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Apresentação

O livro-jogo “O trabalho cooperativo no jogo da produção social da saúde” traz uma proposta teórico-metodológica 
para ações no campo da educação em saúde fundamentada em uma reflexão crítica sobre a crise socioambiental que hoje 
caracteriza a realidade do planeta Terra em seus distintos territórios. Esse material é produto de uma longa trajetória de 
trabalho colaborativo entre educadores, estudantes, cientistas e diversos outros atores sociais. No presente texto será possível 
apresentar apenas um pequeno fragmento dessa história.

Na primeira parte, serão apresentados os principais conceitos nos quais fundamentamos teoricamente a nossa proposta de 
trabalho. Trata-se dos conceitos de cooperação e de trabalho alienado, como definidos por Marx, e do processo de construção 
de uma cultura contra-hegemônica, fundamentado nas teorias de Gramsci e de Paulo Freire.

Na segunda parte, fazemos algumas considerações sobre as relações entre sociedade, natureza, ciência e educação na 
atualidade, refletindo sobre as regras do jogo societário que produzem as condições de saúde características da realidade 
atual. A partir dessas considerações, refletimos sobre o papel que a ciência e a educação vêm desempenhando hoje em dia 
para a manutenção das atuais regras do “jogo” societário e sobre a contribuição que elas podem oferecer para a mudança 
dessas regras.

Na terceira parte, apresentamos uma proposta de metodologia de trabalho cooperativo que visa contribuir para a construção 
de processos sociais produtores de saúde. Essa proposta fundamenta-se nas reflexões feitas nos itens anteriores e nos 
conhecimentos que produzimos a partir de uma pesquisa de doutorado em educação na qual refletimos sobre uma experiência 
de trabalho cooperativo entre museus e escolas públicas de seu entorno. 

Na quarta parte, apresentamos um jogo cooperativo que foi produzido a partir da aplicação da referida metodologia em um 
território com baixo índice de desenvolvimento humano e, portanto, em condições críticas no que se refere aos determinantes 
sociais da saúde. Esse material funciona aqui como exemplo do modo como a proposta metodológica que apresentamos pode 
se concretizar em uma determinada situação real. Ele possibilita uma compreensão mais aprofundada sobre os fundamentos 
que orientam nossa proposta de trabalho, especialmente no que se refere às ações intersetoriais. Apropriar-se desses 
fundamentos é importante para que esse jogo, encartado nesse livro, seja adaptado para outros territórios e/ou possa subsidiar 
a criação de novos jogos cooperativos. Visando atingir com maior eficácia esse objetivo, no presente capítulo apresentamos 
também um histórico desse jogo e de outro que deu origem a ele. 

O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” foi elaborado a partir de um trabalho cooperativo entre o Museu da Vida/
COC/Fiocruz e escolas da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro região do entorno do campus da 
Fiocruz em Manguinhos1.

Esse trabalho foi realizado no contexto do projeto “Manguinhos - diagnóstico histórico-urbano-sanitário: Subsídios 
para políticas públicas sustentáveis em saúde”, desenvolvido pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz como parte do Programa 
de Desenvolvimento Tecnológico Saúde Pública “Cidades Saudáveis”. Nesse programa, os temas saúde, meio ambiente e 
desenvolvimento estão relacionados por uma visão crítica que se contrapõe a do senso comum. No seguinte trecho do edital 
desse programa será possível observar essa diretriz que o orienta: 

1 Escolas Municipais: Albino Souza Cruz, Ciep Juscelino Kubistschek, Clotilde Guimarães, David Pérez, Ema Negrão de Lima, Oswaldo Cruz, Professora 
Maria de Cerqueira e Silva, Ruy Barbosa.
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Sob a ótica do desenvolvimento humano interessa tanto os ingressos econômicos quanto sua distribuição; tanto as 
necessidades básicas, como o espectro total das aspirações humanas dos países. O conceito de desenvolvimento não 
começa a partir de um modelo predeterminado; ele se inspira nas metas a longo prazo de uma sociedade, posto que diz 
respeito ao desenvolvimento em torno das pessoas e não das pessoas em torno do desenvolvimento (Edital do PDTSP, 
2007, p.3).

Para uma proposta de desenvolvimento com foco na sustentabilidade das pesoas é fundamental o acompanhamento 
sistemático do impacto que as mudanças na sociedade e no meio ambiente produzem sobre a saúde das populações. 
Desse modo, o debate sobre as finalidades do desenvolvimento ultrapassa o campo do crescimento econômico, pois visa ao 
desenvolvimento de uma sociedade saudável. Isso implica a adoção do conceito ampliado de saúde, que não se restringe à 
ausência de doenças, mas inclui todos os fatores para além dos biológicos que interferem na produção de uma vida saudável 
como, por exemplo, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. A figura abaixo apresenta um modelo importante 
nos estudos sobre esses determinantes sociais da saúde. 

A partir dessa perspectiva ampliada sobre o conceito de saúde é que foi produzido o jogo “Unidos para produzir um lugar 
saudável” com o objetivo de criar uma ferramenta para a realização de trabalhos cooperativos em processos de produção 
social da saúde. Estes são processos complexos que exigem uma perspectiva histórica e, por esse motivo, apresentamos na 
última parte do texto um pouco da história que gerou esse produto. Esse relato é também uma forma de socializar experiências 
e reflexões acumuladas ao longo dos 13 anos de trabalho que estão na base do processo de construção do jogo “Unidos para 
produzir um lugar saudável”. 

Modelo utilizado para estudar os determinantes sociais da saúde. Retirado do Relatório: As Causas Sociais                                                                       
das Iniqüidades em Saúde no Brasil. http://www.cndss.fiocruz.br/pdf/home/relatorio.pdf
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O conhecimento do histórico do trabalho que apresentamos possibilitará uma apropriação mais efetiva, crítica e autônoma 
dessa proposta de cooperação em diferentes contextos. Essa é uma condição necessária inclusive para que possam ser 
produzidas novas cartas para esse jogo, novas versões dele ou até novos jogos cooperativos.

Nas considerações finais, fazemos uma contraposição entre as atividades de competição e de cooperação implementadas 
no âmbito de ações educativas que visam contribuir com  processos de produção social da saúde. Argumentamos em favor 
da coerência entre as estratégias educativas utilizadas e os objetivos que se pretende atingir com as ações desenvolvidas. 
Também defendemos a implementação de políticas públicas que promovam atividades de cooperação entre os estudantes, em 
lugar daquelas que estimulam competições como, por exemplo, as olimpíadas escolares ou outros tipos de concursos. 
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Parte 1

Fundamentos da proposta de trabalho do jogo 
“Unidos para produzir um lugar saudável”
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Os conceitos de cooperação e de alienação em Marx
A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção, 

exaurindo as fontes originais de toda a riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 2006, p.571).

Apresentaremos nesse item elementos da teoria de Marx que são fundamentais para o entendimento de nossa proposta de 
trabalho. Um desses elementos é o conceito de alienação. Esse conceito perpassa o conjunto da obra de Marx, pois constitui a 
ideia básica a partir da qual esse autor discute as relações sociais de produção do sistema capital. Desde muito cedo, já em 
sua tese de doutorado, quando investigou a obra de Epicuro, Marx dedicou-se ao tema da alienação.

Portanto, a alienação é um conceito-chave na teoria de Marx; mas, segundo Mészáros, esse conceito passou por 
transformações no percurso da sua obra. Primeiramente, o conceito era explorado fundamentando-se somente em uma 
perspectiva filosófica e antropológica. Depois, porém, ele foi ganhando complexidade maior no bojo da história, da economia e 
da política. Então Marx pode discutir a alienação como algo resultante dos processos de expropriação dos meios de produção 
impostos pelo capitalismo. Todavia aqui não será possível uma discussão sobre as modificações sofridas por esse conceito. 
Adotaremos o conceito de alienação em sua versão mais complexa e optamos por apresentá-la seguindo uma síntese 
elaborada pelo dicionário do pensamento marxista.

Alienação: No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição 
ou uma sociedade se tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados [1] aos resultados ou produtos de sua 
própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou [2] à natureza na qual vivem, e/ou [3] a outros seres humanos, e – além 
de, e através de, [1], [2], [3] – também [4] a si mesmos (às suas possibilidades humanas constituídas historicamente). 
Assim concebida, a alienação é sempre alienação de si próprio ou auto-alienação, isto é, alienação do homem (ou de seu 
ser próprio) em relação a si mesmo (às suas possibilidades humanas), através dele próprio (pela sua própria atividade) 

(BOTTOMORE, 2001, p.5).

Esse processo de alienação, em que o ser humano se torna estranho ao produto de sua atividade, à natureza, aos outros 
homens e à sua própria essência, se origina nas relações sociais que se materializam no “trabalho alienado”. Para Marx, o 
“trabalho alienado”, é

[...] exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-
se a si mesmo, não se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se 
fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho 
se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação 
de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O trabalho externo, o trabalho em que 
o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de martírio. [...] Finalmente, a exterioridade do 
trabalho para o trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu trabalho, mas o de outro, no fato de que 
não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas a outro (MARX, 2004, p.114).

No trabalho alienado, então, o trabalhador nega a si próprio, ou seja, nega a sua própria essência – uma essência que, para 
Marx, não é inata, e sim construída historicamente − para manter a sua existência. Essa condição foi muito bem sintetizada 
por Mészáros, com as seguintes palavras:
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O trabalho alienado, porém, faz “do ser genérico do homem, tanto da natureza quanto da faculdade genérica e espiritual dele, um 
ser estranho a ele, um meio de sua existência individual. Estranha do homem o seu próprio corpo, assim como a natureza fora dele, tal 
como a sua essência humana” (MÉSZÁROS, 2006, p. 20).
 

Marx localiza a origem desse “trabalho alienado” no momento histórico em que é retirada do trabalhador a terra e os 
demais “meios de trabalho”, entendido como “tudo aquilo de que se vale o homem para trabalhar (instrumentos, ferramentas, 
instalações), bem como a terra, que é um meio universal de trabalho” (NETTO, 2006, p.58). Por não serem proprietários dos 
meios de produção, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho (a única coisa que ainda possuem) para o 
capital. Logo, o trabalhador precisa submeter-se ao capital para conseguir o seu sustento e, dessa forma, o trabalhador passa 
a produzir para o proprietário dos meios de produção, e não mais para si próprio. E essa condição de submissão do trabalhador 
tem sua origem na separação entre a cidade e o campo. Nas palavras de Marx (2006, p.407): “O fundamento de toda divisão 
do trabalho desenvolvida e processada através da troca de mercadorias é a separação entre a cidade e o campo. Pode-se dizer 
que toda história econômica da sociedade se resume na dinâmica dessa antítese [...]”.

Marx estudou profundamente essa antítese entre a cidade e o campo como a base material da ruptura entre a sociedade 
e os outros elementos da natureza. Uma ruptura que é expressa concretamente nos processos de apropriação privada dos 
meios de produção e na divisão social do trabalho. Nesses estudos, Marx recorreu a diversas áreas de conhecimento e não se 
restringiu às áreas humanas. Para compreender mais profundamente a materialidade das relações capitalistas, estudou até 
agricultura. Fundamentando-se em pesquisas sobre a química do solo, ele escreveu que:

O modo de produção capitalista completa a ruptura dos laços primitivos que no começo uniam a agricultura e a manufatura. 
[...] Com a predominância cada vez maior da população urbana que se amontoa nos grandes centros, a produção 
capitalista, de um lado, concentra a força motriz histórica da sociedade e, do outro, perturba o intercâmbio material entre 
o homem e a terra, isto é, dos elementos do solo consumidos pelo ser humano sob a forma de alimentos e de vestuário, 
violando assim a eterna condição natural da fertilidade permanente do solo [...] (MARX, 2006, p.570).

Os produtos agrícolas retirados do campo e levados para a cidade carregam os nutrientes do solo, os quais deixam de ser 
naturalmente devolvidos à terra. Com isso o solo do campo vai exaurindo-se enquanto a cidade sofre com o amontoado de 
pessoas e com o acúmulo de substâncias que poluem seu ambiente. É a esse descompasso entre o campo e a cidade que Marx 
se refere quando utiliza o termo “falha metabólica”. É uma falha porque compromete os ciclos das substâncias que garantiam 
naturalmente a fertilidade do solo e com isso “cria a necessidade de restaurá-lo, sistematicamente, como lei reguladora da 
produção [...]” (MARX, 2006, p.570). Dessa forma, o agricultor de uma região já desgastada passa a necessitar de insumos 
externos e assim perde cada vez mais a sua possibilidade de realização de um trabalho mais autônomo e menos alienado.

O conceito de “falha metabólica” é importante para compreender como as relações entre a sociedade e a natureza se 
vinculam intrinsecamente às relações que os seres humanos estabelecem entre eles na sociedade. Esse conceito também 
ajuda a entender que todas essas relações são historicamente produzidas. Marx estudou esse processo histórico que foi 
intensificando cada vez mais a alienação no trabalho e relatou as transformações que aconteceram nesse percurso

‘Na propriedade fundiária feudal’, observou Marx, nós já encontramos a dominação como um poder estranho sobre o 
homem.’ A terra já ‘aparece como corpo inorgânico de seu senhor’, que é dono dela e que a usa para dominar os 
camponeses. Mas é a sociedade burguesa que traz essa dominação da Terra (e através da dominação da Terra a 
dominação da humanidade”) à perfeição e, embora aparentemente se opondo ao sistema da propriedade fundiária, passa 
a depender dela como uma fase-chave no seu desenvolvimento. Desse modo, ‘a propriedade fundiária em larga escala, 
como na Inglaterra, atira a maioria avassaladora da população nos braços da indústria e reduz os seus próprios 
trabalhadores à miséria total’ (MARX apud FOSTER, 2005, p.109).[grifo nosso]
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Portanto, as relações em que os donos do poder exercem sua dominação sobre os outros no feudalismo passam pela 
posse da terra. No capitalismo, ela se amplia para a propriedade dos meios de produção de forma mais generalizada. No 
feudalismo, o servo dependia do dono da terra para conseguir manter-se vivo, mas no capitalismo o trabalhador deixa de ter 
uma vida própria e passa a ser apenas a peça de uma engrenagem que mantém a terra dominada pelo capital. Essa ampliação 
de poder da classe dominante se dá à proporção que o capital se acumula nas mãos de um número cada vez menor de 
pessoas, aprofundando as desigualdades sociais. E a miséria torna-se mais generalizada e absoluta à medida que se amplia 
a apropriação privada de recursos da natureza que estavam disponíveis para todos. Esse movimento, que se intensificou no 
capitalismo mundializado, teve em sua história um exemplo muito pedagógico: o processo de apropriação privada de terras 
que eram públicas na Inglaterra do século XIX. É a esse tema que Foster se refere no texto abaixo.

O que estava em jogo era a dissolução dos direitos finais dos camponeses às antigas terras comuns – direitos 
que existiam desde tempos imemoriais, mas que vinham sendo suprimidos desde a crescente industrialização e pelo 
sistema de propriedade privada. Tradicionalmente, a população tinha o direito de recolher a madeira seca (a madeira das 
árvores mortas ou a madeira caída no chão na floresta), o que lhe permitia aquecer as suas casas e cozinhar. O direito 
da população à madeira seca em geral e a tudo mais na floresta estava, porém, sendo cada vez mais obstruído pelos 
proprietários de terras. O roubo de madeira, a caça e as invasões de propriedades privadas eram tratados com a maior 
severidade (FOSTER, 2005, p.99-100). [grifo nosso]

Marx dedicou-se à discussão sobre esse tema do “roubo” da madeira e envolveu-se nos embates judiciais relativos à 
questão. Em seus artigos jornalísticos, explicitou os reais motivos que estavam por trás daquelas batalhas jurídicas para 
tornar esse “roubo” um crime. Ele mostrou que os grandes proprietários não conseguiam defender diretamente as “suas 
terras” e por isso precisavam que tais “roubos” fossem considerados crimes para que os guardas-florestais do Estado 
dessem conta dessa tarefa por eles. Donde: “Neste debate parlamentar, os direitos dos pobres absolutamente não entravam 
em consideração” (FOSTER, 2005, p.100).

O resultado desse conflito é que os pobres ficaram proibidos de continuar tirando da floresta, como era tradicionalmente 
feito, até mesmo a madeira seca para se aquecer ou os frutos silvestres para se alimentar. Foi a partir desse processo histórico 
de privatização da terra que se concretizou o distanciamento entre o trabalhador e a natureza. A relação do trabalhador com 
a terra fica dependente da sua condição de subalterno ao capital. 

Aos pobres ficava assim negada qualquer relação com a natureza – mesmo que fosse para a sua sobrevivência – não 
mediada pelas instituições da propriedade privada. A partir daí, e por toda vida, Marx faria oposição à parcelização de 
partes do planeta aos proprietários privados de terras (FOSTER, 2005, p.101). [grifo nosso]

Segundo Foster, foi desde a sua luta contra esse processo de privatização absoluta da terra que Marx passou a se dedicar 
ao estudo da economia política. E foi da perspectiva desses estudos que conseguiu mostrar que os condicionamentos aos 
quais os trabalhadores estão sujeitos no capitalismo foram construídos historicamente e que, portanto, não se trata de algo 
natural como pressupunha a economia política. Assim, Marx passou a construir uma teoria que desvelou as relações sociais 
de dominação e expropriação sustentadoras do capitalismo. Uma dominação apoiada na subjugação institucionalizada 
pelo Estado, a serviço das classes dominantes, e uma expropriação que se dá com base na extração da força de trabalho 
dos trabalhadores e dos recursos da natureza. Mas tanto a dominação quanto a expropriação encontram-se veladas nas 
mercadorias que circulam no sistema capitalista.

As mercadorias constituem a forma elementar da riqueza das sociedades regidas pelo sistema de produção capitalista, que 
se caracterizam por uma “‘imensa acumulação de mercadorias’ [...] e a mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, 
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uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham 
do estômago ou da fantasia” (MARX, 2006, p.57). Essa condição das mercadorias de satisfazerem necessidades humanas 
é que definem o seu valor de uso, afinal a “utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso” (MARX, 2006, p. 58). Mas, ao 
longo da história, a importância social do valor de uso se modificou com o tempo. No comércio primitivo, as trocas de objetos 
eram feitas tendo em conta o valor de uso que tinham para quem participava das trocas. E isso ocorria de forma que “ambos 
ganhavam com o intercâmbio” (KONDER, 1965, p.110).

No capitalismo, embora a mercadoria precise ter um valor de uso, o que define sua inserção no mercado é o seu valor de 
troca. E as relações sociais que se estabelecem então deixam de ser do tipo ganha-ganha. No mercado capitalista, o ganho de 
um significa necessariamente a perda do outro. 

Na troca entre mercadorias, dentro do mercado capitalista, um só pode ganhar em detrimento do outro, porque – como 
mostrou Marx − a mais-valia é essencial ao capitalismo e, se uma mercadoria fosse trocada por outra mercadoria (ou por 
uma quantidade de dinheiro) de valor equivalente ao dela, não haveria mais-valia (KONDER, 1965, p.110).

 
E essa mais-valia, indispensável para o capitalista, é o que ele ganha ao explorar a mão-de-obra do trabalhador, forçando-o 

a trabalhar um tempo além do que é necessário para a reprodução de sua força de trabalho. É assim que o capitalista se 
apropria daquilo que Marx chama de “trabalho excedente”. 

O segundo período do processo de trabalho, quando o trabalhador opera além dos limites do trabalho necessário, embora 
constitua trabalho, dispêndio de força de trabalho, não representa para ele nenhum valor. Gera mais-valia, que tem, para 
o capitalista, o encanto de uma criação que surgiu do nada. A essa parte do dia de trabalho chamo de tempo de trabalho 
excedente. Conceber o valor como simples solidificação do tempo de trabalho, apenas como trabalho objetivado, é tão 
essencial para seu conhecimento geral quanto, para o da mais-valia, ver nela simples solidificação do tempo de trabalho 
excedente, trabalho excedente objetivado (MARX, 2006, p.253-254).

E é esse tempo de trabalho excedente objetivado na mais-valia que vai agregar valor à mercadoria. Valor que gera o lucro do qual 
o capitalista usufrui pela quantidade de trabalho realizado pelo trabalhador além do que necessita para se manter. E todas essas 
relações sociais estão implícitas nas mercadorias, mas de forma “invisível”.

Assim, sob o capitalismo, a mercadoria dissimula seu valor: o valor de troca da mercadoria não se apresenta como 
expressão de uma relação entre indivíduos, não se apresenta como função da quantidade de trabalho socialmente 
necessário, nas condições gerais de produção da mercadoria, para produzi-la. O valor de troca encobre a sua natureza 
social com uma capa de mistério: a mercadoria se fetichiza (KONDER, 1965, p.110).

Essa natureza “misteriosa” da mercadoria existe porque a lei reguladora do mercado não surge baseada em uma decisão 
consciente e voluntária daqueles que realizam as trocas mercantis. Podemos compreender melhor estas trocas mercantis, 
elaborada por Marx, a partir da teoria do valor segundo a qual “as mercadorias são trocadas conforme a quantidade de 
trabalho socialmente necessário nelas investido” (NETTO, 2006, p.90). Marx explica que as relações econômicas são reguladas 
a partir da concorrência do mercado e que essa concorrência existe em função de um processo de produção anárquico. A 
anarquia existe porque as mercadorias são produzidas com objetivo de fornecer lucro para os capitalistas, e não em função 
das necessidades sociais. Por esse motivo, acontece a falta de uma mercadoria, aumentado o seu preço. A valorização dessa 
mercadoria faz com que ela seja produzida em maior quantidade, provocando a sua desvalorização. O “controle” se dá a 
partir desse mecanismo, mas esse “controle” só se completa graças às crises cíclicas que fazem parte do funcionamento do 
capitalismo (NETTO, 2006). 
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Então, é desvelando o “mistério” da natureza social das mercadorias que Marx consegue “[...] mostrar que o trânsito 
material – as relações materiais −, e sobretudo as relações entre os homens no processo de produção são a base de todas 
as outras relações humanas” (BACKES, 2007, p.25). Marx evidencia que as relações econômicas precisam ser entendidas 
enquanto relações entre seres humanos, e não entre objetos. Eis, entretanto, o que acontece no capitalismo: 

Marx descreve o fenômeno com as seguintes palavras: “o caráter misterioso da forma mercadoria consiste simplesmente 
em que ela sonega aos homens as características do próprio trabalho deles, apresentando-as como características 
objetivas dos produtos do trabalho, apresentando-as como propriedades sociais naturais das coisas e, por conseguinte, 
do mesmo modo, apresentando a relação social dos produtores ao conjunto do trabalho como uma relação social exterior 
a eles, como uma relação entre objetos” (KONDER, 1965, p.110).

Essa coisificação das relações promovidas pelo capitalismo passa por um processo de supervalorização do valor 
de troca das mercadorias em detrimento do seu valor de uso. Como diz Marx: “Põem-se de lado os valores de uso das 
mercadorias quando se trata da relação de troca entre elas” (MARX, 2006, p.59). E, dessa forma, o capitalismo consegue 
criar distorções que favorecem os interesses particulares de capitalistas em detrimento dos interesses coletivos da 
sociedade. “Em outras palavras, o capital é indiferente ao valor de uso da mercadoria. Tanto faz produzir alimentos como 
produzir drogas legalizadas, produzir roupas ou armas, etc.” (DUARTE, 2000, p.180). 

Para o capitalismo manter-se, o que mais importa é o valor de troca da mercadoria, e não o seu valor de uso. Todavia isso 
não quer dizer que o valor de uso possa ser ignorado pelo capitalismo, afinal de contas o produto precisa atender a alguma 
necessidade do comprador para que seja consumido. Isso, contudo, não constitui um problema porque, se a necessidade não 
existe, o capitalismo a cria. E, enquanto isso, as necessidades reais que a maioria da humanidade tem para manter uma vida 
digna não são atendidas. Para o capitalismo, o que conta mesmo não é o atendimento das demandas da humanidade, e sim o 
atendimento da sua própria necessidade de manter o processo de acumulação do capital.  

Para se reproduzir o capital precisa constantemente ampliar-se, precisa transforma-se em mais valor, o que requer 
a ampliação dos mercados, o crescimento do poder do capital, o surgimento de novos tipos de mercadoria, de novos 
processos produtivos etc. (DUARTE, 2000, p.180). 

Com essas palavras, Duarte faz uma síntese bem precisa do movimento que o capitalismo realiza para a sua reprodução. 
Nesse momento, nos deteremos apenas na análise de um dos elementos dos processos produtivo: trataremos aqui da questão 
da cooperação sob relações alienadas inerentes ao capitalismo. Em relação ao conceito de cooperação, convém mencionar, 
de início, as seguintes palavras de Marx: “Chama-se cooperação a forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de 
acordo com um plano, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos” (MARX, 
2006, p.378). [grifo nosso]

Nesse tipo de trabalho, a quantidade se transforma em qualidade. Uma maior quantidade de trabalhadores utilizando conjuntamente 
os mesmos meios de produção (ainda quando não cooperam diretamente) e, sendo controlados pelos mesmos meios de controle, gera 
maior eficácia para o sistema capital. E nesse caso eficácia significa uma maior extração de mais-valia.  E é a partir da exploração 
daquilo que os trabalhadores produzem a mais por estarem trabalhando de forma cooperativa que o capitalismo consegue amplificar 
a extração de mais-valia. 

O efeito do trabalho combinado não poderia ser produzido pelo trabalho individual, e só o seria em um tempo muito mais 
longo ou numa escala muito reduzida. Não se trata aqui da elevação da força individual através da cooperação, mas da 
criação de uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva (MARX, 2006, p.379). [grifo nosso]
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O capitalista se apropria desse efeito positivo do trabalho combinado, ou seja, da “força coletiva” resultante da cooperação 
do grupo. Os trabalhadores não recebem nada por esse produto do trabalho cooperativo. 

O que o trabalho possui e vende é sua força de trabalho individual e a vende nessa condição. O produto da cooperação 
(que gera a produtividade do capital) pertence ao capitalista que a promove. A cooperação no processo de trabalho deixa 
de pertencer a si mesmo (MARX, 2006, p.386).

A força coletiva revela-se de forma mais evidente em um dos exemplos usados por Marx:

Há numerosas operações de natureza tão simples que não permitem sua decomposição em partes, mas que não podem ser 
realizadas sem a cooperação de muitas mãos. Está neste caso carregar um grande tronco de árvore para um vagão [...] em 
suma, tudo que não pode ser feito se não houver a cooperação simultânea de muitas mãos na execução do mesmo ato 
indiviso (MARX, 2006, p.379).

O trabalho cooperativo já existia antes do capitalismo, mas é com o seu surgimento que a cooperação passa a ter outra 
natureza. Ela passa a funcionar como parte dos mecanismos utilizados no processo de acumulação do capital. Logo, a 
cooperação passa a ser obrigatória e a ter um sentido específico:

Originalmente o trabalhador vendia sua força de trabalho ao capital por lhe faltarem os meios materiais para produzir uma 
mercadoria. Agora, sua força individual de trabalho não funciona se não estiver vendida ao capital. Ela só opera 
dentro de uma conexão que só existe depois da venda, no interior da oficina do capitalista. O trabalhador da manufatura, 
incapacitado, naturalmente, por sua condição, de fazer algo independente, só consegue desenvolver sua atividade 
produtiva como acessório da oficina do capitalista [...] (MARX, 2006, p. 415-416).

É nessa condição, cada vez mais dependente da venda da sua força de trabalho, que os trabalhadores perdem ainda mais 
a sua autonomia. Isso se dá porque a base da produção capitalista está na disposição de um grande número de trabalhadores 
para executarem uma tarefa cooperativa de forma a ampliar a extração da mais-valia. Nesse processo, o trabalho intelectual 
tende a se apartar cada vez mais do trabalho manual.

As forças intelectuais da produção só se desenvolvem num sentido, por ficarem inibidas em relação a tudo o que não 
se enquadre em sua unilateralidade. O que perdem os trabalhadores parciais concentra-se no capital que se confronta 
com eles. A divisão manufatureira do trabalho opõe-lhes as forças intelectuais do processo material de produção como 
propriedade de outrem e como poder que os domina. Esse processo de dissociação começa com a cooperação simples, 
em que o capitalista representa, diante do trabalhador isolado, a unidade e a vontade do trabalhador coletivo. 
Esse processo desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, reduzindo-o a uma fração de si mesmo, e 
completa-se na indústria moderna, que faz da ciência uma força produtiva independente do trabalho, recrutando-a 
para servir ao capital (MARX, 2006, p. 416-417). [grifo nosso]

Assim, com a divisão manufatureira do trabalho, o trabalhador fica isolado e excluído do mecanismo da produção capitalista, 
perdendo sua capacidade de continuar produzindo. Isso porque, além de faltarem a esse trabalhador os meios de produção, 
falta-lhe também a possibilidade de produzir, sozinho, uma mercadoria. O produto de seu trabalho só se torna uma mercadoria 
se for associado ao que é produzido por outros trabalhadores. E essa associação acontece sob o comando dos proprietários 
dos meios de produção. Nesse processo, em que o trabalho é comandado por uma inteligência que está fora dele, a cooperação 
ganha um sentido muito particular: o sentido de uma violência praticada contra o trabalhador individualmente e contra o 
coletivo dos trabalhadores. Sobre isso, escreve Marx nos Grundrisse. 



14  LIVRO-JOGO

Na realidade, no processo de produção do capital, o trabalho é uma totalidade – uma combinação de trabalhos – cujas 
partes componentes individuais são estranhas uma à outra, de forma que o processo global como uma totalidade não 
é o trabalho do trabalhador individual, e, mais que isso, apenas é o trabalho reunido dos diferentes trabalhadores 
[violentamente] combinados, e não [voluntariamente] combinados uns com os outros. (A combinação deste 
trabalho aparece tão só como subserviente e conduzida por uma vontade e uma inteligência estranhas) (MARX 
apud MÉSZÁROS, 2002, p.971-972). [grifo nosso]

Tal combinação forçada de um trabalho realizado por um conjunto de trabalhadores é que faz com que a força produtiva deles 
garanta a produtividade do capital. Esse processo de reprodução do capital desumaniza e despersonifica os trabalhadores. 
Trata-se, assim, de um mecanismo no qual quanto mais o trabalhador produz, maior é a capacidade do capital de reduzi-lo à 
condição de mero produtor de mais-valia (MARX, 2006). O valor do ser humano se reduz à quantidade de produtos que ele gera 
em determinado tempo. Ou, dito de outra maneira: “[...] um homem durante uma hora vale tanto quanto outro homem durante 
uma hora. Tempo é tudo, o homem é nada; no máximo ele é apenas a carcaça do tempo. A qualidade já não mais importa. A 
quantidade sozinha decide tudo, hora por hora, dia por dia” (MARX apud MÉSZÁROS, 2002, p.415).

A condição subalterna na qual o trabalhador sobrevive sob o capitalismo é semelhante à de um escravo subjugado ao 
senhor. Escravo não no sentido da posse física, mas sim da posse da força de trabalho, embora a parte física seja também 
mediada, porque a vida se coisifica. E aí está o sentido insólito do capitalismo: permitir uma liberdade ilusória que objetivamente 
não existe. Nessa modalidade de escravidão − capitalista −, o comando externo do trabalho exercido, por exemplo, por um 
supervisor, torna-se ainda mais necessário pela natureza da atividade cooperativa.

[...] o comando do capital sobre o trabalho era a conseqüência formal de o trabalhador não trabalhar para si mesmo, 
mas para o capitalista e, portanto, sob seu controle. Com a cooperação de muitos assalariados, o domínio do capital 
torna-se uma exigência para a execução do próprio processo de trabalho, uma condição necessária da produção. 
O comando do capitalista no campo da produção torna-se tão necessário quanto o comando de um general no campo de 
batalha (MARX, 2006, p.383).

Esse comando do capital sobre o trabalho aumenta à medida que a ciência e a tecnologia criam mecanismos de produção 
que propiciam a ampliação da exploração da mais-valia. São mecanismos que diminuem o tempo e o custo de produção, ao 
mesmo tempo diminuindo o poder de controle do trabalhador sobre o seu trabalho. 

[...] O maquinismo aprofunda o processo de separação entre o trabalho de concepção e o trabalho de execução iniciado 
com a cooperação simples, com vistas a quebrar a autonomia (e o poder) que o controle do saber-fazer relativo ao 
processo de trabalho, conferia ao operário (NOGUEIRA, 1993, p.99).

