na  medida  em  que  a

convivência com os diferentes favorece a criatividade e a constituição de novos paradigmas.

O coletivo social apontou o perigo que é, para a sociedade brasileira, se pautar em critérios,

cada vez mais excludentes e tornar-se obsoleta, por falta do contraditório, para possibilitar

novas abordagens. O trecho do relato do estudante enfatiza como ele produziu conhecimento

a partir dos debates realizados nas rodas de conversas, a saber:

Estudante A: - [...] destaco a fala do professor pesquisador no tocante a união e à luta, penso que apenas dessa
maneira teremos chance de lutar contra o preconceito e a discriminação racial, porque essa forma de racismo
velada ela além de impossibilitar uma luta frontal, ainda dissemina a ideia de que somos realmente inferiores, a
mídia ao repercutir o modo de viver negro apenas depreciativamente inculca na população a ideia de que somos
ainda escravos e devemos ser gratos por não vivermos mais em senzalas.

De modo que foi possível constatar a apropriação por parte dos estudantes de concepções

científicas para explicar os fenômenos sociais, envolvendo as relações raciais no Brasil, ao

abandonarem a naturalização dos fatos sociais e concebendo-os como construção realizada

pelos homens ao longo da história.
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6.4 O COLETIVO SOCIAL COLORIFES

Na figura  17  está  apresentado o  diagrama mental  produzido para  demonstrar  as  relações

potenciais estabelecidas entre o projeto escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social

Colorifes, perpassando pelas categorias: Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Ao  realizar  o  estudo  sobre  o  projeto  escolar  foi  possível  encontrar  as

temáticas/conceitos/conteúdos abordados durante a prática pedagógica, por exemplo, direitos

humanos,  gay/lésbica na sociedade brasileira, ciência para contrapor ao preconceito, o fazer

ciências humanas, o trabalho do gay/lésbica, gays/lésbicas bem-sucedidos na sociedade, entre

outros. O Coletivo Social “Colorifes” desenvolveu a sua pesquisa estabelecendo diálogos com

as  temáticas  do  Movimento  LGBT+  e  como  consequência  desta,  trouxeram  ao  debate

concepções adquiridas a partir da convivência no tempo/espaço propiciado pela realização da

investigação. O trecho do relato dos estudantes enfatiza como eles produziram conhecimento

a partir dos debates realizados, a saber:

Estudantes: - [...] nós do Colorifes entendemos que a opção pelo gênero sexual é de alçada individual, pelo fato
do corpo pertencer à pessoa, sabemos do longo caminho a percorrer, mas pelo menos aqui no espaço escolar,
temos conseguido colocar as nossas demandas em um trabalho de conscientização, que a cada dia alcança
maior repercussão.

Figura 17 - Digrama mental demonstrando as relações potenciais estabelecidas entre o projeto
escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social Colorifes, perpassando pelas categorias
Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).
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A questão  da  resistência  dos  fundamentalistas  religiosos  aos  movimentos  LGBT+,  foi

abordada pelo coletivo social, como uma forma sectária de conceber a sociedade em relação à

opção sexual,  ao  não distinguirem sexo de  sexualidade.  O trecho  do relato  do  estudante

enfatiza como eles produziram conhecimentos, a partir dos debates realizados, a saber:

Estudante A: - [...] um dia desses ouvi um pastor pregando em praça pública e lá pelas tantas ele colocou uma
música para tornar a sua pregação mais atrativa, cuja letra dizia mais ou menos assim, “Se Deus tivesse feito
homem pra casar com outro. Não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo”. Cito esse fato para ilustrar como
penso contra o que lutamos no coletivo social LGBT.

Houve posicionamentos localizando a homofobia para além do viés apenas religioso. O que

demonstrou uma consciência, abrangente e atenta, às contradições do comportamento social.

O trecho do relato do estudante enfatiza como eles produziram conhecimentos, a partir dos

debates realizados, a saber:

Estudante B: - [...] de fato existe um fundamento religioso nas posições preconceituosas e discriminatórias
contra quem faz opção de gênero não ortodoxa, mas também, vale acrescentar que a homofobia faz parte da
estrutura da própria civilização ocidental.

Em relação à aparente aceitação da sociedade de membros da comunidade LGBT+, tal fato foi

denunciado  como algo  mercadológico  e  não  sinal  de  democratização.  Houve,  também,  o

reconhecimento  por  parte  de  alguns  dos  integrantes  do  coletivo  social,  das  conquistas

realizadas.  Os  trechos  dos  relatos  dos  estudantes  enfatizam  como  eles  produziram

conhecimentos a partir dos debates realizados, a saber:

Estudante D: - [...] acrescente-se aí o fato de muitas das pessoas do grupo LGBT serem consumidoras de alto
nível e isso o mercado não ignora, não por entendimento da causa, mas pura e simplesmente por ganância de
mais lucros.

Estudante E: - [...] retomando o que a colega disse, vejo em muitos lugares uma maior aceitação pelos gays,
comparado com antigamente,  quando era  um verdadeiro  tabu  tocar  em tal  assunto,  hoje  em dia  há  uma
aceitação maior.

Posição, que foi veemente contestada, por outro grupo de estudantes.  O trecho do relato do

estudante enfatiza como eles produziram conhecimentos a partir  dos debates realizados,  a

saber:
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Estudante F: - [...] esse negócio de aceitação é gozado, aceitar por quê? Preciso de permissão para assumir a
minha identidade de gênero? Ora, o corpo é meu, quem decide sou eu, pra mim esse papo de aceitação ainda é
reflexo de preconceito.

Alguns relatos trouxeram a situação dos membros da comunidade LGBT+, que não fazem

parte do seleto grupo de consumidores de alto nível.

Estudante H: - [...] a gente, o fato é que se as mulheres ainda sofrem os horrores do machismo, imagine nós que
ousamos assumir uma identidade sexual que contraria todas as recomendações? Sei que muito de nós possuem
poder aquisitivo e são mais aceitos via consumo, mas existem aqueles que são pobres e são exclusos dessa via,
sofrendo as mais terríveis torturas, tanto no âmbito familiar como no social.

Estudante I:  -  [...]  o colega trouxe um assunto pertinente,  por que em nossas rodas de conversas quando
abrimos espaço para os depoimentos, cada coisa que ouvimos... É de fazer chorar com todos os poros, às vezes
a pressão é tão grande que a pessoa não aguenta e cai em depressão e ocorrem até casos de suicídio.

Alguns integrantes se manifestaram no sentido de, como concebem a solução para fortalecer

os grupos organizados,  que lutam pela democracia  nas relações sexuais no Brasil.  Outros

enfatizaram  a  urgência  de  desvincular  a  opção  sexual  contra  hegemônica  de  anomalia

patológica, repercutindo assunto tão em voga, que é a permissão da Psicologia tratar membros

da  comunidade  LGBT+  como  portadores  de  enfermidade.  Os  trechos  dos  relatos  dos

estudantes enfatizam como eles produziram conhecimentos a partir dos debates realizados nas

rodas de conversas, a saber:

Estudante J: - [...] acredito que esse quadro vai mudar radicalmente quando houver por parte de todos LGBT
um compromisso de assumir a identidade sexual, por que sabemos de que o número é muito maior do que a
estatística mostra, inclusive pessoas com poder de formar opiniões, quando elas se assumirem, será de grande
ajuda para a nossa causa.

Estudante L: - [...] mas até isso acontecer é necessário nos mobilizarmos cada vez mais e de maneira mais
organizada, mais uma vez a questão da informação é fundamental para derrubar as fachadas ideológicas que
encobrem e sustentam a homofobia, é necessário espalhar a notícia de que a opção sexual LGBT sempre fez
parte da história humana e não se trata de nenhuma anomalia.

Alguns integrantes perguntaram, com perplexidade e  indignação, do porquê de tanto ódio

contra  a  comunidade LGBT+.  Nesse  momento,  o  professor  da  disciplina  achou  por  bem

contribuir com a sua fala, que enfatizou o aspecto educativo da questão. Os trechos dos relatos

dos estudantes enfatizam como eles produziram conhecimento a partir dos debates realizados

nas rodas de conversas, a saber:
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Estudante M: - [...] às vezes me pergunto por que a opção LGBT desperta um ódio tão grande em algumas
pessoas, será apenas ideologia ou trata-se de algo mais profundo?

Professor A: - [...] uma das explicações para isso releva o fato da sexualidade ser um assunto muito pouco
discutido pela nossa educação tanto no âmbito privado como no público, não há como negar de que até uma
determinada idade da vida do ser humano a opção sexual é apenas possibilidade, isso significa dizer que a
opção sexual é construída socialmente, sendo assim, é muito menos sólida do que os discursos anti- LGBT tenta
propagar, e por se tratar de algo tão essencial na definição da identidade do ser humano, causa um impacto
quando quem se diz  heterossexual  quando se vê diante de alguém homossexual  e  percebê-lo como um ser
humano igual sem reconhecer nele uma possibilidade para sua própria vida, constatação que se traduz em
reações  emotivas,  que  dependendo  do  jogo  de  forças  envolvido  se  configura  em violências  simbólicas  ou
explícitas contra quem ousou acenar com a possibilidade proibida.

Estudante A: - [...] a temática “sociedade” foi abordada durante a discussão sobre os motivos que levam as
pessoas  a  odiarem  tanto  os  LGBT e  quais  as  medidas  mais  apropriadas  para  superar  tal  situação.   A
degradação ambiental foi concebida como consequência da imposição do sistema capitalista de produção e não
apenas algo lúdico e apolítica como querem muitos, não sendo, por esse motivo tematizada.

A Filosofia esteve presente, no sentido de embasar as ideias de autonomia intelectual, e o

direito de escolher o parceiro ou parceira sexual e, para tanto, a pensadora francesa Simone de

Beauvoir, nos serviu como referência. De modo geral, o coletivo social Colorifes abordou o

respeito à opção sexual de cada pessoa, como uma questão de cidadania que, portanto, deve

ser  garantido  pelo  Estado.  Momento  em  que  os  inúmeros  assassinatos  de  membros  da

comunidade LGBT, foram lembrados e veementemente repudiados.