Em conseqüência, no processo de manutenção do capitalismo, a ciência e a tecnologia exercem um papel de destaque. 
Isso acontece tanto no campo das ciências naturais e exatas quanto no das ciências humanas. E, entre as ciências 
humanas, a economia ocupa uma função essencial para explicar as relações sociais que sustentam o modo de produção 
capitalista. Nesse campo, aliás, existem pensadores que, com o seu trabalho sustentam uma cultura que favorece a 
manutenção das relações capitalistas. Mas, mesmo entre economistas defensores do capitalismo, é possível flagrar um ou 
outro aspecto do verdadeiro caráter desse modo de produção. Marx, argutamente, não descura de tais flagrantes na obra 
do próprio Adam Smith. Senão vejamos:
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“A compreensão da maior parte das pessoas”, diz Adam Smith, “se forma necessariamente através de suas ocupações 
ordinárias. Um homem que despende toda a sua vida na execução de algumas operações simples [...] não tem oportunidade 
de exercitar sua inteligência. [...] Geralmente, ele se torna tão estúpido e ignorante quanto se pode tornar uma criatura 
humana” (SMITH apud MARX, 2006, p.417). [grifo nosso]

Outro exemplo: Marx foi encontrar em A. Ferguson, o mestre do autor de “Investigação sobre a natureza e as causas da 
riqueza das nações”: “Construímos uma nação de hilotas, e não temos cidadãos livres” (FERGUSON apud MARX, 2006, p.409). 
Não é preciso, portanto, ser revolucionário para reconhecer que o modo de produção capitalista trouxe conseqüências muito 
graves para a sociedade. É preciso, porém, ser revolucionário para admitir que essa condição é histórica e que, ao contrário do 
que afirmava Adam Smith, ela não é uma afirmação da natureza do ser humano, e sim a sua negação. Ela nega a natureza do 
ser humano, porque o afasta de tudo o que caracteriza a sua especificidade diante das outras espécies de seres vivos deste 
planeta. Essa negação é tão radical, que o trabalhador perde a sua identidade de sujeito e passa a reproduzir o capital em lugar 
de se reproduzir. É sobre isso que Marx nos fala no seguinte trecho:

[...] quanto mais o trabalhador se esgota a si mesmo, mais poderoso se torna o mundo dos objetos, que ele cria 
diante de si, mais pobre ele fica na sua vida interior, menos pertence a si próprio [...] O trabalhador põe a sua vida 
no objeto; porque agora ela já não lhe pertence, mas sim ao objeto. Quanto maior sua atividade, mais o trabalhador se 
encontra objeto. O que se incorporou no objeto do seu trabalho já não é seu. Assim, quanto maior é o produto, mais ele fica 
diminuído. A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho se transforma em objeto, assume 
uma existência externa, mas que existe independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder autônomo em 

oposição a ele; que a vida que deu ao objeto se torna uma força hostil e antagônica (MARX, 2004, p.112). [grifo nosso]

No trabalho alienado, o trabalhador “se esgota a si mesmo” porque, enquanto está envolvido nessa atividade, ele não 
realiza a sua essência como ser humano. Nesse trabalho alienado, ele apenas obtém meios para manter a sua existência 
física. Enquanto, contudo, faz isso, o trabalhador exerce um importante papel na produção de uma estrutura social que 
funciona como uma máquina de reproduzir coisas em lugar de reproduzir seres realmente humanos. E é por isso que o fruto do 
seu trabalho alimenta “uma força hostil e antagônica” a si próprio, que age no sentido de triturar a sua especificidade de ser 

humano e a humanidade da sociedade.

Dentro do todo constituído por essas relações de produção, o homem é assimilado a um mundo de coisas (de vez que 
as próprias relações inter-humanas, no plano geral da sociedade, assumem a feição de coisas). E as coisas a cujo 
mundo o homem é assimilado, ao se tornarem diretoras do movimento da história e da atividade humanas, se 
desindividualizam e perdem as suas qualidades concretas ante os olhos dos homens, compondo um mundo 
desprovido de existências singulares, um mundo indiferenciado, um mundo desumano, onde o humano − 

especificamente humano – se vê triturar e inapelavelmente diluir (KONDER, 1965, p.112). [grifo nosso]

O conceito de alienação elaborado por Marx trata exatamente dessa diluição do ser humano no mundo das coisas como 
se ele também fosse uma coisa. Ao longo dessa exposição, cuidamos de discorrer brevemente a respeito dos quatro aspectos 
principais da alienação. Agora vamos abordá-lo, a fim de melhor dar conta da sua complexidade, na forma como ele aparece
nos “Manuscritos Econômico-Filosóficos” de Marx.
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Examinando o texto dos Manuscritos de 1844, Henri Lefévre encontrou o fenômeno da alienação ali descrito sob diversas 
rubricas: a) a alienação do trabalhador reduzido à condição de objeto pela força estranha que se ergue diante dele no 
seu trabalho; b) a alienação da atividade produtora, isto é, do trabalho, que sobre uma cisão interna e se subdivide; c) 
a alienação do homem em relação à espécie humana, a redução do humano à satisfação das necessidades animais, 
com sacrifício das necessidades especificamente humanas; d) a alienação do homem em relação à natureza [...] 
(KONDER, 1965, p.30). 

No processo de alienação descrito por Marx, vemos que na sociedade capitalista o ser humano perde a sua identidade 
no seio das relações sociais marcadas pelo trabalho alienado que sustentam as relações econômicas. Conclui-se, então, 
que nessas relações alienadas o ser humano não se identifica como ser que faz parte da natureza, da espécie humana, 
de um grupo social e tampouco se reconhece como construtor de sua própria vida social e atividade produtiva (trabalho). 
Entendemos, no entanto, que Marx não quis dizer com isso que se trata de uma limitação de percepção inerente ao indivíduo, 
e sim uma limitação das relações às quais eles são submetidos. 

O indivíduo pode até sentir-se parte da natureza, mas nem por isso conseguir manter com ela relações “saudáveis” por 
estar vinculado a relações sociais que são contrárias a essas formas de interação. Ele pode se sentir parte da espécie humana, 
mas não se realizar como “ser genérico” porque as condições materiais de sua vida não lhe permitem o cultivo da cultura, da 
arte, da ciência, da filosofia e de tudo aquilo que caracterizam as especificidades do animal humano. E assim, apesar de sua 
percepção, ele fica mesmo é reduzido à condição de animal, sem usufruir das especificidades da espécie humana. Ele pode 
sentir-se membro de um grupo social, mas não conseguir tomar parte ativa, autônoma e criativa na construção dos destinos 
desse grupo porque as suas condições de vida não favorecem tal participação. Pode reconhecer que o seu trabalho não o 
realiza enquanto ser humano, ser social e indivíduo, mas nem por isso pode deixar de realizar esse trabalho que sustenta a 
sobrevivência do seu corpo e do de outras pessoas que dependem dele para viver.

Desse modo, a alienação não é algo que se restringe ao campo da percepção. Ela resulta da divisão do trabalho como 
conseqüência de determinadas relações econômicas. E é preciso investigar crítica e cientificamente essas relações para que 
elas não sejam percebidas como algo natural, e sim como produto de uma determinada construção histórica da sociedade. 
Então, mesmo reconhecendo que a sua atividade desumaniza a sociedade e desumaniza a si próprio, o indivíduo precisa 
continuar tomando parte nessas relações sociais alienadas. Ele pode fazer isso, todavia, aceitando passivamente essa situação 
por considerá-la algo imutável, por percebê-la como forma natural da vida social, ou pode entender o caráter histórico dessas 
formas e de algum modo reagir a essas relações alienantes. E o estudo da obra de Marx é fundamental para revelar essa 
natureza histórica das relações sociais. Antes dele, esse movimento era encarado como natural, explicado simplesmente pela 
“avareza e a guerra entre os avarentos, a competição” (MARX, 2004, p.111). 

A economia política tem início do fator da propriedade privada. Não o esclarece. Concebe o processo material da propriedade 
privada como ele ocorre na realidade, em fórmulas gerais abstratas, que em seguida lhe servem de leis. Não compreende 
tais leis, ou seja, não explana como elas decorrem da essência da propriedade privada. A economia política não fornece 

qualquer explicação sobre o fundamento da divisão to trabalho, do capital e da terra (MARX, 2004, p.110).

Foi explicando os fundamentos da divisão do trabalho, do capital e da terra que Marx discutiu a questão da divisão 
da sociedade em classes e a relaciona com os conflitos de interesses que advêm dessa cisão entre “os possuidores de 
propriedade e os trabalhadores sem propriedade” (MARX, 2004, p.110). Contudo ele também explicou que são exatamente 
esses conflitos que podem ser os responsáveis pela transformação da realidade. E foi engajado no processo de transformação 
da realidade que o autor de “O capital” construiu a sua teoria e dentro dela o conceito de alienação foi elaborado para servir 
de arma na luta pela desalienação da humanidade.
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[...] a alienação de si mesmo não e apenas uma entre outras formas de alienação, mas a sua própria essência e 
estrutura básica. Por outro lado, a “auto-alienação”  ou alienação de si mesmo não é apenas um conceito (descritivo), 
mas também um apelo em favor de uma modificação revolucionária do mundo (desalienação) (BOTTOMORE, 2001, 
p.5). [grifo nosso]

Ao estabelecer as relações entre a divisão da sociedade em classes e a divisão de trabalho com as conseqüências 
alienantes dessas cisões, Marx prestou um grande serviço ao processo histórico de transformação dessa realidade. No caso 
da nossa pesquisa, a principal contribuição desse autor é fornecer elementos para fundamentar a nossa defesa do trabalho 
cooperativo enquanto ferramenta de um projeto emancipatório de educação. Ao explicar o mecanismo que o capitalismo 
utiliza para se apropriar da força do coletivo, Marx nos forneceu importantes pistas para pensarmos em termos concretos as 
contradições que observamos na materialidade das relações que se estabeleceram entre os museus e as escolas durante a 
nossa pesquisa de campo.

É com fundamento nessa análise que buscamos criar ferramentas e estratégias para a realização de um trabalho 
cooperativo não alienado entre educadores que realizam o seu trabalho assentado em um projeto político-pedagógico 
emancipatório. Um trabalho que, não alienado, consiga fazer uso da força coletiva para promover a construção de uma 
cultura que contribua para a superação de formas alienadas da existência na sociedade. Foi a busca de subsídios para 
um trabalho cooperativo que se ponha a serviço de uma cultura desalienante que nos levou a Gramsci. No próximo item, 
apresentaremos alguns elementos da teoria desse autor que ajudam a discutir questões importantes para o processo da 
produção social da saúde.
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O trabalho colaborativo no processo de
construção de uma cultura contra-hegemônica

O vínculo de Antonio Gramsci com os operários de Turim 
não foi somente um vínculo político, mas um vínculo pessoal, existencial. (TOGLIATTI)

Conta-se que um dia Talleyrand fez uma advertência a Napoleão: ‘Sir, pode-se fazer muitas coisas com as baionetas, 
menos sentar-se nelas’. Com isso alertava o imperador, empenhado em estender seu domínio sobre toda a Europa, para o fato 

de que o poder não pode ser exercido só pela força, mas precisa apoiar-se na legitimidade outorgada pelo consenso. 
E o consenso deve ser produzido pela sociedade, pelo povo sobre o qual se exercerá o poder (ACANDA).

No capítulo anterior, as explicações de Marx sobre o trabalho cooperativo no sistema capital desconstruíram uma concepção 
que persiste no senso comum de que a cooperação é sempre algo positivo para a sociedade. Ao elucidar os processos utilizados 
pelo capital para explorar a capacidade de produção do trabalhador, Marx mostrou nesses processos primeiramente o capital 
expropriou dos trabalhadores os meios de produção. Dessa forma, para sobreviver, os trabalhadores foram obrigados a vender 
sua força de trabalho ao capitalista. Depois, o capitalismo foi dividindo o trabalho em partes cada vez menores assumidas por 
trabalhadores segundo um modelo de trabalho cooperativo controlado pelo sistema capital. Assim, além de lucrar explorando 
o trabalhador individual, o capitalista amplia os seus lucros explorando, de forma cada vez mais intensa, a força extra que o 
trabalhador coletivo produz atuando em cooperação, nos termos ditados pelo detentor dos meios de produção.

Os processos de cooperação na fábrica capitalista se constituem de tal maneira que reduz o trabalhador à condição 
de mera peça de uma engrenagem. E, desse modo, o capital utiliza a cooperação entre os trabalhadores retirando deles a 
condição que o caracteriza como ser pertencente à espécie humana. Em outras palavras, essa cooperação desumaniza o ser 
humano. Foi desse modo que “Marx evidenciou o caráter alienador de uma sociedade que toma o vínculo entre o indivíduo 
isolado e a mercadoria como padrão de toda a relação” (ACANDA, 2006, p.153). Assim foi desconstruída a ideia de que a 
cooperação por si só é sempre boa para a sociedade. E, em relação a esse tema da desconstrução, Semeraro nos lembra que 
“Toda ‘desconstrução’, para Gramsci, deve ser acompanhada por uma profunda atividade de reconstrução [...]” (SEMERARO, 
2006, p.48). Essa convicção motivou Gramsci a elaborar uma teoria repleta de subsídios para a construção coletiva de ações 
transformadoras da realidade. No presente capítulo, inspirando-nos nessa convicção de Gramsci, buscaremos em sua teoria 
elementos que ajudem a reconstruir a ideia de cooperação. Mas, para começar essa reflexão, convém nos reportarmos, por 
meio de Marx, a um aspecto positivo do termo cooperação: “Quando o trabalhador coopera sistematicamente com outros, livra-
se dos grilhões de sua individualidade e desenvolve as possibilidades de sua espécie” (MARX apud BOTTOMORE, 2001, p.80). 
Nesse caso, o criador da filosofia da práxis reconhece o valor que a cooperação pode ter para o processo de humanização do 
trabalhador, logo a cooperação, em si, não é boa ou má. Tudo depende dos objetivos que se pretende alcançar com ela. Marx 
mostrou como, no capitalismo, a cooperação se torna relevante fator de garantia de maior lucro para o dono da fábrica. E 
assim o modelo de cooperação adotado, ao contrário do modelo referido no parágrafo anterior, degrada o ser humano negando 
o desenvolvimento das “possibilidades de sua espécie”. 

Uma cooperação é exatamente oposta à outra. A cooperação que permite o trabalhador desenvolver as “possibilidades de 
sua espécie” promove um processo de des-alienação, enquanto a cooperação da fábrica capitalista aprofunda os processos 
de alienação do trabalhador. E foi para provocar a reflexão sobre as diferenças entre esses dois modos de cooperação que 
propositadamente não utilizamos o termo “cooperação”, e sim “colaboração” para nos referir à modalidade de relação que 
pretendemos ajudar a consolidar entre o museu e a escola.
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Nesse ponto, a referência a Paulo Freire se torna obrigatória. É desse autor a frase que citaremos a seguir e que orientou 
desde o início do processo de ação e reflexão que resultou no presente trabalho: “Na teoria dialógica da ação, os sujeitos 
se encontram para a transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO” (FREIRE, 1987, p.165). Freire separa a sílaba “co” do 
restante da palavra “laboração” para ressaltar que o sentido dela é o de algo que se faz junto com o outro, e não pelo outro 
ou para o outro. Então, o que tentamos praticar foi a “co-laboração”; em outras palavras, buscamos realizar um trabalho 
junto com o outro, visando contribuir para a transformação do mundo. Para esse fim – o de transformar o mundo−, Freire 
propunha, em sua teoria dialógica da ação, que o diálogo fosse um “[...] encontro de homens, mediatizados pelo mundo, 
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 1987, p.78). E por em prática tal “relação eu-tu” 
mediatizada pelo mundo para a transformação dele é uma tarefa bastante audaciosa, razão pela qual fomos buscar socorro 
também na força teórico-argumentativa de Gramsci, principalmente por conta das noções que formulou sobre hegemonia, 
consenso e outras no campo da organização da sociedade. 

Então, é em busca de subsídios para esse trabalho colaborativo que abordaremos aqui alguns conceitos estabelecidos 
por Gramsci, que ajudam a compreender como se dão os processos coletivos de construção da hegemonia na sociedade. 
Neles procuramos uma referência para o debate da proposta pela qual a colaboração entre museus e escolas seja utilizada 
como estratégia para a construção de uma cultura contra-hegemônica. Uma cultura que possa contribuir para ampliar “[...] 
os espaços da participação coletiva, da liberdade, da justiça e que seja política e economicamente uma conquista a favor das 
classes populares” (SEMERARO, 2006, p.48). Em outras palavras, uma cultura que tenha “[...] por objetivo a eliminação da 
alienação econômica e política” (ACANDA, 2006, p.138).

Advirta-se: a emancipação restrita à dimensão da política passível de ser conquistada dentro do sistema capitalista 
continuará mantendo a alienação, pois, como vimos no capítulo anterior, o capitalismo é sustentado por relações sociais 
alienantes. Alienantes porque nesse modelo de relação o indivíduo atua em função dos interesses privados, e não de 
interesses públicos (DUPAS, 2003). Essa condição de negação da esfera pública na vida do indivíduo implica uma negação 
do seu pertencimento a uma coletividade mais ampla, ou seja, à humanidade. Uma emancipação política nesses moldes se 
contrapõe ao processo de humanização dos indivíduos e da sociedade. E é dessa maneira que a sociedade civil burguesa, 
em nome da liberdade do indivíduo, nega a possibilidade de libertação desse indivíduo, o que representa uma limitação das 
suas possibilidades de realização enquanto ser humano. Enfim, a sociedade capitalista reduz a liberdade do ser humano, 
“faz cada homem encontrar nos outros homens não a realização, mas, ao contrário, a limitação de sua liberdade” (MARX 
apud ACANDA, 2006, p.147).

Marx mostra de que forma no Estado moderno o poder está fundamentado em relações de dominação econômica que 
atuam em direção contrária à que seria preciso para o processo de humanização dos indivíduos. Dessa forma, uma efetiva 
emancipação humana depende não apenas de uma emancipação política, mas também de “uma reorganização mais completa 
da sociedade, cujo principal aspecto é a abolição da propriedade privada” (BOTTOMORE, 2001, p.134). Somente assim é 
possível conseguir avançar em direção à superação das relações de exploração nas quais uma classe se sobrepõe às outras. 
Com efeito: “A burguesia é um sujeito social excludente e egocêntrico, que só pode existir enquanto mantiver todos os demais 
grupos sociais no papel de simples sustentáculo de seu modo de apropriação – material e espiritual – da realidade” (ACANDA, 
2006, p.182). Em outros termos: a emancipação política proposta pela burguesia não pode ser efetivamente democrática em 

sentido amplo. Isso podemos deduzir do seguinte comentário de Acanda:

A emancipação política da sociedade civil burguesa ocorre quando esta adquire a faculdade de desenvolver-se por si 
mesma na esfera privada e passa a considerar o Estado, em sua condição de esfera pública, como garantia de seu 

direito de privacidade (ACANDA, 2006, p.146). 



20  LIVRO-JOGO

Nesse ponto, faz-se necessário ressalvar que quando, linhas atrás, falamos aqui no caráter egocêntrico, excludente e 
antidemocrático da burguesia, não se pretendeu desferir uma crítica à sociedade capitalista restrita ao campo da moral. A 
questão é bem mais ampla e tal amplitude foi exposta de maneira lapidar no “Prefácio à Crítica da Economia Política”:

[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de 
sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas 
forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base 
real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem determinadas formas sociais de 
consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e espiritual. Não 
é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. 
Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as 
relações de produção existentes ou, o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade 
dentro das quais aquelas até se tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas estas relações se 
transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma época de revolução social (MARX, 1978, p.129-130).

Segundo Marx, portanto, as relações sociais se constituem independentemente da vontade das pessoas, a partir das 
relações que se estabelecem no sistema de produção. Ao mesmo tempo, é também com base nessas relações que se formam 
as consciências dos seres sociais e que

[...] Assim como não se julga o que um indivíduo é a partir do julgamento que ele faz de si mesmo, da mesma maneira 
não se pode julgar uma época de transformação a partir de sua própria consciência; ao contrário, é preciso explicar 
esta consciência a partir das contradições da vida material, a partir do conflito existente entre as forças produtivas 
sociais e as relações de produção (MARX, 1978, p. 130).

Isso significa que, para nos referirmos às posições políticas da burguesia, não devemos nos deter no campo da moral e 
da ética. Precisamos analisar as relações que vigoram entre as “forças produtivas sociais e as relações de produção”. É 
essa análise que nos permitirá uma compreensão mais ampla da realidade. Compreensão que se faz necessária para uma 
participação mais integral nos processos de construção das novas forças produtivas e novas relações de produção, pois: 

[...] Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais ela 
é suficientemente desenvolvida, e novas relações de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar, antes que suas 
condições materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade (MARX, 1978, p.130).

Ora, essa perspectiva de análise da realidade alicerçada na base material que sustenta a vida da sociedade é também a 
perspectiva de Gramsci. Também Gramsci considera ser preciso abolir a propriedade privada para fazer coincidir os interesses 
do indivíduo com os interesses da humanidade. E foi a partir dessa convicção que Marx e Gramsci construíram teorias 
comprometidas com a luta pela a superação da contradição entre indivíduo e sociedade, contradição que inviabiliza que a 
emancipação humana realize-se em sua plenitude. 

Mas a concepção de Estado elaborada por Gramsci traz novidades importantes em relação à proposta por Marx. Gramsci 
propõe a ideia de um Estado ampliado resultante da soma entre sociedade civil e sociedade política e é essa concepção que 
aparece desenhada nesse trecho colhido em Semeraro: “[...] entram elementos que estão relacionados à noção de sociedade 
civil – no sentido, se poderia dizer, que Estado = sociedade política + sociedade civil, ou seja, hegemonia encouraçada de 
coerção” (GRAMSCI apud SEMERARO, 2001, p.75). Em outras palavras: “O Estado é todo o conjunto de atividades teóricas e 
práticas com as quais a classe dirigente justifica e mantém não somente a sua dominação, mas também consegue obter o 
consenso ativo dos governados” (GRAMSCI apud SEMERARO, 2001, p.75).



21  LIVRO-JOGO

Para Gramsci, portanto, o Estado não é apenas um aparelho burocrático-coercitivo, mas é formado também pelos 
“organismos” da sociedade civil utilizados pela classe dominante para “estabelecer e preservar sua liderança intelectual e 
moral mais para dirigir do que para obrigar” (ACANDA, 2006, p.173). “Organismos” que servem ao projeto de dominação da 
classe no poder:

Suas dimensões, de fato, não se limitam aos instrumentos exteriores de governo, mas compreendem também a 
multiplicidade de ‘organismos’ da sociedade civil, onde se manifestam a livre iniciativa dos cidadãos, seus interesses, 
suas organizações, sua cultura e valores, e onde praticamente se enraízam as bases da hegemonia. Nesta ótica é possível 
dizer que a ‘sociedade civil’ representa o Estado considerado ‘de baixo’, enquanto a ‘sociedade política’ é o Estado visto 
do alto (SEMERARO, 2001, p.75).

Gramsci defendeu, então, a tese de que a classe dominante submete a sociedade a seus interesses utilizando não apenas a 
força (coerção), mas também o poder de convencimento (consenso). Para explicar como essas relações se dão na sociedade é 
que Gramsci mostrou como a sociedade civil e a sociedade política interagem a partir de uma “relação dialética de ‘identidade-
distinção’” (SEMERARO, 2001, p.74). Trata-se de uma relação dialética, porque existe distinção entre as duas esferas da 
“superestrutura”, mas elas se complementam de tal forma que na prática são inseparáveis. Essa complementaridade se dá 
embora essas esferas atuem de forma relativamente autônoma em diferentes instituições sociais (SEMERARO, 2001).

É mais fácil visualizar a dialética dessa relação a partir do seguinte detalhamento feito por Semeraro sobre algumas 
instituições representantes da sociedade civil e da sociedade política:

[...] enquanto a primeira – compreendendo organismos ‘privados’ e voluntários, como os partidos, as diversas organizações 
sociais, os meios de comunicação, as escolas, as igrejas, as empresas, etc. – se caracteriza pela elaboração e a difusão 
das ideologias e dos valores simbólicos que visam a ‘direção’, a segunda esfera – compreendendo instituições mais 
públicas, como o governo, a burocracia, as forças armadas, o sistema judiciário, o tesouro público, etc. – se caracteriza 
pelo conjunto dos aparelhos que concentram o monopólio legal da violência e visa a ‘dominação’ (SEMERARO, 2001, p.74).

Semeraro explicita as funções exercidas por instituições da sociedade civil e da sociedade política. Trata-se da função 
de coerção associada à função de construção de consensos. Para Gramsci, é a complementaridade entre essas funções 
que garante a sustentabilidade do poder de dominação social da classe dominante. Gramsci estudou profundamente esses 
mecanismos de dominação e denunciou as formas utilizadas pela classe dominante para controlar “[...] a produção, a difusão 
e a aceitação de valores e normas de comportamento” (ACANDA, 2006, p.176). Com isso, ele mostra quão profundos e 
complexos são esses mecanismos que controlam não apenas as instituições sociais, mas também a vida dos indivíduos.  

O poder se apóia, essencialmente, no controle das instituições que conferem sentido: aquelas que definem e justificam 
o indivíduo, ensinam-no a pensar de certa maneira e não de outra, indicam-lhe os valores que deve compartilhar, as 
aspirações permitidas e as fobias imprescindíveis (ACANDA, 2006, p.176).

No entender de Gramsci, a grande força que sustenta no poder a classe dominante vem também da sua capacidade de 
fazer os indivíduos incorporarem determinados pensamentos e valores que interessam a ela. Tais observações nos levam a 
concluir que Gramsci deu, por assim dizer, um passo além do que foi dado por Marx no caminho da luta pela transformação 
da realidade. Partindo do ponto ao qual Marx chegou com seus estudos, Gramsci construiu novos e decisivos instrumentos 
para essa caminhada. Instrumentos que permitem uma visão da realidade que se fundamenta na análise da dimensão 
econômica das relações sociais, mas não se restringe a ela. 
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Isso, porém, não significa dizer que Marx se restringia à dimensão econômica das relações sociais. O próprio Gramsci, 
no trecho abaixo, extraído de “Concepção dialética da história”, fez um alerta sobre a amplitude da visão de Marx quanto 
a esse tema:

O trecho do Zur Kritik contém as expressões ‘grau de desenvolvimento das forças materiais de produção’, ‘modo de 
produção’ e similares, expressões que afirmam certamente ser o desenvolvimento econômico determinado por condições 
materiais, mas que jamais reduzem estas condições à mera ‘metamorfose do instrumento técnico’. Croce acrescenta, 
posteriormente, que o fundador da filosofia da práxis jamais se propôs uma indagação a respeito da causa última da 
vida econômica. ‘Sua filosofia não era assim tão barata. Ele não teria em vão ‘flertado’ com a dialética de Hegel, para logo 
depois andar à caça de causas últimas’ (GRAMSCI, 1978, p.185). [grifo do autor]

Ora, Marx falou sobre a determinação que as condições materiais e econômicas exercem sobre o desenvolvimento social 
sem reduzir isso a uma questão determinista ou mecânica. Então, voltando ao tema das relações de dominação que a 
burguesia exerce na sociedade capitalista, podemos agora ampliar o que dissemos antes. Reafirmamos que os debates sobre 
essas relações não devem se restringir ao campo da moral, uma vez que estão assentadas em relações econômicas. Com 
base nas contribuições de Gramsci, tornou-se mais explícito o modo como a classe dominante se sustenta no poder por meio 
da construção de valores sociais, ou seja, atuando nos campos da cultura e da moral. Foi como ferramenta para pensar essa 
realidade que Gramsci chegou ao conceito de hegemonia, assim recapturado por Acanda:

A sociedade civil é o cenário legítimo da confrontação de aspirações, desejos, objetivos, imagens, crenças e projetos que 
expressam a diversidade constituinte do social. A habilidade do grupo que detém o poder não reside em tentar impedir 
manifestações dessa diversidade, e sim em cooptá-las para seu projeto global de construção da trama social. É a isso que 
Gramsci chama de hegemonia (ACANDA, 2006, p.176).

Essa confrontação de projetos sucede, portanto, na sociedade civil que se constitui enquanto “aparelho privado” 
(SEMERARO, 2001, p.76) do Estado que atua não apenas no campo econômico, mas principalmente no campo cultural. Essa 
perspectiva de Gramsci pode ser mais bem compreendida a partir do seguinte comentário de Acanda:

[...] a capacidade da classe dominante de obter e manter seu poder sobre a sociedade pelo controle que mantém sobre 
os meios de produção econômicos e sobre os instrumentos de repressão, mas, principalmente, por sua capacidade de 
produzir e organizar consenso e a direção política, intelectual e moral da sociedade (ACANDA, 2006, p.178).

Isso quer dizer que a sociedade civil não se configura como o espaço que representa o interesse comum da humanidade. 
Ela é um espaço de confronto entre diferentes projetos de dominação e diferentes projetos de emancipação. Então, ela é 
um espaço de luta por interesses diversos e opostos e, concretamente, o que ela de maneira mais efetiva representa são 
os interesses do projeto que naquele momento está vencendo o confronto. Portanto,

[...] a discussão sobre a idéia de sociedade civil: a relação associativa é uma relação constitutiva de poder, que ‘não possui 
a inocência que comumente lhe é atribuída’ (BIDET, 1993, p.6). Os indivíduos se associam para lutar por e/ou contra 
alguma coisa. É um resultado necessário – e ao mesmo tempo uma condição – da relação moderna de contratualidade-
dominação (ACANDA, 2006, p.64).

É na sociedade civil que “[...] se forma a vontade coletiva, se articula a estrutura material da cultura e se organiza o 
consentimento e a adesão das classes dominadas” (ACANDA, 2006, p.175), mas é também o espaço do diálogo e da construção 
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de consensos capaz de “[...] ‘combinar’ na ação grupos sociais diferentes, forças convergentes e situações conjunturais dentro 
de amplos objetivos estratégicos” (SEMERARO, 2001, p.83). E também é nela que se constroem novos instrumentos para o 
diálogo que são ao mesmo tempo novas armas para o confronto entre diferentes interesses. 

Essa clareza sobre os processos de construção de hegemonia contribui muito para a compreensão do Estado proposto por 
Gramsci e sobre o qual Semeraro faz o seguinte comentário: 

O Estado, então, como o partido, não é a meta final da ação política, mas atua para promover a democracia, a liberdade, a 
elevação das massas à condição de sujeitos ativamente participativos numa sociedade que aprende a se autodeterminar 
(SEMERARO, 2001, p.77).  

Semeraro explica que esse Estado proposto por Gramsci possui uma função “‘ética’ e ‘educativa’, de ‘impulso histórico’ e 
de ‘elevação moral e intelectual’ das massas” (SEMERARO, 2001, 77); trata-se de um “Estado sem Estado”, porque

[...] promove o crescimento da sociedade civil sem anular as suas liberdades; e esta ao amadurecer, dispensa as 
intervenções exteriores do Estado, porque o grau de socialização e o de responsabilidade alcançados inauguram os tempos 
novos duma sociedade regulada pelas suas própria iniciativas (SEMERARO, 2001, p.77).

Esse Estado promotor da autonomia da sociedade − que ainda não é autônoma− dialeticamente precisa ser construído por 
indivíduos autônomos. E é esse dado da realidade que faz Gramsci admitir que o “Estado sem Estado” seja “pura utopia” (SEMERARO, 
2001, p.77). Uma utopia “baseada no pressuposto de que todos os homens são realmente iguais e, portanto, igualmente racionais e 
morais, ou seja, estão em condições de aceitar a lei espontaneamente, livremente, e não por coerção, por imposição de outra classe, 
como coisa exterior à consciência” (SEMERARO, 2001, p.77). Trata-se, contudo, de uma utopia que se faz necessária para apontar 
em que direção se deve caminhar. Essa direção apontada por Gramsci ajuda a manter o foco naquilo que é o mais importante 
para a eficácia de ações educativas realmente emancipatórias, ou seja, ações que de fato possam contribuir com a construção 
de uma cultura promotora de uma emancipação humana plena. O foco apontado por Gramsci é o da valorização dos processos de 
construção da autonomia necessária à autodeterminação dos indivíduos e da sociedade. 

Ora, ao repassarmos as considerações feitas até aqui, percebemos o quanto é difícil a tarefa de desmontar as relações de 
dominação que mantém os processos de alienação na sociedade. No entanto, a ampliação da mirada sobre o Estado feita por 
Gramsci permitiu enxergar essa dificuldade ao mesmo tempo em que proporcionou a compreensão da estrutura desse mesmo 
Estado enquanto “[...] um conjunto dinâmico, complexo, discordante e cheio de contradições, por meio da qual a classe hegemônica 
faz valer a sua dominação (mediante recursos repressivos ou culturais e educativos)” (ACANDA, 2006, p.175). 

Ao mesmo tempo, porém, essa mesma constatação de que a base dos mecanismos de dominação é dinâmica, complexa, 
discordante e cheia de contradições, possibilitou a Gramsci anunciar caminhos mais efetivos para o processo de transformação 
da realidade. Dizemos mais efetivos porque pensamos que essa percepção mais ampliada da realidade problematiza as visões 
“ingênuas” de que é possível superar a dominação a partir apenas de uma atuação na esfera da sociedade política e/ou da econômica. 