6.5 COLETIVO SOCIAL ICACHEOU

Na figura 18 está  apresentado o diagrama mental  produzido,  para demonstrar  as relações

potenciais estabelecidas entre o projeto escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social

Icacheou, perpassando pelas categorias: Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Ao  realizar  o  estudo  sobre  o  projeto  escolar  foi  possível  encontrar  as

temáticas/conceitos/conteúdos abordadas durante a prática pedagógica, por exemplo, direitos

humanos,  as  exigências  da  estética  na  sociedade  brasileira,  ciência  para  contrapor  ao

preconceito, o fazer ciências humanas, o preconceito eurocêntrico, a relação entre saúde e

cultura estética, entre outros.
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Figura 18 - Digrama mental demonstrando as relações potenciais estabelecidas entre o projeto
escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social Icacheou, perpassando pelas categorias

Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

O coletivo Icacheou discutiu aspectos relacionados à ciência, no sentido de explicar a razão

das diferenças da cor de pele, do formato do nariz e lábios, e da textura dos cabelos da raça

negra e foi ressaltado como que, o cabelo é importante para a identidade da etnia. Os aspectos

relacionados à tecnologia foram abordados a imposição das bonecas, estilo Barbie e de como

já  se  encontra,  no  mercado,  opções  a  essa  ditadura  estética.  Os  trechos  dos  relatos  dos

estudantes enfatizam como eles produziram conhecimentos a partir dos debates realizados, a

saber:

Estudante J: - [...] nós do Icacheou seguimos o ditado que diz, liberto os meus cabelos para aprisionar o seu
racismo, como um grito de guerra contra todo tipo de imposição,  principalmente a oriunda da concepção
europeia de estética, sabemos que o cabelo Black Power causa um espanto, mas a intenção é essa mesma,
estamos dizendo olha a diferença aqui.

Estudante W: - [...]  devemos lembrar que a intolerância religiosa também é muito forte  no Brasil,  mesmo
assegurada pela Constituição brasileira à liberdade de expressão, as religiões de matrizes africanas ainda são
muitos discriminadas e oprimidas. Tais fatos só nos levam crer o quanto é forte a discriminação e opressão por
parte da sociedade brasileira para que seja e esquecida e apagada a cultura negra.
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Estudante  E:  -  [...]  sofremos  muito quando crianças  e  somos tratados  como pessoas  de  cabelos  ruins  em
contraposição ao cabelo liso, herança da matriz europeia, que seria o cabelo bom, muitas de nós levam um
tempo enorme até descobrir que não tem que seguir os ditames da moda, a ruptura não é fácil.

Estudante J: - [...] isso é tão esquisito que nem as nossas famílias nos educam como negros, a maioria de nós
vai descobrir que somos negros quase de modo acidental, porque quando crianças ainda é a ingenuidade que
impera,  mas quando chegamos  à adolescência somos impactados com o momento de  assumirmos a nossa
identidade e dentre seus vários segmentos nos descobrimos negros, muitas vezes pela forma mais odiosa de
racismo.

Os aspectos relacionados à sociedade foram abordados através de imagens e de depoimentos

sobre  a  aceitação e  preconceito do uso do cabelo  estilo  Black  Power. A Filosofia  esteve

presente no sentido de, ao se apresentar como uma diversidade legítima, o Icacheou apontou

para outros modos de conceber a estética dos cabelos. Em relação à cidadania, usar os cabelos

do  modo  que  melhor  entender,  foi  defendido  como  um  direito  do  cidadão  e  usado  o

argumento de que não é o tipo de cabelo, que forma o caráter das pessoas.  Os trechos dos

relatos dos estudantes enfatizaram como eles produziram conhecimentos a partir dos debates

realizados, a saber:

Estudante Q: - [...] sabemos que o cabelo pra cima é apenas a ponta do iceberg, por que o que queremos mesmo
é discutir todos os tipos de relações, é como se fosse um sinal explícito, a cabeça é minha e uso o cabelo como
eu quiser, porque não faz sentido uma pessoa conservadora usar o cabelo “Black Power”.

Estudante S: - [...] ah, eu briguei em casa, briguei até com pessoas que se diziam minhas amigas, é fato que com
o cabelo pra cima fiquei mais negona e isso assusta a pessoa, tipo assim, credo, ela podendo se apresentar
como branca prefere ser identificada como negra?

Estudante Z: - [...] essa briga para assumir a própria identidade é bruta, não é a toa que muitas desistem e
outras insistem, mas constantemente em crise existencial, muitas vezes até o namorado implica com o cabelo.

Estudante O: - [...] o que me sustenta nessa luta é o orgulho que eu sinto por ter sido capaz de voltar ao cabelo
natural, por ser um processo de retorno às raízes africanas, de pertencimento à comunidade negra.

Estudante G: - [...] fomos domesticados com os ditames racistas que apregoa que a beleza apenas se encontra
nas pessoas de cabelos lisos, olhos claros e pele clara, é uma verdadeira libertação quando rompemos essa
prisão estética e assumimos a máxima, negro é lindo!

6.6 DEBATES SOBRE MPA E MST

Na figura  19  está  apresentado o  diagrama mental  produzido para  demonstrar  as  relações

potenciais estabelecidas entre o projeto escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social

MPA e  MST,  perpassando  pelas  categorias:  Sociedade,  Ambiente,  Economia,  Cultura  e

Ciência.  Ao  realizar  o  estudo  sobre  o  projeto  escolar  foi  possível  encontrar  as

temáticas/conceitos/conteúdos abordados durante a prática pedagógica, por exemplo, políticas

públicas, a produção do campo na sociedade brasileira, saúde do trabalho do campo, o fazer

ciências  humanas,  a  produção  de  alimentos  no  Brasil,  as  propostas  econômicas  dos

movimentos, economia alternativa, entre outros.
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Figura 19 - Digrama mental demonstrando as relações potenciais estabelecidas entre o projeto
escolar e a temática abordada pelo Coletivo Social MST e MPA, perpassando pelas categorias

Sociedade, Ambiente, Economia, Cultura e Ciência.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

Ao encetar debates sobre o movimento dos pequenos agricultores, os estudantes produziram

uma forte conexão entre a realidade de Linhares e as temáticas relacionadas ao MPA. As rodas

de conversas  perpassaram por aspectos relacionados às ciências humanas,  ciências sociais

aplicadas  e  ciências  exatas,  constituindo-se  como  um  espaço  interdisciplinar  e

transdisciplinar, sobretudo, quando se tentou teorizar sobre a razão por quel se evidencia a

desigualdade  da  distribuição  das  terras  brasileiras.  Os  trechos  dos  relatos  dos  estudantes

enfatizam como eles produziram conhecimentos a partir dos debates realizados, a saber:
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Professor A: - [...]  a questão do MST e do MPA se inter-relacionam, como vimos no semestre passado na
distribuição  de  terras  e  de  seu  uso  para  fins  econômicos,  historicamente  o  Brasil  sofreu  um processo  de
colonização exploratória e não de povoamento e isso se reflete na conjuntura atual. A razão da reforma agrária
ser assunto proibido pelos legisladores brasileiros deve-se ao fato de a maioria deles serem donos de terras, o
que seria uma crassa contradição esperar que um latifundiário legislasse a favor da distribuição de terras de
forma mais justa, acrescente-se que é um assunto ligado diretamente à propriedade privada, base principal do
sistema capitalista.

Estudante F: - [...] então, quando é proposta a questão da reforma agrária e do uso mais saudável dos meios de
exploração da terra, o que fica exposto é quanto longe estamos de um modo de vida onde o ser humano seja o
foco das atenções, por que no momento vivemos um processo de envenenamento do ar, da água, da terra e, por
conseguinte, dos alimentos.

Os aspectos relacionados à tecnologia e ao ambiente foram abordados o aparato tecnológico

utilizado  pelo  MST,  em  uma  visão  contrária  à  depredação  da  natureza.  Os  aspectos

relacionados  à  sociedade  foram abordados  a  criminalização  do  movimento  e  de  como  a

questão  agrária  é  frequentemente  excluída  da  pauta  política.  O  grupo  demonstrou

compreensão das razões que motivam o lento processo das reformas políticas necessárias. Os

trechos dos relatos dos estudantes enfatizam como eles produziram conhecimentos a partir

dos debates realizados, a saber:

Estudante L: - [...] em uma das aulas de filosofia, o professor chamou a atenção para a importância da terra
para o modo de vida dos povos de matrizes indígenas e africanas, de modo que condenar uma grande parcela
da população brasileira descendente desses povos ter uma relação com a terra apenas exploratório é alterar
substancialmente a concepção de vida dessas pessoas.

Estudante S: - [...] os opositores do MST e do MPA, argumentam que é ideia ultrapassada a proposta de fixar o
homem no campo, acenando com as oportunidades de vida mais confortável oferecida pela cidade, ora, esse
argumento é tão frágil, que apenas se sustenta pela sua má intencionalidade, por que fazer viver na cidade com
confortabilidade é ignorar o sério problema refletido nos bolsões de pobreza, realidade de todas as grandes
cidades brasileiras.

Estudante C: - [...] outro tipo de argumentação segue a via de que a complexidade do mercado agrícola não
admite pequenos  produtores,  mas invertem a ordem das  coisas  e  concluem que nesse  caso  a  culpa é  dos
pequenos agricultores e dos trabalhadores sem terra, que não estão à altura de competir nesse modelo de
sistema.

A Filosofia  esteve  presente  no  sentido  da  compreensão  da  terra  pertencer  a  todos  e,

principalmente, quem nela trabalha e, em relação à cidadania, o grupo concluiu que possuir

um  lugar  próprio  é  condição  fundamental  para  o  exercício  da  cidadania  e  cabem  aos

movimentos sociais pressionar os governos para que tal condição seja atendida.  Os trechos

dos  relatos  dos  estudantes  enfatizaram como  eles  produziram conhecimento  a  partir  dos

debates realizados, a saber:
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Estudante G: - [...] por outro, penso que devemos enaltecer as inciativas que apontam para um novo caminho,
tanto no modo de apropriação da terra como no novo modo de produzir,  a  luta maior é  contra o uso de
agrotóxicos pela sua relação direta com a saúde da população e a saúde da própria terra.

Estudante B: - [...] então, quando é proposta a questão da reforma agrária e do uso mais saudável dos meios de
exploração da terra, o que fica exposto é quanto longe estamos de um modo de vida onde o ser humano seja o
foco das atenções, por que no momento vivemos um processo de envenenamento do ar, da água, da terra e, por
conseguinte, dos alimentos.

Estudante K: - [...] lembro aqui das palavras do filósofo Rousseau a respeito da propriedade, de fato chega a
ser uma estupidez admitirmos que algum ser humano possa se arvorar a ser possuidor de algum pedaço do
planeta, e faço uma relação com o mar, ao menos por enquanto, não vemos uma corrida pra lotear o mar.

Estudante D: - [...] a possibilidade de tratar o tema MST E MPA pela ótica do CTSA nos abre novos horizontes,
por que até então, a questão parecia estar relacionada apenas ao meio ambiente ou a economia, com essa
abordagem trazida pelo professor pesquisador, aumentamos a nossa abrangência de reflexão e passamos a
associar as quatro vertentes de abordagem, foi muito bom.

6.7 ENSINO DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO CTS/CTSA

A análise  dos  trabalhos  produzidos  pelos  estudantes  evidenciou  os  principais  aspectos

sociofilosóficos sugeridos nos debates dos temas do método de ensino (quadro 7). Alguns

relatos dos estudantes, transcritos a seguir, indicam que, de fato, o tema do trabalho de ensino

foi um elemento fundamental, que contribuiu para a busca de informações e da aprendizagem,

conforme as falas transcritas:

Estudante F1 – [...] O trabalho foi muito positivo e com temas muito interessantes. No primeiro semestre nós já
havíamos feito algo muito parecido e com temas também parecidos, como homofobia, racismo e genocídio da
juventude negra, etc. Foi interessante elaborar os questionários e realizar as pesquisas e entrevistas com os
participantes dos movimentos, embora muitos não quiseram responder ou colaborar devidamente.

Estudante C3 – [...] O projeto de filosofia Semear e Colher Cidadania possibilitou a aproximação e interação
dos alunos com os movimentos sociais, fazendo com que aprendêssemos mais sobre a organização, as lutas,
conquistas  e  pautas  dos  movimentos.  Além de  ter  possibilitado  um primeiro  contato,  aos  alunos  que  não
possuíam qualquer aproximação com os movimentos e seus coletivos. Se aproximar e conhecer realmente como
funcionam os movimentos é de extrema importância, devido à imagem distorcida que a mídia costuma passar.
Logo, creio que esse projeto fez com que muitos alunos repensassem e criassem uma opinião mais independente
e  realmente  embasada  em  conhecimentos  verídicos. Alguns  dos  coletivos  pesquisados  estão  instalados  na
instituição da qual fazemos parte, o IFES Campus Linhares. Com isso, pudemos perceber quais as dificuldades
enfrentadas por esses coletivos, como o campus os recebem e o quão confortável ou desconfortável é o ambiente
escolar para eles.

Estudante M3 – [...] O projeto realizado em nossa escola (Ifes campus Linhares), teve grande importância e
consequências.  Com a finalidade de conhecer mais sobre as lutas de nossos alunos em apoio às minorias,
aumentou a visibilidade e conhecimento sobre as mesmas. Além disso, nos tornamos mais humanos, uma vez
que reconhecemos a necessidade de atenção especial para um grupo social menos favorecido [...] De forma
geral, foi um trabalho produtivo.
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Quadro  7  -  Quadro  demonstrativo  relacionando  os  coletivos  sociais,  as  temáticas  e  os
contextos de atuação das pesquisas. Correlação entre os grupos de trabalho e a temática do
movimento social brasileiro estudado durante o projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”.

Coletivo Temática Contexto

1. FEMINIFES: Lugar de
mulher é em todo lugar.

O movimento
feminista

representado no
Ifes- Linhares

Abordou aspectos relacionados à ciência nos momentos em que explicaram a formação
físico-psíquico-social  do  ser  humano  e  de  como  o  machismo  é  fruto  de  preconceito
disseminado  pela  mídia.  Os  aspectos  relacionados  à  tecnologia  foram  abordados  na
utilização do Blogger e, posteriormente, no uso da página da turma no Facebook, durante o
percurso da pesquisa. A abordagem da questão ambiental foi feita quando se discutiu sobre
como o papel idealizado da mulher no sistema capitalista de produção acarreta inúmeros
prejuízos para o meio ambiente, ao tornar o consumismo sinônimo de cidadania. A filosofia
esteve  presente  como força  propulsora  e  orientadora  de  todas as  reflexões expostas  no
trabalho apresentado;  e  a  cidadania  foi  constatada  pela  participação dos  estudantes  nos
vários coletivos organizados, representantes dos movimentos sociais na instituição e em seu
entorno.

2. MELANINA: Vista a
minha pele.

O movimento negro
representado no

Ifes-Linhares

Discutiu aspectos relacionados à ciência no sentido de derrubar a falácia do conceito de raça
superior, que justificaria o racismo. Os aspectos relacionados à tecnologia foram abordados
principalmente quando se falou de como os meios de comunicação propagam o preconceito
racial  e  o  racismo,  muitas  vezes  de  modo  subliminar,  vinculado  às  programações  que
aparentemente  são entretenimentos inocentes.  Sobretudo quando se  discutiu sobre a não
obediência à Lei 10.906/03, impossibilitando aos estudantes conhecerem a história do povo
negro, não como escravos, mas como escravizados. Os aspectos relacionados ao ambiente
foram discutidos no sentido de relacionar,  os territórios das populações afrodescendentes
como as maiores vítimas dos grandes empreendimentos latifundiários. A filosofia utilizada
para  embasar  a  pesquisa  foi  o  conceito  de  Ubuntu  e  as  contribuições  filosóficas  de
pensadores negros à questão tematizada. E, finalmente, em relação à cidadania, conclui-se
que as relações raciais no Brasil estão muito longe de ser uma democracia racial e a negação
do  preconceito  e  do  racismo  dificulta  ainda  mais  a  luta  contra  esse  entrave  ao
desenvolvimento pleno do  país. Como exemplo podemos citar a discussão em torno da
matança da população jovem negra por todo território nacional.

3. ICACHEOU:
A cabeça é minha, o

cabelo é meu.

Movimento de
afirmação da

estética da etnia
negra.

Discutiu aspectos relacionados à ciência no sentido de explicar a razão das diferenças da cor
de pele, do formato do nariz e lábios e da textura dos cabelos da raça negra e foi ressaltado
como que o cabelo é importante para a identidade da etnia.  Os aspectos relacionados à
tecnologia foram abordados a imposição das bonecas estilo Barbie e de como já se encontra
no mercado dos cosméticos opções a essa ditadura estética.  Os aspectos relacionados à
sociedade foram abordados por meio de imagens e de um depoimento sobre a aceitação e
preconceito do uso do cabelo estilo Black Power. A filosofia esteve presente no sentido de
ao se apresentar como uma diversidade legítima, o Icacheou apontou para outros modos de
conceber a estética dos cabelos. E, em relação à cidadania, usar os cabelos do modo que
melhor entender foi defendido como um direito do cidadão e usado o argumento de que não
é o tipo de cabelo que forma o caráter das pessoas.

4. COLORIFES: O corpo
é meu, escolho com quem

ficar.

Movimento
representante do

grupo LGBT do Ifes
Linhares.

Discutiu  os  aspectos  relacionados  à  ciência  quando  diferenciou sexo  de  sexualidade.  A
questão da tecnologia foi abordada quando o entrevistado discute a influência da mídia na
perpetuação  do  preconceito  de  disseminar  a  ideia  de  que  LGBT  é  sinônimo  de
promiscuidade.. A questão da sociedade foi abordada durante a discussão sobre os motivos
que levam as pessoas a odiarem tanto os LGBT e quais as medidas mais apropriadas para
superar  tal  situação.  A questão  ambiental  foi  vista  como  consequência  da  melhoria  da
sociedade, não sendo, por esse motivo, tematizada. A filosofia esteve presente no sentido de
embasar as ideias de autonomia intelectual e o direito de escolher o parceiro ou parceira
sexual e, finalmente, a orientação da sexualidade foi tratada como uma questão de cidadania
que, portanto deveria ser garantida pelo Estado.

5. MST: Reforma agrária,
já!

Investigou o
Movimento dos

trabalhadores sem
terras de Linhares.

Discutiu aspectos relacionados às ciências no sentido de explicar a razão da desigualdade da
distribuição das terras  brasileiras.  Os aspectos  relacionados  à  tecnologia  e  ao  ambiente
foram abordados  o  aparato  tecnológico  utilizado  pelo  MST,  em uma  visão  contrária  a
depredação. Os aspectos relacionados à sociedade foram abordados: a criminalização do
movimento e de como a questão agrária é frequentemente excluída da pauta política.  A
filosofia  esteve  presente  no  sentido  da  compreensão  da  terra  pertencer  a  todos  e,
principalmente, quem nela trabalha. E, em relação à cidadania, o grupo concluiu que possuir
um  lugar  próprio  é  condição  fundamental  para  o  exercício  da  cidadania  e  cabe  aos
movimentos sociais pressionar os governos para que tal condição seja atendida.

6. MPA: A terra é para
quem semeia.

Investigou o
Movimento dos

Pequenos
Agricultores de

Linhares.

Discutiu  aspectos relacionados às  ciências  no sentido  de  explicar  que  os fabricantes  de
agrotóxicos são os mesmos que produziram o gás das câmaras do regime nazista; foram
explicadas as vantagens da semente crioula. Os aspectos relacionados à tecnologia foram
abordados  como  é  possível  se  utilizar  da  terra  sem  que,  necessariamente,  signifique
depredação. Os aspectos relacionados à sociedade foram abordados do estudo das vitórias
alcançadas pelo MPA. A filosofia esteve presente nas reflexões realizadas, tendo como base
no lema:  a  terra  é  para  quem semeia  e  colhe.  E,  em relação à  cidadania,  o  apoio  aos
pequenos agricultores  foi  enunciado,  não apenas  como direito  e  dever  do cidadão,  mas
como uma questão de coerência para quem pretende uma sociedade justa e fraterna.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).
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Vale  citar  que,  mediante  o  projeto  escolar  “Semear  e  Colher  Cidadania"  para  ensino  de

filosofia,  além  de  abordar  aspectos  interdisciplinares  e  transdisciplinares,  por  meio  das

temáticas  dos  movimentos  sociais  brasileiros,  foi  possível  perpassar  por  conteúdos

normalmente trabalhados na disciplina de Filosofia, conforme é mostrado no quadro 8.

Quadro 8 - Conteúdos de filosofia abordados durante o desenvolvimento do
projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”.

Tecnológicos

Métodos alternativos ao uso dos agrotóxicos.

Conhecimento
sociofilosófico

A formação histórica da sociedade.
Aspectos racistas, machistas e homofóbicos da mídia.

Valores éticos 
O ser humano em sua totalidade.
Participação nos movimentos sociais.
O Trabalho em grupo para resolução de problemas.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

A
s
p
ec
to
s

Conteúdos

A
m
bi
e
nt
ai
s

Os  vários
tipos  de
poluição.
Contaminação
da  água  por
agrotóxico.
Impactos
ambientais.

E
c
o
n
ô
m
ic
os

O mercado de
trabalho
excludente  às
minorias.
A  pequena
agricultura
como fonte de
renda.