A teoria de Gramsci permite entender que o poder se constitui também desde o controle cultural e que por isso: “O assalto ao 
poder não começa com o ataque aos centros detentores de violência, mas quando se estimula o questionamento das normas e 
valores, e o rompimento com a ‘clausura de sentido’ que legitima sua existência” (ACANDA, 2006, p.176). Assim, o edifício 
teórico concebido por Gramsci cumpre o papel de problematizar visões simplificadas que reduzem a realidade social à 
questão econômica e reafirma a importância da dimensão ético-política presente no campo da atividade cultural (ACANDA, 
2006). Mas esse reconhecimento da importância da construção de uma nova hegemonia no campo da cultura de forma 
alguma significa uma desvalorização do plano econômico. O que Gramsci faz é explicitar a relação orgânica entre o plano 
ético-político e o econômico. E essa perspectiva pode ser mais bem compreendida a partir da importante contribuição que 
Semeraro nos oferece no texto abaixo:
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Profundo marxista como é, Gramsci está convencido de que não pode existir uma “elevação civil das camadas mais baixas da 
sociedade sem uma prévia reforma econômica e uma mudança na organização social” e de que “as classes subalternas [...] 
não são unificadas e não podem se unificar enquanto não puderem se tornar ‘Estado’...” (SEMERARO, 2006, p. 188).

Donde: para se tornar Estado, as classes subalternas precisam se organizar e é por esse motivo que Gramsci dedicou-se a 
construir na prática e na teoria ferramentas para essa organização. Uma dessas ferramentas é o entendimento de que é preciso 
passar do plano “[...] ‘econômico corporativo’ ao ‘ético-político’, ou seja, de uma visão do imediato e da busca do interesse particular 
a uma concepção global da realidade [...].” Uma concepção que permita “[...] gerar uma coesão e uma consciência coletiva que se 
constituem em pressupostos de um novo poder hegemônico [...]” (SEMERARO, 2006, p.188). 

No entendimento de Gramsci, essa “coesão” e “consciência coletiva” são conquistadas pelas classes subalternas “[...] por 
meio de organizações políticas próprias, da filosofia da práxis, da produção da cultura popular [...]” (SEMERARO, 2006, p.188). 
E, nesse processo de organização, Gramsci destacou a importância do papel exercido pelo intelectual. Ele, entretanto, não se 
refere ao intelectual de forma genérica porque nesse sentido todos são intelectuais.

Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o Homo faber do 
Homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 
‘filósofo’, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, possui uma linha consciente de conduta 
moral, contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras 
de pensar (GRAMSCI, 1982, p.11).

E é exatamente essa intelectualidade, implícita na atividade humana, que Gramsci considera a fonte das possibilidades 
para as classes subalternas – “intelectual coletivo” (GRAMSCI apud SEMERARO, 2006, p.137)– construírem a partir de uma 
cultura popular uma nova hegemonia na sociedade. Mas ressalta: “Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; 
mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI, s/data, p.15). Na construção da 
hegemonia na sociedade a função social do intelectual é decisiva. No entanto, Gramsci não se refere ao intelectual tradicional, 
e sim à função estratégica do que ele denomina “intelectual orgânico”.  

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para 
si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 
própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político [...] (GRAMSCI, 2006, p.15).

Em outras palavras,

[...] são orgânicos os intelectuais que, além de especialistas na sua profissão que os vincula profundamente ao modo de 
produção do seu tempo, elaboram uma concepção ético-política que os habilita a exercer funções culturais, educativas e 
organizativas para assegurar a hegemonia social e o domínio estatal da classe que representam (SEMERARO, 2006, p.135).

 
Então, para Gramsci o “intelectual orgânico” tem um papel social específico, o papel de “construtor, organizador, educador 

permanente” (GRAMSCI apud SEMERARO, 2006, p.135). E esse papel o “intelectual orgânico” exerce estabelecendo conexões 
entre o mundo do trabalho e as organizações políticas e culturais do seu grupo social, em função de projeto desse grupo para 
a sociedade. Tal projeto tanto pode ser de manutenção da ordem vigente como de alguma alternativa a ela. Dessa forma, os 
“intelectuais orgânicos”, 
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Conscientes de seus vínculos de classe, manifestam sua atividade intelectual de diversas formas: no trabalho como 
técnicos e especialistas dos conhecimentos mais avançados, no interior da sociedade civil para construir o consenso 
em torno do projeto da classe que defendem, na sociedade política para garantir as funções jurídico-administrativas e a 
manutenção do poder do seu grupo social (SEMERARO, 2006, p.135).

A articulação nessas diversas dimensões de atuação é que permite a constituição do “bloco histórico” proposto por Gramsci:

[...] O objetivo abarcava, para ele, tanto o grau de desenvolvimento da atividade prática humana e seus resultados 
materiais, quanto seus resultados espirituais – as produções ideais coletivas vinculadas àquela atividade. Para exprimir 
essa unidade dialética entre os momentos estrutural e superestrutural, Gramsci utilizou o conceito de ‘bloco histórico’ 
(ACANDA, 2006, p.194).

O autor de “Os intelectuais e a organização da cultura” utiliza o conceito de “bloco histórico” para referir-se às 
interpenetrações que ocorrem entre a estrutura e a superestrutura, governados e governantes. Essas interpenetrações 
se dão segundo mútuas determinações entre os planos político, econômico e cultural. A ideia de organicidade que ocorre 
nessas relações pode ser mais bem compreendida a partir das próprias palavras de Gramsci:

Se a relação entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, entre governantes e governados se estabelece 
graças a uma adesão orgânica, na qual o sentimento paixão torna-se compreensão e, desta forma, saber (não de 
uma maneira mecânica, mas vivencialmente), só então a relação é de representação, ocorrendo a troca de elementos 
individuais entre governantes e governados, entre dirigentes e dirigidos, isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única 
que é força social; cria-se o “bloco histórico” (GRAMSCI, 1978, p.139).

No entendimento de Gramsci, para que se forme o “bloco histórico”, é necessário que a relação com os saberes não seja 
mecânica, e sim vivencial. Isso implica uma relação pedagógica cujo principal objetivo seja universalizar a capacidade de 
pensamento crítico.   

‘Toda relação de hegemonia é um ato pedagógico’[Gramsci], mas essa relação pedagógica ‘não pode ser reduzida a 
relações especificamente escolares’[Gramsci]. Por isso, Gramsci enfatiza a idéia de que ‘não se trata de uma educação 
analítica [Gramsci], isto é, de uma educação sintética, da difusão de uma concepção de mundo convertida em norma 
de vida’ [Gramsci]. Não se trata de difundir um conhecimento instrumental entre as massas, mas de universalizar a 
capacidade de pensamento crítico (ACANDA, 2006, p.210).

A proposta de Gramsci é, assim, desenvolver nas massas a capacidade de pensar criticamente, ou seja, o foco da relação 
pedagógica que se dá no processo de construção de uma nova hegemonia seria o desenvolvimento de um pensar crítico que 
combata os conformismos imobilizadores:

[...] Somos conformistas de algum conformismo, somos sempre homem-massa ou homens-coletivo. O problema é o 
seguinte: qual é o tipo histórico do conformismo e do homem-massa do qual fazermos parte? Quando a concepção do 
mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de 
homens-massa, nossa própria personalidade é composta de uma maneira bizarra: nela se encontram elementos dos 
homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista; preconceitos de todas as fases históricas 
passadas, grosseiramente localistas, intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente 
unificado. Criticar a própria concepção do mundo, portanto, significa torná-la unitária, coerente, e elevá-la até o 
ponto atingido pelo pensamento mundial mais desenvolvido (GRAMSCI, 1978, p.12). [grifo nosso]
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Com essas palavras, Gramsci propôs um investimento no processo de construção do pensamento crítico, propondo fazer 
com que a visão crítica ajude a superar os limites do senso comum. No texto abaixo, Acanda apresenta mais detalhadamente 
as características do senso comum ao qual Gramsci se refere:

Entende-se por ‘senso comum’ a consciência cotidiana, a concepção de mundo popular e tradicional própria do homem 
médio, a ‘filosofia dos não-filósofos’ (Gramsci, 1966), ou seja, uma filosofia espontânea, imposta pelo meio e conformada 
pela absorção acrítica de resíduo de diversas correntes culturais. Caracteriza-se por conter em si uma concepção de 
mundo ingênua, desarticulada, caótica, desagregada, dogmática e conservadora. Sua estrutura interna leva a uma 
consciência dividida, alienada e rígida que favorece a passividade e a aceitação da ordem social (ACANDA, 2006, p.206).

 
Todas essas características negativas apontadas em relação ao senso comum impõem a necessidade de que seja superado 

para se avançar no projeto de emancipação humana. Até porque o senso comum tem sido utilizado como instrumento de 
dominação de classe (ACANDA, 2006), mas é preciso fazer aqui duas ressalvas. O próprio Gramsci diz: “O senso comum não 
é uma concepção única, idêntica no tempo e no espaço [...]” (GRAMSCI, 1978, p.143). Além disso, as características do senso 
comum não se esgotam nas citadas acima. Existem também no senso comum alguns elementos positivos e a esse respeito 
escreveu Acanda: 

Gramsci estabelece uma diferença entre senso comum e ‘bom senso’, o núcleo sadio da concepção de mundo das massas. 
Ao falar de ‘bom senso’, refere-se à presença, no senso comum, de elementos de humanização e racionalidade, 
de traços de um pensamento crítico e verdadeiramente contra-hegemônico. O bom senso exerce uma função crítica 
em relação às cristalizações e dogmatismo. É esse núcleo sadio no qual os intelectuais orgânicos da revolução devem se 
apoiar e que pode proporcionar uma base real para a nova hegemonia [...] (ACANDA, 2006, p. 207). [grifo nosso]

Por acreditar na aposta em elementos potencialmente revolucionários do “bom senso” que podem estar presentes no senso 
comum é que Gramsci se dedicou a estudar a cultura popular. Apoiado nesses estudos, chegou à conclusão de que a cultura 
popular se constitui em um produto social bastante contraditório. Nela existem

[...] elementos de oposição e resistência das classes subordinadas ao poder, mas também de elementos da hegemonia 
da classe dominante [...] implica um elemento de consenso que não é redutível ao efeito ideológico do engano ou da 
ocultação. “O poder se produz e se reproduz nos interstícios da vida cotidiana”. É esse o ponto fundamental no qual a 
dominação se enraíza. E é por isso que não pode haver emancipação político-econômica das classes subalternas sem que 
essas tenham alcançado sua emancipação cultural [...] (ACANDA, 2006, p.204-205).

Isso significa que para Gramsci a cultura popular é o ponto de partida para a criação da consciência política necessária 
à construção de uma nova hegemonia na sociedade. Uma hegemonia a ser construída com os elementos progressistas e o 
espírito popular criativo presente nas raízes da cultura popular. Essa construção da “nova cultura não nasce e se desenvolve 
por si própria. É preciso organizá-la e implementar medidas que a façam avançar” (ACANDA, 20006, p.205). Para avançar 
nessa construção, é preciso adotar uma pedagogia que permita às classes subalternas de fato se apropriarem do pensamento 
crítico, da filosofia da práxis e de outros elementos necessários a uma atuação autônoma e autodeterminada nos processos de 
transformação da realidade. E esse processo de apropriação é algo complexo, como explica Acanda: 

 O conceito de apropriação evidencia o complexo processo no qual os seres humanos, ao produzirem seu mundo, produzem-
se a si mesmos e produzem sua subjetividade. O homem se apropria da realidade porque a produz, fazendo-a sua ao 
criá-la mediante sua atividade prática (ACANDA, 2006, p.153).
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Consequentemente, esse processo de apropriação deve ter como ponto de partida a realização de um trabalho educacional 
em que as pessoas envolvidas estejam de fato implicadas no processo de construção dele. E essa participação efetivamente 
ativa das pessoas depende de diversos fatores que as mantenham motivadas e mobilizadas para o trabalho. Mas não é 
qualquer tipo de motivação que promove uma atuação autônoma e autodeterminada: é preciso uma “motivação intrínseca” 
(TAPIA, 2001), aquela com base na qual as pessoas se satisfazem com seu envolvimento na atividade em si, ou seja, a sua 
meta é alcançada na realização da tarefa, e não em algo fora dessa atividade e que se recebe em troca do trabalho realizado. 

Essa modalidade de motivação se registra quando a proposta de trabalho vai ao encontro da satisfação das necessidades 
do sujeito. Tais necessidades são satisfeitas quando o sujeito sente que está atuando de forma autônoma, autodeterminada, 
competente e consciente das razões que justificam a realização da atividade. No entanto, para que as pessoas participem 
voluntária e autonomamente do trabalho de construção da cultura necessária a uma nova hegemonia é necessário para que 
elas sujeitos intelectualmente ativos e assim consigam “[...] sistematizar crítica e coerentemente, as próprias intuições do 
mundo e da vida [...]” (GRAMSCI, 1978, p.15).

A cultura, para Gramsci, portanto, se define mais pela aquisição de um modo de pensar do que por um acúmulo de 
conhecimentos (ACANDA, 2006). Nas palavras do próprio autor, cultura seria “[...] organização, disciplina do eu interior, 
apropriação da personalidade, conquista de consciência superior por meio da qual chegamos a compreender o valor 
histórico de cada um, sua função na vida, seus direitos e deveres” (GRAMSCI, 1973 apud ACANDA, 2006, p.200). Ao 
mesmo tempo, somente a aquisição do modo de pensar crítico e autônomo permite uma real apropriação de conceitos. E 
tal observação adquire extraordinária relevância vis-à-vis à afirmação do autor de “Cadernos do Cárcere” segundo a qual 
“[...] a arte de operar com os conceitos não é algo inato ou dado na consciência comum, mas é um trabalho técnico do 
pensamento, que tem uma longa história [...]” (GRAMSCI, 1978, p.75). 

Nesse processo de construção da cultura contra-hegemônica, é necessário trabalhar para massificar um modo de 
pensar dialético. E isso deve ser feito ao mesmo tempo em que se trabalha pela massificação das conquistas da lógica 
formal, seguindo a recomendação de Gramsci: “[...] as massas populares incultas, para as quais é ainda necessária a 
conquista da lógica formal, da mais elementar gramática do pensamento e da língua. [...]” (GRAMSCI, 1978, p.77). Nesse 
trabalho pedagógico, é fundamental recorrer a estratégias coerentes com os objetivos dele e, nesse sentido, o autor defende 
a utilização de metáforas, conforme se pode atestar no trecho abaixo. 

[...] A metáfora se justificava também pela sua “popularidade”, isto é, pelo fato de oferecer, [...] esquema de fácil 
compreensão [...] uma metáfora, empregada para indicar um conceito ou relação recentemente descobertos, pode 
ajudar a compreender melhor o próprio conceito, na medida em que ele é relacionado ao mundo cultural, historicamente 
determinado, do qual surgiu, bem como é útil para determinar o limite da própria metáfora,isto é, para impedir que ela se 
materialize ou  mecanize [...] (GRAMSCI, 1978, p.86).

Outro item estratégico importante nesse processo pedagógico é a utilização de uma metodologia investigativa, colaborativa 
e dialógica que permita a formação de intelectuais que, como propõe Gramsci, sejam “edificadores práticos da sociedade, e 
não simplesmente oradores” (BOTTOMORE, 2001, p.195), pois esses “edificadores práticos da sociedade” são indispensáveis 
para que se concretize a revolução. Como diz Gramsci:

Aquele que fundamenta sua ação na fraseologia empolada, no frenesi das palavras, no entusiasmo semântico, não é 
mais do que um demagogo, não um revolucionário. O que falta à revolução são homens de espírito sóbrio, homens que 
não deixam faltar pão nas padarias, que fazem os trens andar, que fornecem matérias-primas para as fábricas e sabem 
transformar produtos agrícolas em produtos industriais, que asseguram a integridade e a liberdade das pessoas contra as 
agressões dos malfeitores, que fazem funcionar o complexo dos serviços sociais e não reduzem o povo à desesperança e 
a uma horrível carnificina (GRAMSCI apud HOBSBAWN, 1981 apud ACANDA, 2006, p.192).
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Assim, são esses homens e mulheres que mantêm a materialidade da vida da sociedade que podem, de fato, promover 
um enraizamento de uma cultura crítica capaz de construir relações sociais desalienadas. E, segundo Gramsci, “toda 
revolução foi precedida por um intenso trabalho de crítica, de penetração cultural, de entrecruzamento de idéias” (GRAMSCI 
apud ACANDA, 2006, p.200). Em favor dessa “penetração cultural” e desse “entrecruzamento de idéias”, Gramsci alerta 
para a necessidade de 

[...] distinguir entre ideologias historicamente orgânicas, isto é, que são necessárias a uma determinada estrutura, e 
ideologias arbitrárias, racionalistas, ‘desejadas’. Na medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm 
uma validade que é “psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se 
movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam etc. Na medida em que são ‘arbitrárias’, elas não criam senão 
‘movimentos’ individuais, polêmicas, etc.[...] (GRAMSCI, 1978, p.62-63).

E é por entender o valor das “ideologias historicamente orgânicas“ que Gramsci propôs que é preciso recordar-se sempre da 

[...] freqüente afirmação de Marx sobre a ‘solidez das crenças populares’ como elemento necessário de uma determinada 
situação. Ele diz mais ou menos isto: ‘quando esta maneira de conceber tiver a força das crenças populares etc. Outra 
afirmação de Marx é a de que uma persuasão popular tem, na maioria dos casos, a mesma energia de uma força 
material (ou algo semelhante), o que é muito significativo (GRAMSCI, 1978, p.63).

Na esteira dessas reflexões, Gramsci dá continuidade ao seu raciocínio: 

A análise destas afirmações, creio, conduz ao fortalecimento da concepção de “bloco histórico”, no qual, justamente, 
as forças materiais são o conteúdo, e as ideologias são a forma – sendo que esta distinção entre forma e conteúdo é 
puramente didática, já que as forças materiais não seriam historicamente concebíveis sem forma e as ideologias seriam 
fantasias individuais sem as forças materiais (GRAMSCI, 1978, p.63).

Então, a aposta de Marx naquilo que chamou de “solidez das crenças populares” é a mesma que Gramsci fez quando 
elaborou o conceito de bloco histórico. Um conceito que fortalece o nexo entre as “forças materiais” e as “ideologias 
historicamente orgânicas“. É necessário que esse nexo ganhe a “força das crenças populares” para que se forme o bloco 
histórico. O trabalho de construção dessa cultura contra-hegemônica é, portanto, um processo de “conscientização”, muito 
bem descrito por Paulo Freire.  

Freire (1980) afirmou que, em um primeiro momento, a realidade é vista a partir de uma consciência ingênua, resultante 
de uma experiência mergulhada em uma determinada situação. Para construir uma consciência crítica, é preciso se 
distanciar da realidade vivenciada. É assim que se consegue o necessário olhar de estranhamento, um olhar que permite 
ver além das aparências. 

Então, a “tomada de consciência não é ainda conscientização, porque esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada 
de consciência” (FREIRE, 1980, p.26). Sendo assim, o processo de “conscientização” exige que nos relacionemos com a 
realidade a partir da aplicação de um método. 

Trata-se do método dialético, que toma como ponto de partida a análise de uma situação concreta, que é existencial e 
representada por códigos. As situações concretas podem favorecer mais ou menos uma centralização no ponto de vista do 
próprio sujeito. Essa centralização provoca uma visão deformada da realidade (BECKER, 1997). A realidade deformada por um 
ponto de vista muito restrito e particularizado dificulta uma ação transformadora no sentido emancipatório desse termo e por 
isso entendemos ser necessário aprofundar um pouco mais a reflexão sobre essa problemática. Para isso recorreremos a uma 
sistematização elaborada por Paulo Freire (FREIRE, 1980) sobre os diferentes níveis de consciência da realidade:
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1) A “consciência semi-intransitiva” que se caracteriza pela “quase-aderência” do sujeito à realidade. Isso porque 
o seu instrumental cognitivo não lhe permite distanciar-se da realidade o suficiente para que possa objetivá-la e 
criticá-la. Assim, nas suas relações sociais, o sujeito, limitado ao seu próprio ponto de vista, tenta impor a sua visão 
da realidade. 
2) A “consciência ingênuo-transitiva” constitui uma fase de transição em que se amplia a capacidade 
de compreensão da realidade para além da experiência vivenciada no cotidiano, mas ela ainda é uma 
consciência dominada.
3) A “consciência transitivo-crítica” permite que o sujeito deixe de ser objeto,  pois ele passa a se perceber como 
sujeito cultural e histórico.

Então, a conscientização é algo que não se dá simplesmente a partir de esclarecimentos: ela depende de um processo 
ativo de diálogos na construção de conhecimentos que ocorre a partir da vivência de situações concretas. Situações que 
favoreçam o desenvolvimento da consciência crítica, que é uma condição necessária (porém não suficiente) para que se 
consiga assimilar não apenas o que é real, mas também o que é possível e virtual. É como diz Freire: “o ato de conhecer ilumina 
a ação que é fonte do conhecer” (FREIRE apud BECKER, 1997, p.104) e, assim, o processo de conscientização significa  

[...] a possibilidade de ir superando o conhecimento ao nível preponderantemente sensível das coisas e dos fatos pela razão de 
ser dos mesmos. [...] Daí que apoiada na prática [...] deva oferecer-lhes, em níveis que se vão ampliando, um conhecimento 
cada vez mais científico de seu que fazer e de sua realidade (FREIRE, 1979, p. 30).

O que Paulo Freire propõe é um processo de construção de conhecimento politicamente engajado na luta pela superação 
das relações sociais de opressão, defendendo a ideia de que “somente superam a contradição em que se acham quando o 
reconhecerem-se oprimidos os engaja na luta por libertar-se” (FREIRE, 1987, p.36). Portanto, não basta tomar consciência das 
relações de exploração que caracterizam a realidade da sociedade capitalista: é preciso também se engajar na transformação 
das estruturas desta sociedade, mesmo porque “não é o dominador que constrói uma cultura e as impõe aos dominados. 
Ela é resultado de relações estruturais entre os dominados e o dominador” (FREIRE, 1980, p.64). E atualmente a crise 
socioambiental intensifica cada vez mais essa relação de dominação.

Um exemplo bem ilustrativo desse processo de dominação das consciências é o que acontece de forma muito significativa 
em relação à discussão sobre o consumo de água no mundo.

Onde a água é usada?

        

CLARKE E KING, 2006, p.81
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O gráfico acima mostra que a sociedade consome água da seguinte forma: 69% na agricultura, 21% na indústria e 10% 
nos domicílios. E essa água não chega a todos. Em seu Relatório Anual a Organização das Nações Unidas “prevê que em 2050 
mais de 45% da população mundial não poderá contar com a porção mínima individual de água para as necessidades 
básicas”. Esses dados ajudam a evidenciar o fato de que para resolver o problema da escassez de água, não basta economizá-
la em casa precisamos também atuar para modificar o modo de produção que gera este insustentável nível de consumo de 
água. A maior parte da água que gastamos é de forma indireta nos produtos agropecuários e industriais que consumimos

Esse contexto traz grandes desafios para a educação porque, como o exemplo acima aponta, não adianta ela se propor 
apenas a trabalhar pela mudança de comportamento do indivíduo no âmbito de sua vida particular. Mesmo porque é na vida do 
indivíduo que se materializam as relações sociais, ou seja, as práticas ditas individuais são na realidade práticas sociais. 
A perspectiva de “cada um fazer a sua parte” não significa apenas o indivíduo tomar determinadas atitudes na dimensão 
particular de sua vida. É preciso também ter uma participação política ativa na sociedade. Podemos dizer, portanto, que o que 
está acontecendo com relação à água evidencia na raiz dos problemas socioambientais os grandes conflitos existentes entre 
os interesses do âmbito da vida privada e dos interesses público.

Para desvelar, compreender e enfrentar esses conflitos, são necessários conhecimentos (especialmente os científicos) 
articulados com uma atuação política voltada para a transformação da forma como a sociedade tem fabricado e consumido 
produtos. Então, são necessárias estratégias educativas que ajudem a promover na sociedade ações colaborativas, que 
favoreçam o pensar cientificamente o mundo. Além disso, essas ações devem ser organizadas a partir de uma combinação 
adequada de “[...] quatro componentes essenciais de qualquer projeto revolucionário social: participação, eficiência, autonomia 
e eqüidade” (ACANDA, 2006, p.186). Essas ações não podem ficar restritas a partidos políticos e é por isso que Gramsci 
propõe uma

[...] concepção ampliada de partido, incluindo nesta tarefa a função de um jornal, de uma revista, de um centro cultural, 
de grupos e movimentos organizados na sociedade civil. [...] as preocupações de Gramsci são as mesmas: os governantes 
e os governados, o instituído e o instituinte precisam interagir dialeticamente para chegar a construir um organismo social 
com dimensões ético-políticas (SEMERARO, 2006, p.148).

Gramsci trouxe essa dimensão ético-política da tarefa revolucionária ao explicitar que a luta pela transformação da 
sociedade não se define “apenas como o assalto ao aparelho de poder político-coercitivo, mas principalmente como produção 
de contra-hegemonia” (ACANDA, 2006, p.173). Na construção de uma nova hegemonia cultural, concordamos com Gramsci, é 
necessário que o trabalho e a nossa rotina de vida sejam algo que realiza de forma plena em nós a nossa humanidade, e não 
coisas que fazemos apenas para receber em troca o nosso sagrado direito de continuarmos sobrevivendo. Afinal, “[...] Como é 
possível que uma sociedade seja sadia quando se trabalha para estar em condições de não mais trabalhar? [...]” (GRAMSCI, 
1978, p.176). Aprofundando a abordagem dessa questão, no próximo item trazemos algumas considerações sobre como as 
regras do “jogo” do capitalismo mundializado interferem na construção da cultura contra-hegemônica necessária à produção 
de uma sociedade mais saudavél.
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Parte 2

As regras do jogo 
na relações entre sociedade e natureza
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Algumas considerações sobre as regras 
do “jogo” do capitalismo mundializado 

Para Mészáros, o capital esgotou sua capacidade civilizatória que desenvolvia, contraditoriamente, juntamente com as formas 
de alienação do trabalho. Para manter-se, exacerba seu caráter destrutivo sobre o trabalho humano aprisionado pelas relações de 

exploração e agrava a destruição do meio ambiente e, portanto, as bases da própria vida humana (FRIGOTTO & CIVIATTA, 2001, p.12).

A sociedade atual se caracteriza por uma grave crise socioambiental que tem relação com o fato de o planeta Terra ter 
uma capacidade finita tanto para fornecer recursos quanto para absorver resíduos. E esses limites, associados à forma 
como os recursos naturais são explorados no modelo de produção do capitalismo mundializado (CHESNAIS, 1999), podem 
acarretar o fim das condições de sustentação da vida – especialmente a humana−. Mas, dependendo dos resultados das 
disputas políticas que estão em jogo na sociedade atual, também existe a possibilidade de que o perigo do esgotamento 
dos recursos e da poluição gerada pela forma como estes têm sido utilizados seja um dos elementos desencadeantes de 
uma crise estrutural no capitalismo. 

Esse é um tema polêmico, mas Mèszáros (2002) argumenta que o capitalismo passa neste momento por uma crise 
diferente das crises cíclicas que fazem parte da dinâmica desse sistema. O autor afirma que, para restringir-se aos limites 
necessários à sustentabilidade socioambiental, o capitalismo teria de abrir mão de um dos seus pressupostos básicos: 
mover-se a partir do valor de troca e não do valor de uso das mercadorias. Um movimento constante em direção a um 
aumento do lucro e da acumulação do capital. Pois, Marx define capital como sendo “[...] um processo de expansão do 
valor, é por vezes definido como ‘valor que se auto-expande’, ou, de maneira equivalente, como ‘autovalorização do valor’” 
(BOTTOMORE, 2001, p.45). Para atuar dentro dos limites que seriam necessários o capital deixaria de ser capital, pois ser 
capital implica em um “modo alienado e reificado do processo de controle sociometabólico, capaz de seguir o rumo inexorável 
de sua própria expansão (sem preocupação com as conseqüências) justamente porque rompeu as restrições do valor de uso 
e da necessidade humana” (MÉSZÁROS, 2002, p.252).

O Sistema Capital (MÉSZÁROS, 2002) caracteriza-se por ser um modo de produção que sustenta e é sustentado por 
relações sociais constituídas a partir de mecanismos de dominação do capital sobre o trabalho. Fundado determinantemente 
pela expropriação do trabalhador e pela apropriação privada da natureza, esse mecanismo torna-se ainda mais intenso sob o 
processo de controle sociometabólico que caracteriza o capitalismo mundializado (CHESNAIS, 1999).

A mundialização do capital se deu a partir de um processo de dominação sustentado por um regime de acumulação e 
soberania financeira que hoje passa necessariamente por uma “mundialização” das relações capitalistas. De acordo com 
Cardoso (2006), a “mundialização” do capital não se dá no sentido de uma ampliação do grupo que detém o poder de controlar 
a economia mundial. Esse grupo torna-se cada vez mais reduzido, mas cria mecanismos que viabilizam um sistema de 
dominação cujas raízes se lançam por todo o mundo. Entre outras coisas, tais mecanismos espalham-se pelo planeta por meio 
de “[...] políticas de liberalização e de desregulamentação das trocas, do trabalho e das finanças, adotadas pelos governos dos 
países industriais, encabeçados pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha” (CHESNAIS, 1999, p. 77).

Esse mecanismo de dominação afeta as condições de vida na Terra. Afeta a todos, porém em níveis muito diferenciados. 
Foi fatal para algumas espécies de seres vivos que já foram extintas e tem sido fatal para milhões de pessoas que morrem 
diariamente por não terem acesso aos recursos básicos necessários à manutenção da vida. Apenas para exemplificar segue 
abaixo um dado sobre essa realidade:
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A fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado generalizado e permanente. Ela atinge 800 milhões 
de pessoas espalhadas por todos os continentes, sem exceção. Quando os progressos da medicina e da informação 
deviam autorizar uma redução substancial dos problemas de saúde, sabemos que 14 milhões de pessoas morrem todos 
os dias, antes do quinto ano de vida. Dois bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável (SANTOS, 2005, p.59).

Isso ocorre porque o atual modo de produção/consumo implica em desigualdade social e uso predatório dos recursos 
do planeta: 

A esse respeito, basta pensar na tremenda discrepância entre o tamanho da população dos Estados Unidos – menos de 
cinco por cento da população mundial– e seu consumo de 25 por cento do total de recursos energéticos disponíveis. Não 
é preciso grande imaginação para se ter uma ideia do que aconteceria se os outros 95 por cento adotassem o mesmo 
padrão de consumo e tentassem retirar dezenove vezes 25 por cento dos restantes 75 por cento (MÉSZÁROS, 2002, p.40).

Informações como essas contribuem para que seja superado o senso comum que considera os problemas sociais e 
ambientais como fenômenos distintos. A finitude dos recursos naturais e a capacidade do planeta Terra de absorver resíduos 
são problemas tão graves quanto o da exclusão social e todos eles são conseqüências das regras do jogo do Sistema Capital.

Exemplos bem ilustrativos da gravidade dessa crise socioambiental são as questões relativas ao aquecimento global e às 
guerras por recursos naturais. Em relação ao problema das disputas por recursos naturais cabe a seguinte referência: 

Después de la  Segunda Guerra Mundial, entre los años 1948 a 2002, se registraron 1.831 interacciones y conflictos provocados 
por el agua. Todo parece indicar que la incorporación del recurso natural agua como recurso económico será el detonador de los 
mayores conflitos em el mundo durante el siglo XXI (SOTO, 2005, p.44).

Esse dado evidencia o fato de o capitalismo mundializado se manter a partir de estratégias diversificadas, não apenas 
no campo político, econômico e cultural, mas também no militar. O dossiê do qual foi retirado o dado acima mostra a intensa 
e crescente presença militar dos Estados Unidos em regiões de disputa por recursos naturais na América Latina. Esse livro 
apresenta mapas que mostram o posicionamento de bases militares dos EUA localizadas em regiões ricas em reservas de 
recursos naturais estratégicos.

 Para os autores desse dossiê o que o exército americano está fazendo na América Latina é a defesa dos interesses 
dos EUA em nome de ajuda humanitária.Essa ingerência militar dos EUA na América Latina é parte de um processo mais 
amplo de dominação que afeta profundamente a democracia no mundo. Trata-se, portanto, de uma luta mais ampla, muito 
bem caracterizada por outro estudioso da região: “La lucha pela democracia en América Latina, es decir, la conquista de la 
igualdad, la libertad y la participación ciudadana, es insostenible al margen de una lucha contra el despotismo del capital. Más 
democracia implica, necesariamente, menos capitalismo (BORON, 2006, p.148)”. 

Essa contradição entre democracia e capitalismo foi posta em evidência na análise que Rosa Luxemburgo (1963) fez da 
relação entre o modo de produção militarista e o contínuo movimento de expansão do capitalismo. No texto abaixo, Mészáros 
recorre a essa autora para apresentar alguns dos motivos que explicam o papel do “complexo industrial militar” na manutenção 
do capitalismo. 

Na forma de contratos governamentais para suprimentos militares, o poder de compra disperso dos consumidores é 
concentrado em grandes quantidades e, livre das extravagâncias e flutuações subjetivas do consumo pessoal, ele adquire 
quase regularidade automática e crescimento rítmico (LUXEMBURGO, 1963 apud MÉSZÁROS, 2002, p. 679).
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Mészáros (2002) afirma que atualmente essa a relação entre o “complexo industrial militar” e o capitalismo é ainda mais 
orgânica do que na época da Rosa Luxemburgo. Isso porque hoje em dia essa interação é: “economicamente mais flexível e 
dinâmica, assim como ideologicamente menos transparente e, por isso, politicamente menos vulnerável” (MÉSZÁROS, 2002, 
p.67). Essa relação orgânica entre o capital e o Estado traz conseqüências muito graves para a democracia. De acordo com 
Boron, mesmo quando derrotadas eleitoralmente, em geral, as classes dominantes conseguem fazer os seus interesses triunfarem 
no Estado. Sem uma democracia real é mais fácil o capital controlar os governos em função de seus interesses e a despeito da 
desgraça da maioria das populações dos países. Portanto, “[...] el dilema neoliberal no es entre estado e mercado, sino entre 
democracia y mercado. Y sus representantes no vacilan en sacrificar la primera en aras del segundo” (BORON, 2006, p.148). 

A manutenção dessa estrutura e dessa dinâmica societária requer interferência no campo da educação, mas não de 
qualquer educação: daquela que implementa um projeto político-pedagógico comprometido com esse objetivo. A seguir, 
apresentaremos algumas ideias que, do nosso ponto vista, vemos como úteis para fundamentar teoricamente uma educação 
comprometida com a produção das atuais regras do jogo societário. A prática educacional que assume esse compromisso faz 
uso de atividades de competição entre os estudantes como uma importante estratégia para o alcance de seus objetivos. 

A estratégia pedagógica de utilizar as atividades de competição e atividades educativas pode ser fundamentada 
teoricamente a partir das idéias de Hayek, que é um dos principais formuladores do neoliberalismo atualmente em voga. 
Esse economista destaca-se como ideólogo do modelo de sociabilidade que sustenta e é sustentado pelo individualismo 
tão intrinsecamente relacionado às atividades de competição. A argumentação desse autor traz elementos importantes 
para evidenciar as implicações ético-políticas das regras do jogo que predomina na sociedade atual. Hayek afirma que: “la 
desigualdad, insoportable para tantos, ha sido necesaria para lograr el nivel de rentas relativamente alto de que hoy disfrutan 
en Occidente la mayoría de las personas” (HAYEK, 1944 apud BORON, 2006, p. 170). 

Assim, Hayek busca convencer os críticos da desigualdade social de que eles não podem se indignar com a exclusão, já 
que também usufruem dos processos de reprodução social viabilizados por ela. Também no diálogo com esses críticos, Hayek 
argumenta que as relações sociais devem ser reguladas apenas pelo mercado, isso porque ele define mercado como um jogo 
que tem regras próprias e que não admite “correções” feitas pelo campo da justiça social. De modo a tornar mais preciso o 
argumento de Hayek, vejamos o que disse com suas próprias palavras:

A concepção de que “ganhamos” (no sentido de ser moralmente merecido) a renda que tínhamos quando éramos mais 
afortunados, e que, portanto, temos direito a ela enquanto lutarmos honestamente como antes, e que não fomos avisados 
de que devíamos tomar outro curso, é inteiramente equivocada. Todos, ricos ou pobres, devem sua renda ao resultado de 
um misto de habilidade e sorte, cujo resultado agregado e cujas parcelas são altas justamente porque concordamos em 
jogar esse jogo. E uma vez que concordamos em jogar o jogo e lucramos com seus resultados, temos a obrigação moral de 
respeitar os resultados, ainda que estes se voltem contra nós (HAYEK, 1998, p. 60).

O trecho acima sintetiza a concepção de que, para funcionar bem, as relações de mercado não podem sofrer interferências 
reparadoras de distorções no campo da justiça social. Para que o modelo societário defendido por Hayek funcione, é preciso 
que o mercado seja “controlado” por si próprio, segundo suas próprias regras, e não por elementos externos. O autor argumenta 
que todos os envolvidos nesse jogo conhecem suas regras e, desde que aceitam jogar, devem se conformar com elas e com 
seus efeitos. 

Essas ideias de Hayek têm desempenhado importante papel na defesa do tipo de relações sociais que sustentam o 
capitalismo mundializado. Sua tese de que o mercado constitui a instituição central da sociedade contribuiu para justificar 
o mecanismo que transforma tudo em mercadoria. Obedecendo às “regras” desse “jogo”, a saúde, a educação, a moradia e 
a segurança social tornaram-se mercadorias inacessíveis aos grandes segmentos de pobres e indigentes. Pertencem a esse 
grupo 2/3 da humanidade, que vive abaixo da linha da miséria. Desse modo, pode-se dizer que o “jogo” defendido por Hayek 
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funciona porque nele as próprias pessoas tornam-se mercadorias. Para sobreviver, precisam se submeter a relações em 
que sofrem um processo de sobre-exploração (CARDOSO, 2006). Muitas não têm sequer o “direito” de serem exploradas no 
mercado de trabalho. 

Hoje, os altíssimos e crescentes índices de desemprego e de vínculos precários de trabalho devem ser considerados 
quando refletimos sobre o papel da educação, especialmente no que se refere aos processos de qualificação para o mundo do 
trabalho. Esses índices afetam profundamente as relações sociais, dificultando inclusive a vivência de experiências pessoais 
positivas quanto à formação do caráter dos trabalhadores. O termo “caráter” é utilizado aqui com o sentido defendido por 
Sennett em “A corrosão do caráter”. 

Analisando as relações sociais que se dão no atual mundo do trabalho, Sennett reflete sobre os impactos dos altos 
índices de competição e de rotatividade entre os trabalhadores na formação ética dos mesmos. Esse autor parte da 
consideração de que o compromisso com o outro e com o longo prazo é algo que vai na contramão da formação ética 
necessária para o sucesso nas disputas por uma colocação num mercado de trabalho que se caracteriza cada vez mais por 
competitividade, insegurança e flexibilidade. 

Considerando que o caráter do indivíduo é definido a partir de “traços pessoais a que damos valor em nós mesmos, e pelos 
quais buscamos que os outros nos valorizem” (SENNETT, 2000, p.10-11): quais devem ser os objetivos da educação que forma 
pessoas para viverem num mundo no qual prevalecem os interesses particulares do capital em detrimento dos interesses 
coletivos? O que tem valor duradouro em nós numa sociedade impaciente, que se concentra no momento imediato? Como se 
dedicar a metas de longo prazo numa economia dedicada ao curto prazo? Como se podem manter lealdades e compromissos 
mútuos em instituições que vivem se desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas? 

Essas questões precisam ser respondidas por qualquer projeto educacional que pretenda se desenvolver no mundo atual 
de intensas disputas no mercado de trabalho, caracterizado, entre outras coisas, por: ênfase na flexibilidade das relações 
trabalhistas, projetos pontuais, tarefas e ações de curto prazo. Evidentemente, essas são apenas algumas das questões que 
a realidade atual impõe à educação. Outras tantas se colocam diante da necessidade de formar cidadãos para atuarem numa 
sociedade condicionada, tanto nas relações sociais quanto na vida particular, pelas regras do mercado (WOOD, 2003). Que 
formação deve ter um cidadão para viver em uma realidade na qual o mercado anula a democracia ao mesmo tempo em 
que invade a privacidade dos indivíduos? Que formação é necessária para atuar em um tecido social que, segundo Semeraro 
(2002), se dissolve a partir da sacralização das vontades particulares incentivadoras de violências? Para contribuir na reflexão 
sobre essas questões, trazemos a seguir mais alguns dados sobre as regras desse “jogo” social do qual a educação faz parte. 

As políticas de terceirização das atividades e a flexibilização das formas de emprego mudaram não apenas o modelo de 
empresa como o de trabalhador. As empresas se reorganizaram, intensificando os regimes de trabalho e reforçando dispositivos 
individualizados de avaliação (competência, qualidade etc.) dos trabalhadores. Esses processos “exigem dos assalariados formas 
de engajamento no trabalho que podem ir até a participação na exclusão dos mais frágeis” (DUBAR, 2001, p.2). Assim, a extrema 
competição entre os trabalhadores gera “[...] um movimento que impõe o primado das identidades do ‘eu’ sobre a identidade do 
‘nós’, das formas individualizantes, diferenciadoras, sobre as formas coletivas, generalizantes” (DUBAR, 2001, p.1). 

Essa batalha identitária (DUBAR, 2001, p.1) afeta profundamente a educação. Antes, construía-se uma identidade 
profissional que, desde os primeiros anos de formação até a aposentadoria, era mantida. Agora o que existe é a insegurança 
constante, que mais deforma do que forma o caráter do indivíduo e as bases para a vida da sociedade. Os trabalhadores 
sabem que no mercado de trabalho “[...] seu emprego é precário [...] eles deverão mudar muitas vezes de trabalho ao longo 
da vida ativa e eles serão continuamente avaliados sobre suas competências, sua identidade profissional não é mais ‘dada’” 
(DUBAR, 2001, p.2).

Tudo isso faz parte de um processo de alienação (MARX, 2004) para o qual as atividades educacionais fundamentadas 
na competição contribuem ao reforçar valores como o individualismo e o imediatismo, que são necessários para sustentar na 
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sociedade atual a “lógica do cada-um-por-si”. Nesse contexto, entendemos que as atividades que promovem competição entre 
os estudantes, individualmente ou em equipes, são estratégias pedagógicas em sintonia com a necessidade do capitalismo 
mundializado. Essas atividades contribuem para formar “bons competidores”, que precisam se esforçar para vencer as 
disputas e que, ao perder, aceitem ou se consolem com o argumento de que o importante é competir e de que venceu o mais 
forte e de que é natural que seja assim. Desse modo, podemos perceber que as atividades de competição, ao seguir a lógica da 
atual dinâmica societária, conseguem facilmente motivar um grande número de estudantes para a busca de informações ou 
aquisição de conhecimentos. Mas em contraposição reforçam a cultura da meritocracia alimentando a ideia de que relações 
sociais fundamentadas em competição constituem uma condição natural e inevitável. 

Essa naturalização das atividades competitivas no processo educativo contribui para que o vencedor das competições 
não sofra com o sofrimento do outro. Em situações de competição, um aprende a torcer contra o outro, pois apenas um 
grupo ou um indivíduo pode ganhar (BROTTO, 2000). Quem aprende bem essa lição encontra mais facilidade para participar 
de forma acrítica de processos seletivos e/ou sistemas de avaliação centrados no desempenho que indivíduos e/ou grupos em 
competições por emprego no mercado de trabalho. Esse aprendizado contribui para que, ao serem excluídas do mercado de 
trabalho, essas pessoas, em sintonia com a ideologia hegemônica na sociedade atual, atribuam mais facilmente o próprio fracasso 
ao fato de não ter se esforçado o bastante. Assim, terão mais chance de se acomodar a essa situação, restringindo sua atuação 
a continuar acriticamente a competir por uma das raras e insuficientes vagas disponíveis no mercado de trabalho do capitalismo 
mundializado. Esse é um efeito importante para manter as coisas como estão, porque o foco da análise da realidade não recai 
sobre as condições sociais geradoras da exclusão e, bem ao gosto de Hayek, diminuem-se as possibilidades de pressões do campo 
da justiça social sobre as regras que sustentam a ditadura do mercado. 

Diante do cenário exposto até aqui e considerando o pressuposto de que a educação é sempre um ato político e, na 
qualidade de ciência, nunca é neutra, nos posicionamos politicamente contra a utilização de atividades de competição em 
ações educativas que visam contribuir para a construção de uma sociedade saudável. Entendemos que esse tipo de atividade 
ajuda a construir se contrapõe à cultura que se faz necessária para alimentar os processos de produção social da saúde. 
Consideramos que optar por realizar atividades educativas fundamentadas na cooperação em detrimento das de competição 
faz parte da luta política contra a mercantilização da vida e pela construção de uma sociedade saudável. Dessa luta é 
fundamental que tanto o mundo da ciência quanto o da educação participem, porque os processos de controle sociometabólico 
não se restringem às disputas eleitorais, elas atingem todos os campos da atuação humana.

As breves considerações feitas nesse item apontam para a importância de refletirmos mais profundamente sobre as regras 
do jogo na sociedade atual. Entendemos que essa reflexão deve ser feita por todos, mas no texto a seguir focaremos no papel 
que cientistas e educadores têm em relação a essa tarefa. 
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Ciência e Educação como parte
do “jogo” da produção social da saúde

Vivemos em síntese um dilema civilizacional [...] pois é uma situação estrutural que permite a caracterização de várias crises 
(civilizatória, moral, política, tecnológica, ambiental entre outras) que expressam as diversas patologias do capitalismo, do sentido 

produtivista da modernidade e a necessidade de se rever o conteúdo ético na relação sociedade-natureza (LOUREIRO, 2003).

A ciência é um dos campos da atuação humana integrante dos processos sociais que sustentam e são sustentados pelo 
capitalismo mundializado. Sobre esse tema, Mészáros (2002) afirma serem a ciência e a tecnologia grandes produtoras de 
desperdício quando utilizadas na produção em massa segundo as regras impostas pelo domínio do capital. Embora faça um 
alerta de que a produção em grande escala é em si um grande problema, ele argumenta que a ordem sociometabólica dominante 
na atualidade impõe uma utilização dilapidadora dos recursos materiais e humanos. A proposta do autor não é o retorno a uma 
produção que abra mão da ciência e da tecnologia, o que seria inviável para atender às necessidades da sociedade atual e levaria 
“[...] a humanidade à miséria que acompanha a adesão a práticas produtivas quixotescas” (MÉSZÁROS, 2002, p.266).

Mészáros critica os que argumentam terem a ciência e a tecnologia – tal como são hoje produzidas – o poder de superar 
os problemas inerentes ao estabelecimento de uma relação dialética entre quantidade e qualidade no processo de produção. 
O autor afirma que uma das ilusões necessárias à sustentação ideológica do capitalismo mundializado é a ideologia de 
que vivemos hoje na “sociedade do conhecimento”. E, entre esses conhecimentos, os considerados de maior valor são os 
de ciência e tecnologia (C&T). Cabe aqui questionar: que sociedade é essa? Que conhecimento é esse? Como a sociedade 
se relaciona com o conhecimento no mundo do capitalismo mundializado? Quem desfruta do que é produzido a partir dos 
conhecimentos construídos pela sociedade? 

Para pensar sobre tais questões é importante partir de dados da realidade como o seguinte: “4,5 bilhões de pessoas, 
especialmente nos países pobres, tem para consumir apenas 14% da produção mundial e 1,5 bilhão se apropriam de 86%” 
(FRIGOTTO, 2001, p.36). Essa discrepância no consumo de alimentos é apenas um dos aspectos da extrema desigualdade 
social que sustenta o capitalismo mundializado, que concentra cada vez mais não apenas as riquezas e o poder, mas também 
a ciência e a tecnologia (FRIGOTTO, 2001). 

Considerando todos esses elementos, fica evidente que, nessa sociedade, o conhecimento e os frutos da sua aplicação 
sociocultural, econômica ou pessoal acham-se disponíveis somente para uma ínfima parcela da humanidade. É nessa pequena 
porção que se encontra o controle da dinâmica social e da utilização dos recursos naturais. Por conseguinte, diante da imensa 
desigualdade social, inclusive no que diz respeito ao acesso ao conhecimento, cabe questionar o uso da expressão “sociedade do 
conhecimento” para designar a sociedade atual. Na verdade, diante dos altíssimos níveis de exclusão social, devemos questionar 
também o quão adequado é utilizar-se do termo “sociedade” para se referir a esses conglomerados de indivíduos que têm a sua 
condição de “ser social” (NETTO, 2006) considerada apenas em função do que consomem ou não consomem, ou seja, em função 
do quanto contribuem para a manutenção do consumismo que sustenta o atual Sistema Capital (MÉSZÁROS, 2002). 

A expressão “sociedade do conhecimento” passou a ser utilizada em um momento histórico no qual se intensificou 
a participação mais direta da ciência no processo produtivo sob a direção do capital. Isso fez com que a ciência se 
torna-se  indispensável na competição entre as empresas no mercado. Nesse contexto, “a educação científica foi 
progressivamente se configurando de forma mais pragmática, mais atrelada à produção social da existência” (NEVES & 
PRONKO, 2009, p. 28). Mas, dependendo da posição que se ocupa no mercado mundial, essa condição de “sociedade 
do conhecimento” ganha um sentido diferenciado. A partir de pesquisa sobre esse tema, Neves & Pronko (2009) 
argumentam que o conhecimento a ser dominado por cada país depende da posição que ocupa no mercado mundial. 



38  LIVRO-JOGO

Essas autoras mostram que, nesse mercado do conhecimento, cabe ao Brasil uma inserção subalterna em relação a 
outros países economicamente mais fortes. 

Segundo Duarte (2003), o uso dessa expressão “sociedade do conhecimento” pressupõe a ideia de que a sociedade chegou 
a um estágio no qual o conhecimento reduziu os problemas sociais a questões que não mais colocam em xeque o modelo 
de sociedade. A sociedade teria chegado a uma condição na qual a solução dos problemas será encontrada principalmente 
no campo da ciência. Juntamente com outros autores, Duarte defende que a função ideológica da expressão “sociedade do 
conhecimento” é a de “[...] enfraquecer as críticas radicais ao capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a 
uma superação radical do capitalismo [...]” (DUARTE, 2003, p.14).

Outro interesse do capitalismo mundializado, no que diz respeito a essa relação entre sociedade e conhecimento, é o da 
necessidade da existência de uma determinada formação científica e tecnológica para que algumas pessoas tenham condições 
de assumir o papel de trabalhador e/ou consumidor.  Isto é, essa ilusão da “sociedade do conhecimento” tem relação também 
à demanda capitalista por uma requalificação da força de trabalho para que ela possa se adequar ao sistema de produção de 
base científica (NEVES, 2002).

Na sociedade capitalista, existem funções predeterminadas que devem ser exercidas pela educação, as quais Mészáros 
sintetiza de forma lapidar: “A educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista: (1) a produção de qualificações 
necessárias ao funcionamento da economia, e (2) a formação de quadros e a elaboração de métodos para um controle político” 
(MÉSZÁROS, 2006, p.275). Ao exercer essas funções a educação implanta um projeto político-pedagógico comprometido 
com um determinado tipo de formação de trabalhadores que possam atuar de forma mais competente e produtiva no “novo 
modelo de produção e de convívio societal” (OLIVEIRA, 2009, p.199). Ao mesmo tempo em que se integram os indivíduos ao 
mercado, dissemina-se a cultura necessária para a continuidade das relações sociais de mercantilização da vida (WOOD, 
2003), fundamentais para sustentar a atual ordem sociometabólica. 

Mas, como esse mercado absorve apenas uma pequena parte desse “exército” de trabalhadores, é preciso que a Educação 
contribua também para transmitir uma ideologia capaz de manter sob controle a grande massa de excluídos. Para tanto, uma 
das ilusões propagadas por essa ideologia é a da “empregabilidade”.  Em relação a esse termo, concordamos com o professor 
Gaudêncio Frigotto: não há nada melhor do que as próprias palavras de um grande empresário para explicitar a forma como 
esse conceito se definiu em função dos interesses do capital. Abaixo citamos um trecho de um texto de Frigotto, no qual ele 
reproduz uma afirmação feita por um destes empresários. 

A empregabilidade é um conceito mais rico do que a simples busca ou mesmo a certeza de emprego. Ela é o conjunto 
de competências que você comprovadamente possui ou pode desenvolver. [...] Ela diz respeito a você como indivíduo e 
não mais a situação, boa ou ruim da empresa – ou do país. [...] (empregabilidade) é como a segurança agora se chama 
(FRIGOTTO, 2002, p.72).

Então, nesse discurso dominante, a “empregabilidade” é defendida como um valor construído pelo indivíduo a partir de 
esforço pessoal que garante ou não a sua inclusão no mercado de trabalho. Dessa perspectiva, as condições de sobrevivência 
são da responsabilidade apenas do indivíduo, e não da sociedade. Para manter funcionando sem maiores questionamentos 
o capitalismo tardio que produziu a fragmentação e a exclusão das maiorias, ele próprio cria noções que pretendem “[...] 
convencer os excluídos de que eles são os culpados por sua exclusão” (FRIGOTTO, 2002, p.72). Por esse motivo, é preciso 
que o conceito de empregabilidade seja disseminado na sociedade e contribua para desviar as explicações sobre a pobreza, a 
marginalidade e a desigualdade social do campo das relações de conflito entre o capital e o trabalho (OLIVEIRA, 2009). 

A educação atende de forma mais efetiva a esses interesses do mercado quando trabalha pela construção de uma cultura 
que ofereça maior sustentabilidade ao padrão de sociabilidade fundamentado no individualismo. Utilizamos a expressão 
padrão de sociabilidade na seguinte acepção: “Padrão de sociabilidade é a forma pela qual os homens e as classes produzem 
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e reproduzem as condições objetivas e subjetivas de sua própria existência, em um dado momento histórico, sob a mediação 
das relações sociais de produção e como resultado das relações de poder” (MARTINS apud NEVES & PRONCO 2009, p.25). 

Projetos político-pedagógicos comprometidos com a sociabilidade neoliberal do século XXI trabalham, portanto, para 
construir uma cultura capaz de produzir e reproduzir as condições objetivas e subjetivas da existência nesse tipo de sociedade. 
Cultura que, como propôs Hayek, difunde-se por processos educativos escolares e não escolares: “o individualismo como 
valor moral radical, o empreendedorismo e a competitividade” (MARTINS, 2009, p.367). Dessa forma, ela contribuirá mais 
efetivamente para a manutenção das relações sociais fundamentadas na lógica do “cada-um-por-si”. Essa lógica sustenta 
e ao mesmo tempo é sustentada pela atual dinâmica societária e favorece a centralidade do indivíduo, do poder econômico e 
do neoliberalismo.

Para a manutenção dessa dinâmica societária do “cada-um-por-si” torna-se necessário “separar o privado do público, 
a economia da política, o representante do representado, a sociedade civil da sociedade política” (SEMERARO, 2002, p.214). 
A partir dessas separações, o sentido atribuído à democracia passa a ser o da “livre iniciativa individual, de autonomia 
inquestionável do mercado, de uso dos aparelhos do Estado e das instituições públicas para viabilizar negócios pessoais e 
garantir a apropriação particular da produção coletiva” (SEMERARO, 2002, p.214). Nessa concepção de democracia, a atuação 
do público restringe-se a atividades filantrópicas, enquanto a “democracia aparece não como a manifestação de um projeto de 
sociedade construído coletivamente, mas como o meio mais favorável onde cada um se torna um fim para si mesmo e todo 
o resto é nada para ele” (SEMERARO, 2002, p.214). [grifo nosso] 

A dinâmica societária centrada no indivíduo, que faz prevalecer interesses privados em detrimento de interesses coletivos, 
é sustentada por uma cultura que naturaliza a competição entre indivíduos e/ou grupos enquanto o tipo de relação social a 
ser priorizado nas relações sociais. Essa dinâmica sustenta-se na ideologia de que a competição é natural e que deve ser 
estimulada e alimentada pela sociedade. Assim, são naturalizados processos de exploração legitimados pela cultura da 
meritocracia e pela “lei do mais forte” que sustenta as regras do “jogo” societário no capitalismo mundializado.

Consideramos que, embora limitada pelo escopo do presente texto, a revisão feita até aqui permite afirmar que essa 
dinâmica social e a cultura do individualismo que predominam hoje em dia entram em colisão com o projeto de construção 
de uma sociedade saudável. Isso porque, em acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entendemos saúde como 
qualidade de vida que resulta de processos sociais complexos nos quais interferem muito diretamente os determinantes 
sociais da saúde como, por exemplo, alimentação/dieta, justiça social, ecossistemas, renda, educação, lazer. 

Na Introdução reproduzimos um modelo que apresenta os determinantes sociais da saúde que foi utilizado nos estudos 
da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde para produzir o relatório “As Causas Sociais das Iniqüidades 
em Saúde no Brasil”. Esse relatório trouxe dados muito importantes para a compreensão da situação da saúde no Brasil e, 
portanto, pode ajudar muito na implementação e/ou fortalecimento dos processos de produção social da saúde. Mas, para que 
isso de fato aconteça, é necessário que a população, especialmente os grupos que mais sofrem com as iniquidades sociais, se 
apropriem de conhecimentos científicos que, por exemplo, permitem comprender as condições de saúde no Brasil atual. Para 
tanto a educação científica e a popularização da ciência são fundamentais.
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Parte 3

O trabalho colaborativo e o processo de 
produção social da saúde
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A Educação científica e a Popularização da ciência 
como parte do processo de produção social da saúde

Para que a educação científica e a popularização da ciência contribuam efetivamente nos processos de produção social da 
saúde, é necessário que esse trabalho seja parte de ações emancipatórias. Segundo Loureiro, trabalhamos pela emancipação 
quando buscamos superar e superamos:

(1) relações paternalistas e assistencialistas que reproduzem a miséria (intelectual e econômica);  (2) uma educação que impede a 
capacidade crítica de pensar e intervir de educadores-educandos; (3) a apropriação privada do conhecimento científico; (4) práticas 
políticas que viciam a democracia e sufocam o desejo da participação, garantindo o privilégio de oligarquias que se constituíram 
com a lógica colonial que instaurou o Brasil; (5) relações de classe que condenam milhões a uma condição indigna, de precariedade 
na luta pela sobrevivência, por força dos interesses do mercado e seus agentes, “coisificando” a vida (LOUREIRO, 2007, p.161).

No texto acima Loureiro define de forma bastante concisa, objetiva e densa critérios que devem ser considerados 
na avaliação do caráter efetivamente emancipatório de uma ação educativa. Apresentamos aqui a síntese construída 
por Loureiro por considerarmos fundamental explicitar objetivamente qual é o sentido do compromisso ético-político 
assumido em nosso trabalho. Mas é necessário admitir que esse trabalho se realiza dentro de muitas limitações que 
dificultam a manutenção da coerência entre esse objetivo e a concretização da ação. Contudo, no momento em que 
fazemos esta análise, consideramos oportuno recuperar os seguintes alertas:

 [...] o risco é o de se render e se fixar no conjuntural, perdendo a visão tanto do legado construído quanto das possibilidades 
de se instalar nas contradições e seguir na luta. O alcance da teoria, nesse particular, é decisivo para não derivar para o 
pessimismo imobilizador ou para o ativismo voluntarista (FRIGOTTO, 2006, p.271).
A ultrapassagem do capitalismo implica enfrentar, no plano da práxis, o pântano contraditório da dialética do velho e do 
novo. Como nos ensina Gramsci, velho que não quer morrer e novo que necessita nascer. Ou se começa a utopia (o outro 
lugar) aqui e agora no plano da contradição ou a teoria vira escolástica e no lugar da luta contra-hegemônica, nos limites 
impostos pela realidade e pelas forças que querem mudá-la, ficaremos á espera escatológica da revolução como juízo 
final” (FRIGOTTO, 2009, p.80).

Conforme alerta Frigotto, buscamos não cair no pessimismo imobilizador nem no ativismo voluntarista. E, caminhando 
nesse sentido, adotamos a estratégia de continuar a trabalhar dentro das contradições que constituem a realidade explicitando-
as de modo a fortalecer o potencial transformador das ações. Nesse contexto é que trabalhamos por uma educação científica 
da população porque, apesar de a ciência fazer parte das demandas do capital, pode também representar uma conquista para 
a população que clama por uma socialização do conhecimento (NEVES, 2002). Consideramos que essa demanda da população 
por acesso à educação científica é particularmente relevante nos dias atuais, frente à centralidade da ciência e da tecnologia 
na definição de rumos da sociedade. Até porque concordamos com Severino quando afirma que 

[...] A educação é um processo inerente à vida dos seres humanos, intrínseco à condição da espécie, uma vez que a 
reprodução dos seus integrantes não envolve apenas memória genética, mas, com igual intensidade, pressupõe uma 
memória cultural, em decorrência de que cada novo membro do grupo precisa recuperá-la, inserindo-se no fluxo de sua 
cultura (SEVERINO, 2006, p.289).
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Hoje, para participar da definição do rumo que será dado ao fluxo da cultura humana, é necessário apropriar-se da ciência, 
o que torna extremamente relevante a popularização desse patrimônio cultural da humanidade. A ciência se faz necessária a 
todos os cidadãos. Não apenas porque esse conhecimento contribui para conquistar maior condição de barganha na venda de 
sua força de trabalho, mas por ampliar, “[...] em um plano mais abstrato, a possibilidade real de sua emancipação na condição 
de homem moderno, livre da alienação imposta pela forma capitalista de produção e reprodução social” (NEVES, 2002, p. 27). 

Essa inserção pela ciência no mundo atual contribui para a realização do cidadão como sujeito histórico. Assim, hoje é 
necessário admitir que C&T são importantes para a emancipação do indivíduo, mas a efetividade disso depende de que esse 
conhecimento não seja fetichizado. 

[...] fetiche e [...] determinismo da ciência, da técnica e da tecnologia tomadas como forças autônomas das relações 
sociais de produção, de poder e de classe. A forma mais apologética desse fetiche aparece, atualmente, sob as noções de 
‘sociedade pós-industrial e sociedade do conhecimento’, que expressam a tese de que a ciência, a técnica e a tecnologia 
nos conduzirão ao fim do proletariado, à emergência do ‘cognitariado’ e, conseqüentemente, à superação da sociedade de 
classes, sem acabar com o sistema capital – pelo contrário, tornando-o um sistema eterno [...] (FRIGOTTO, 2006, p.243).

Sendo assim, o que precisa ser questionado não é a pertinência da valorização da educação científica e tecnológica, e 
sim a forma como ela tem sido efetivada; seus conteúdos, seus objetivos, suas estratégias pedagógicas e seus impactos 
sociais. Para contribuir com a superação da crise socioambiental que caracteriza os dias atuais, a educação científica deve 
efetivamente trabalhar pela construção de uma cultura voltada para a preservação do bem comum. Uma cultura que coloque 
os interesses públicos acima dos privados. Layrargues faz a seguir um importante alerta sobre esse tema:

[...] não pretendemos simplesmente afirmar que basta então deslocarmos o eixo das preocupações humanas dos 
interesses individuais para os coletivos. Contudo, podemos constatar que a partir do momento em que a preocupação 
humana deslocar-se do curto para o longo prazo, e sobretudo, do interesse individual para o coletivo, teremos criado uma 
conjuntura cultural favorável para a criação de espaços políticos de negociação que não fiquem emperrados no conflito 
socioambiental explícito. Esta perspectiva é o patamar ideal que propicia a possibilidade de se instaurarem os acordos 
mutuamente acordados, por meio da participação, do diálogo, do exercício da cidadania, da construção da democracia 
(LAYRARGUES, 2000, p.138). [grifo nosso]

Tendo em vista tais considerações, concluímos que, apesar de a popularização da C&T ser apenas um dos elementos 
necessários para a transformação da realidade, a sua contribuição é indispensável no processo de construção da “conjuntura 
cultural” capaz de qualificar e, consequentemente, fortalecer o engajamento da população nas disputas que ocorrem nos 
conflitos socioambientais. E para tal é importante que os conhecimentos de C&T sejam popularizados a partir da criação de 
espaços públicos de discussão, espaços capazes de contribuir para uma formação mais ampla e sólida que ajude a “[...] 
colocar cientificamente os problemas humanos” (LIBÂNEO, 2002, p.8), habilitando a população a atuar mais efetivamente no 
processo de construção de uma nova realidade de vida. 

Dentro dessa perspectiva, utilizamos o termo “popularização da ciência”, e não “vulgarização da ciência” ou, ainda, 
“divulgação da ciência”, para definir o foco do trabalho que realizamos. Adotamos “popularização da ciência” porque é a 
expressão mais apropriada para exprimir os objetivos de uma ação que visa contribuir de forma efetiva para os processos de 
emancipação produtores de saúde. Essa não é uma questão menor, pois cada um desses termos tem uma história e com ela 
carregam um sentido epistemológico, social e político diferente. Uma importante síntese dessa história pode ser encontrada 
em um artigo escrito por Germano e Kulezca (2007), do qual extraímos o trecho abaixo:
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De fato, se assumirmos o popular [...], popularizar é muito mais do que vulgarizar ou divulgar ciência. É colocá-la no 

campo da participação popular e sob o crivo do diálogo com os movimentos sociais. É convertê-la ao serviço e às causas 

das maiorias e minorias oprimidas numa ação cultural que, referenciada na dimensão reflexiva da comunicação e no 

diálogo entre diferentes, oriente suas ações respeitando a vida cotidiana e o universo simbólico do outro (GERMANO & 

KULEZCA, 2007, p.20).

Concordamos com os autores do trecho acima, que defendem a utilização do termo “popularização da ciência” no lugar de 
“divulgação científica” por entenderem que ela deixa mais explícito o compromisso político com uma metodologia de trabalho 
que visa ao desenvolvimento de um efetivo diálogo com o “povo”. Mas consideramos que não necessariamente existe uma 
oposição entre esses dois termos. Entendemos que em um trabalho de “popularização da ciência” é possível utilizar materiais e 
recursos que são socialmente entendidos como pertencentes ao campo da “divulgação científica”. Esse é o caso, por exemplo, 
de revistas, vídeos, sites, almanaques, exposições. Esses materiais e recursos podem contribuir para tornar os produtos da 
ciência mais disponíveis para a população, o que é fundamental, porque  

a ciência e a tecnologia, como qualquer outra produção cultural, é patrimônio da humanidade. Seus prejuízos sempre serão 
divididos igualmente com todos, mas os benefícios estão restritos a apenas alguns. O conhecimento científico é a forma 
mais eficaz de poder que conseguimos inventar. Não é justo nem seguro que fique aos cuidados de algumas poucas nações 
ou indivíduos (GERMANO & KULEZCA, 2007, p.20/21).