P
ol
íti
c
os

Dever  do
governo  de
promover  e
garantir  a
cidadania.
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6.8 DIÁLOGOS ENTRE A EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO FORMAL

Segundo Gohn (2006, p. 29), ao refletir sobre os questionamentos: onde se educa? E qual o

espaço  físico  territorial  onde  transcorrem  os  atos  dos  processos  educativos?  É  possível

demarcar o conceito de educação não formal como aquela que se aprende “no mundo da

vida”, via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações

dos  coletivos  sociais,  no  qual  há  interação  com  o  outro  em  espaços  fora  da  escola,

transformando a concepção dos indivíduos. 

Utilizando  as  categorias  de  educação  não  formal  de  Gohn  (2006)  foi  possível  encontrar

sincronismos  entre  os  movimentos  sociais  e  o  espaço/tempo  da  escola,  por  meio  da

intervenção pedagógica, tais como a promoção de saberes relacionados ao aprendizado das

diferenças, onde se aprende a conviver com os demais, socializando-se o respeito mútuo; a

adaptação do grupo a diferentes culturas por meio do reconhecimento dos indivíduos e do

papel do outro; a construção da identidade coletiva de um grupo; e o balizamento de regras

éticas  relativas  às  condutas  aceitáveis  socialmente  (quadro  9).  Quatro  dos  seis  grupos

(Feminifes,  Melanina,  Colorifes  e  Icacheou)  apresentaram  em  seus  trabalhos  com  forte

tendência inter-transdisciplinar,  isto  é,  envolver  de  forma enfática  uma visão  da Filosofia

articulada  à  cidadania,  ciência  e  sociedade.  Já  os  outros  dois  grupos  (MST  e  MPA)

englobaram também aspectos socioeconômicos e socioambientais.

O documento sobre educação não formal  da UNESCO, baseado na conferência  de Dakar

(UNESCO,  2001),  ressalta  diversos  aspectos  da  educação  não  formal  para  realização  de

práticas fora do ambiente escolar, para o empoderamento e inclusão social, apropriação de

culturas artísticas, científicas e tecnológicas tais como da área de alimentos, saúde, ambiental,

agricultura,  para produzir  conexões  com o mundo do trabalho,  fortalecendo identidades  e

desenvolver cidadania (UNESCO, 2006). Por exemplo, ao produzir as reflexões acerca dos

movimentos sociais  no contexto da cidade de Linhares-ES, e suas relações com a escola,

buscou-se  produzir  reflexões  acerca  de  quem  somos,  o  que  fazemos,  quais  são  nossos

propósitos de vida e, também, repercutir na formação de cidadãos ativos na sociedade.
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Quadro  9  -  Análise  das  categorias  da  educação  não  formal  de  Gohan  (2006)
identificadas  na  investigação  do  projeto  escolar  “Semear  e  Colher  Cidadania”,
realizado  em  2016,  num  ensino  médio/técnico  público  da  cidade  de  Linhares  –
ES.

Categorias da Educação Não Formal
Projeto Escolar
“Semear e Colher Cidadania”

Consciência  e  organização  de  como
agir em grupos coletivos.

Organização dos estudos temáticos de maneira colaborativa e cooperativa
por grupos de trabalho. Com base nas seis temáticas, eles se organizaram
e traçaram um itinerário de produção de conhecimento, havendo decisões
deliberadas  coletivamente,  buscando  um  consenso,  respeito  mútuo  e
aprendizagem colaborativa.

A  construção  e  reconstrução  de
concepções  de  mundo  e  sobre  o
mundo;  a  contribuição  para  um
sentimento  de  identidade  com  uma
dada comunidade; forma o indivíduo
para a vida e suas adversidades, e não
apenas  capacita-o  para  entrar  no
mercado de trabalho.

A  apreciação  pedagógica  das  inúmeras  situações  socioculturais  nos
movimentos sociais permitiu a (re) construção de novas concepções sobre
a  nossa  civilização  contemporânea.  A  interpretação  das  “vozes  dos
movimentos” produziu o sentimento de pertencimento cultural,  local  e
regional,  enfatizando  a  relevância  para  futuras  gerações,  apesar  dos
grandes desafios a serem superados considerando a situação do país.

Quando presente em programas com
crianças  ou  jovens  adolescentes  a
educação  não  formal  resgata  o
sentimento  de  valorização  de  si
próprio (o que a mídia e os manuais
de  autoajuda  denominam
simplificadamente,  como  a
autoestima).

O projeto escolar produziu um sentimento de autonomia e liberdade nos
estudantes, por exemplo, no caso das estudantes, refletiram sobre o papel
da mulher na sociedade. Em segundo lugar, os estudantes refletiram sobre
os casos  de  preconceito  e  a  situação  histórica  de  afrodescendentes  na
sociedade, o que produziu um reconhecimento de que cada ser humano é
capaz  e  dispõe  de  talentos  individuais  que  independem de  sua  etnia-
racial.

Condições  aos  indivíduos  para
desenvolverem  sentimentos  de
autovalorização,  de  rejeição  dos
preconceitos que lhes são dirigidos, o
desejo  de  lutarem  para  ser
reconhecidos  como  iguais  (enquanto
seres  humanos),  dentro  de  suas
diferenças (raciais, étnicas, religiosas,
culturais etc.).

Os movimentos sociais apresentam uma diversidade de pessoas ecléticas,
das mais diversas formações e campos do conhecimento. A convivência e
o  contato  com  as  variadas  culturas  e  saberes  possibilitaram  aos
participantes uma ampliação da visão de mundo, desconstruindo antigos
dogmas e estabelecendo novos paradigmas de respeito  mútuo entre as
diferentes identidades e grupos culturais.

Os  indivíduos  adquirem
conhecimento de sua própria prática,
os  indivíduos  aprendem  a  ler  e
interpretar o mundo que os cerca.

A intervenção pedagógica contribuiu para a reflexão sobre o propósito de
cada indivíduo na sociedade, e a necessidade de se ter um olhar crítico
sobre os paradigmas sociais. Além disso, possibilitou uma (re) leitura do
mundo a partir de novas interpretações que ampliaram o campo de visão
acerca  do  relevante  papel  dos  movimentos  sociais  no  processo  de
transformação da sociedade.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

Segundo Gohn (2010), embora a educação não formal não substitua a educação formal, ela

pode complementar os saberes escolares dando maior sentido aos conteúdos programáticos

apropriados  na  escola.  Esses  saberes  desenvolvidos  pela  educação  não  formal  estão

relacionados ao aprendizado das diferenças, em que se aprende a conviver com os demais,

socializando-se o respeito mútuo; a adaptação do grupo a diferentes culturas por meio do

reconhecimento dos indivíduos e do papel do outro; a construção da identidade coletiva de um

grupo; e o balizamento de regras éticas relativas às condutas aceitáveis socialmente.
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6.9 PERSPESCTIVAS DA FILOSOFIA E PEDAGOGIA LIBERTADORAS

O processo de desenvolvimento do projeto produziu um aculturamento sociofilosófico acerca

dos movimentos sociais, o que segundo Dussel (1977, 1996), herdaram o compromisso social,

político e crítico. Numa análise preliminar, o quadro 10 apresenta alguns trechos da fala dos

sujeitos corroborando as categorias dos “dez momentos” propostas por Dussel (1977, 1996),

para produzir uma educação na filosofia da libertação.

Dussel também propõe cinco categorias da filosofia da libertação, tais como proximidade,

totalidade, exterioridade, alienação e libertação. Por exemplo, no que diz respeito à categoria

de proximidade de Dussel, significa a primeira busca intencional, que se apresenta em quatro

dimensões, a saber: originária, histórica, sincrônico-anacrônica e escatológico-arqueológica.

Já os conceitos de totalidade correspondente,  que se refere ao fato de compreendermos o

mundo  como  tempo/espaço  condicionante  e  condicionado,  onde  todo  o  ser  humano  é

desafiado a experimentar as múltiplas vivências que se apresentam, incluindo a totalidade

fundamental que é a razão dialética, isto é, a inter-relação entre passado-presente-futuro.

Finalmente,  para  Dussel,  a  libertação é  assumir  a  utopia  da liberdade libertária,  isto  é,  a

liberdade capaz  de  originar  cada  vez  mais  liberdade,  e  não,  apenas,  no  sentido  de  ser  o

contrário  do  aprisionamento,  mas  para  além  do  dualismo  instaurado  pela  concepção  da

filosofia moderna. Por conseguinte, a construção de uma nova ordem social, cuja fraternidade

e igualdade sejam um fato concreto, e não, apenas, um ideal obsoleto.

O projeto “Semear e Colher Cidadania” permitiu um possível diálogo com os pressupostos e

fundamentos  do  ensino  médio,  de  acordo  com as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Educação  Básica  (BRASIL,  2013),  que  preconizam  a  relação  entre  educação,  ciência,

trabalho,  cultura,  sustentabilidade  e  direitos  humanos.  Com  isso,  o  projeto  escolar

desenvolvido pode contribuir para um Ensino Médio que promova o exercício da cidadania

mediante a autonomia intelectual.
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Quadro  10  -  Trechos  da  fala  dos  sujeitos  corroborando  as  categorias  dos  “dez
momentos”  propostas  por  Dussel  (1977,  1996),  para  produzir  uma  educação  na
filosofia da libertação.

Momentos dusselianos Fala dos estudantes
1. ‘situação limite’, que é o ponto de partida; A
nossa  situação  limite  é  a  uma  educação
planificada  muito  longe  dos  reais  anseios  da
população.

“a organização dos coletivos presentes aqui no Ifes, surgiu da necessidade que sentimos de
fazer ouvir a nossa voz, diante de várias situações que consideramos preconceituosas e
como tudo é feito de modo sorrateiro, fica muito difícil provar alguma coisa” (K3).

2.  O embate entre o pré-conceito e o conceito.
Freire indica essa etapa como “conscientização”,
ressaltando que significa muito mais  que mera
crise  existencial,  posto  tratar-se  de  uma
revolução essencial.

“As aulas expositivas,  a  palestra  realizada pelo  pesquisador no primeiro  semestre,  as
bibliografias  disponibilizadas  pelo  professor  de  filosofia,  muito  nos  ajudaram  a  ter
consciência dos fatos, por que uma coisa é desconfiar de que tudo tem outra versão, outra
coisa é sabermos a fundamentação dessas outras versões”. (M2)

3.  A passagem da  consciência  ingênua  para  a
consciência crítica.

“Eu mesma demorei muito a aderir ao movimento, sei lá, pensava que era coisa de gente
arruaceira,  e o meu propósito sempre foi  o de estudar, mas com o passar do tempo e
observando melhor e prestando mais  atenção aos noticiários,  percebi  que as lutas dos
movimentos tinham muito a ver comigo” (N 1).