Além de ser injusto e perigoso, o fato do “povo” ficar alheio aos processos e produtos da ciência é algo que dificulta 
os processos de produção social da saúde. A participação do “povo” na construção de uma sociedade saudável implica 
nele participar inclusive das decisões relativas a forma que a sociedade utiliza a ciência e tecnologia e isso depende, entre 
outras coisas, de que esse grupo se aproprie efetivamente de conhecimentos científicos. Mas, também é fundamental que os 
cientistas aprendam com o povo os conhecimentos produzidos a partir da sobrevivência em situações onde falta as condições 
básicas para se ter saúde.

Enquanto na teoria da ação antidialógica a conquista, como sua primeira característica, implica num sujeito que, 
conquistando o outro, o transforma em quase “coisa”, Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a 
transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO (FREIRE, 1987, p.165).

A busca de coerência entre a nossa prática educativa e a “teoria dialógica da ação”, proposta por Paulo Freire, é que 
tem orientado o trabalho que desenvolvemos. Nesse contexto, desde 2007 participamos de um trabalho colaborativo entre 
a educação formal e a educação não formal que pretende contribuir para popularizar a ciência fortalecendo os processos de 
produção social da saúde em territórios economicamente vulnerabilizados.  

Trata-se do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” , que associa educação e popularização da ciência em 
trabalho que se desenvolve em polos, na colaboração entre instituições de pesquisa, atuando a partir de seus museus com 
escolas públicas das regiões onde estão localizadas. 

O objetivo geral do “Tecendo Redes” é provocar e subsidiar processos de construção de saberes, especialmente 
os conhecimentos científicos, que ajudam a entender as causas, consequências e possíveis soluções dos problemas 
socioambientais que comprometem a saúde das comunidades economicamente desfavorecidas às quais pertencem os 
estudantes das escolas participantes do projeto. O fato de o trabalho realizado no “Tecendo Redes” partir da realidade local e 
do respeito rigoroso às missões das instituições participantes leva cada polo a realizar atividades diferenciadas. O que existe 
em comum entre os polos são os princípios político-pedagógicos e a metodologia. 
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O trabalho parte de um projeto construído em colaboração entre todos os envolvidos na realização das ações que serão 
desenvolvidas. O primeiro passo do trabalho com os estudantes é a produção de um diagnóstico da realidade local/global 
construído a partir do ponto de vista dos estudantes das escolas participantes.  Refletindo sobre essa visão que os estudantes 
têm da realidade é que os educadores do museu em colaboração com outros profissionais da instituição e com professores das 
escolas planejam as atividades que serão desenvolvidas com as turmas de estudantes. Ao final da visita, as escolas recebem 
um conjunto de materiais (revistas, livros, jogos, cartilhas, folders, filmes) para subsidiar as investigações provocadas por 
desafios propostos a partir das atividades realizadas no museu. A proposta é a de que, a partir desses estudos, as escolas 
produzam trabalhos que serão expostos nos museus e circularão pelas escolas. 

Esse trabalho busca fortalecer ações coletivas que visam contribuir para a superação das relações predatórias e imprudentes 
entre os seres humanos e destes com os outros seres vivos e com o ambiente, buscando manter a coerência com uma proposta 
de “educação ambiental emancipatória”. Tal ação educativa, porém, se desenvolve dentro de um contexto econômico, social e 
cultural adverso e por esse motivo buscamos intensificar o processo de reflexão sobre as ações realizadas. Esse procedimento 
é fundamental para que a avaliação diagnóstica traga subsídios à contínua busca de coerência entre a teoria e a prática. 

Uma das estratégias utilizadas para viabilizar essa proposta é a realização de pesquisas científicas, feitas pelos profissionais 
que desenvolvem esse trabalho, que reflitam sobre as ações desenvolvidas. Foi nesse contexto que realizamos uma pesquisa 
sobre a colaboração entre a educação formal e a educação não formal tendo como base empírica o trabalho desenvolvido 
durante o ano de 2007 pelo projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. No próximo item apresentaremos uma 
síntese dessa pesquisa.
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Uma reflexão sobre o trabalho colaborativo 
entre a educação formal e a educação não formal

A educação científica, bem como toda a formação humana, se dá em espaços coletivos (formais e não formais). Assim, 
a educação deve ser encarada como uma tarefa coletiva da sociedade como um todo, e não apenas uma tarefa da escola. 
Mesmo porque a educação não se restringe ao tempo em que se freqüenta a escola: deve ser um processo constante que se 
prolonga por toda a vida da pessoa. Outro aspecto importante em relação a esse ponto está presente no argumento utilizado 
por Trilla-Bernet. Para ele: “A escola [...] é uma instituição histórica. Nem sempre existiu, nem nada pode assegurar a sua 
perenidade [...] a escola é sempre unicamente um momento educativo global dos indivíduos e das coletividades” (TRILLA-
BERNET, 1998, p.16-17). [grifo nosso]

Como todas as outras instituições sociais, portanto, a escola é uma instituição histórica. Sendo assim, a escola pode e 
deve oferecer a sua contribuição na tarefa social de educar a população, mas outras instituições da sociedade devem também 
assumir compromissos nesse sentido. E aqui Paulo Freire pode novamente nos ajudar a entender o alcance dessa proposta: 

A marca que queremos imprimir coletivamente às escolas privilegiará a associação da educação formal com a 
educação não formal. A escola não é o único espaço da veiculação do conhecimento. Procuraremos identificar outros 
espaços que possam propiciar a interação de práticas pedagógicas diferenciadas de modo a possibilitar a interação 
de experiências. [...] diversas formas de articulação que visem contribuir para a formação do sujeito popular enquanto 
indivíduos críticos e conscientes de suas possibilidades de atuação no contexto social (Diário Oficial do Município de 
São Paulo, 01.02.89 apud FREIRE, 2001, p.16).

Nessas possibilidades de ação às quais Paulo Freire se refere incluem-se os movimentos sociais. Eles são espaços 
onde também se pode desenvolver a “[...] educação libertadora enquanto educação democrática, educação desveladora, 
educação desafiadora, um ato crítico de conhecimento, de leitura da realidade, de compreensão de como funciona a 
sociedade [...]” (FREIRE, 1986, p.51) Por conseguinte, são muitas as possibilidades e os espaços que existem na sociedade 
para promover a educação não formal. Mas, nesse texto, vamos cuidar mais particularmente da educação não formal a 
partir da perspectiva do museu. 

É certo que os dois caminhos – o formal e o não formal– devem correr paralelamente, identificando-se, contudo, critérios 
de diferenciação entre as especificidades e funções de cada um. Essa explicitação é indispensável para que, no processo de 
colaboração entre o museu e a escola, não se instaure a confusão entre os papéis dessas instituições. Assim, tornam-se maiores 
as possibilidades de potencializar os efeitos e a amplitude alcançada pelas ações de colaboração entre o museu e a escola.  

Muitos autores têm estudado esse tema. Um deles é o professor Jaume Trilla-Bernet. Para distinguir educação formal, 
educação não formal e educação informal, esse autor traz algumas importantes contribuições que a seguir utilizaremos em 
nossa argumentação. No que diz respeito à educação informal, Trilla-Bernet afirma que  

 [...] estaríamos ante um caso de educação informal quando o processo educativo acontece indiferenciada e 
subordinadamente a outros processos sociais, quando aquele está imiscuído inseparavelmente em outras 
realidades culturais, quando não surge como algo distinto e predominante em curso geral da ação em que transcorre 
tal processo, quando é imanente a outro cometido, quando carece de um contorno nítido, quando tem lugar de 
maneira difusa [...] Normalmente, em uma família não existem horários e espaços fixos e distintos para a 
educação, não se dão mudanças aparentes de condutas; a educação na família não é algo separável, distinguível de 
sua vida cotidiana, do clima que nela se vive (TRILLA-BERNET, 1998, p.26-27) . [grifo nosso]
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Diferentemente dessa educação informal, que está presente o tempo todo na vida cotidiana, diluída na interação social, 
a educação formal e a não formal são “[...] intencionais, contam com objetivos explícitos de aprendizagem ou formação e 
se apresentam sempre como processos educativamente diferenciados e específicos” (TRILLA-BERNET, 1998, p.26-27) 
[grifo nosso]. As especificidades dessas duas modalidades educativas fazem com que existam diferenciações entre elas. 
Trilla-Bernet emprega um critério relacionado à metodologia e outro que analisa a estrutura da ação educativa para diferenciar 
educação formal de educação não formal. Em relação ao critério metodológico, esse autor afirma que: “É bastante usual 
caracterizar a educação não formal dizendo que é aquela que se realiza fora do marco institucional da escola ou se afasta 
dos procedimentos convencionalmente escolares” (TRILLA-BERNET, 1998, p.27) [grifo nosso]. No que diz respeito a esse 
tema, é muito comum no campo da educação não formal a utilização do argumento de que o lúdico é algo que distingue a 
metodologia educativa utilizada nos museus da que é empregada nas escolas. 

Em relação a esse argumento, ressaltamos que na literatura do campo da educação não formal destaca-se a importância 
de os museus serem “[...] locais prazerosos, lúdicos, nos quais são valorizadas as emoções” (SCHALL, 2003, p.19). A proposta 
defendida por Schall é a de que a metodologia utilizada educacional utilizada pelo museu seja fundamentada na experiência 
lúdica. A ideia é utilizar o poder de sedução da ludicidade para provocar o envolvimento emocional e o engajamento intelectual 
do visitante na interação com o espaço museal e as exposições. 

Reconhecemos a importância dessa proposta, mas entendemos que a ludicidade no museu deve ser utilizada de forma 
apropriada à sua missão como instituição de educação não formal. No museu, a ludicidade é um meio, e não um fim em si 
mesma, ou seja, trata-se de uma ludicidade diferente da que ocorre nas instituições recreativas, pois a sua missão é não é 
divertir as pessoas, e sim oferecer oportunidades para ajudá-las a tomar consciência de si mesmas, dos outros, do mundo e da 
historicidade presente em tudo isso.  Outra ressalva que fazemos é a de que o lúdico está presente, em maior ou menor escala, 
também na escola e em outras instituições. Fundamentar, portanto, a metodologia utilizada nos museus apenas considerando 
a ludicidade das suas ações educacionais dificulta uma compreensão mais aprofundada sobre as especificidades desta. 
Identificar as diferenças estruturais entre a educação formal e não formal contribui para um entendimento mais amplo sobre 
as especificidades dessas modalidades educativas. 

A educação formal é aquela que apresenta uma “estrutura educativa graduada e hierarquizada que se orienta à 
provisão de títulos acadêmicos” (TRILLA-BERNET, 1998, p.28) [grifo nosso]. Exatamente por não ter a obrigação de 
fornecer títulos acadêmicos, a educação não formal não precisa seguir as regras do sistema oficial de ensino. Por isso 
dispõe de uma dinâmica própria. Ela não necessariamente muda de acordo com as mudanças das políticas públicas da 
área da educação. A despeito da brevidade com que esses argumentos foram aqui introduzidos, já é possível perceber o 
grau de dificuldade que envolve a tentativa de capturar um conceito de educação não formal. Trilla-Bernet admite essa 
complexidade, ainda assim arrisca uma proposta: 

Educação não formal se refere a todas aquelas instituições, atividades, meios, âmbitos de educação que, não 
sendo escolares, têm sido criados expressamente para satisfazer determinados objetivos educativos. Quer dizer, abarca 
desde as ludotecas a programas de alfabetização não escolar, desde atividades de reciclagem profissional organizadas 
pelas próprias empresas a colônias de verão, desde o ensino a distância aos chamados meios itinerantes, passando 
naturalmente pela instrumentação pedagógica dos meios de comunicação de massas. Em resumo, um tipo de educação 
intencional, metódica, com objetivos definidos... porém não  circunscrita à escolaridade  educacional convencional 
(TRILLA-BERNET, 1998, p.11-12).

Ora, se levamos em conta essa definição, não devemos fazer o debate sobre a fronteira entre educação formal e não 
formal adotando apenas como critério distintivo o fator espacial ou ambiental, isto é, se esse processo ocorre dentro 
ou fora do âmbito da escola. Atividades em geral relacionadas à educação não formal, como, por exemplo, a ludoteca, 



47  LIVRO-JOGO

têm se dado com muita freqüência na escola. E atividades como a educação a distância, citada como experiência de 
educação não formal, precisa seguir regras do sistema oficial de ensino, já que, nesse caso, compromete-se com o 
fornecimento de certificados. 

Desse modo, esses estudos interessam não para nos dedicarmos a fazer rotulações das diferentes experiências educativas, 
mas para melhor compreendermos as suas características e, dessa forma, podermos explorar mais amplamente os seus 
potenciais na realização de trabalhos cooperativos. Nesse sentido, é importante que essa reflexão sobre as especificidades das 
ações educativas leve em consideração os itens apontados por Trilla-Bernet que reproduzimos abaixo com pequenas inserções 
nos exemplos:

a) Especificidades do sujeito que se educa (Ex: idade, classe social, sexo, características culturais) 
b) Dimensão da personalidade à qual se dirige a ação educativa (Ex: relativa aos efeitos que se   produzem – educação 

intelectual, física, moral, social)
c) Conteúdos (Ex: educação sanitária, literária, científica)
d) Ideologias, tendências políticas, religiões (Ex: liberal, socialista, comunista, capitalista, anarquista, democrática, 

ditatorial, católica, islâmica)
e) Aspectos procedimentais (educação ativa, autoritária, individualizada, ensino a distância)
f) Aquele que educa, o agente, a situação ou a instituição que a produz – ou em que se produz (educação familiar, 

escolar, museal)

A análise de todos esses aspectos propostos por Trilla-Bernet contribuem para a construção de conhecimentos que ajudam 
aos educadores a pensarem a sua ação tanto no campo da educação formal quanto no da educação não formal e também na 
colaboração entre elas. Sendo assim, esse autor traz uma contribuição fundamental para potencializar o papel dos educadores 
enquanto intelectuais. Mas, para complementar a reflexão feita por Bernet, traremos a seguir a contribuição de outros autores 
que refletem sobre as características das instituições educativas. Nosso foco será o museu porque é a partir do trabalho que 
realizamos nessa instituição que construímos os argumentos que apresentamos no presente texto. 

Os museus são instituições que têm a missão de prestar um serviço fundamental para a sociedade: inserir os cidadãos no 
fluxo da cultura da humanidade. O Conselho Internacional de Museus (ICOM) define museu como:

[...] uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao 
público e que realiza investigações que dizem respeito aos testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, 
adquire os mesmos, conserva-os, transmite-os e expõe-nos especialmente com intenções de estudo, de educação e de 
deleite. (ICOM, 2011)

Essa definição passou por muitas alterações em sua história. Desse histórico destacamos a importância que têm os 
estudos sobre o processo de construção histórica do caráter público da instituição “museu” (VALENTE, 2003). Esses estudos 
são fundamentais para a reflexão sobre o papel social dessa instituição. Quanto a esse tema, consideramos importante 
destacar a seguinte concepção sobre a natureza do museu:

Os museus, a meu ver, e não só os museus, mas as ciências humanas, a filosofia também, nós todos no dia-a-dia somos seres 
fundamentalmente argumentativos, persuasivos, o que é uma maneira de dizer que somos seres sedutores. Pretendemos cativar 
para nossas idéias, nosso ponto de vista, nossa causa, nosso programa, nosso partido, nossa religião, nossa mercadoria, nosso 
produto, nossa empresa, nossa pátria [...], enfim, o tempo todo estamos não simplesmente nominando coisas – água, copo, 
caneta, não importa – nós não estamos dizendo às crianças “pedra”, “lago”, “árvore”, mas, “não suba na pedra”, “não meta o 
pé no lago” [...] (PESSANHA apud Ramos, 2004, p.20).
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Essa característica dos museus enquanto instituições argumentativas e persuasivas evidenciam a natureza educativa 
do museu. As concepções sobre o papel educativo do museu também são construídas historicamente e que, portanto, se 
transforma com o tempo. Essas transformações fazem variar também os objetivos educacionais que se pretende alcançar 
com o trabalho do museu. 

Quando o objetivo do museu é o de provocar uma reflexão crítica sobre a realidade, entre outras coisas, ele apresenta a 
ciência e a história como construções sociais e não como produtos de personagens que devem ser venerados.  Para atingir 
esse objetivo o museu utiliza, por exemplo, a exposição de objetos compondo um argumento crítico na tentativa de persuadir o 
seu público. Sendo assim, no museu, o objeto perde o seu valor de uso e suas funções originais e passa a ser utilizado a partir 
de interesses variados para a construção de outros valores (RAMOS, 2004).

Os museus podem, portanto, ser ambientes propícios para se viver experiências diferenciadas e significativas nas quais 
“a sensibilidade estética é aflorada, num processo aberto de comunicação que permite a cada pessoa explorar, sentir, pensar, 
tocar de modo singular e autônomo” (SCHALL, 2003, p.17). A vivência dessa autonomia na visita a um museu pode provocar no 
público curiosidades, encantamentos, indignações, questionamentos, prazeres e outras emoções que favorecem um engajamento 
voluntário (motivação intrínseca) em processos educacionais voltados para ampliação cultural. Dessa forma, o museu contribui 
para desmistificar a ciência e motivar o pensamento problematizador-crítico e investigador (FREIRE, 1996) na compreensão 
necessária para a intervenção nos processos de transformação da realidade. Assim, diante do aumento constante e acelerado da 
complexidade do real, os museus são cada vez mais imprescindíveis como instituições de educação não formal. 

Favorece o trabalho dos museus a liberdade que têm para escolher os conteúdos, as linguagens, as estratégias e os materiais 
que utilizam, porque não estão hierarquicamente vinculados ao sistema oficial de ensino, que tem uma padronização a ser 
seguida. Outra peculiaridade importante do museu é o fato de se constituir em um espaço privilegiado para a aprendizagem da 
leitura dos objetos. Essa leitura é muito importante, porque permite “observar a história que há na materialidade das coisas” 
(RAMOS, 2004, p.21) e a história é essencial porque permite compreender o presente enquanto algo produzido por mudanças 
na realidade social. Por ser o presente uma realidade diferente da que existiu antes dele, ajuda a pensar o futuro como algo 
diferente do que existe hoje. Por consequência, essa compreensão histórica que a leitura dos objetos permite é uma grande 
contribuição que o museu pode oferecer para promover a aventura de conhecer fazendo perguntas sobre o objeto (RAMOS, 
2004). O mesmo Ramos (2004) propõe que sejam feitas perguntas inclusive sobre a “[...] ‘História nos objetos’: o objeto é 
tratado como indício de traços culturais que serão interpretados no contexto da exposição do museu [...]” (RAMOS, 2004, p.21).

O museu, então, como espaço de investigação sobre a cultura material, ajuda a alargar o juízo crítico sobre a realidade. Ele 
induz a questionamentos que nos levam a problematizar as relações entre o presente, o passado e o futuro. É o que acontece, 
por exemplo, quando uma exposição relaciona um relógio com um copo descartável, provocando uma reflexão crítica sobre o 
contexto de uso desses objetos: 

O copo descartável pode ser tomado como fragmento do tempo monetário, no qual tudo deve durar pouco, pois o ideal é 
sempre acelerar os índices de consumo. Mais coisas consumidas em menor quantidade de tempo: tempo marcado pelo 
relógio. É através dos ponteiros que a produtividade se torna quantificada: produzir mais em menos tempo, desde o século 
XIX, a contagem das horas, minutos e segundos assume a condição de guia para o mundo capitalista e passou a ser um 
referencial básico para as orientações cotidianas [...] (RAMOS, 2004, p.23).

Uma exposição como essa ajuda a promover uma reflexão crítica sobre a cultura do consumismo que sustenta o 
capitalismo, gerador da atual crise socioambiental. Assim, os objetos expostos como “patrimônio” − mais especificamente, 
“patrimônio cultural”−, concorrem para formar o cidadão. Desse modo, uma exposição pode ajudar o cidadão a perceber 
que a humanidade possui um patrimônio cultural do qual ele faz parte, ou seja, o museu pode contribui para a promoção 
da  “educação patrimonial” da sociedade de modo a afirmar a cidadania (D’AQUINO & CAMPOS, 2004). Uma afirmação que 
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se realiza a partir do momento em que o indivíduo entende que recebeu de herança o patrimônio cultural construído pela 
humanidade e que ele próprio participa do processo permanente de construção e reconstrução desse patrimônio. Então, pode 
sentir-se responsável pelo patrimônio cultural que será deixado de herança para as próximas gerações. 

Ao contribuir para a preservação da memória, a educação patrimonial exerce importante função no universo social, já que, 
antes de tudo, ele é “um conjunto de idéias que ligam os homens entre si e as crenças coletivas são o nó vital de qualquer 
sociedade” (SILVA & SANTANA, 2004, p.7). Com apoio no patrimônio cultural, podemos tecer os elos que unem as sociedades, 
bem como o presente ao passado e ao futuro delas. Esse papel de preservação e reflexão sobre o patrimônio cultural da 
humanidade não é exclusivo do museu. Também faz parte da missão da escola, mas as escolas assumem esse papel no 
contexto de outra estrutura e outra função social. 

A escola tem uma estrutura menos flexível que a dos museus. Entre outras razões, por estar hierarquicamente vinculada 
ao sistema oficial de ensino, que lhe impõe regras e uma determinada organização curricular. 

Organizações curriculares integradas usualmente suscitam problemas para a administração da escola: exigem espaços 
diferentes para desenvolvimento das atividades integradas, organização diferenciada de tempo, previsão de horários 
para os encontros dos professores e as atividades conjuntas de estudo e debate. [...] nova organização dos registros [...] 
Diferentes formas de avaliação (LOPES, 2000, p.161).

Essa organização disciplinar define a dinâmica do cotidiano escolar, já que a “organização disciplinar se impõe como 
forma de controlar o tempo e o espaço escolar, constituindo-se como uma tecnologia de organização curricular” (LOPES, 
2000, p.161). Muitas questões entram em jogo quando se busca realizar trabalhos interdisciplinares na escola. No fundo, 
é a própria função social da escola que é questionada, pois, como afirma Lopes: “Trata-se de uma interferência direta 
nas relações de controle e poder na escola, com conseqüências para o atendimento às demandas sociais da educação 
(diplomas, adequação ao mercado de trabalho etc.)” (LOPES, 2000, p.161).

Conquanto seja essa uma limitação própria da estrutura da escola, é preciso entendê-la como um fator que condiciona, mas 
não determina a ação das unidades de ensino. É preciso não esquecer as experiências de reorientação curricular vivenciadas 
por escolas públicas subordinadas a administrações populares de alguns municípios e Estados brasileiros. 

O Projeto Interdisciplinar, via Tema Gerador – referência básica para todos os movimentos de reorientação curricular 
que acompanhei e acompanho nos diferentes municípios e Estados –, toma como referência organizacional as quatro 
etapas propostas por Freire ([1968] 1988). O processo parte de uma investigação temática realizada por uma equipe 
interdisciplinar que tem início com o reconhecimento e o levantamento preliminar dos dados da localidade (primeira 
etapa), propiciando a escolha de situações que revelam contradições a serem codificadas (segunda etapa); uma terceira 
fase é caracterizada pelos “diálogos descodificadores” com a comunidade, nos “círculos de investigação temática”, com 
a identificação de “temas geradores”; e, por último, uma quarta etapa em que a equipe investigadora começa um estudo 
interdisciplinar e sistemático do levantamento realizado, desencadeando um processo de “redução” dos temas para a 
elaboração do programa a partir de material pertinente previamente selecionado (GOUVÊA, 2000, p.11).

Ao se referir a esse processo de reformulação curricular em sua gestão na Secretaria Municipal de Educação paulistana, 
Freire menciona a participação de especialistas, mas diz ter sido um trabalho substancialmente democrático. Segundo o 
educador, foi um processo politico-pedagógico que envolveu o diálogo franco e aberto entre diretores, coordenadores, 
supervisores, professores, zeladores, merendeiros, alunos, famílias e lideranças populares. Um trabalho como esse altera 
profundamente as possibilidades de contextualização do conhecimento. Ao mesmo tempo, representa uma significativa 
mudança no modo de promover a motivação intrínseca para os estudos e a aprendizagem significativa.
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Mas existem procedimentos que a escola é obrigada a adotar por conta da necessidade da certificação. É o caso, por 
exemplo, dos processos formais de avaliação. Em geral, esse processo de avaliação de aprendizagem na escola leva a um tipo 
de motivação para os estudos mais extrínseca do que intrínseca (TAPIA, 2001). Os museus, por não terem a função social de 
fornecer certificados, não necessitam avaliar os visitantes e nem ter conteúdos e uma organização espacial e temporal fixas. 
Essas condições podem favorecer que essa instituição assuma mais facilmente a função de provocar no seu público uma 
motivação intrínseca para a busca de uma ampliação cultural. 

Tais instituições conseguem, porém, uma maior popularização de seu trabalho quando atuam em colaboração com as 
escolas, porque as escolas são as instituições que têm a maior capacidade de promover a capilarização do trabalho de educar 
a população. População que tem na escola um espaço de convívio diário. Esse convívio entre a população e a escola permite 
que a instituição conheça bem a realidade de vida dessas pessoas e que possa promover ações educativas efetivamente 
dialógicas. Além disso, esse contato profundo e longo que a escola pode manter com a população favorece a consolidação de 
processos mobilizadores e de engajamento social em ações educativas, culturais e políticas. 

Com essas observações esperamos contribuir para problematizar visões distorcidas e simplificadas que ainda se fazem 
presentes no campo da educação não formal. Infelizmente ainda é comum nos depararmos com comparações entre o museu 
e a escola fundamentadas no senso comum. A seguir apresentaremos um quadro que explicita alguns dos equívocos que 
acontecem quando se comparam as características das atividades educativas desenvolvidas pela escola com as realizadas 
no campo da educação não formal. Vemos que todas as características negativas são atribuídas às escolas. Consideramos 
que esse tipo de visão distorcida e simplificada da realidade não ajuda em nada na construção de um trabalho colaborativo 
entre museus e escolas. 

EDUCAÇÃO FORMAL (Escola) EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Educação bancária (conservadora) Educação dialógica (progressista)

Aula expositiva Atividades interativas

Desvalorização do lúdico Valorização do lúdico

Formalismo Descontração

Cansativa/ monótona Prazerosa/ dinâmica

Desatualizada Atualizada

Não criativa Criativa

Não promove o pensamento crítico Promove o pensamento crítico

Não desenvolve o raciocínio Desenvolve o raciocínio

Provoca somente motivação extrínseca Provoca somente motivação intrínseca

No capítulo seguinte, apresentamos alguns elementos que podem contribuir para aprofundar a reflexão sobre a relação 
entre a educação formal e a educação não formal.



51  LIVRO-JOGO

Uma contribuição para o desenvolvimento 
do trabalho colaborativo entre museus e escolas

Visando ao fortalecimento de um trabalho colaborativo entre museus e escolas que efetivamente contribua com os 
processos de produção social da saúde, desenvolvemos uma pesquisa que fez uma reflexão sobre as atividades realizadas 
durante o ano de 2007 no projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. Esse projeto é um trabalho colaborativo 
entre a educação formal e a educação não formal que pretende contribuir para popularizar a ciência, fortalecendo os processos 
de produção social da saúde em territórios economicamente vulnerabilizados. O objetivo geral do “Tecendo Redes” é provocar 
e subsidiar processos de construção de saberes, especialmente os conhecimentos científicos, que ajudam a entender as 
causas, conseqüências e possíveis soluções dos problemas socioambientais que comprometem a saúde das comunidades 
economicamente desfavorecidas às quais pertencem os estudantes das escolas participantes do projeto. 

O fato de o trabalho realizado no “Tecendo Redes” partir da realidade local e do respeito rigoroso às missões das instituições 
participantes leva cada polo do projeto realizar atividades diferenciadas. O que existe em comum entre os polos são os 
princípios políticos-pedagógicos e a metodologia. O trabalho se desenvolve a partir de um projeto construído em colaboração 
entre todos os envolvidos na realização das ações que serão desenvolvidas. O primeiro passo do trabalho é a produção de um 
diagnóstico da realidade local/global construído a partir do ponto de vista dos estudantes das escolas participantes. Refletindo 
sobre essa visão que os estudantes têm da realidade é que os educadores do museu, em colaboração, com outros profissionais 
da instituição e com professores das escolas planejam as atividades que serão desenvolvidas com as turmas de estudantes 
no museu. Ao final da visita, as escolas recebem um conjunto de materiais (revistas, livros, jogos, cartilhas, folders, filmes) 
para subsidiar as investigações provocadas por desafios que surgem durante a realização das atividades. A proposta é a de 
que esses estudos sirvam como referência e motivação para as escolas produzirem trabalhos que poderão ser expostos nos 
museus e circular pelas escolas. 

Esse trabalho busca fortalecer ações coletivas que visam contribuir para a superação das relações predatórias e 
imprudentes entre os seres humanos e destes com os outros seres vivos e com o ambiente buscando manter a coerência com 
uma proposta de “educação ambiental emancipatória”. Essa ação educativa se desenvolve, porém, dentro de um contexto 
econômico, social e cultural adverso e por isso buscamos intensificar o processo de reflexão sobre as ações, procedimento 
fundamental para que a avaliação diagnóstica propicie a contínua busca de coerência entre a teoria e a prática. Uma das 
estratégias utilizadas para viabilizar essa proposta é a realização, pelos profissionais que desenvolvem esse trabalho, de 
pesquisas científicas que reflitam sobre as ações desenvolvidas. Foi nesse contexto que realizamos uma pesquisa sobre a 
colaboração entre a educação formal e a educação não formal tendo como base empírica o trabalho desenvolvido em 2007 
pelo projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. A seguir apresentaremos uma síntese dessa pesquisa que 
investiga sobre o seguinte objeto de estudo:

Problema: 

Num contexto de um trabalho colaborativo entre museus pertencentes a instituições de pesquisa científica e escolas 
públicas localizadas em regiões vizinhas a estes, o problema que orientou a investigação realizada nessa pesquisa foi: que 
conhecimentos e estratégias podem contribuir para que ações de “popularização da ciência” aconteçam a partir da práxis de 
um projeto político pedagógico? 



52  LIVRO-JOGO

Esse problema foi investigado a partir da discussão sobre as seguintes questões: 

1. Que limitações, tensões e possibilidades estiveram presentes nesse trabalho por ele estar inserido em uma estrutura de 
capitalismo mundializado? 
2. De que forma a experiência adquirida a partir da realização desse trabalho pode contribuir para o enfrentamento dos limites 
que foram identificados na colaboração entre museus e escolas? 
3. Que princípios teórico-metodológicos, estratégias educativas e tipos de atividades podem ajudar a promover avanços na 
colaboração entre os museus e as escolas? 

Essa pesquisa buscou atingir os seguintes objetivos:

1. Refletir sobre a contribuição que uma experiência de trabalho colaborativo entre museus e escolas, realizado a partir de um 
projeto político pedagógico (PPP) emancipatório, pode oferecer para o enfrentamento da atual crise socioambiental.
2. Construir conhecimentos que possam subsidiar a realização de um PPP emancipatório na colaboração entre museus e 
escolas para a popularização da ciência.
3. Propor uma abordagem teórico-metodológica que favoreça o processo de construção de uma cultura de trabalho colaborativo 
emancipatório entre museus e escolas.
4. Oferecer subsídios para a reflexão sobre políticas públicas nos campos de atuação da pesquisa.

Justificativa:

No campo da educação, existem pesquisas que mostram quão importante se faz o empenho colaborativo entre museus e 
escolas públicas para promover a popularização da ciência. Dentre esses trabalhos, destacamos a tese de doutorado de Sibele 
Cazelli, que mostra os resultados de pesquisa quantitativa em que se investigam as chances de acesso dos jovens a museus 
ou instituições culturais e afins. Para “a realização do estudo, um questionário contextual auto-administrado foi aplicado a 
2.298 alunos de 8ª série do ensino fundamental, em uma amostra probabilística de 48 escolas, municipais e particulares, 
situadas no município do Rio de Janeiro” (CAZELLI, 2005, resumo). A pesquisa constatou a forte participação das escolas 
públicas na promoção do acesso dos jovens aos museus e à ampliação cultural. Consideramos que o conteúdo dos itens 
anteriores e o resultado da pesquisa de Cazelli já apresentam argumentos suficientes para explicitar a relevância social da 
nossa investigação sobre a colaboração entre o museu e a escola. 

Metodologia da pesquisa:

O objeto de estudo dessa investigação foi se definindo durante o próprio desenvolvimento da ação sobre a qual se debruça. 
Mas, desde o início dessa trajetória, para manter a coerência com os objetivos da pesquisa foi feita a opção teórico-metodológica 
pelo materialismo histórico-dialético. A abordagem teórico-metodológica adotada nessa investigação passa também pelo 
reconhecimento de que a visão de mundo do pesquisador interfere na pesquisa realizada. Admitir essa não-neutralidade do 
fazer científico nos levou a um esforço para que os procedimentos metodológicos e o relatório da pesquisa contribuíssem para 
tornar nosso estudo o mais objetivo e transparente possível. Outro cuidado foi o de não estabelecer procedimentos rígidos, 
insensíveis ao dinamismo da vida individual e coletiva. Dessa forma, procuramos diminuir o perigo das distorções. 