4. O medo da liberdade. “Não sei se ocorre com todos, mas de vez em quando essa vontade de ser livre sofre uma
espécie de baque, como quem deseja voar, mas tem medo da queda, claro que a liberdade é
uma coisa muito boa, mas a responsabilidade que vem junto com ela, assusta algumas
vezes”. (K 2)

5. Feito pelo educador crítico. “Penso que muito nos ajudaram as dicas dos professores Adolfo e Hudson,  por que a
partir dessas indicações as coisas ganharam mais sentido, quando passei a relacionar uma
coisa à outra e a entender de que, na verdade, nada é isolado”. (G 5)

6. Segunda condição de consciência, o momento
em que o oprimido adquire a ‘consciência ético-
crítica’.

“Hoje eu sei que as coisas mudam se nós nos organizamos e lutamos, prova disso são as
nossas conquistas através da organização dos nossos coletivos” (L6).

7.  O sujeito  histórico  da  transformação’:  A
consciência se traduz em mudança de atitude, o
que exige um embasamento filosófico capaz de
derrubar  as  fachadas  erguidas  pelos  discursos
ideológicos.

“Nossa, quando eu me lembro como eu era, aquela garotinha mimada, crente em todas as
mentiras do mundo, dá até raiva... com o meu envolvimento no movimento social, tornei-
me mais estudiosa para além das disciplinas exigidas pela escola, sou curiosa de tudo e sei
que se pretendo mudar o mundo preciso me preparar adequadamente” (J 1).

8. Trata-se da intersubjetividade comunitária. “Foi  quando  em  conversas  triviais,  nos  demos  conta  de  que  sentíamos  as  mesmas
necessidades, a partir daí, até a nossa amizade cresceu, sabe como? Ganhou um objetivo
prático, somos como irmãs lutando por um mesmo ideal” (E 3).

9. A ‘denúncia e o anúncio’ “Todas nós concordamos que se tivesse que fazer algo em prol  dos nossos direitos,  o
primeiro passo seria espalhar a notícia da existência do nosso movimento, e assim tem
sido  desde  então,  com  reuniões  periódicas,  conversas  com  estudantes  calouros,
manifestações culturais, sempre com o objetivo de propagar as nossas ideias”. (H6)

10.  a ‘práxis da libertação’,  que nunca será o
final, mas sim deve sempre dialogar com todos
os outros.

“A  experiência  de  participar  dos  coletivos  levarei  comigo  para  o  resto  da  vida,  o
sentimento  de  pertencimento,  de  solidariedade,  de  ação,  uma vez  despertados,  não se
acaba, mesmo que este seja o meu último ano na escola, mas para onde for levarei essa
consciência comigo de lutar para exercer os meus direitos de cidadão”. |(M2)

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no diário de bordo (2016).

Durante  o  seminário  final  do  projeto  escolar  foi  possível  constatar  que  os  estudantes

perceberam a  relação  entre  educação,  ciência,  trabalho,  cultura,  economia  e  ambiente.  A

análise dos relatórios finais demonstrou indícios de uma educação libertadora a partir  dos

estudos sobre as temáticas relacionadas aos movimentos sociais brasileiros. 
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7 PRODUTO EDUCACIONAL

A construção  do  produto  educacional  com  base  na  pesquisa  desenvolvida  faz  parte  do

itinerário formativo do Mestrado em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito

Santo, que é da área de Ensino da Capes e é um mestrado profissional. Assim, a produção de

um produto educacional é parte integrante do processo formativo do mestrado profissional, de

acordo com o Documento da área de Ensino/Capes de 2013, que afirma [...] área de Ensino

busca construir pontes entre os conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino

para a aplicação em produtos e processos educativos na sociedade. 

O planejamento da presente investigação prevê um Caderno Pedagógico para o ensino de

Filosofia,  voltado para  professores  de  nível  médio,  apresentando um resumo das  práticas

pedagógicas  desenvolvidas  durante  o  projeto  escolar  Semear  e  Colher  Cidadania.  Ao

desenvolver a investigação da prática pedagógica, buscou-se promover o desenvolvimento de

intervenções de ensino de Filosofia, abordando temáticas inter e transdisciplinares articuladas

ao enfoque CTS/CTSA,  tais  como os  movimentos  sociais  brasileiros,  com o objetivo  de

contribuir para a construção de uma escola cidadã.

Na  construção  do  produto  educacional,  o  Caderno  Pedagógico  passou  por  validação  da

intervenção  pedagógica  e  do  produto  educacional  [Impresso/Eletrônico].  Foram  três

validações  realizadas  para  garantir  o  sucesso  da  intervenção  pedagógica  e  do

produto educacional. A primeira validação da intervenção pedagógica foi feita com um grupo

de  colaboradores  ad  hoc,  realizada  por  uma  equipe  selecionada,  formada  por  três

colaboradores ad hoc, todos envolvidos com a educação em Filosofia. Essa etapa durou cerca

de 3 horas, e consta da apresentação da intervenção pedagógica, seguida de preenchimento de

um formulário adaptado para esse fim.

A  segunda  validação  da  intervenção  pedagógica  foi  realizada  pelo  próprio  autor  da

intervenção  pedagógica.  Consumada  quando  a  intervenção  pedagógica  for  realizada.  As

etapas foram realizadas com anotações no diário de bordo, seguida de uma análise do próprio

autor. Ao final da realização da intervenção, o próprio autor faz uma análise pessoal, incluindo

alguns itens que poderiam ser melhorados.
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A terceira validação da intervenção pedagógica foi feita pela banca examinadora no ato da

defesa de mestrado e apresentação do produto educacional resultante. Assim, as três etapas de

validação resultaram numa intervenção pedagógica com potencial de reprodução e sucesso no

seu propósito.

O Caderno Pedagógico está voltado para o professor de Ciências Humanas do ensino médio,

especialmente, para o professor de Filosofia.  Pretende-se apresentar um resumo de toda a

intervenção desenvolvida.  O projeto Semear  e Colher  Cidadania,  ao imbricar  o ensino de

Filosofia  com  o  enfoque  CTS/CTSA,  demonstrou  ser  uma  prática  didático-pedagógica

inovadora  e  alvissareira  ao  investigar  de  forma  contextualizada,  integrada  a  outros

conhecimentos, abordando temas sociofilosóficos, relacionando-os à Ciência, à Tecnologia, à

Sociedade, à Economia ao Ambiente e à Cidadania, e contribuir para a autonomia intelectual

dos estudantes.

Embasado nesse contexto, concebemos a elaboração de um Caderno Pedagógico acerca de um

projeto  de  filosofia  com  enfoque  CTS/CTSA.  Afinado  com  essa  perspectiva  didática,  o

Caderno é graficamente atraente com fotos, tabelas e aportes teóricos. O objetivo do guia é,

contribuir na prática educativa do professor, mediante a investigação dos movimentos sociais

presentes  no  tempo/espaço  escolar,  almejando  com isso,  o  ensino  da  Filosofia  voltada  à

realidade da comunidade escolar e, também, à difusão da abordagem do enfoque CTS/CTSA. 

O Caderno Pedagógico foi elaborado em forma de um livreto e será o segundo de uma série

de livros didáticos de pesquisas em educação, proposta feita pelo Programa de Pós-graduação

em Ensino de Humanidades (figura 20). A ideia é construir uma série de cadernos, a exemplo

do que já ocorre no EDUCIMAT, com um formato semelhante, em forma de livretos, com

número padrão internacional de livro – ISBN (International Standard Book Number), ou seja,

a intenção é produzir, de forma organizada, um material voltado para o professor da educação

básica. 

O livreto foi elaborado em tamanho de uma folha A5, com capa colorida, com os nomes dos

autores na capa, título, nome da Editora do IFES e editorados eletronicamente em pdf. A

estimativa é que o livreto tenha cerca de 70 páginas em formato A5. A estrutura do Caderno

prevê: capa, título da obra, nomes dos autores, o termo Série de Guias Didáticos de Ensino de
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Humanidades,  contracapa,  um texto  de  abertura,  o  sumário,  a  proposta  de  trabalho  e  as

referências, a saber:

RIBEIRO,  Hudson.  LEITE,  Sidnei  Quezada  Meireles.  DEORCE,  Mariluza  Sartori.

Abordagem  temática  freireana  para  debater  os  movimentos  sociais  brasileiros  no  ensino

filosofia. Série Caderno Pedagógico de Ensino de Humanidades. Volume 02. Vitória: Editora

Ifes. ISBN: 978-85-8263-257-4. 2017. 89 p.

Figura 20 - Capa do Caderno Pedagógico de Ensino de Humanidades.

   
Fonte: Ribeiro ; Leite ; Deorce (2017)

Esse  material  ficará  disponível  no  site  do  PPGEH,  com  um  portal  de  produtos  finais,

dissertações e livros, para serem baixados por qualquer pessoa que tenha interesse em estudar

mais  sobre  o  ensino  em humanidades.  O sumário  do  Caderno foi  construído  de  forma a

conter:  apresentação;  introdução;  fundamentação  teórica  e  o  projeto  Semear  e  Colher

Cidadania (Figura 21). Acreditamos que esse material irá contribuir para o fortalecimento da

área  de  Ensino  de  Humanidades,  além  de  contribuir  e  incentivar  a  formação  de  novos

pesquisadores,  colocando  o  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo  como  um  mediador  da

promoção e da reflexão sobre o ensino de humanidades, a educação cidadã, o movimento

CTS/CTSA e o uso de temas sociofilosóficos controversos.
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Figura 21 - Retrato do Sumário do Caderno Pedagógico em Ensino de Humanidades.

Fonte: Ribeiro ; Leite ; Deorce (2017)
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto escolar  Semear e  Colher  Cidadania consistiu  numa abordagem colaborativa de

ensino  de  Filosofia,  que  propiciou  momentos  de  debates  e  reflexões  acerca  das  questões

sociofilosóficas, sociotecnológicas, socioambientais, socioeconômicas e socioculturais, o que

evidenciou a aproximação da metodologia dos estudos CTS/CTSA, de acordo com Santos e

Auler (2011). 

Com o  desenvolvimento  do  projeto  escolar  foi  possível  ultrapassar  os  muros  da  escola,

articulando Educação Formal e Não Formal, promovendo cidadania. De acordo com Gohn

(2006), com a educação não formal é possível desenvolver uma série de processos tais como:

consciência e organização de como agir em grupos coletivos; a construção e reconstrução de

concepção de mundo e sobre o mundo; a contribuição para um sentimento de identidade com

uma dada comunidade; forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não apenas o

capacita para entrar no mercado de trabalho); quando presente em programas com crianças ou

jovens adolescentes a educação não formal resgata o sentimento de valorização de si próprio

(o que a mídia e os manuais de autoajuda denominam simplificadamente, como a autoestima);

ou seja, dá condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de autovalorização, de

rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem para ser reconhecidos

como iguais (enquanto seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas,

culturais etc.); os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática,  os indivíduos

aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca.

Os  estudos  realizados  à  luz  da  Filosofia  Libertação,  proposta  por  Dussel  (1996,  1977),

mostraram  a  importância  do  entrelaçamento  entre  a  teoria  filosófica  e  os  conteúdos  de

Filosofia baseados nas vivências cotidianas da realidade latino-americana. Alcançando desse

modo, perpassar por categorias, como a ‘situação limite’, que é o ponto de partida, o embate

entre  o  pré-conceito  e  o  conceito.  Freire  indica  essa  etapa  como  “conscientização”,

ressaltando que significa muito mais  que mera crise  existencial  (FREIRE, 1987, 1996); a

passagem da consciência ingênua para a consciência crítica; o medo da liberdade, feito pelo

educador crítico e a ‘práxis da libertação’, que nunca será o final, mas sim, deve sempre

dialogar com todos os outros momentos.
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O processo de análise dos dados  dos trabalhos, produzidos pelos estudantes, evidenciou os

principais aspectos sociofilosóficos sugeridos nos debates dos temas do método de ensino.

Alguns relatos dos estudantes indicaram que, de fato, o tema do trabalho de ensino foi um

elemento  fundamental,  que  contribuiu  para  a  construção  de  um caminho  propiciador  da

cidadania.

No início do projeto de pesquisa, foram produzidos alguns questionamentos para servir como

eixos orientadores ao longo do desenvolvimento do trabalho. Seguem as respostas produzidas

a partir da análise posterior. 

1 — De que maneira uma intervenção pedagógica, abordando os aspectos das temáticas de

alguns dos movimentos sociais brasileiros para o ensino de Filosofia, será apropriada pelos

estudantes do ensino técnico de nível médio? 

A nossa pesquisa demonstrou que os estudantes participantes do projeto  Semear e Colher

Cidadania apropriaram-se corretamente dos aspectos da importância de se discutir temáticas

de alguns dos  movimentos  sociais  brasileiros,  como forma de exercer  a  cidadania,  ideias

preconizadas pela Filosofia (DUSSEL, 1996) e pela Pedagogia da Libertação (FREIRE, 1996,

1987), ao participarem ativamente das atividades propostas e assumirem em depoimentos, que

o projeto contribuiu para a autonomia intelectual e o exercício da cidadania.

2  — De que  maneira  é  possível  articular  conteúdos  de  Filosofia,  com a  perspectiva  do

enfoque CTS/CTSA?

A pesquisa articulou os conteúdos de Filosofia com a perspectiva CTS/CTSA, ao optar por

investigar os movimentos sociais representados pelos diversos coletivos sociais atuantes no

tempo/espaço escolar Ifes-Linhares.

3 — Como, através de um projeto escolar, socializar informações fundamentais acerca do

pensamento  conceitual  filosófico  como  arma  poderosa  contra  o  preconceituoso  discurso

ideológico?
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A pesquisa utilizou-se de aulas expositivas,  roda de conversas, seminário e contou com a

intermediação de um Blogger e uma página no Facebook, o que permitiu o envolvimento de

todos de maneira mais ágil e prazerosa.

4 — Como contribuir para que o educando perceba a diferença entre a ciência e a tecnologia

e, principalmente, compreenda a diferença entre a ciência instrumental e a ciência critica,

conforme estabelecido pela Escola de Frankfurt?

Em uma das aulas foram debatidas essas duas concepções de ciência, a partir das reflexões

realizadas pelos filósofos da Escola de Frankfurt.

5 — De que maneira possibilitar meios para que o educando conceba a sociedade, como uma

construção dos seres humanos, na qual a luta de classes é a contradição fundamental?

O estudo das temáticas de alguns dos movimentos sociais permitiu aos estudantes perceberem

e,  depois  de  dimensionados  academicamente,  conceberem  a  transformação  como  algo

permanente na história dos homens.

6 — Como tornar claro para o educando a concepção de que o meio ambiente abarca muito

mais do que apenas a flora e a fauna, posto que o ser humano seja também natureza?

O  assunto  ainda  encontra  fortes  resistências,  mas  grupos,  como  os  formados  pelos

pesquisadores  do  MST  e  do  MPA,  demonstraram  uma  consciência  sólida  acerca  das

implicações do meio ambiente e da sobrevivência da espécie humana.

7 — De que maneira, mediante a Pedagogia e a Filosofia da Libertação, um projeto escolar de

Filosofia com enfoque CTS/CTSA pode contribuir para a construção da Escola Cidadã?

O caminho percorrido pela nossa pesquisa foi o de informar, o de dialogar, o de debater, o de

se unir e o de lutar com base na concepção da importância da práxis, na prática educativa e na

concepção  libertária  de  Filosofia  do  Dussel  (1977-1996).  Ao  desenvolver  essa  prática

pedagógica no contexto da Educação Profissional, contribuímos para que os estudantes se

apropriassem dos conteúdos de Filosofia articulados aos conteúdos de ciências humanas com
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enfoque CTS/CTSA. Pontualmente, admitimos que, projeto com o feitio do Semear e Colher

Cidadania, deve ser encetado no máximo até o término do segundo trimestre. Tal prerrogativa

reflete as falas de muitos estudantes, quando argumentam acerca do atropelo que é o último

trimestre, com preocupações com as notas necessárias para assegurar o prosseguimento dos

estudos. Outro indicativo de correção de rota trata-se de, se possível, realizar projeto como

esse com turmas que não estejam encerrando o ensino médio. Até para que a experiência,

adquirida pelos  estudantes seja  socializada de modo abrangente e  o espaço/tempo escolar

possa ser acrescido com estudantes-pesquisadores.

O relatório da UNESCO sobre os avanços alcançados por 164 países do acordo de Dakar —

“Marco de Ação de Dakar, Educação para Todos (EPT): Cumprindo nossos Compromissos

Coletivos Sociais”, expresso no documento da UNESCO (2001), apontou que, nos últimos 15

anos,  o  Brasil  só  cumpriu  duas  das  seis  metas  fixadas  em  2000  (UNESCO,  2015).

Considerando que os estudantes são do ensino médio, procuramos alinharmo-nos nos debates

travados no acordo “Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco de Ação” (UNESCO,

2016),  que  referencia  a  educação  não  formal  e  educação  em  direitos  humanos  como

importantes modalidades para promover a aprendizagem ao longo da vida, flexibilidade na

aprendizagem tanto no nível primário quanto no secundário, na educação e formação técnica e

profissional (EFTP), e na produção de educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) e

educação para cidadania global (ECG).

Ressaltam-se  alguns  aspectos  da  educação  não  formal,  produzidos  durante  a  prática,

relacionados aos movimentos sociais brasileiros, tais como o sentimento de pertencimento e a

identidade cultural, que fundamentam o indivíduo para o mundo do trabalho e para promover

cidadania (UNESCO, 2006). Além disso, com relação ao Plano Nacional da Educação (PNL)

com suas 20 metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade,

ressaltam-se as metas que relacionam o ensino médio ao contexto da educação não formal,

considerando as demandas locais e regionais (BRASIL, 2014). Nesse sentido, a realização

deste estudo buscou inovar práticas escolares no âmbito do ensino de Filosofia, promovendo a

articulação entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura para que, talvez, isso possa

repercutir na vida desses jovens da educação básica. Então, o desenvolvimento da intervenção

pedagógica  pode  vir  a  ser  uma  alternativa  para  superar  o  ensino  tradicional,  no  cenário

estadual, considerando a realização deste projeto escolar.
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Por  fim,  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  2013)  preconizam,  entre  outras

coisas,  a  relação  entre  o  trabalho,  ciência,  tecnologia  e  cultura,  os  direitos  humanos  e  a

sustentabilidade como princípio pedagógico. Nesse sentido, a realização deste estudo buscou

inovar  práticas pedagógicas,  no âmbito das  Ciências Humanas,  promovendo a articulação

entre educação, ciência, tecnologia, cultura e trabalho, e, talvez, isso possa fazer diferença na

vida dos jovens na educação básica.
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APÊNDICE A - Carta de Anuência

Carta de Anuência para desenvolver a pesquisa no campus Linhares do Ifes

Linhares, Espírito Santo, 30 de junho de 2016.

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos o pesquisador  Hudson Ribeiro, a

desenvolver  o  seu  projeto  de  pesquisa  “PROJETO  ESCOLAR  SEMEAR E  COLHER

CIDADANIA:  DEBATES  SOBRE TEMÁTICAS  DE FILOSOFIA ARTICULADO À

EDUCAÇÃO CTS/CTSA NO ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO”, que está sob a

coordenação/orientação  do  Prof.  Dr.  Sidnei  Quezada  Meireles  Leite,  cujo  objetivo  é

desenvolver  e  investigar  a  aplicação  de  projeto  de  ensino  de  Filosofia  de  caráter

interdisciplinar e transdisciplinar, abordando os movimentos sociais brasileiros, na disciplina

de Filosofia do curso técnico de administração do Instituto Federal do Espírito Santo, campus

Linhares. 

Esta autorização está condicionada ao cumprimento do pesquisador aos requisitos da

Resolução Ministério da Saúde No 466/2012 e suas complementares, comprometendo-se o

mesmo a utilizar os dados pessoais dos sujeitos da pesquisa,  exclusivamente para os fins

científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das

pessoas e/ou das comunidades. O desenvolvimento desta pesquisa seguirá as recomendações

do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  envolvendo  Seres  Humanos,  credenciado  ao  Sistema

CEP/CONEP do Ministério da Saúde.

Prof. Antonio de Freitas

Diretora Geral do campus Linhares

Instituto Federal do Espírito Santo
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APÊNDICE B - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido

 (Para menores de 12 a 18 anos – Resolução Ministério da Saúde No 466/2012)

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de 12 a 18 anos não eliminará a necessidade

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será ser assinado pelo responsável ou

representante legal do menor.

Convidamos  você,  _______________________________________________,  após

autorização dos seus pais [ou dos responsáveis legais] para participar como voluntário (a) da

pesquisa:  PROJETO  ESCOLAR  SEMEAR  E  COLHER  CIDADANIA:  DEBATES

SOBRE TEMÁTICAS DE FILOSOFIA ARTICULADO À EDUCAÇÃO CTS/CTSA

NO ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO.  Esta  pesquisa  é  da  responsabilidade  do

pesquisador Hudson Ribeiro, morador na rua Gama Rosa, 197, apt. 801, Centro – Vitória/ES –

CEP: 29015100 Telefones: +55(27) 30266571 (residencial), (27) 97234528 (celular) (Aceito

ligações a cobrar). Também participarão desta pesquisa a orientadora Mariluza Sartori Deorce

– telefone para contato: +55(27) 99942-4825, e-mail mariluza@ifes.edu.br e Sidnei Quezada

Meireles  Leite  -  Telefone  para  contato:  +55(27)  99952-9397,  e-mail

sidneiquezada@gmail.com.