Todavia, é importante ressaltar que essa distorção pode ocorrer em dois sentidos, muito bem expressos por Minayo 
(2002, p.16) quando adverte: “O endeusamento das técnicas produz ou um formalismo árido, ou respostas estereotipadas. 
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Seu desprezo, ao contrário, leva ao empirismo sempre ilusório em suas conclusões, ou especulações abstratas e estéreis.”. 
Feita a ressalva − que endossamos −, procuramos não endeusar as técnicas de coleta de dados ao mesmo tempo em que 
nos esforçamos para não apelar para “especulações abstratas e estéreis”. 

Nessa perspectiva, decidimos utilizar uma metodologia de pesquisa qualitativa que, segundo Minayo (2004, p.10), é 
entendida como aquela capaz de “[...] incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 
relações e às estruturas sociais − as últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação como construções 
humanas significativas”. Optamos pela metodologia qualitativa não por negarmos a importância que a abordagem quantitativa 
pode ter para ampliar a visão sobre o fenômeno estudado, mas pelo desenho da pesquisa e das condições concretas em que 
foi realizada. Entendemos que não devem existir dicotomias entre quantidade e qualidade, e sim relações dialéticas. Esse 
entendimento se dá porque seguimos uma abordagem marxista, que, segundo Minayo, adota uma postura que busca construir 
uma complementaridade entre essas duas metodologias, pois   

Frente à problemática da quantidade e da qualidade, a dialética assume que a qualidade dos fatos e a das relações sociais 
são suas propriedades inerentes, e que quantidade e qualidade são inseparáveis e interdependentes, ensejando-se assim 
a dissolução das dicotomias quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade e exterioridade com que se debatem as 
diversas correntes sociológicas (MINAYO, 2004, p.12). 

Segundo a autora, para a dialética os significados são partes integrantes da totalidade que é composta não só pelas 
representações sociais, desvendadas por abordagens qualitativas, mas também pelas determinações que podem ser mais 
facilmente explicitadas por pesquisas quantitativas. Dessa forma, o enfoque dialético incorpora o significado que o ator atribui 
à ação, mas não se restringe a isso, estabelecendo relações entre essa perspectiva “micro” com as questões relativas ao 
contexto social mais amplo. Em outras palavras, “[...] o método dialético, como diz Sartre, ‘recusa-se a reduzir. Ele ultrapassa 
conservando (MINAYO, 2004, p.12). 

As pesquisas podem ser bem feitas ou malfeitas, independente da abordagem adotada ser qualitativa ou quantitativa. 
No modelo qualitativo a qualidade da pesquisa depende de uma análise que “interpreta o conteúdo dos discursos ou a 
fala cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação e a ação objetivada nas instituições permitem ultrapassar a 
mensagem manifesta e atingir os significados latentes” (MINAYO & SANCHES, 1993, p.8). Mas, no caso da nossa pesquisa, 
mantendo a coerência com nosso referencial teórico-metodológico, além de realizar um trabalho que “descreve, compreende e 
explica (GRANGER apud MINAYO & SANCHES, 1993, p.8)” buscamos contribuir com a transformação da realidade.

A questão de saber se cabe ao pensar humano uma verdade objetiva – não é uma questão da teoria, mas sim uma 
questão da prática. É na práxis que o ser humano tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter 
terreno de seu pensar. [...] Os filósofos apenas interpretam o mundo diferentemente, cabe transformá-lo (MARX & 
ENGELS, 2007, p. 27-29)

Esse compromisso com a transformação do mundo, ao qual Marx se refere, tem orientado nossa prática profissional, 
marcando igualmente o itinerário da pesquisa que realizamos. Com base na reflexão sobre a trajetória da pesquisa, concluímos 
ser o estudo de caso observacional (TRIVIÑOS, 2007) a classificação de procedimento metodológico que melhor descreve a 
investigação que realizamos. Estudo de caso, porque essa é uma categoria de pesquisa  

[...] cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente. Esta definição determina suas características, que 
são dadas por duas circunstâncias, principalmente. Por um lado, a natureza e abrangência da unidade. [...] onde nem 
as hipóteses nem os esquemas de inquirição estão apriorísticamente estabelecidos, a complexidade do exame 
aumenta à medida que se aprofunda no assunto (TRIVIÑOS, 2007, p.133-134). [grifo nosso]
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E, seguindo Triviños, classificamos esse “estudo de caso” como “observacional” porque a técnica de coleta de informações 
mais importante desse estudo foi a observação participante, entendendo observação participante da maneira como segue:

Definimos observação participante como um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social, 
com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados, e ao 
participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob observação, ao 
mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto (SCHWARTZ & SCHWARTZ apud MINAYO, 2004, p.135).

Em nossa pesquisa, o processo de investigação foi bastante complexo porque os papéis de observador e observado se 
confundiam o tempo todo − estudávamos um caso do qual éramos parte integrante e de forma permanente, não apenas para 
efetuar um estudo−. Essa condição nos levou a explicitar no relatório da pesquisa uma descrição densa e bem detalhada de toda 
a trajetória percorrida. Assim buscamos construir o relatório da pesquisa da forma mais transparente possível, visando, com isso, 
fornecer ao leitor elementos com os quais possa construir uma visão mais ampla e crítica sobre o trabalho que realizamos. 

As fontes de dados utilizadas para a análise foram: diário de campo, registros de reuniões, entrevistas e respostas dadas ao 
questionário de avaliação do trabalho de colaboração entre museus e escolas. A maior parte dos depoimentos dos educadores 
(de museus e de escolas) utilizados em nossa análise foi organizada na forma de Discursos do Sujeito Coletivo (DSC). O 
Discurso do Sujeito Coletivo constitui uma técnica de tabulação de dados qualitativos de natureza verbal que busca apreender 
o pensamento de uma coletividade compondo textos a partir de depoimentos de indivíduos. Esse procedimento metodológico é 
explicado por Lefèvre com as seguintes palavras:

A proposta [...] consiste, basicamente, em analisar o material verbal coletado, extraindo-se de cada um dos 
depoimentos, artigos, cartas, papers, as idéias centrais e/ou ancoragens e as suas correspondentes expressões-
chave; com as expressões-chave das idéias centrais ou ancoragens semelhantes compõe-se um ou vários 
discursos-síntese na primeira pessoa do singular (LEFÈVRE, 2005, p.15-16).

Esse procedimento fundamenta-se em um pressuposto socioantropológico que entende que

[...] o pensamento de uma coletividade sobre um dado tema pode ser visto como o conjunto dos discursos, ou formações 
discursivas, ou representações sociais existentes na sociedade e na cultura sobre esse tema, do qual, segundo a ciência 
social, os sujeitos lançam mão para se comunicar, interagir, pensar. Bourdieu fala a respeito dos habitus como esquemas 
sociocognitivos (LEFÈVRE, 2005, p.16).

Partindo do pressuposto de que o pensamento coletivo pode ser expresso em um DSC, Lefèvre considera que essa técnica 
ajuda a entender a cultura compartilhada por um grupo. Para Lefèvre, tal pensamento constitui um segundo idioma utilizado 
pelos indivíduos. No trecho abaixo, o autor explica essa ideia:

Nesse sentido, o pensamento coletivo é um idioma “segundo”, uma segunda língua, ou, na terminologia chomskiana, uma “competência” 
social que, na medida em que viabiliza e permite a troca entre indivíduos distintos de uma mesma cultura, constitui, como o idioma 
“primeiro”, condição imprescindível para a vida humana em sociedade. Esse idioma é obtido indutivamente, por abstração, a partir de um 
conjunto de falas individuais de sentido reputado semelhante ou complementar, com a finalidade precípua de expressar e representar um 
pensamento coletivo (LEFÈVRE, 2005, p.16).
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Lefèvre utiliza para a construção dos DSCs principalmente as seguintes figuras metodológicas:

*EXPRESSÕES-CHAVE: *IDEIAS CENTRAIS:

As expressões-chave (EHC) são pedaços, 
trechos ou transcrições literais do discurso, 
[...] que revelam a essência do depoimento 
ou, mais precisamente, do conteúdo discursivo 
dos segmentos em que se divide o depoimento 
(que em geral, correspondem às questões                           
de pesquisa).

A ideia central (IC) é o nome da expressão 
linguística que revela e descreve, da maneira 
mais sintética, precisa e fidedigna possível, o 
sentido de cada um dos discursos analisados e 
de cada conjunto homogêneo de ECH, o que vai 
dar nascimento, posteriormente, ao DSC.

Uma síntese dos resultados da pesquisa

A partir da análise de 52 DSCs construídos com as falas dos educadores dos museus e das escolas participantes do 
trabalho que analisamos em nossa pesquisa identificamos algumas “categorias empíricas” (MINAYO, 2004), discriminamos a 
seguir e que possibilitaram discussões sobre o problema e questões da pesquisa: 

a. Limites da Colaboração entre Museus e Escolas referentes à:
a.1 estrutura e conjuntura da sociedade
a.2 estrutura e conjuntura das instituições
a.3 conjuntura da relação entre o museu e a escola
a.4 realização do Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”
b. Tensões Referentes aos Conflitos entre a Proposta do Projeto e a sua Concretização
c. Possibilidades Fortalecidas pelo Trabalho Realizado

No relatório da pesquisa, a evolução das discussões referentes às categorias acima foi organizada tematicamente. Assim, 
o tópico “O sentido da caminhada” tratou das razões apontadas pelos educadores como motivadoras para a participação no 
projeto. No item “As pedras no caminho”, o foco recai sobre a discussão dos limites encontrados pelos educadores para a 
realização do projeto. No tópico “O que foi plantado no caminho”, tratamos dos discursos nos quais os educadores se referiam 
às possibilidades que vislumbram no trabalho desenvolvido. E, por último, no item “O esforço da caminhada”, fizemos uma 
discussão sobre os conflitos entre a proposta do Projeto e o que se concretizou na prática. 

Concluímos que esses conflitos existiram em função dos limites que condicionaram a concretização do projeto, realizado 
dentro de estrutura e conjuntura sociais desfavoráveis à realização de um trabalho não alienado. Tomamos trabalho não 
alienado como aquele realizado a partir de uma autodeterminação dos trabalhadores que atuam de forma autônoma de 
acordo com processos de participação coletiva fundamentada na construção de consensos que priorizem o atendimento dos 
interesses públicos em detrimento dos privados. 

Nessa análise, vimos que os limites que mais dificultaram a realização do trabalho colaborativo entre os museus e as 
escolas foram expressos nas seguintes ideias centrais dos DSCs dos educadores:

• Limites referentes à estrutura e à conjuntura da sociedade? Ideias centrais: “a falta de tempo para a colaboração” e 
“individualismo e alienação” da sociedade atual.
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• Limites referentes à estrutura e à conjuntura das instituições? Ideias centrais: “falta de estrutura para o trabalho coletivo”, “falta 
de planejamento estratégico” e “falta de convênio entre as instituições”.

• Limites referentes à conjuntura da relação museu-escola? Ideias centrais: “pouco tempo de encontro entre museus e escolas”, “elementos 
dificultadores do diálogo”, “falta de recursos para visitas aos museus” e “a novidade”.

• Limites referentes ao projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”? Ideias centrais: “tempo da tese” e os “limites 
do projeto em si”.

Esses limites produziram conflitos entre o que era proposto pelo projeto “Tecendo Redes” e alguns dos aspectos das ações 
concretizadas no cotidiano do trabalho. Os conflitos geraram tensões expressos nas seguintes ideias centrais dos discursos 
dos educadores: houve, entre os participantes, uma “falta da visão do todo” e, em algumas atividades, existiu um “espaço 
insuficiente para a voz de estudantes e professores”. Assim, avaliamos que o trabalho realizado sofreu grandes e importantes 
limitações, mas foi possível identificar também os frutos colhidos pelo projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. 

Na tabela a seguir, apresentamos o conjunto de ideias centrais dos discursos dos educadores que se referem a 
esses frutos: 

Não será possível apresentar aqui a discussão feita na tese sobre cada uma das ideias centrais listadas acima, mas elas 
se relacionam e apresentaremos a seguir a essência dessa relação. Para tal, partiremos de um trecho do DSC 34 que se refere 
a um dos principais resultados de nossa pesquisa:

[...] há muito tempo, estamos amadurecendo... Eu acho que o grande mérito foi, exatamente, criar a possibilidade, 
concretizar isso. Com todo o limite, o nosso limite é esse, temos que partir dele [...]. (DSC-34)

O “Tecendo Redes” “herdou” os frutos de muitas “co-laborações” (FREIRE) anteriores, nas quais foram enfrentadas as 
mesmas limitações relacionadas com a estrutura da sociedade, além de outras, conjunturais, de outros tempos e contextos. 
Tais frutos foram decisivos para se realizarem as atividades deste projeto, que tem ajudado a dar um novo passo na peleja por 
“uma coisa que a gente já estava trabalhando antes, estava trabalhando no discurso, nos desejos, nas buscas [...]” (DSC 34). 

Assim, constatamos o quanto foi importante para a viabilização do “Tecendo Redes”, em um tempo relativamente 
curto, que este tenha se beneficiado de uma cultura de “co-laboração” resultante do acúmulo de experiências desse 
tipo já vivenciadas por alguns participantes do projeto. Esse resultado nos ajuda a justificar por que defendemos que, na 
educação, é importante priorizar atividades de “co-laboração”, e não atividades competitivas. 

Para garantir o sentido emancipatório da atividade cooperativa, é necessário que a avaliação seja constante todo o percurso 
do trabalho e que seja feita por todos os que participam deste. Afinal, como afirma Gandin: “A experiência não vem de se ter 
vivido muito, mas de se ter refletido intensamente sobre as coisas que aconteceram” (GANDIN, 1993, p.13). Apenas essa 
reflexão constante sobre a experiência vivenciada pode fazer com que o planejamento “seja entendido como uma contribuição 
para que, em nossa sociedade, diminuam as diferenças entre os que têm e os que não têm, os que agem e os que não agem, 
os que sabem e os que não sabem... [...]  (GANDIN, 1993, p.101).
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DSC IDEIA CENTRAL 

34 A Criação do Tecendo Redes

35 Mostrou que a colaboração é possível, viável e necessária

36 Reconhecimento institucional

37 Construção de relações de confiança

38 Estabelecimento de vínculos

39 Ampliação da visão sobre as possibilidades da colaboração entre escolas e museus

40 Pode fortalecer o trabalho já realizado pelos professores nas escolas.

41 Possibilidade de ampliação de horizontes para além do cotidiano escolar

42 Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu

43 A Possibilidade de trabalhar a partir do contexto do aluno

44 Valorização e aproximação entre conhecimentos produzidos nas escolas e nas instituições de pesquisas 
científicas

45
Promoção de reflexão sobre os objetivos e estratégias adotadas no trabalho de popularização da ciência

46 Motivação para a construção e divulgação de conhecimentos

47 Esforço dos educadores para participarem do Tecendo Redes

48 Desenvolvimento profissional

49 Continuidade

50 Subsídios para que sejam formalizados convênios que podem ajudar na formulação de política 
pública referente à colaboração entre museus e escolas públicas

51 A ficha ajuda  na colaboração

52 Satisfação com o trabalho em si
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Vivenciando uma história de efetiva participação o “Tecendo Redes” herdou ferramentas de trabalho que foram produzidas por 
experiências de “co-laborações” anteriores. Esse é o caso, por exemplo, da ficha que foi preenchida pelos estudantes como ponto de 
partida para a construção do projeto de trabalho coletivo e que reproduzimos a seguir:

O PLANETA TERRA O BRASIL O LUGAR ONDE 
VOCÊ MORA

Como é hoje?
   

Por que é assim?

Como vocês gostariam 
que fosse?

O que é preciso fazer para 
ajudar a mudar?

O que é preciso saber para 
realizar estas ações?

Vimos que, no “Tecendo Redes”, essa ficha contribuiu para a produção dos frutos colhidos nesse trabalho. Esse é apenas 
um dos exemplos de experiências anteriores que contribuíram para a construção da cultura de “co-laboração” que facilitou 
uma interação entre as ações dos educadores e favoreceu a ampliação do efeito dos trabalhos realizados por cada individuo e 
cada instituição. Assim, a ação do coletivo fortaleceu a ação de cada parte e isso fez com que existisse uma satisfação com 
o trabalho em si (DSC-52). 

Os educadores argumentam que essa satisfação com o trabalho em si se deve também ao contentamento por estar 
participando de uma ação que o grupo considera socialmente relevante. Essa relevância justifica o esforço dos educadores 
para participarem do Tecendo Redes (DSC-47). E esse empenho dos educadores também se relaciona com os efeitos da 
colaboração na motivação para a construção e divulgação de conhecimentos (DSC-46) que aconteceu tanto com os 
educadores (dos museus e das escolas) quanto com os estudantes. 

Essa satisfação com o trabalho em si também se relaciona com os efeitos desse trabalho para o desenvolvimento 
profissional (DSC-48) do grupo. Esses resultados apontam para a importância da metodologia utilizada enquanto promotora 
de um processo de realização (profissional e pessoal) dos educadores e dos estudantes. Em parte, isso se deve ao fato de os 
educadores e estudantes se reconhecerem no produto do trabalho, se sentirem satisfeitos com ele e o perceberem como fruto
de trabalho coletivo:
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[...] Você consegue fazer alguma coisa um tempo mais com Fulano, com Sicrano, mas estava todo mundo ali [...] uma pessoa 
ia completando o que outra começou [...] a situação de colaboração facilitou que o projeto acontecesse independente das 
limitações das pessoas. Quando uma pessoa não estava, chegava outra e completava naquele ponto e a coisa foi andando 
mais ou menos assim [...] (Trecho do DSC-52).

Além desse trecho destacado acima, o DSC 52 traz diversos indicadores que nos leva a concluir que esse tipo de ação (a 
“co-laboração”) contribuiu para a realização de trabalho não alienado. Nesse sentido cabe destacar mais uma reflexão feita 
na avaliação do trabalho colaborativo realizado no “Tecendo Redes”.

[...] Essa história toda me fez pensar [...] cada vez mais eu tenho amadurecido idéias para voltar a estudar, para 

fazer um doutorado. Eu acho que isso para mim foi fundamental para o meu amadurecimento profissional e pessoal 

e para pensar em fazer um doutorado não para obter o título somente, mas como isso é importante para registrar 

uma trajetória profissional, para registrar uma trajetória que tenha significado para um grupo e que tenha uma certa 

permanência. E que isso possa servir como referência como proposta para outros grupos em outros lugares e que a 

gente não fique somente pensando em questões pessoais ou para pequenos grupos, que a gente possa mesmo criar 

uma rede de colaboração que seja maior (Trecho do DSC- 48).

Esse discurso apresenta argumentos que traduzem bem o que Gramsci explicou com o conceito de “intelectual orgânico”. 
A reflexão sobre a trajetória percorrida gerou a tomada de consciência sobre a necessidade de um processo de construção de 
conhecimento científico sobre o que foi feito para ajudar na continuidade do trabalho de grupos cada vez mais amplos. 

A continuidade (DSC-49) foi outro fator que se revelou importante para a motivação do grupo na realização do trabalho, 
ou seja, o fato desse não se restringir a um evento pontual contribuiu para o envolvimento de educadores e estudantes. Esta 
continuidade foi fundamental também por outro motivo. Foi a partir dela que ações colaborativas anteriores contribuíram para 
que o “Tecendo Redes” adotasse uma metodologia na qual partindo de determinados objetivos e princípios educacionais, é 
desenvolvido um contínuo de atividades antes, durante e depois da visita ao museu. Essa dinâmica ampliou a possibilidade 
de prolongar o tempo da visita ao museu (DSC-42). 

A possibilidade de realizar um trabalho partindo do contexto do aluno, a partir da análise do seu entorno representa em 
minha opinião, um valioso instrumento pedagógico. [...] A problematização do tema e da missão das instituições, assim 
como, um estudo preliminar da realidade dos estudantes participantes. [...] A percepção de que ações no âmbito local podem 
ter conseqüências globais e que é possível articular saberes, experiências de vida e diferentes parceiros para contribuir na 
resolução de problemas [...] (Trecho do DSC 43).

Reflexões como essa destacada na citação acima nos permitiu perceber a importância de prolongar o tempo propiciado 
pela “co-laboração” entre museus e escolas. Esse tempo alongado favorece e é favorecido pelo compromisso dos educadores 
com um projeto político pedagógico emancipatório. Mas além do compromisso político é necessário que exista um tempo 
efetivamente dedicado ao trabalho de transformador da realidade. 

Na investigação que realizamos, vimos que o mais importante limite para concretizar o trabalho colaborativo foi a falta de 
tempo para as equipes se dedicarem a esse projeto. Isso aconteceu principalmente por ele ter se constituído em um trabalho 
extra, já que não existiam recursos específicos para o mesmo, e também por não ter sido planejado com antecedência. A 
falta de tempo e de recursos para esse tipo de projeto tem relação com as características do capitalismo mundializado que 
comanda as relações sociais atuais. O mecanismo de dominação adotado no capitalismo e intensificado no capitalismo 
mundializado passa por um controle de como o tempo é gasto pelos trabalhadores e pelos países. 
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Segundo Leher (1996), esse controle depende da coexistência de países em estágios diferenciados de “desenvolvimento”, 
de forma que possam atender mais adequadamente aos interesses da elite econômica mundial. Com isso, os países não 
podem de forma autônoma escolher o tipo de “desenvolvimento” e seu respectivo ritmo. Eles precisam adotar um tempo mais 
ou menos longo, um determinado Tempo, que é o Hegemônico (LEHER, 1996). Isso implica que coexistam nações em Tempos 
desiguais em relação ao seu ritmo de “crescimento” − e não mais de “desenvolvimento”− (LEHER, 1996). Não é só o ritmo 
do “crescimento” que é definido pelo mercado, mas também a natureza deste. E, para que esse mecanismo funcione, o 
mercado interfere em todos os campos da sociedade, mas é dada uma atenção especial à educação, como podemos observar 
nas diretrizes estabelecidas pelo Banco Mundial:

[...] a Educação é tida como instrumento para que os pobres se ajustem às mudanças sociais próprias do capitalismo. O 
Banco reconhece que freqüentemente a mudança social leva a um rompimento dos suportes tradicionais que estruturam a 
vida do indivíduo. A Educação teria assim a função de prover novos valores culturais para que as pessoas possam reconhecer 
as escolhas disponíveis (e, portanto, dadas) na sociedade e abracem os seus novos papéis. Em outras palavras, a Educação 
deverá levar os indivíduos a adaptarem-se às mudanças e a tomarem parte delas, conformando-as ao fluxo hegemônico do 
Tempo (LEHER, 1996, p.11). [grifo nosso]

A constatação de que a principal dificuldade sentida pelos educadores participantes do projeto “Tecendo Redes por um 
Planeta Terra Saudável” foi a “falta de tempo para a colaboração”, tem relação com esse ajuste ao fluxo hegemônico do 
Tempo e aos interesses do capital internacional, por causa da forma como esse ajuste afeta a nossa vida e, em especial, o 
campo da educação. A educação é um campo de ação que se define por um projeto político pedagógico (PPP), mesmo que não 
esteja explícito, que assume o compromisso de contribuir para manter a ordem vigente ou para modificá-la. 

Mas, mesmo que a opção seja a de contribuir para a mudança da ordem vigente, como é o caso do “Tecendo Redes”, não se 
faz isso sem ser afetado pelo que a ordem econômica mundial para a educação. Nesse contexto, os países têm de se adequar 
às diretrizes do Banco Mundial para a área Trabalho-Educação. São diretrizes que buscam conduzir “os países, regiões e 
pessoas a se ajustarem ao Tempo hegemônico” (LEHER, 1996, p.9). [grifo do autor] 

Nesse processo de mercantilização do tempo, este se torna “dotado de qualidades bem estranhas: variável, linearizado, 
segmentarizado, mensurável e, principalmente, ’manipulável’ mediante uma contabilidade fantástica” (ALLIEZ apud LEHER, 
2001, p.150). E a mercantilização do tempo se concretiza pela mercantilização do trabalhador, pois: “Marx descobriu que 
o tempo é a realidade quantitativa do trabalho, base do processo de extração da mais-valia (o trabalhador é concebido 
como tempo de trabalho personificado, determinação quantitativa do trabalho), metamorfoseada como fetiche na mercadoria” 
(LEHER, 2001, p.150).

Essa contabilidade fantástica da mercadoria-tempo e do trabalhador que personifica esta mercadoria determina os 
ajustes dos diferentes Tempos dos países ao Tempo Hegemônico do mercado mundial.  Nessa conta, o Banco Mundial entra 
com uma parcela importante para o resultado final, “estimulando” os países a construírem políticas públicas que garantam 
uma “integração” mais efetiva dessas nações na ordem econômica mundial.  No mundo do trabalho, isso acontece por meio de 
regras que provocam um processo de “superexploração” (CARDOSO, 2006) do trabalhador. Alguns dos efeitos desse processo 
são o desemprego estrutural e a precarização das relações de trabalho (NEVES, 2005). Para colocar em prática os mecanismos 
pelos quais opera a “superexploração”, o capitalismo não precisou criar novas estratégias: apenas aperfeiçoou as formas de 
exploração que sempre o caracterizaram e que o diferenciaram de formas de produção anteriores. 

Em nossa tese analisamos a falta de tempo para a colaboração e sua relação com o ajuste ao fluxo hegemônico do 
Tempo tomando como referência teórica central o conceito de “cooperação” em Marx por esse motivo o retomamos aqui.

O efeito do trabalho combinado não poderia ser produzido pelo trabalho individual, e só o seria em um tempo muito mais 
longo ou numa escala muito reduzida. Não se trata aqui da elevação da força individual através da cooperação, mas da 
criação de uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva (MARX, 2006, p.379). [grifo nosso]
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A frase de Marx explica a metodologia de trabalho que é utilizada no modo de produção capitalista para ampliar a 
produtividade e, consequentemente, o lucro e o acúmulo do capital. Em seus estudos, Marx observou também que para 
conseguir esse efeito quem comanda o trabalho é o capital, e não os trabalhadores que executam as tarefas. 

Todo trabalho diretamente social ou coletivo, executado em grande escala, exige, com maior ou menor intensidade, uma direção 
que harmonize as atividades individuais e preencha as funções gerais ligadas ao movimento de todo o organismo produtivo, que 
difere do movimento de seus órgãos isoladamente considerados. Um violinista isolado comanda a si mesmo; uma orquestra exige 
um maestro. Essa função de dirigir, superintender e mediar, assume-a o capital logo que o trabalho a ele subordinado se torna 
cooperativo. Enquanto função específica do capital adquire a função de dirigir caracteres especiais (MARX, 2006, p384).

Nesse trecho, Marx explica que o capital exerce o papel de maestro da orquestra comandando o trabalho realizado pelos 
trabalhadores. Marx constata que “Um violinista isolado comanda a si mesmo; uma orquestra exige um maestro”. E, para que 
a orquestra toque a música certa, no ritmo necessário ao processo de dominação social que sustenta o capitalismo, o maestro 
deve ser o capital. Somente assim fica garantido que os músicos não realizem nenhum tipo de alteração na música, de forma a 
prejudicar o processo de acumulação do capital. Afinal, o capitalismo criou essa orquestra para tocar uma determinada música 
e não para que os músicos utilizem livremente a sua criatividade e se realizem a partir de sua condição de seres criadores.  Ele 
pode até usar sua criatividade, desde que comandada por esse mesmo maestro, para ser utilizada apenas no sentido de tocar 
melhor a “música” que interessa ao capital e não para mudar a “música”.

Refletindo sobre essa metáfora utilizada por Marx diante dos resultados de nossa pesquisa propomos algumas questões: 
Quem deve ser o maestro quando a música a ser tocada é outra bem diferente, ou seja, quando a música deve servir a 
propósito inverso? Quando a música a ser tocada deve ser uma que possa ajudar a eliminar as relações de dominação que 
sustentam o processo de acumulação do capital? Em outras palavras, quem deve reger a orquestra quando esta pretende 
tocar uma música que foi criada para construir relações sociais horizontais, equânimes, prudentes, socioambientalmente 
responsáveis, viáveis, prospectivas? Será que essa outra música é própria para ser tocada por músicos em apresentações solo 
ou em orquestras? Será que, para tocar essa música diferente, a orquestra não precisa de maestro? Será que ter um maestro 
significa necessariamente que os músicos não possam exercer sua criatividade? Será que o maestro regente desta orquestra 
deve ser menos rigoroso no exercício de sua função do que o maestro que rege a outra orquestra? Ou será que ele deve ser 
ainda mais rigoroso, porque a orquestra por ele regida está cercada por outras que tocam juntas uma outra música? 

Refletindo sobre essas e outras questões suscitadas pela pesquisa teórica e pela análise dos dados empíricos, defendemos 
a seguinte tese: a “cooperação” (MARX, 2006) pode criar uma força produtiva nova a serviço do enfrentamento da falta de 
tempo para a co-laboração (FREIRE, 1987) em trabalhos que se contrapõem ao fluxo do “tempo hegemônico” (LEHER, 1996). 
Mas, para produzir esse efeito, é necessário que o maestro da orquestra seja um projeto de trabalho construído com uma 
efetiva participação de todos que realizarão as tarefas.  No caso da “cooperação” entre o museu e a escola, a força produtiva 
nova é a ampliação do impacto social que é produzido quando estas instituições combinam as suas ações dividindo as tarefas 
a partir de um respeito rigoroso às suas missões e especificidades. Esse é um tipo de relação em que o museu e a escola 
se unem para criar algo novo, algo que essas instituições não podem realizar quando atuam de forma isolada ou quando 
uma instituição tenta suprir deficiências da outra. Dessa forma, cada instituição faz aquilo que pode fazer de melhor para a 
realização do plano de trabalho que construíram juntas. 

Isso quer dizer que o museu deve focar a sua ação para conseguir cumprir a sua missão de provocar questionamentos, 
encantamentos, curiosidades, indignações e outras emoções que possam despertar nos educadores e educandos a vontade 
de ampliar cada vez mais os seus horizontes culturais. Essa “motivação intrínseca” (TAPIA, 2001) é fundamental para que 
o trabalho realizado pela escola, em cumprimento de sua missão de promover processos de construção e disseminação de 
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conhecimentos, contribua de forma efetiva para a apropriação significativa da cultura necessária a uma atuação social, 
profissional e cidadã cientificamente qualificada. Além disso, esse tipo de “cooperação” entre museus e escolas pode 
potencializar a criação de valores e ações que são necessárias nos processos de produção social da saúde contribuindo assim 
para a construção de uma sociedade mais saudável.

Por conseguinte, a “cooperação” entre o museu e a escola deve se dar com base numa relação na qual combinam-se 
os potenciais educativos específicos das escolas e dos museus. Então, é preciso compreender que a escola e os museus 
são instituições com funções sociais e especificidades diferentes.  Essa advertência é importante para que não se submeta 
o museu aos paradigmas estritamente escolares e vice-versa. Por exemplo, não se deve cobrar dos museus tenha como 
finalidade do seu trabalho ensinar conteúdos ao seu público. Para fazer isso, o museu teria de ter como foco de seu trabalho 
o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem essa não é a missão dessa instituição. Em relação a escola não se 
deve cobrar que ela abra mão de conteúdos que fazem parte do currículo escolar para trabalhar outros assuntos. 

Isso não significa que consideramos os currículos das escolas como algo inflexível, mas que o reconhecemos como sendo 
fruto de um processo histórico no qual interfere uma grande diversidade de fatores, reconhecendo também que nesse jogo 
entram interesses conflituosos como, por exemplo, os do campo das relações econômicas. Portanto, a princípio a função social 
da escola é cumprir o currículo em vigor, que é definido pelo Sistema Oficial de Ensino. Esse currículo é construído a partir 
de relações sociais que se estabelecem em contextos sociais e históricos. A escola deve ter uma visão crítica em relação ao 
currículo oficial e apontar os problemas que identifica nele, mas a sua missão é cumpri-lo. Afinal, ao fornecer certificados 
de conclusão de cursos se compromete de forma crítica apontando as necessidades de é seu cumprimento que a sociedade 
cobrará da escola. 

Mas, devido ao contexto sócio histórico que vivemos, na prática é muito comum que o museu, ao se relacionar com a escola, 
esteja mais interessado em suprir sua deficiência em termos de número de visitantes do que para cumprir a sua função social 
de forma mais efetiva. Também a escola costuma ir buscar nos museus conhecimentos atualizados e materiais didáticos para 
suprir as suas deficiências em relação ao acesso a esses e outros recursos que ela deveria ter independentemente do museu.