Caso  este  Termo  de  Assentimento  contenha  informação  que  não  lhe  seja

compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas

ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do

estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas

vias, uma via lhe será entregue para que seus pais ou responsável possam guardá-la e a outra

ficará com o pesquisador responsável.

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para decidir participar ou

recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu.

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de

Consentimento,  podendo  retirar  esse  consentimento  ou  interromper  a  sua  participação  a

qualquer momento, sem nenhum prejuízo.

Informações sobre a Pesquisa:

Prezados  tripulantes,  esta  pesquisa  tem  por  objetivo  desenvolver  e  investigar  a

aplicação  de  projeto  de  ensino  de  Filosofia  de  caráter  interdisciplinar  e  transdisciplinar,

abordando os movimentos sociais brasileiros, na disciplina de Filosofia do curso técnico de

administração do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Linhares.
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Nesta pesquisa faremos atividades em sala de aula e atividades de campo sobre os

movimentos sociais brasileiros. Realizaremos observações, entrevistas, filmagens, fotografias

e  aplicação de  questionários.  Nossas  atividades  serão  realizadas  em grupo no sentido  de

compartilhar os ensinamentos apropriados.

A pesquisa tem previsão de iniciar em agosto de 2016 e término em dezembro de 2016

e será realizada em sala de aula no campus Linhares do Ifes e nossas atividades de campo, se

houver, serão realizadas nas comunidades da cidade de Linhares do Estado do Espírito Santo,

onde teremos a oportunidade de vivenciar a realidade dos movimentos sociais brasileiros, suas

potencialidades  e  desafios.  Toda  orientação  será  fornecida  para  o  desenvolvimento  das

atividades  escolares  e  não  escolares.  O  pesquisador  responsável  se  responsabiliza  na

indenização ou ressarcimento de despesas em caso de dano. Todas as atividades oportunizam

o  uso  da  autonomia  nas  decisões,  desenvolvendo  um  espírito  crítico  e  participativo.  A

atividade também terá cunho avaliativo na disciplina de Filosofia. Caso o aluno decida não

participar  da  atividade  ele  não  será  prejudicado,  será  realizada  outra  atividade  avaliativa

resguardando o direito do aluno.

________________________________________________________________

Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Convidamos  o(a)  Sr.(a)  para  participar  da  pesquisa  Semear  e  Colher  Cidadania:

Projeto  de  Ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio  com  enfoque  de  Ciência,  Tecnologia,

Sociedade  e  Ambiente”  a  ser  desenvolvida  no  Campus  Linhares  do  Ifes,  conduzida  pelo

pesquisador Hudson Ribeiro. Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista,

visitas a espaços educativos não formais e/ou participação em grupo de estudos sobre o tema.

Se você aceitar participar estará contribuindo com a elaboração de um material educativo que

tem  como  objetivo  apresentar  o  potencial  de  um  projeto  de  Filosofia  com  enfoque

CTS/CTSA. Após a finalização de tal  material  ele será apresentado a  outros estudantes e

professores do Ifes – campus Vitória. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será

divulgada,  sendo guardada  em sigilo.  Para  qualquer  outra  informação,  o(a)  Sr.(a)  poderá

entrar  em  contato  com  a  pesquisadora  na  Diretoria  de  Ensino  do  Campus  Vitória,  pelo

telefone (27) 3331-2247. 

Consentimento Pós–Informação

Eu,  ___________________________________________________________,  fui  informado

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a

explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada

e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas

assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

Vitória, _____ de _____________ de 2016.

________________________________

Assinatura do Participante

________________________________

Assinatura do Pesquisador Responsável

_______________________________________

Orientador (Município),
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APÊNDICE D - Consentimento da Participação Voluntária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO

PROJETO SEMEAR E COLHER CIDADANIA – ESTUDANTE

Consentimento da Participação da Pessoa como Voluntário(a)

Eu, ______________________________________, RG nº__________________, autorizo o

(a) aluno (a)_________________________________________________________________

a participar do projeto Semear e Colher Cidadania, no Instituto federal do Espírito Santo –

Campus Linhares. 

Os  participantes  terão  a  oportunidade  de  participar  de  um  estudo  que  oferece  uma

metodologia de ensino diferenciada, a investigação dos coletivos sociais presentes na escola.

Entre as atividades propostas estão questionários, fotos, reuniões, roda de conversa, seminário

e a produção de pesquisas abordando temas sociofilosóficos presentes no Ifes- Linhares. Esse

estudo tem a finalidade de promover o ensino de Filosofia com enfoque CTS/CTSA e está

vinculado à pesquisa de Mestrado em Ensino de Humanidades do pesquisador e professor da

rede estadual capixaba de ensino, Hudson Ribeiro. Em qualquer etapa do estudo, terei acesso

ao pesquisador responsável, que pode ser encontrado no endereço Rua Gama Rosa, 197, apt.

801,  Centro  –  Vitória/ES –  CEP:  29015100 Telefones:  (27)  30266571  (residencial),  (27)

97234528 (celular).

_____________________, _________ de ____________________ de 2016.

____________________________________      ________________________________

Assinatura do Pesquisador                                  Assinatura do Responsável pelo participante
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APÊNDICE E - Termo de Autorização de Uso de Imagem e Som

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM

Pelo presente documento, eu _________________________________________________

_______________________ RG:__________________ CPF:_______________________

domiciliado em (Av./Rua/n./complemento/Cidade/Estado/CEP):

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

declaro ceder ao pesquisador  Hudson Ribeiro, CPF:79201083734  RG: 323126 e domiciliado

na  rua Gama Rosa,197, apt 801, Centro – Vitória/ES – CEP: 29015100  ES, sem quaisquer

restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos

autorais de minha imagem e som de voz que prestei em depoimento de caráter histórico e

documental aos alunos participantes do Projeto  Semear e Colher Cidadania.  Esses alunos

foram previamente autorizados pelos seus responsáveis e estão sob orientação do Pesquisador

aqui  referido.  O  depoimento  foi  realizado  na  cidade  de  ______________________,

Estado_____________, em ____/____/____ e será utilizado como subsídio à construção de

sua dissertação de Mestrado em Ensino de Humanidades  do Instituto Federal  do Espírito

Santo. O pesquisador acima citado fica consequentemente autorizado a utilizar, divulgar e

publicar para fins acadêmicos e culturais, o mencionado depoimento, no todo ou em parte,

editado ou não, com a ressalva de garantia da integridade do seu conteúdo.

Local e Data: 

____________________, ______ de ____________________ de ________

                                                              

_____________________________________________________________

                                                                         (assinatura do entrevistado/depoente)
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APÊNDICE F - Roteiro do Questionário 1

QUESTIONÁRIO 1

LEVANTAMENTO DO PERFIL DO ESTUDANTE 

CONHECENDO OS SUJEITOS DA PESQUISA

OBJETIVO: Este questionário é parte do trabalho de pesquisa do Mestrando em Ensino de

Humanidades,  Hudson Ribeiro,  e  se  destina  a  coletar  dados  para  a  sua  dissertação,  cujo

objetivo principal é estudar o desenvolvimento de um projeto escolar para discutir educação

cidadã, articulados aos conteúdos programáticos de Filosofia de ensino médio, com enfoque

de CTSA. 

Perfil do aluno(a)  

Nome:
Idade:                                         Sexo:   (   ) Masculino        (    ) Feminino.

Turma:                                       Turno:

Bairro:                                        Município:

Questões 

Pergunta 1) O que motivou você  fazer o Ensino Médio?

(   ) Gosto de estudar         (   ) Obrigação
(   ) Conseguir um estágio/emprego     (   ) Outros. Qual?

    Peguntunta 2) O que você faz (além de estudar)? 

(   ) Estágio       (   ) Trabalha       (    ) Iniciação Científica Jr
(   ) Apenas Estudo      (   ) Outro. Qual?

Pergunta 3) Com quem você mora? (pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Pais          (   ) Pai        (   )Mãe
(   ) Avó/Avô      (   ) Irmãos      (    ) Tia/Tio

(   ) Companheiro(a)      (   ) ________________________

Pergunta 4) Você tem quantos irmãos? 

(    ) Nenhum   (    ) Um  (    )  Dois   (    ) Três (    ) Quatro  (    ) Mais de Quatro

Pergunta 5) Você mora com quantas pessoas? 

(    ) Uma  (    )  Duas   (    ) Três (    ) Quatro  (    ) Cinco    (    ) Mais de Cinco

Pergunta 6) Qual a escolaridade?

PAI:
(   ) Ensino Fundamental    (   ) Ensino Médio    (   ) Superior     (    ) Não sei responder

MÃE:
(   ) Ensino Fundamental    (   ) Ensino Médio    (   ) Superior     (    ) Não sei responder

Pergunta 7) Quantas horas por dia você estuda fora da sala de aula? 

(    ) menos que 1h.      (   ) de 1h a 2h.      (     ) de 2h a 3h.
(    ) mais que 3h.     (     ) não estudo em casa.

Pergunta 8) Você possui computador/ notebook? 

(    ) SIM        (    ) NÃO

Pergunta 9) Você possui celular ?

(    ) SIM        (    ) NÃO

Pergunta 10) Você tem acesso à Internet? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) Ás Vezes
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Pergunta 11) Quantas horas por dia você costuma usar a internet? 

(    ) menos que 1h.   (    ) de 1h a 3h.   (     ) de 4h a 6h.   (    ) mais que 7h.

a) Que tipo/sites de pesquisa você costuma visitar?

Pergunta 12) Qual o assunto jornalístico que você mais se interessa? 

(    ) Cidades             (    ) Política           (    ) Economia      (    ) Entretenimento
(    ) Esportes           (    ) Ciência      (    ) Policial Outra.________________________

Pergunta 13) Você estuda fora da escola ?
(   ) sempre sozinho.
(   ) há um equilíbrio nas ocasiões que estou sozinho e acompanhado.
(   ) na maioria das casos acompanhado(a).

Pergunta 14) Contando com as atividades promovidas no horário normal da escola em uma semana (25 aulas
semanalmente) e os momentos de estudo fora dela, geralmente, quantas atividades escolares individuais você é
convidado a realizar?

(    ) 0 a 5;      (    ) 6 a 10;      (    )11 a 15;       (    ) 16 a 20;       (    ) 21 a 25.

Pergunta 15) Contando com as atividades promovidas no horário normal da escola em uma semana (25 aulas
semanalmente) e os momentos de estudo fora dela, geralmente, quantas atividades escolares em grupo você é
convidado a realizar?

(    ) 0 a 5;      (    ) 6 a 10;      (    )11 a 15;       (    ) 16 a 20;       (    ) 21 a 25.

Pergunta 16) Atribua uma nota para a prática do estudo individual:
(   ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10

Pergunta 17) Atribua uma nota para a prática do estudo em grupo:

(   ) 1 a 2;    (   ) 3 a  4;    (   ) 5 a 6;     (   ) 7 a 8;     (   ) 9 a 10.

Pergunta 18) Acredita que aprende mais quando estuda:

(   ) individualmente             (   ) em grupo

Pergunta 19) Sobre o estudo individual, indique 3 pontos positivos

Pergunta 20) Sobre o estudo individual, indique 3 pontos negativos

Pergunta 21) Sobre o estudo em grupo, indique 3 pontos positivos

Pergunta 22) Sobre o estudo em grupo, indique 3 pontos negativos

Pergunta 23) Os conhecimentos que aprende na escola são úteis na no seu dia-a-dia?
(   ) Quase nunca.         (   ) Pouco.           (   ) Razoavelmente

(   ) Sempre percebo conexões entre o que estudo na escola e o meu dia-a-dia
Pergunta 24) Percebe conexões entre os conhecimentos discutidos entre diferentes disciplinas?

(    ) sim             (    ) não
Pergunta 25) Atribua uma nota que represente a importância das seguintes questões para o entendimento da
realidade e seus problemas:
a) Ciência - (  ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10
b) Tecnologia - (  ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10
c) Sociedade - (  ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10
d) Ambiente (  ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10
e) Cidadania (  ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10
f) Filosofia (  ) 1 a 2; (  ) 3 a  4; (  ) 5 a 6; (  ) 7 a 8; (  ) 9 a 10
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APÊNDICE G - Roteiro do Questionário 02

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA PELO ESTUDANTE - QUESTIONÁRIO 02

Responda as indagações marcando um “X de acordo com as possíveis respostas apresentadas
a seguir: 1 - Concordo plenamente. 2 – Concordo. 3 – Indeciso. 4 – Discordo. 5 - Discordo
plenamente.

1 - Desenvolvi  o meu entendimento sobre a forma como a ciência é constituída e sei  diferenciar  a ciência
instrumental da ciência crítica:
Opção: 1 2 3 4 5

Marque o X
2 - Desenvolvi a minha percepção no sentido de compreender a sociedade como uma construção dos seres
humanos ao longo do tempo:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
3 -  Desenvolvi  o  meu entendimento  em relação  aos  problemas  ambientais  estarem interligados  ao  modelo
econômico vigente:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
4 - Compreendi a importância do pensamento filosófico para minha formação:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
5 - Compreendi a importância dos movimentos sociais para o exercício pleno da cidadania:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
6 - Desenvolvi a minha capacidade de realizar trabalhos em grupo:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
7 - Desenvolvi a minha capacidade de tomar decisões diante de problemas da vida real:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
8 - Desenvolvi a minha capacidade de solucionar problemas:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
9 - Desenvolvi a minha capacidade de investigação na busca de soluções para resolver problemas: 
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
10 - Desenvolvi a minha capacidade de comunicação escrita: ...
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
11 - Desenvolvi minha capacidade de persuasão na apresentação das minhas conclusões.
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
12 - Desenvolvi a minha capacidade de argumentação diante de questionamentos:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
13 - Desenvolvi a minha capacidade de comunicação oral:
Opção: 1 2 3 4 5
Marque o X
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APÊNDICE H - Formulário da Validação entre Pares

1a VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA ENTRE PARES

Comissão ad hoc (de 3 a 5 pessoas)

[   ] Nome: _______________________________ E-mail: ______________________________

[   ] Nome: _______________________________ E-mail: ______________________________

[   ] Nome: _______________________________ E-mail: ______________________________

PRIMEIRA VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autor:
___________________________________________________________________________
Ano: ____________ Data: _________________ Hora: _________________________

VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

1 - Tipo de Intervenção Pedagógica (marque mais de uma opção se for o caso):
[  ] Sequência didática/Sequencia de Ensino Investigativo na sala de aula de ensino de ciências.
[  ] Aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL) na sala de aula de ensino de ciências.
[  ] Projeto escolar realizado no contraturno ou dentro da sala de aula. 
[  ] Atividade pedagógica em espaço de educação não formal, tais como aula de campo ou visita técnica.
[  ] Metodologia lúdica no ensino de ciências tais como cineclube na escola, teatro pedagógico, etc.
[  ] Jogo pedagógico no ensino de ciências tais como Júri Pedagógico, Tabuleiro, etc.
[  ] Tecnologia educacional no ensino de ciências tais como WISE, Quiz, etc.
[  ] Formação de professores. 
[  ] Levantamento da história e memórias de processos educacionais ou de personalidades da educação. 

2 – Descreva as características da intervenção pedagógica:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3 – Incorporação do Sistema Educacional?
[  ] Nacional.
[  ] Estadual/Municipal.
[  ] Privado ou Local.
[  ] Não se aplica. 

4 – Após ser finalizado, o produto educacional ficará disponível da seguinte forma:
[  ] Repositório internacional, nacional ou de instituição federal com livre acesso. 
[  ] Repositório do programa de pós-graduação com livre acesso. 
[  ] Rede fechada sem acesso livre.
[  ] Não será disponibilizado. 

5 – Tipo de registro:
[  ] ISBN. 
[  ] Creative Commons.
[  ] Patente.
[  ] Não se aplica.
6 – Número de pessoas envolvidas na intervenção pedagógica. 
[  ] até 100 pessoas.  
[  ] entre 100 a 500 pessoas.
[  ] entre 500 a 1000 pessoas.
[  ] mais que 1000 pessoas.
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[  ] Não se aplica. 

7 – Potencial de impacto da intervenção pedagógica. 
[  ] até 100 pessoas.  
[  ] entre 100 a 500 pessoas.
[  ] de 500 a 1000 pessoas.
[  ] mais que 1000 pessoas.
[  ] Não se aplica. 

8 – Cópias produzidas ou distribuídas. 
[  ] até 100 cópias.  
[  ] entre 100 a 1000 cópias.
[  ] entre 1000 a 10000 cópias.
[  ] mais que 10000 cópias.
[  ] Não se aplica. 

9 - ANÁLISE DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

9.1 - Quanto a clareza da estrutura e organização da intervenção pedagógicas?
[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5

O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.2 - Quanto à adequação ao público-alvo (ao contexto educacional)?
[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5

O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.3 - Quanto aos conteúdos e conceitos abordados com a proposta de intervenção pedagógica no ensino regular?
[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5

O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.4  -  Quanto  aos  conteúdos  e  conceitos  abordados  com  a  proposta  de  intervenção  pedagógica  de  forma
complementar ao ensino regular?

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5
O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.5 - Quanto ao potencial de melhoria do processo de ensino-aprendizagem de intervenção pedagógica? 
[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5

O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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9.6 - Quanto ao potencial da reprodução da proposta de intervenção pedagógica no contexto educacional? 
[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5

O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.7 - Quanto ao potencial da reprodução da proposta de intervenção pedagógica em outro contexto educacional? 
[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5

O que pode ser melhorado?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10 – Sugestão para melhorar a intervenção pedagógica:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Data: _______/_____________/__________

Nome do Avaliador:
 _________________________________________________________________________________________
Assinatura:
__________________________________________________________________________________________
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APÊNDICE I - Produção Intelectual durante o Mestrado

I. Seminário de Pós-graduação em Ensino de Humanidades

RIBEIRO, Hudson. Projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”: debates sobre temáticas
de filosofia articulado à educação CTS/CTSA no ensino técnico de nível médio.  Projeto de
Mestrado. Junho, 2016. 15 p. 

II. Relatório de Exame de Qualificação

RIBEIRO, Hudson. Projeto escolar “Semear e Colher Cidadania”: debates sobre temáticas
de filosofia articulado à educação CTS/CTSA no ensino técnico de nível médio. Relatório de
Qualificação. Exame de Qualificação. Junho de 2017. 96 p.  

III. Resumo de trabalho em Evento Científico

RIBEIRO, Hudson; LEITE, Sidnei Quezada Meireles. DEORCE, Mariluza Sartori. Diálogos
entre os movimentos sociais e o espaço/tempo escolar por meio do projeto escolar de filosofia
“Semear e Colher Cidadania”: educação não formal com estudantes do ensino médio. In: 69a

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – Anais Eletrônicos da
69.a SBPC. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG – 16 a 22 de julho de
2017. 

RIBEIRO,  Hudson;  LEITE,  Sidnei  Quezada  Meireles.  DEORCE,  Mariluza  Sartori.
EDUCAÇÃO  CTS/CTSA NA DISCIPLINA DE  FILOSOFIA  DE  ENSINO  TÉCNICO  DE
NÍVEL MÉDIO. In: I Simpósio de Pesquisa em Educação em Ciências do Estado do Espírito
Santo – Anais Eletrônicos I SIMPEC-ES. Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, ES – 29
a 30 de junho de 2017. 

IV. Produto Educacional

RIBEIRO,  Hudson.  LEITE,  Sidnei  Quezada  Meireles.  DEORCE,  Mariluza  Sartori.
Abordagem  temática  freireana  para  debater  os  movimentos  sociais  brasileiros  no  ensino
filosofia. Série Caderno Pedagógico de Ensino de Humanidades. Volume 01. Vitória: Editora
Ifes. 2017. 89 p. 

V. Outras Atividades

RIBEIRO, Hudson. Palestra na Jornada de Formação Continuada. Organizada pela Secretaria
de Formação da Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo. 2016
RIBEIRO, Hudson. Parecerista ad hoc da VI Jornada de Iniciação à Docência do campus
Cariacica do Ifes. 2016.
RIBEIRO, Hudson. Palestra na  Feira Literária Brasil - África de Vitória II Feira Literária
Brasil-África de Vitória. UFES/ES. 2016.
RIBEIRO, Hudson. Participação do Café Literário apresentando o livro Africanta: Ser Negro.
Sesc-Glória. 2016.
RIBEIRO, Hudson.  Ministrou a oficina “A Arte Poética”, durante a III Semana de Arte e
Cultura do Ifes. Campus Vitória do Ifes. 2017.
RIBEIRO,  Hudson.  Publicação  do livro  eletrônico  de  poesias,  Sussurros  Eloquentes.  Ed.
Amazong. 2016.
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