Estudar a história dessas instituições pode ajudar a superar esse tipo de relação mercantilizante entre o museu e 
escola, porque ajuda a entender que para ser efetivamente público é necessário que os museus ampliem o número de seus 
visitantes, principalmente para as classes populares, que têm muito pouco acesso a esses espaços educativos (COSTA 
&VASCONCELLOS,2009). Deve, entretanto, fazer isso sem comprometer o cumprimento de sua missão institucional. E a escola, 
ao levar os estudantes aos museus, buscando dinamizar os processos de construção do conhecimento, não deve alimentar a 
expectativa de que eles aprendam conteúdos durante essa visita, e sim que saiam de lá com muita vontade de estudar e de 
voltar para desfrutar esse espaço educativo muitas outras vezes levando suas famílias e amigos ou mesmo sozinhos. 

Entendemos que as nossas conclusões sobre a cooperação entre museus e escolas podem ser aplicadas em outros contextos 
de trabalho. Por esse motivo, apresentamos a seguir algumas ferramentas que utilizamos em nosso trabalho e que podem 
ser adaptadas para uso em outras ações coletivas que visem à produção de uma cultura contra-hegemônica. Consideramos 
importante socializar essas ferramentas, porque concordamos com Löwy quando diz que mudanças estruturais na sociedade 
exigem ações coletivas organizadas e que isso não se consegue construir apenas com a boa vontade das pessoas: 

[...] não é uma ética dos comportamentos individuais, não visa culpabilizar as pessoas, promover o asceticismo, ou a 
autolimitação. Com certeza, é importante que os indivíduos sejam educados para respeitar o meio ambiente e recusar o 
desperdício, mas o verdadeiro jogo se joga noutra parte: na mudança das estruturas econômicas e sociais capitalistas/
comerciais, no estabelecimento de um novo paradigma de produção e distribuição, fundado, [...] em levar em conta 
as necessidades sociais – notadamente a necessidade vital de viver num meio ambiente natural não degradado. Uma 
mudança que exige atores sociais, organizações ecológicas, partidos políticos, e não apenas indivíduos de boa vontade 
(LÖWY, 2005, p.72-73). [grifo nosso]
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Portanto, para que a nossa contribuição seja mais do que apenas uma ação de boa vontade, decidimos concluir esse texto 
trazendo um subsídio para além da reflexão teórica. Por isso, concluiremos essa breve síntese de nossa reflexão apresentando 
nos próximos itens algumas ferramentas de trabalho que têm nos ajudado no enfrentamento do desafio da falta de tempo 
para a colaboração nos processos de construção participativa de projetos coletivos que buscam contribuir com os processos 
de emancipação humana.
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Uma metodologia de planejamento 
participativo para uma educação contra-hegemônica

Nos itens anteriores, vimos que a “cooperação” (MARX, 2006) contribui para ampliar o impacto das ações contra-
hegemônicas (GRAMSCI) quando, antes de dividir as tarefas, o grupo define coletivamente o projeto que orientará esse trabalho. 
Mas constatamos também que o “fluxo do tempo hegemônico” (LEHER, 1996) interpõe muitas dificuldades na construção 
coletiva de um projeto de trabalho efetivamente emancipatório. A seguir, apresentamos mais detalhadamente a ficha que 
utilizamos como instrumento para agilizar os processos participativos na construção de trabalhos coletivos que enfrentam o 
desafio imposto pelo “fluxo do tempo hegemônico”.

Trata-se de uma ficha construída em 1997 no contexto de trabalhos colaborativos entre professores da Rede Pública 
Municipal de Ensino do Rio de Janeiro no âmbito de um curso sobre diagnóstico socioambiental e Agenda XXI, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Educação em colaboração com a Secretaria de Meio Ambiente. Desde essa época, foram feitas 
muitas adaptações nesse instrumento para agilizar o processo de construção participativa de projetos coletivos em diferentes 
contextos de trabalho. 

Apresentamos abaixo um exemplo de versão dessa ficha, que pode contribuir na construção de projetos educativos que 
façam parte de processos de produção social da saúde em Manguinhos. A correspondência entre as perguntas da ficha e os 
itens do projeto de trabalho foi elaborada com base na proposta apresentada pelo professor Danilo Gandin no livro “A prática 
do planejamento participativo”. 

ITENS DO PROJETO MARCO SITUACIONAL
(Realidade atual)

MARCO 
REFERENCIAL

(Realidade desejada)

MARCO OPERATÓRIO
(Ações e saberes necessários para aproximar 
a realidade existente da realidade desejada)

Como            
é hoje?

Por que         
é assim?

Como vocês 
gostariam que 

fosse?
 

O que devemos 
fazer cooperativamente 

para diminuir a distância 
entre a realidade atual da 
realidade que queremos 

construir?

O que precisamos 
saber para realizar 

estas ações?

O PLANETA TERRA
(ambiente: físico e social)
 

O BRASIL
(ambiente: físico e social)

O TERRITÓRIO ONDE 
SERÁ REALIZADO O 
TRABALHO 
(ambiente: físico e social) 
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Propomos esta ficha como instrumento para o levantamento de concepções e propostas que pode funcionar como uma fonte de 
conteúdos significativos para a construção de projetos coletivos coerentes com o referencial teórico-metodológico que adotamos. Nas 
experiências nas quais temos utilizado fichas desse tipo, constatamos que:

1) As fichas facilitam o levantamento de dados sobre os problemas socioambientais locais e o estabelecimento de relações entre esses 

problemas e os globais. Isso favorece uma visão mais ampla e integrada da realidade, ajudando a construir projetos mais significativos no 

que diz respeito à transformação desta. Consideramos que essa relação favorece uma visão mais ampla e integrada do mundo ajudando 

a construir projetos comprometidos com a transformação da realidade. 

2) Elas contribuem para a construção de um sentido coletivo socialmente relevante e portanto motivador para o trabalho do grupo.

3) Favorecem a agilidade no processo de construção de levantamento de visões, posicionamentos, concepções, idéias e propostas do coletivo;

4) Agilizam o processo da construção coletiva contribuindo para viabilizar a participação de um número maior de pessoas na elaboração 

do projeto coletivo do trabalho.

5) A maior participação do coletivo no planejamento do trabalho promove a sua motivação intrínseca e envolvimento na implantação do 

projeto favorecendo assim a eficácia e eficiência desse, além de contribuir para evitar relações fundamentadas em motivação extrínseca 

que fortalecem processos de alienação. Esses processos são os que em geral ocorre no caso das atividades educativas que utilizam a 

competição como estratégias para motivar a participação das pessoas (ex: concursos, olimpíadas). 

6) O processo de participação contribui para a construção de uma visão mais ampla, crítica e científica da realidade. Isso contribui para 

a formação cidadã ao fortalecer os processos de organização política para resolução de problemas enfrentados por um coletivo;

7) Tomar como ponto de partida do trabalho educativo a discussão sobre as causas, consequências e possíveis soluções dos problemas 

identificados pelo grupo, favorece uma maior efetividade no processo de apropriação de conhecimentos;

8) O planejamento participativo ajuda a evitar a fragmentação do trabalho no momento da divisão de tarefas entre os componentes do grupo;

9) O fato do trabalho se constituir a partir de um projeto coletivo favorece o processo de avaliação, inovação e ajustes necessários 

ao aperfeiçoamento desse;

10) Por fim, as fichas contribuem para que as ações coletivas sejam planejadas e executadas de acordo com o conceito de cooperação 

de Marx, ou seja, produzindo um efeito maior do que a soma das ações individuais.

Por todos os motivos apresentados acima, entendemos que essas fichas, feitas as modificações que se façam necessárias 

em cada contexto de trabalho, contribuem para a concretização de ações que mais efetivamente envolvam todos os participantes 

em todas as dimensões desse trabalho (idealização, planejamento, execução, reflexão, avaliação, entre outros).

A utilização dessa ficha tem sido uma importante ferramenta para enfrentar o limite da falta de tempo para a realização 

de ações que buscam superar relações sociais mercantilizantes. Isso porque cria condições para que a necessária divisão 

de trabalho ocorra conforme o que foi inicialmente combinado com o grupo. Combinação esta que o tempo todo o grupo 

terá como referência para orientar a sua caminhada.  Assim, é mais fácil o grupo constantemente avaliar e aperfeiçoar a 

sua trajetória em direção ao que foi combinado inicialmente, ampliando as possibilidades de evitar que a ação do grupo se 

fragmente e se pulverize favorecendo a cultura do individualismo. 

Em outras palavras, para que uma ação coletiva seja realizada de tal forma que sirva mais efetivamente para o processo 

de humanização dos indivíduos e da sociedade, é preciso que ela se estruture, de forma intencional e planejada coletivamente, 

a partir de algo capaz de motivar e envolver ativamente TODAS as pessoas que realizam o trabalho. Alguma coisa capaz de 

mobilizá-las pela atividade em si, e não para a conquista de algo alheio a esta. Isso significa que o trabalho deve-se construir 
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com “o saber, com o querer e com o fazer de todos”, como afirma no trecho abaixo um importante especialista na metodologia 

de planejamento participativo:

Quando houver desejo real de planejamento participativo, um aspecto metodológico constitui-se em ponto fundamental: 
recolher o que as pessoas sentem, desejam e pensam da maneira como elas o pensam, desejam e sentem, utilizando 
as próprias palavras que as pessoas escrevem ou pronunciam. O importante é definir que, para construir um processo 
participativo com distribuição do poder, não é suficiente pedir sugestões e aproveitar aquelas que pareçam simpáticas ou 
que coincidam com pensamentos ou expectativas dos que coordenam: é necessário que o plano se construa com o saber, 
com o querer e com o fazer de todos. (Gandin 2010, p.136) 

Assim, quando o planejamento é efetivamente participativo, como proposto por Gandin, os que executam o trabalho se 
realizam como seres humanos durante o processo de trabalho em si. Tomando como referência Mészáros (2006), entendemos 
que esse é o sentido que o trabalho deve ter como atividade humanizante: 

Quando a atividade vital do homem é apenas um meio para um fim, não se pode falar de liberdade, porque as potências 
humanas que se manifestam nesse tipo de atividade são dominadas por uma necessidade exterior a elas. Essa contradição 
não pode ser resolvida a menos que o trabalho – que é um simples meio na presente relação – se torne um fim em si mesmo. 
Em outras palavras: apenas se o trabalho chega a ser uma necessidade interior do homem é que será possível referir-se a ele 
como “atividade livre” (MÉSZÁROS, 2006, p. 170).

Portanto, para que o trabalho possa ser considerado uma “atividade livre” ele deve ser capaz de contribuir para o 
desenvolvimento das potencialidades humanas. Uma das condições necessárias para o alcance desse objetivo é a utilização 
de uma metodologia de trabalho efetivamente participativa. Esse é um tipo de trabalho que se contrapõe ao trabalho alienado, 
como definido por Marx. Ao definir alienação, Marx aponta para as condições objetivas das relações sociais marcadas por 
processos de exploração e dominação. Faz parte desses processos a dissimulação dos mecanismos de controle. No excerto 
abaixo, temos uma boa ilustração disso: 

Quando os tecnocratas falam de participação de todos querem dizer que permitirão a alguns pronunciar-se sobre aspectos 
secundários de uma ação, decidida muito antes pela própria tecnocracia. É como se o condenado pudesse escolher o 
calibre das balas. Ou se pudéssemos escolher a cor dos últimos dez centímetros da asa esquerda do avião que fabricaram 
com nosso dinheiro sem nos avisarem (GANDIN, 1993, p. 100). 

 
O sentido do termo participação defendido por Gandin é bem diferente dos exemplos citados acima:

Para isso o planejamento serve. É, aliás, o modo pelo qual se pode sair do palavreado sobre participação e ir para sua prática. 
É, mesmo, fundamental que o processo de planejamento sobre um determinado campo de atividade (a educação por exemplo) 
seja entendido como uma contribuição para que, em nossa sociedade, diminuam as diferenças entre os que têm e os que 
não têm, os que agem e os que não agem, os que sabem e os que não sabem... (GANDIN, 1993, p. 100).

Consideramos que um planejamento participativo engajado em ações transformadoras da realidade, como propõe acima 
Gandin, amplia as possibilidades de o trabalho realizado pelo grupo ser efetivamente desvelador das regras do jogo societário 
que produz as determinações sociais que se contrapõem a existência de uma sociedade saudável. Esse desvelamento contribui 
para uma compreensão mais científica da realidade aumentando as chances das ações educativas colaborarem com a 
produção social da saúde. 
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Além da metodologia de planejamento participativo, a “co-laboração” (FREIRE) depende também da construção coletiva 
de uma cultura capaz de provocar e sustentar a produção de um sentido único para orientar o trabalho do grupo. Um sonho 
coletivo, algo que consiga manter a união do grupo e com isso ampliar a eficiência, eficácia e o impacto do trabalho realizado 
por ele. Mas experiências anteriores apontam para a necessidade de ter cuidado para evitar gerar frustrações. É preciso deixar 
claro que as ações imaginadas pelo grupo devem ser consideradas objetivos de longo prazo (“sonhos”), mas que no momento 
de construir o projeto colaborativo de trabalho é preciso adequá-los às condições (ex: tempo, recursos materiais e humanos) 
existentes para a concretização das ações propostas. Seria o que em uma das nossas oficinas de trabalhos uma professora 
traduziu com a seguinte frase: “Precisamos construir ‘sub-sonhos’”. 

Nos próximos itens, apresentaremos mais uma ferramenta que contribui para a construção dessa cultura no grupo. Esse é 
mais um dos elementos que o histórico de trabalho colaborativo, ao qual já nos referimos anteriormente, nos deixou de herança. 
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Parte 4

O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” 
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Breve histórico do jogo 
“Unidos para produzir um lugar saudável”

Um dos frutos da longa história de trabalhos colaborativos sobre a qual dissertamos no item anterior é jogo “Unidos para 
produzir um lugar saudável”2. Esse jogo foi construído por meio de uma metodologia de produção coletiva de jogos colaborativos 
criada em 1998, quando produzimos a primeira versão do jogo “Unidos para construir um mundo melhor”. 

O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” foi construído a partir do trabalho da cooperação desenvolvido entre o 
Museu da Vida/COC/Fiocruz e escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro no projeto “Tecendo Redes por 
um Planeta Terra Saudável”. Trata-se de uma ação que voltada para a reflexão sobre o papel da ciência e da Fiocruz nos 
processos de produção social da saúde em regiões economicamente desfavorecidas como as que se localizam no entorno 
dessa instituição em Manguinhos. 

No início de 2009, como primeira atividade do Tecendo Redes desse ano, os estudantes, moradores de Manguinhos, 
responderam a duas questões. Suas respostas foram analisadas por educadores do Museu da Vida para servir de embasamento 
para construir a proposta de visita das escolas ao museu em 2009. Citamos a seguir alguns registros das sínteses feitas a 
partir da análise das respostas dos estudantes e alguns exemplos de suas respostas para as seguintes questões: 

Questão 1:  Como a ciência está presente na sua vida?  

•	 Em tudo. Nas palavras dos estudantes: “Em tudo, porque hoje em dia tudo é na base da ciência”. “A ciência está 
presente todos os dias na nossa vida, dando cura, remédios e etc.”, “Em tudo, no ato de respirar, se alimentar, como 
a gente se movimenta e como vivemos.”, “Está presente quando respiro, mexo no computador, quando ando, tudo na 
minha vida é ciência!”, “Respiramos ciência”.

•	 Nos estudos sobre nosso corpo, a natureza, os animais, as plantas, o espaço, o ar, o aquecimento global, a 
preservação do planeta. Nas palavras dos estudantes: “Sem ciência não saberia o que está no meu corpo”, “Na 
escola porque é o lugar em que cada dia eu aprendo mais um pouco.”, “A ciência me ensina como é o corpo do ser 
humano, e é divertido estudar ciências, porque, se você prestar atenção e se dedicar nessa matéria, além de você 
aprender você se diverte”, 

•	 Nas pessoas e na natureza. Nas palavras de um dos estudantes: “Na saúde, nos animais que eles pesquisam para 
fazer vacinas”, “A ciência está presente na minha vida como uma marca que não sai. Porque tudo que a gente faz 
ou pensa é ciência. Sem as ciências ninguém consegue viver”, “Presente em cada um que acredita nela”, “A ciência 
não está presente só a minha vida, mas sim na vida de todo o ser que existe no mundo. É só olhar ao nosso redor”, 
“A ciência está presente dentro de mim como um sistema de rotação das moléculas e também está ao meu redor, na 
natureza e nas ruas”, “Nos cientistas”, “Nas árvores que crescem ao redor”, “Na pesquisa e tecnologia”.

•	 Nos lugares. Nas palavras dos estudantes: “Na cidade”, “No Hospital de Manguinhos”, “Na Fiocruz”, “No posto de 
saúde”, “Na escola”, “Em casa”, “Na rua”, “Está dentro da nossa casa em vários aparelhos e em outras formas de criar.”

•	 Nos tempos. Nas palavras de alguns dos estudantes: “A nossa própria vida em si já é uma ciência, está presente a 
todo instante e a todo momento.”, “No presente e no futuro”, “Em todos os momentos da minha vida”, “Quando estou 
feliz”, “Quando estou doente”, “A ciência na minha vida está presente a todo momento, quando entro na Internet (lan 
house), quando vou ao salão, quando rego as plantas da minha mãe e na escola quando tenho aula de ciência”,“A 
ciência está presente nos melhores momentos da minha vida, que é a hora de comer”.

2 Escolas Municipais: Albino Souza Cruz, Ciep Juscelino Kubistschek, Clotilde Guimarães, David Pérez, Ema Negrão de Lima, Oswaldo Cruz, Professora 
Maria de Cerqueira e Silva, Ruy Barbosa.
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•	 Na tecnologia. Nas palavras de um dos estudantes: “Nos telefones”, “Nas máquinas”,”No computador”, “Na TV”, 
“No Vídeo game”, “No ventilador”, “[...] graças à ciência existe ventilador.”

•	 No saneamento. Nas palavras de alguns estudantes: “No saneamento básico, na higiene, na luz, no ar, [...] e na 
nossa saúde.”. 

•	 Na qualidade de vida, na saúde. Nas palavras de um dos estudantes: “A ciência contribui muito, se não fosse ela 
estaríamos na Idade da Pedra”, “A ciência faz aprender sobre a natureza e a nossa vida. Porque sem ela nós não 
somos nada. A ciência estuda sobre os nossos corpos, por isso a gente vive sobre a ciência. Ela dá ar, água e alimento 
para a gente sobreviver [...], já imaginou a gente sem a ciência? [...] a gente tem que agradecer por a gente ter uma 
vida assim boa. Por isso nós temos que respeitar a natureza, os animais e os nossos corpos.”, “É um passo para uma 
vida melhor com cada um fazendo a sua parte”.

Questão 2:  Como a ciência produzida pela Fiocruz pode ajudar a melhorar a vida em Manguinhos? 

•	 “Na comunidade onde moro a ciência pode ajudar colocando cursos e trabalho meio período porque lá a gente já tem 
a Fundação Oswaldo Cruz, e poderia colocar mais coisas lá para ajudar nossa comunidade”

•	 “Acabando com os lixos que os outros jogam na rua, colocando uma lixeira perto da onde você mora, se não, assim, 
a gente nunca vai pra frente” 

•	 “A ciência pode ajudar a acabar com a violência, com os abusos de adolescentes e acabar com as pessoas que 
moram nas ruas e etc...”

•	 “Pode ajudar de várias formas: por exemplo, onde moro vejo bastante adolescente grávida, a ciência nesse caso pode 
ajudar bastante [sic] pessoas, tipo, essas pessoas convivendo com a ciência ia diminuir bastante isso. As pessoas 
conforme sabendo como a vida é importante vão dar mais valor ‘a saúde.”

•	 “A ciência pode ajudar descobrindo novas curas sobre as doenças”
•	 “A ciência pode ajudar meu bairro ensinando como se prevenir contra doenças contagiosas e até doenças que podem 

levar a morte”
•	 “Ajudando a preservar o meio ambiente de onde vivemos. Como não matar as árvores e não sujar as ruas.”
•	 “Pode nos ajudar a melhorar a organização da nossa rua, e das nossas casas”
•	 “Ela não depende só de mim, porém acho que podia parar de fabricar armas para acabar com a violência”
•	 “Pode ajudar a melhorar o saneamento básico. Principalmente na rua onde moro, os esgotos estão todos entupidos, 

fica um mal cheiro muito forte.”
•	 “A ciência pode ajudar nos postos de saúde. Ela pode ajudar também criando uma substância química para ajudar os viciados 

em drogas”
•	 “A ciência pode ajudar tirando a poluição do planeta e modificando a nossa convivência com um ar sem poluição para 

as pessoas.”
•	 “Com mais medicamentos e postos de saúde e mais médicos estudados.”
•	 “Mais lan houses, reflorestamento e mais acesso livre à Fundação Oswaldo Cruz.”
•	 “Melhorar mais, fazendo tecnologias novas e melhores projetos na vida de todos os cidadãos, não só nos lugares onde 

eu vivo e sim em todo o país.”
•	 “Eu acho que através dos projetos realizados pelo governo para melhorar o meio de convívio da população...”
•	 “Fazendo projetos sociais, esportes para as crianças, cursos e outros que venham melhorar e a ciência venha nos ajudar.”
•	 “Ter mais hospitais, mais trabalho para o povo, ter mais casas, ter mais policiais e mais segurança para as pessoas cidadãs.”
•	 “Se todos colaborarem a mudar a comunidade. Parar com as maldades, ajudar quem ajuda.”.
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•	 “Acabando com a poluição, com as drogas, com a violência, com os desmatamentos, com a fome, com o desemprego 
e principalmente com o tráfico, com o cigarro e com a bebida.”

•	 “[...]Tirar as pessoas que vivem na rua.”
•	 “Mostrando às pessoas o seu trabalho e mostrando o quanto a ciência é importante m nossa vida.”
•	 “Fazendo uma coisa impossível, acabando com o aquecimento global.”

Vimos que as respostas da maior parte dos estudantes indicaram que eles entendem que é grande a presença da ciência 
em suas vidas, principalmente por meio de alguns produtos tecnológicos. Para a maioria dos estudantes, a ciência está em 
tudo e pode tudo. Pode, inclusive, fazer milagres, que é como entendemos a última frase citada acima. A exceção a essa regra 
foram as seguintes respostas à primeira questão: 

•	 “Na poluição e na desordem do mundo.”
•	 “A ciência está presente na minha vida? Sei lá. Eu não vejo nada em mim e nada de ciência [...]. Mas pode mudar um 

dia que a ciência estará presente na minha vida.”

Em relação a uma visão crítica em relação à presença da ciência na vida de comunidades como a de Manguinhos, 
destacamos as respostas de um estudante de 15 anos que preencheu a sua ficha da seguinte forma: 

Local onde vive: “Realidade alternativa”

1) Como a ciência está presente na sua vida?  
“Eu tenho um livro empoeirado de ciências na casa do meu amigo”.
2) Como a ciência produzida pela Fiocruz pode ajudar a melhorar a vida em Manguinhos? 

“Não existe ciência nessa realidade alternativa”.

Analisando as respostas desse jovem interpretamos o recado dele para a Fiocruz da seguinte forma: “Vocês não fazem 
idéia do que é essa realidade na qual vivemos aqui e não vão conseguir saber se ficarem aí de longe passando um questionário 
para os moradores desse lugar. Vocês podem saber muito de ciência, mas quem entende da realidade de Manguinhos é quem 
vive essa ‘realidade alternativa’. Então, se quiserem mesmo que a ciência ajude a melhorar a vida em Manguinhos, vocês 
precisam ver mais de perto como é a vida por aqui”. 

Com esse recado, o estudante conseguiu o seu objetivo de passar para a Fiocruz uma visão crítica sobre as questões 
que propomos. As suas refletidas, sintéticas e precisas palavras provocaram o aprofundamento da discussão em diversas 
reuniões realizadas na Fiocruz em 2009 durante o processo de construção do trabalho de “co-laboração” entre o Museu 
da Vida e escolas de Manguinhos. Mas a reflexão provocada por esse jovem estudante é algo que faz parte da história 
da própria Fiocruz, porque já há muito tempo nessa instituição existem pesquisadores que estão em contato direto com a 
‘realidade alternativa’ de Manguinhos e de outros territórios semelhantes. 

Um dos nossos cientistas que se destacam no que diz respeito a esse tema foi um dos que atenderam ao nosso pedido 
de que respondesse a uma questão para nos ajudar a selecionar na Fiocruz publicações e outros materiais para entregar às 
escolas como fonte de estudos sobre o papel da ciência para a produção da saúde em Manguinhos. Reproduzimos abaixo 
a importantíssima contribuição do professor Dr. Victor Vincent Valla que respondeu da seguinte forma a pergunta: Como a 
ciência produzida pela Fiocruz pode contribuir para melhorar a vida em Manguinhos? Exemplifique com conhecimentos 
produzidos pela Unidade da FIOCRUZ na qual você trabalha.
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“Leonardo Boff, no prefácio do livro ‘O índio que vive em mim’ escreve: ‘Há intelectuais que têm procurado se 
inserir em meios populares, utilizando o diálogo e a interação com a cultura dos sem posses em um caminho 
de idas e voltas de trocas de saber – saber acadêmico e saber popular, tendo como objetivo esboçar um sonho 
de democracia popular social ‘ (p.8). Cabe neste sentido a produção do Relatório sobre as Condições de Vida da 
população da Região da Leopoldina, Rio de Janeiro, na Ouvidoria Coletiva.”26/09/2009

 
Com essas sábias palavras, esse eterno servidor público que dedicou não só o seu trabalho, mas também a sua vida 

para promover o diálogo entre cientistas e as classes populares para a produção da saúde em territórios onde vivem os “sem 
posses”, nos orientou que entregássemos para as escolas o Relatório da Pesquisa: Vigilância Civil da Saúde na Atenção Básica 
- Uma Proposta de Ouvidoria Coletiva na Ap 3.1, Rio de Janeiro - “Os Impasses da Pobreza Absoluta”, 2005.

Esse relatório traz uma contribuição muito importante para que se possa compreender efetivamente o que vem a ser a tal 
‘realidade alternativa’ sobre a qual nos alertou o jovem estudante que citamos anteriormente. Entregamos uma cópia desse 
relatório e da ficha preenchida pelo professor Victor Valla para cada uma das escolas participantes do projeto “Tecendo Redes 
por um Planeta Terra Saudável/Polo Manguinhos”. Além disso, foi o conteúdo desse relatório que nos inspirou na seleção dos 
temas que deveriam compor as cartas do jogo “Unidos para produzir um lugar saudável”.  

Construímos a proposta do “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável/Polo Manguinhos” de 2009 a partir da reflexão 
sobre as respostas que alunos das escolas públicas municipais e cientistas e técnicos da Fiocruz deram para as nossas 
questões. Para problematizar a visão da maioria desses estudantes, que supervalorizou o papel da ciência e da Fiocruz na 
resolução dos problemas socioambientais que afetam a saúde em Manguinhos, um grupo de profissionais do Espaço Passado 
e Presente do Museu da Vida elaborou a atividade “Trocando cartas entre o passado e o presente e o futuro”. 

Nas escolas, os estudantes foram divididos em grupos e cada grupo representava uma cor. Na visita ao Museu da Vida, 
ao chegar ao Castelo Mourisco, cada grupo recebeu a tarefa de procurar uma carta da cor que ele representava. As cartas 
estavam escondidas em uma das salas de exposição e simulavam cartas escritas por crianças e jovens do inicio do século 
XX relatando casos de doenças vivenciadas por elas, seus familiares ou amigos. Ao final de cada carta, existia uma questão 
da criança do passado para o grupo que lia a carta no presente. Para responder a essas questões, as crianças e jovens do 
presente buscavam dicas nos painéis das exposições sobre os trabalhos realizados por Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas. 
Ao final da atividade os grupos, em uma grande roda, falavam sobre o conteúdo das suas cartas e sobre as respostas que 
construíram para as perguntas que elas traziam.

O conteúdo dessas cartas foi selecionado de forma a provocar a discussão sobre a situação da saúde pública no Brasil no 
inicio do século XX e sobre as políticas públicas adotadas na área, buscando com isso a explicitar os determinantes sociais da 
saúde e a necessidade da participação dos cidadãos para o desenvolvimento de políticas publica de saúde. Reproduzimos a 
seguir uma dessas cartas para facilitar o entendimento da proposta da atividade: 

Carta 4
Gamboa, 5 de Novembro de 1904
Meus queridos colegas,
Fui ao mercado, quando vi o desenho no jornal O Malho, com vários ratos e lixos.
Ouvi dizer que o lixo traz ratos e mosquitos. Mas será que é verdade?
Aqui em casa tem muitos ratos. Eu e meu irmão brincamos com eles. Meu irmão está cheio de feridas abertas pelo corpo. 
Ele está com medo de morrer! O médico disse que é uma tal de Peste Bu-bô-ni-ca! Mas o que eu posso fazer para ajudar 
meu irmão? Também antes de entrar no mercado vi uma coisa  muito, mas muito estranha. Um moço bem simples 
vendendo ratos a um moço fardado.
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Eu já vi venderem de tudo! Meu pai é mascate, um comerciante. Mas ratos?! 
Quando cheguei em casa contei ao meu pai Mustafá, que teve uma ótima idéia. Resolveu criar ratos no quintal.
Mas será que os ratos são perigosos?
Eles trazem alguma doença?                                                                      
                                                                                                                                                    Assinado: Pepe.

Após a leitura dessas cartas, discutíamos com os estudantes questões como, por exemplo: basta os cientistas descobrirem 
as causas das doenças para que elas sejam erradicadas?  Será que as políticas públicas de saúde devem ser construídas 
apenas por cientistas? Uma pessoa pobre, como o vendedor de ratos sobre o qual Pepe fala na carta, que conhece bem melhor 
que os cientistas a vida daqueles que convivem com os ratos, não teria percebido mais rapidamente que não ia dar certo essa 
história de o governo comprar ratos para tentar controlar a peste bubônica? Então, para resolver os problemas de saúde pública 
basta contar com o trabalho dos cientistas e do governo ou é necessário que todos nós, cidadãos, participemos da construção 
da saúde nos lugares onde vivemos, no nosso país e no mundo?

Ao final da visita ao Museu da Vida, os estudantes eram desafiados com a seguinte proposta: “que tal vocês levarem para a 
escola essa caixa com materiais para pesquisas? E, depois de explorá-lo, escreverem cartas para as crianças do futuro falando 
sobre como é hoje a vida em Manguinhos e como vocês imaginam que ela será no futuro se a ciência produzida pela Fiocruz 
ajudar a melhorar a vida nesse lugar? Se vocês toparem, guardaremos essas cartas para no futuro fazermos uma exposição 
no Museu da Vida e aí vocês poderão voltar aqui para visitar com as suas famílias”. 

Em outubro de 2009 fizemos uma primeira exposição das cartas que esses estudantes produziram. Essas cartas trazem 
um conteúdo muito revelador sobre a visão dessas crianças e jovens sobre o seu presente e o seu futuro. Reproduziremos a 
seguir dois exemplos desse rico material.

Amigos do futuro, aqui em Manguinhos é muito violento, tem muitas doenças como a gripe suína e também como a dengue. 
Você pode evitar não botando a boca na garrafa do outro e não compartilhando toalhas e roupas.
Hoje em Manguinhos é muito violento, muitas crianças sendo seqüestradas e mortas, deixando famílias tristes, preocupadas 
porque não estão em mãos certas e homens que são suspeitos de maldade, mas se cada um fazer [sic] sua parte estará 
ajudando muito o nosso mundo. E.M Ema Negrão de Lima, (19/11/2009)
Olá crianças ou adolescentes do futuro! 
Há alguns meses ocorreu um fato muito triste: houve uma guerra muito desastrosa onde moro. Pessoas ficaram feridas, 
sem poder sair ou voltar de casa. Espero que no futuro nada disso aconteça e vocês não tenham que passar o que eu 
passo. Se por acaso estiverem em uma situação como essa, tentem se proteger o máximo que puderem. Faço um pedido 
a vocês: por favor, estudem, ajudem o próximo, nós aqui estamos lutando a cada dia por um mundo melhor e, se nós 
falharmos, eu peço a vocês que não desistam nunca de seus sonhos. Vamos nos ajudar, e ajudar o mundo porque o mundo 
precisa de nós (Janine Diniz, E.M. Ruy Barbosa, 09/10/2009).

Querido amiguinho do futuro espero que você goste de minha cartinha e quero dizer que o futuro de vocês seja melhor que 
o meu porque o meu não é bom, mas é bem ruim! Espero que você goste de minha cartinha e que vocês façam o mundo 
de vocês um paraíso, bem melhor que o meu e que vocês sejam muito felizes (E.M. Albino de Souza Cruz, 05/10/2009). 
Aqui onde eu moro, às vezes da tiroteio entre traficantes e policiais, tem muitos pontos de tráfico, e nos rios, quando chove, 
aquele cheiro de ratos mortos sobe ao ar, ar poluído do meio ambiente. Aqui onde eu moro até crianças consomem drogas, 
sem falar que as chances de brincar na rua é de 0,1%. Buracos sem tampas, motos para lá e para cá e gente passando a 
toda hora, resumindo nunca dá para brincar (Aluno da E. M Professora Maria de Cerqueira e Silva, 18/11/2009).
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Essas cartas explicitam um pouco do que é a realidade de Manguinhos hoje e revelam que entre esses estudantes a falta 
de expectativas em relação ao futuro se confunde com a esperança de que no futuro a vida pode ser melhor do que é hoje, pelo 
menos para as crianças do futuro. Esses são apenas três exemplos de conteúdos extremamente significativos que compõem o 
conjunto de cartas que essas crianças e jovens produziram. O que fazer com todo esse importante material? Como utilizar isso 
de forma a contribuir nos processos de produção social da saúde hoje em Manguinhos e em territórios semelhantes a esse? 

Bem, um dos desdobramentos que decidimos dar a essas produções foi utilizá-las na construção de uma nova versão 
do jogo “Unidos para construir um mundo melhor”. A reflexão coletiva sobre os temas propostos acima, oficinas e reuniões 
realizadas com estudantes, professores da Rede Pública Municipal de Ensino do RJ, profissionais do Museu da Vida, Casa 
de Oswaldo Cruz, de outras unidades da Fiocruz e do Programa de Saúde na Escola e na Creche do RJ (PSE - RJ) foram 
fundamentais para a definição dos conteúdos das cartas do jogo “Unidos para produzir um lugar saudável”. Ao reconhecer 
a importância desse coletivo, esperamos estimular outros grupos a experimentarem a vivência desse produtivo, rico, belo, 
humanizante, imprescindível e saudável processo de trabalho colaborativo.

Essa nova versão do jogo, além de trazer um histórico do processo coletivo de sua produção, é acompanhada por um livro 
no qual disponibilizamos uma síntese de nossos estudos que traz a essência da base teórica necessária a uma apropriação 
crítica e criativa desse material.
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Descrição e dinâmica do jogo 
“Unidos para produzir um lugar saudável”3

“Unidos para produzir um lugar saudável” é um jogo cooperativo que utiliza o seguinte tabuleiro: 

Como é um jogo cooperativo, existe apenas um marcador de posição, que é utilizado por todos os componentes do grupo. 
Cada jogador tem a sua vez de lançar o dado e anda o número de casas que for sorteado neste. O jogador retira uma carta 
da cor da casa na qual se posicionar o marcador e a lê para o grupo realizar coletivamente a tarefa numa luta contra o 
tempo. Além do tabuleiro, o jogo é composto também por um painel cortado em pedaços em forma de quebra-cabeça. Cada 
peça desse painel tem uma ou mais palavras escritas. De um lado da peça essa palavra representa um aspecto negativo da 
realidade e do outro seu oposto. 

Nesse jogo não existe competição entre os jogadores, todos jogam unidos contra o tempo. O grupo tem 50 minutos para virar 
as peças do painel do lado negativo para o lado positivo. A cada desafio vencido, o grupo ganha o direito de virar o lado de uma 
das peças. O grupo vence o jogo quando consegue virar o lado de todas as peças do painel dentro do tempo predeterminado. 
Desse modo, para atingir o objetivo do jogo, o grupo trabalha de forma cooperativa numa competição contra o tempo, ou seja, 
o inimigo não são as pessoas e sim o pouco tempo que se tem para resolver coletivamente os problemas.

Esse jogo simula, portanto, a situação de luta contra o tempo que, na vida real, precisa ser enfrentada para que possam 
ser solucionados os problemas socioambientais que caracterizam a realidade atual. Alguns exemplos desses problemas estão 
explicitados nas palavras que estão expressas no lado negativo do painel que reproduziremos a seguir. 

3 Uma explicação mais detalhada sobre a dinâmica e as regras do jogo estão no “Livreto de regras e respostas” que segue encartado neste Livro-
jogo: O trabalho cooperativo no jogo da produção social da saúde”
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Painel – lado negativo

Painel – lado positivo
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Mas, para ganhar o jogo, um grupo não pode trabalhar de forma isolada porque o seu painel só fica completamente positivo 
quando todos os outros grupos também conseguem virar o lado de todas as peças do lado negativo nas quais existem palavras 
escritas. Cada peça do desenho central do painel tem o número de um grupo e só pode ser virada quando esse grupo terminar 
de virar todas as peças que ficam nas margens do desenho. Isso significa que a vitória nesse jogo depende da união de todos 
os grupos para vencer a luta contra o tempo. 

Reproduzimos a seguir o lado positivo do painel. No centro do painel, tem uma frase do Paulo Freire que os grupos ganham 
de presente pelo sucesso na luta contra o tempo quando terminam de virar o lado de todas as peças. Essa frase é lida ao 
final da atividade e, a partir dela, pode-se fazer importantes reflexões sobre o que é possível e necessário fazer para a 
transformação da realidade.

As palavras escritas no painel acima apresentam uma síntese do que estudantes das escolas de Manguinhos, participantes 
do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” em 2010, responderam as sequintes questões: “Como é hoje?” e “ 
Como você gostaria que fosse?” propostas na seguinte ficha: 

PLANETA TERRA
(ambiente físico e social)

BRASIL
(ambiente físico e social)

LOCAL ONDE MORA
(ambiente físico e social)

Como é hoje?

   

Por que é assim?

Como você gostaria
que fosse?

O que é preciso fazer para 
transformar a realidade que 
existe hoje naquela que você 
gostaria  que existisse?

Como a cooperação entre 
Museu da Vida/COC/Fiocruz 
e sua escola pode contribuir 
para modificar a realidade 
atual?

As respostas que os estudantes deram a essa ficha em 2010 confirmam as tendências que já tínhamos observado em 
consultas anteriores. No que se refere à realidade local, as palavras que mais se repetem em praticamente nas respostas de todos 
os estudantes são: violência/crime/drogas/tiroteio/brigas e lixo/sujeira/valão/rio poluído. Em relação ao Brasil, os estudantes 
repetidamente se manifestaram contra a desigualdade social, a violência, o desemprego e a corrupção na política. Já no que diz 
respeito ao planeta, a atenção dos estudantes em sua maioria está focada em problemas como desmatamento e poluição. 

Os desafios que devem ser vencidos pelos grupos durante o jogo compõem 6 tipos de cartas com origens, objetivos e 
tarefas diferenciadas e complementares. As cartas brancas foram elaboradas utilizando-se conteúdos de diversos textos. Um 
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deles foi o livro História de Pessoas e Lugares: Memórias das Comunidades de Manguinhos (Fernandes & Costa, 2009), um 
relatório de pesquisa sobre o processo de implantação do Programa de Aceleração do Crescimento em Manguinhos: “Trocando 
o Pneu com o Carro Andando: Uma etnografia do processo de intervenção do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
no Complexo de Manguinhos” (Freire & Souza, 2010). Outro foi o relatório da pesquisa “Vigilância Civil da Saúde na Atenção 
Básica - Uma Proposta de Ouvidoria Coletiva na Ap 3.1, Rio de Janeiro - “Os Impasses da Pobreza Absoluta” (VALLA, 2005). 
Todos esses textos são produtos de pesquisas realizadas pela Fiocruz que buscam subsidiar a reflexão sobre a saúde em 
territórios socialmente vulnerabilizados. Os desafios propostos nas cartas brancas provocam reflexões sobre a História e 
a Saúde em Manguinhos e adjacências. A partir das respostas que os grupos registram por escrito nas fichas do jogo, os 
jogadores fornecem dados importantes para as ações e reflexões sobre a saúde nessas regiões onde vivem essas pessoas. 
Dessa forma, as cartas brancas do jogo é uma função importante para trabalhos de divulgação científica que tenham o objetivo 
de se inserir em ações de popularização da ciência.

As cartas de cor vermelha e laranja apresentam textos compostos a partir de frases extraídas de cartas, dentro do contexto 
de um trabalho colaborativo entre o Museu da Vida/COC/Fiocruz e escolas municipais de seu entorno. Nelas, crianças e 
adolescentes do presente escrevem para as crianças do futuro. Os textos que compõe as cartas vermelhas são afirmações que 
correspondem a aspectos positivos (sorte) ou negativos (azar) da realidade de vida local/global de Manguinhos. As cartas laranja 
desafiam os jogadores a refletirem sobre a relação entre as escolas públicas de Manguinhos e os problemas socioambientais 
vividos nesse território. Ao reproduzir a voz desses estudantes sobre a realidade local/global, a visão e as expectativas deles 
sobre a vida, essas cartas trazem para o jogo a possibilidade de construção de um diálogo mais aprofundado sobre o papel da 
ciência e da escola para a construção de conhecimentos que permitam compreender as causas, conseqüências e possíveis 
soluções para os problemas socioambientais que afetam a qualidade de vida nos territórios onde eles vivem. Embora não 
suficiente, essa é uma condição necessária para o processo de transformação da realidade de vida desses estudantes. Esse 
diálogo é complementado com as cartas azuis, compostas por informações relativas aos problemas socioambientais que 
afetam a vida no planeta Terra como um todo e, de forma mais contundente, de regiões como Manguinhos. 

A proposta das cartas azuis é provocar a discussão sobre os problemas socioambientais mais significativos para a saúde 
na região onde a escola se localiza, mas, a título de exemplo, esse jogo reproduz algumas das cartas azuis do jogo “Unidos 
para construir um mundo melhor”. Essas cartas tratam do problema da escassez de água potável e poluição da água. Cada 
uma das cartas traz um pequeno texto e uma pergunta que se referem à contribuição específica de uma determinada disciplina 
escolar para pensar o problema em discussão. Além disso, existe a carta azul que se refere especificamente aos aspectos do 
campo ético-político. Categorizamos essa última carta azul como “transdisciplinar”, porque seus conteúdos estão para além 
dos limites das disciplinas escolares. Assim, as cartas azuis podem contribuir para a realização de um trabalho mais integrado 
dentro da escola e entre essa e outras instituições.

Outra possibilidade em relação às cartas azuis é de que sejam utilizadas como ferramentas para a concretização de ações 
educativas no contexto de atividades intersetoriais. Isso pode ser feito trocando-se as especificidades das cartas. Em lugar 
de tratar das disciplinas escolares, cada carta pode se referir a contribuição específica que determinado grupo social ou 
profissional pode oferecer, de forma mais competente que os outros devido às suas especificidades, para a discussão sobre as 
causas, consequências e possíveis soluções do problema que está sendo alvo do debate do grupo. 

As cartas amarelas trazem afirmações e questões sobre museus de um modo geral e algumas específicas sobre o Museu 
da Vida/COC/Fiocruz. O objetivo dessas cartas é o de despertar a curiosidade dos estudantes sobre esse tipo de espaço 
educativo para que eles sejam provocados a visitá-los e a buscarem usufruir do que essas instituições podem oferecer para 
motivá-los a ampliar a sua cultura especialmente no que concerne a temas que são fundamentais para a vida e a saúde. 

As cartas verdes trazem informações importantes para discutir sobre a relação entre cidadania e saúde. Seu objetivo é 
provocar o diálogo e reflexões sobre temas necessários para uma atuação cidadã nos processos sociais de produção da saúde. 
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O jogo “Unidos para construir um mundo melhor”: 
uma reflexão sobre a prática

 
O jogo “Unidos para construir um mundo melhor” foi construído a partir de um trabalho colaborativo que envolveu 

principalmente um grupo de seis estudantes do último ano do Ensino Fundamental (14 a 16 anos) da Escola Municipal Orsina 
da Fonseca e professores desta unidade escolar. Esse jogo já foi publicado duas vezes. Foram publicações de pequenas 
tiragens para serem utilizadas em projetos específicos. Mas, em cada uma dessas publicações, o jogo foi acompanhado por um 
livreto que apresenta a história da construção desse trabalho. É uma longa e rica história que, infelizmente, não será possível 
reproduzir aqui. Nesse item optamos por socializar algumas reflexões feitas no processo produção e utilização desse jogo.  

A primeira versão do jogo “Unidos para construir um mundo melhor” existe desde 1998. Nos seus 13 anos de história 
foram realizadas com esse jogo inúmeras oficinas e cursos com estudantes cursando desde o ensino fundamental até a 
pós-graduação, com educadores dos diversos níveis de ensino e da educação não formal, além de outros grupos sociais 
e profissionais. Em todas essas ocasiões, aconteceram importantes e instigantes discussões sobre as diversas questões 
propostas no jogo e outras que surgiram a partir dessas. Infelizmente, essas discussões não foram registradas e por isso será 
possível socializar aqui apenas alguns fragmentos dessas experiências.

Na versão inicial do jogo, a ficha abaixo foi preenchida por estudantes de escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do 
RJ pertencentes a 2ª. Coordenadoria Regional de Educação. Participaram estudantes de todas as séries do Ensino Fundamental 
numa faixa etária aproximadamente de 4 até 16 anos. Os que não sabiam escrever desenhavam e/ou a professora escrevia 
um texto coletivo construído pela turma. Tabulamos as respostas enviadas por 24 escolas da região da Grande Tijuca e uma 
da Zona Sul. Como na ficha existia a pergunta: “O que a escola pode fazer para ajudar a mudar?”, duas crianças resolveram 
fizeram denuncias de maus tratos dos pais em relação a elas e pediram socorro escrevendo a frase: “Por favor, nos ajude”. 

Vimos, então, que essa pergunta dava margem para iludir as crianças sobre as possibilidades de que as escolas dispõem 
para resolver os problemas que afetam as suas vidas. Essa observação nos fez substituir essa pergunta pelas seguintes: “O 
que precisa ser feito para mudar esta realidade?” e, em uma quarta coluna, “O que é preciso saber para realizar estas ações?”. 
A justificativa para tal mudança é a de que a escola pode não conseguir realizar todas as ações imaginadas (até porque 
muitas vezes estas ações não são compatíveis com a função social da escola), mas certamente essa instituição pode ajudar a 
construir conhecimentos que contribuem para a compreensão das causas, conseqüências e possíveis soluções dos problemas. 
Esse processo de construção de conhecimento faz parte da transformação da realidade.

O PLANETA O BRASIL O LUGAR ONDE
 VOCÊ MORA

A ESCOLA

Como é hoje?
   

Como você gostaria que fosse?

O que precisa ser feito para mudar 
a realidade?

O que é preciso seber para realizar 
estas ações?
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Nas respostas que os estudantes deram na ficha acima foram evidenciados grandes e complexos problemas, mas também 
foi possível observar que essas crianças e jovens conseguem imaginar formas de enfrentamento desses problemas. Os 
resultados dessa reflexão feita pelos estudantes são riquíssimos porque trazem importantes elementos para que sejam 
estabelecidos nexos entre a visão que esses estudantes têm em relação a sua realidade vida, as expectativas que têm em 
relação a esta e os conhecimentos dos quais eles precisam se apropriar para ampliar a compreensão que possuem sobre essa 
realidade e as opções que lhes são disponíveis para atuarem nos processos sociais de transformação desta.

Outro destaque importante a ser feito quanto ao histórico desse jogo é a riqueza das discussões, reflexões 
e desdobramentos provocados nas oficinas, nas reuniões e nos cursos em que foi utilizado. Um bom exemplo disso 
aconteceu no trabalho realizado com a equipe de professores de Sociologia do Colégio Pedro II nos anos entre 2005 e 2006. 
Destacamos a seguir algumas importantes reflexões feitas pelos professores nos debates realizados durante a primeira 
oficina que realizamos com o jogo. 

Ao concluir a transformação do painel do jogo o grupo avaliou 

É impossível construir um mundo melhor a partir do modelo econômico atual, que estimula o consumo em níveis 
inviáveis para a sustentabilidade ambiental. Deveríamos ter uma sociedade sem classes baseada no respeito às 
diferenças, com uma visão ecológica, planetária e o exercício de uma cidadania participativa e ativa. É sempre 
bom um pouco de utopia....

Em relação à distância entre o mundo real e o representado no painel do jogo, o grupo afirmou 

Estamos muito distante, principalmente quando percebemos que quem constrói a agenda econômica atual são 
os mais interessados na manutenção das desigualdades presentes na sociedade contemporânea. O mundo 
baseia sua organização na competição e no individualismo exacerbado, e, cada vez mais, estimula a competição 
em detrimento da cooperação entre os indivíduos. [...]

No que diz respeito ao papel da educação e em particular do ensino de Sociologia o grupo fez a seguinte reflexão

Utilizar a nossa atividade profissional para construir, principalmente entre os jovens, uma mentalidade que 
valorize a cooperação, a solidariedade e o respeito às diferenças. Levar nosso aluno a ver o mundo e a sociedade 
em que vivemos e a refletir sobre eles com um outro olhar que possa apresentar alternativas a esse modelo de 
sociedade consumista e individualista. Permitir ao aluno se perceber protagonista da cena social e não mero 
objeto passivo e submisso. [...] Optamos por uma prática de constante reflexão e de construir coletivamente as 
respostas ou propostas de respostas, respeitando as diferenças.

Em relação à avaliação do jogo em si o grupo considerou que 

O jogo é muito bom. Apresenta uma proposta interessante, ao privilegiar a cooperação entre os jogadores como um 
instrumento no mecanismo do processo de socialização, apontando a importância do indivíduo para construção e 
modificação da sociedade. Pode contribuir com a reflexão crítica dos alunos sobre a sua posição em uma “sociedade 
global”. É trabalho de integração e cooperação dos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem. É, 
principalmente, um estímulo ao debate, ao diálogo entre os colegas e entre alunos e professores. Atende a minha 
maior dificuldade: mostrar para os alunos a importância dos debates, das conversas e, dos conceitos das reflexões 
estimuladas pelo professor de Sociologia.
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Para explorar um pouco mais este tema da relação entre indivíduo e sociedade, trazemos, a seguir, o depoimento de professores 

em entrevista realizada na continuidade do trabalho realizado no Colégio Pedro II:

Numa perspectiva mais ampla é a questão do individualismo. [...] você trabalha numa lógica de formiguinha e quando 
chega ali na frente (a formiguinha morre) ele entra em uma empresa e tudo o que foi feito vai se perder, porque lá dentro 
ele vai ter que competir, na medida em que não tem emprego para todo mundo [...]. A felicidade está no consumo que é 
individual. E a empresa tem que competir. E o cara que está lá dentro precisa ajudar nisso. (informação verbal)

Essa análise traz a necessidade de ressaltarmos que o tão repetido lema do “cada-um-fazer-a-sua-parte” não significa 
apenas o indivíduo tomar determinadas atitudes na dimensão particular de sua vida: é preciso também ter uma participação 
política na vida da sociedade. Tal indissociação entre indivíduo e sociedade faz-se necessária a uma educação que pretende 
contribuir para a formação de um cidadão consciente de sua condição de “ser social” (NETTO, 2006) que deve se apropriar de 
ferramentas capazes de ampliar suas possibilidades de interferir mais efetivamente no destino da sociedade.

A discussão sobre a responsabilidade social dos indivíduos foi o tema mais presente nos debates realizados 
durante a oficina do jogo com esses professores de Sociologia. Isso levou a uma reflexão sobre a relação entre os 
problemas locais e globais. 

O jogo é excelente, pois nos leva a refletir sobre o nosso cotidiano. Interessante, pois estimula nos alunos a reflexão e a 
crítica, ao relacionar seus “mundos” cotidianos com grandes questões globais. E se torna útil para ajudar a construirmos 
uma sociedade menos desigual e com tendência a melhorar a nossa qualidade de vida. Muito bom e motivador para a 
reflexão da busca por um mundo melhor.

Acreditamos que, por serem da área de Sociologia, esses professores valorizaram no jogo o fato de abordar-se importância 
da cultura da colaboração entre os indivíduos, sem passar a visão ingênua de que essa é uma questão que se resolve apenas 
no campo da moral do indivíduo. Trata-se de uma questão muito mais ampla e que, em sua totalidade, não cabe em nenhuma 
área específica. É por isso que os professores, apesar de reconhecerem a importância que o jogo pode ter para o conteúdo 
específico da disciplina Sociologia, valorizam o fato de ser interdisciplinar. Um deles afirma que

Minha opinião é de que o “jogo” é uma excelente idéia para o trabalho pedagógico com jovens para as mais variadas 
disciplinas. Acho que o jogo trabalha formas (mais do que conteúdos) bastante desejáveis: interdisciplinaridade, trabalho em 
equipe, dinâmica na sala de aula.

Na discussão sobre esse tema da interdisciplinaridade, explicamos a esse grupo de professores que um dos objetivos 
que tínhamos ao construir o jogo era exatamente o de contribuir para evidenciar que os desafios postos pela realidade para a 
educação ser transformadora e emancipatória depende da adoção de um projeto político-pedagógico assumido por todos os 
professores, independentemente da disciplina que lecionam. Isso é representado no jogo especialmente nas cartas azuis, nas 
quais cada disciplina oferece uma contribuição específica para a reflexão sobre as causas, conseqüências e possíveis soluções 
sobre um determinado problema socioambiental local/global. Esclarecemos que essa estratégia foi utilizada com o propósito 
de evidenciar a concepção que defendemos de “educação ambiental”. Esclarecemos aos professores que, quando utilizamos o 
termo “educação ambiental”, estamos nos referindo à educação em si, e não a uma determinada área específica da educação: 
aquela que considera o seu caráter político e adota uma abordagem interdisciplinar a partir de uma problematização da 
realidade, referenciada na perspectiva histórico-crítica. 
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Quanto à contribuição que esse jogo pode oferecer para o enfrentamento de problemas que estão presentes na realidade da 
sala de aula vivenciada por esses professores, foram feitas algumas considerações das quais fazemos os seguintes destaques:

Contribui porque envolve uma dimensão lúdica. Pode tornar a aula mais atrativa, pode romper a dinâmica individualista. 
O jogo incita a discussão, ao mesmo tempo em 1que diverte (achei mesmo bastante divertido). É leve sem ser dispersivo, 
dinâmico e ao mesmo tempo denso. Gostei muito.
Pode contribuir para combater a falta de interesse e empenho que o atual modelo de educação proporciona, o que, entre 
outras coisas, pode colaborar no envolvimento dos alunos com os conteúdos disciplinares, reduzindo várias dificuldades 
como indisciplina, ausência [...] problemas de falta de motivação. É um recurso estimulante e aberto – permite a criação 
conforme as circunstâncias. Sua dinâmica torna-o cheio de possibilidades. É uma ferramenta interessante que pode ser 
ajustada a cada situação. A temática do jogo serve de estímulo ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Acho a idéia ótima. 
A utilização do jogo certamente irá motivar os alunos e auxiliar o aprendizado da Sociologia, além de estimular o ensino e 
a aprendizagem. Muito estimulante, bem concebido e rico em possibilidades. É genial!

[...] hoje, principalmente nas turmas de ensino fundamental, mas também no ensino médio, as aulas expositivas não 
mobilizam, não despertam o aluno para o conhecimento. Acredito ser uma forma de mobilizar conhecimentos, em termos 
de conteúdos e atitudes relacionados ao processo de formação de um cidadão efetivamente comprometido com o destino 
da sua sociedade, pois é um recurso mobilizador. Um jogo criativo, inteligente e que nos empolga a querer contribuir para 
mudarmos positivamente cada vez mais. Uma estratégia fantástica de mobilização. É uma abordagem mais participativa 
que provavelmente estimulará a participação dos alunos não somente nas aulas, mas na sua própria realidade, guardadas 
as necessárias adaptações a cada contexto sócio-cultural. Conscientizar os alunos sobre a preservação do local onde 
ele passa a maior parte do tempo, que é a escola e a sala de aula. Isso tudo é importante tanto para o professor, que 
desenvolve um trabalho de consciência política, quanto para o aluno, que aprende a conviver em sociedade produzindo 
proposta que melhorem a qualidade de vida para as sociedades humana. Trabalha com conceitos, como por exemplo, 
o respeito às diversidades, parte da realidade do cotidiano do professor em sala de aula (a questão do etnocentrismo 
e da diversidade cultural), questões como política ambiental, cooperação entre os povos, etc. O jogo atuaria como uma 
ferramenta complementar nos conceitos sociológicos tais como: identidade, diversidade cultural, cooperação, competição, 
etc. Contribui para consolidar a idéia da convivência social. Fornece elementos para esclarecer tal conceito, atraindo-os 
para o maior envolvimento com as temáticas sociológicas. Podemos estabelecer um nexo significativo com os saberes 
(conceitos e procedimentos metodológicos) relacionados ao campo sociológico. Além disso, ele aborda tópicos importantes 
que podem vir a ser discutidos, isto é, são elementos-chave na disciplina. É bastante interessante, pois acredito que 
a maior dificuldade do professor de Sociologia é mostrar a disciplina como um momento privilegiado de debates que 
contribuirão para a formação intelectual do aluno.

[...] principalmente a possibilidade de uma nova abordagem pedagógica e dinâmica na sala de aula, fornecendo uma 
alternativa a essa metodologia atual. A minha principal impressão sobre o jogo é a grande possibilidade de, ao mesmo 
tempo, levantar questões do dia-a-dia de maneira divertida e bem mais emocionante do ponto de vista pedagógico 
para o aprendizado do aluno e facilitação do trabalho do professor. Um jogo pedagógico. É um interessante instrumento 
didático que pode dinamizar e estimular o ensino e a aprendizagem. Enfim, nos deparamos com uma proposta 
metodológica, fundamentada e testada, capaz de trabalhar com os saberes sociológicos de uma forma inovadora, 
podendo efetivamente participar do processo (professores e alunos). Ajuda a enfrentar o problema do caráter vago e 
abstrato de certos conteúdos programáticos. Numa sociedade tecnológica “FAST” que produz e reproduz suas metas 
e modos de operar, um jogo é exatamente o que atende às expectativas dos alunos no que diz respeito a essa rapidez 
de transmissão de conhecimentos sem ser superficial. Existe uma necessidade de o professor ser extremamente 
contemporâneo em relação a sua filosofia de ensino e à realidade do aluno. Pois se pode fazer com que o aluno 
compreenda na “prática” o que teorizamos em sala de aula.
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Nesses depoimentos, percebemos que um grande desafio enfrentado hoje pelos professores é o da falta de motivação dos 
estudantes para se dedicarem aos estudos.  O grupo aponta as aulas expositivas como um elemento que contribui para essa 
desmotivação dos estudantes e, por isso, consideram que a dinâmica do jogo contribui para o enfrentamento deste problema. 

Os professores dizem também que esse jogo é “cheio de possibilidades” por ser um “recurso estimulante e aberto”, o que 
provoca um estímulo à criação. Eles consideram esse estímulo importante para um envolvimento voluntário dos estudantes em 
diferentes ações, tanto na ação educacional, estimulando o processo ensino-aprendizagem, quanto na ação política que busca 
a transformação da sociedade. Dentro dessa perspectiva, chegam a afirmar que o jogo mobiliza conhecimentos e atitudes 
voltadas para o compromisso com os destinos da sociedade e que isso “nos empolga a querer contribuir para mudarmos 
positivamente cada vez mais”

Outro aspecto citado como possibilidade é o da estrutura do jogo “permitir a criação conforme as circunstâncias”. E, nesse 
sentido, os professores ressaltam a importância de que sejam “guardadas as necessárias adaptações a cada contexto sócio-
cultural”. Consideramos que esse aspecto é fundamental para possibilitar o envolvimento efetivo do estudante, indispensável 
para promover a sua participação. 

Os professores reconhecem a importância de uma abordagem metodológica participativa para provocar o interesse dos 
estudantes. Chegam a considerar que esse aumento de interesse pode até interferir, “reduzindo várias dificuldades tais como 
indisciplina, ausência etc.”. Eles valorizam também a dimensão lúdica como estratégia para atrair os estudantes e “romper 
a dinâmica individualista”. Afirmam que “o jogo incita a discussão, ao mesmo tempo em que diverte [...]. É leve sem ser 
dispersivo; dinâmico e ao mesmo tempo denso”. Acreditamos que a densidade vem do enfrentamento da discussão dos 
graves e complexos problemas socioambientais e a leveza venha da descoberta das possibilidades da força do coletivo para 
transformar a realidade. Pensamos que essa descoberta, associada ao prazer do grupo todo, sem exclusões, em juntos vencer 
o tempo e conquistar coletivamente o objetivo é que pode tornar mais leve uma discussão tão densa. As pessoas sentem-se 
mais “poderosas”, porque percebem a força que adquirem fazendo parte de um grupo. Talvez por isso, apesar do peso dos 
problemas tratados durante o jogo, em geral quando o grupo consegue, unido, vencer o tempo, comemora com muita alegria.  

Essa é uma questão muito importante, porque mostra que para ser lúdico não é preciso deixar de ser “sério” e “profundo”, 
ou seja, deixar de discutir problemas “pesados” e difíceis da realidade − ignorar essa realidade não resolve os problemas; 
muito pelo contrário: alimenta-os−. A confusão que, em geral, existe em relação a essa questão faz com que muitas vezes 
o lúdico apareça na educação como um fim em si mesmo, e não como estratégia para o alcance de determinados objetivos 
educacionais. Outras vezes o lúdico é utilizado com objetivos educacionais muito restritos, objetivos que se restringem apenas 
ao “aprendizado” de determinados conteúdos, sem considerar o que a atividade significa em relação a metas relativas aos 
aspectos formativos da educação. 

Em relação a esses aspectos, com os professores de Sociologia não aconteceu algo comum nas oficinas do jogo. Nessas 
ocasiões, é comum ter alguém defendendo as atividades de competição para dinamizar as ações educativas. Essa defesa é feita 
a partir do seguinte argumento: “o mundo é competitivo e é preciso ensinar as pessoas a competirem para que elas sobrevivam 
nele”. Respondemos a essa argumentação afirmando que “este mundo é o que temos, mas não é o que queremos ajudar a manter, 
embora sejamos obrigados a participar desses processos de manutenção”. Argumentamos também que a escola não precisa 
realizar atividades específicas para ensinar a competir, porque na vida cotidiana obrigatoriamente todos participam de processos 
que ensinam de forma muito eficaz a competir para garantir a sobrevivência.  Além disso, a escola está inserida nesses processos 
sociais competitivos, principalmente por meio de seu currículo (o oficial e o oculto), sua participação nas avaliações do Sistema 
de Ensino e do trabalho que desenvolve para a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

Assim, aprender a competir neste mundo atual é algo muito fácil, tão fácil que existe no senso comum a noção de que 
esta competição exacerbada que está espalhada por todos os cantos desta sociedade é algo natural. A idéia é que pessoas 
“já nascem competitivas”. Não nos estenderemos aqui sobre essa discussão, mas queremos apenas relatar a seguinte 
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observação: o mais interessante é perceber que quem defende com mais vigor a naturalidade da competição é o mesmo que 
defende a utilização da estratégia da competição nas atividades educativas. Bem, se a competição é algo tão natural, para 
que dedicar tanta energia para ensinar os estudantes a competir? Não deveríamos investir mais em ensinar aquilo que é mais 
difícil de aprender “naturalmente” nas relações sociais cotidianas, ou seja, ensinar a cooperar? 

A observação feita acima não significa que criticamos a competição de uma forma generalizada, até porque sabemos bem 
o quão temos de estar preparados para competir fortemente contra os mecanismos de reprodução desta sociedade quando 
trabalhamos por sua transformação. A nossa proposta é a de que a competição não seja utilizada nas atividades educativas 
como forma de aproveitamento dos estímulos aos instintos ditos “naturais” que as pessoas têm para competir, “obrigando-as” 
a estudar algum tema não pelo interesse que tenham na realização da tarefa em si, mas para vencer o outro e conquistar um 
prêmio, mesmo que este seja apenas o sentimento de superioridade em relação ao vencido. O que nos leva a adotar essa postura 
não é simplesmente uma questão moral, como possa em algum momento parecer: a motivação é política. Consideramos que, ao 
promover esse tipo de ação educativa, contribuímos para manterem-se os processos de alienação que sustentam os processos 
de mercantilização da vida.

Percebemos que, na maioria das vezes, os educadores desenvolvem essas atividades de competição não porque acreditem 
ser necessário ensinar os estudantes a competir − em geral, este argumento é utilizado apenas para “se defender”−, e 
sim porque apostam na motivação extrínseca gerada pela competição para fazer o aluno estudar. Isso costuma ser feito sem 
muita reflexão sobre o quanto essa crença na naturalidade da competição reforça a cultura do individualismo, do “cada um 
por si” e da meritocracia que sustentam e são sustentados por uma estrutura social altamente concentradora de riquezas e 
desumanamente excludente. 

Para realizar atividades colaborativas, é preciso nadar contra a corrente de uma cultura hegemônica e, para enfrentar esse 
desafio, é necessário um processo constante de reflexão sobre a ação − algo não muito fácil no cotidiano desta sociedade e 
particularmente dentro da escola como instituição social−. Além disso, é preciso estar disposto e preparado para participar de 
forma crítica e criativa das atividades que definem o cotidiano de trabalho das escolas enquanto parte do Sistema Oficial de Ensino. 

Mas, quando realizamos essa discussão, não buscamos “condenar” os educadores que utilizam atividades de competição 
enquanto estratégia pedagógica: o que pretendemos é propor um processo de reflexão sobre a coerência entre essa estratégia 
e os objetivos que estão buscando alcançar a partir da implementação de um determinado projeto político-pedagógico (PPP). 
Entendemos que se esse projeto é o de trabalhar para a manutenção da atual estrutura da sociedade, utilizar as atividades de 
competição é a estratégia mais  coerente. 

Para concluir esta reflexão provocada pelo estimulante comentário dos professores de Sociologia sobre o jogo consideramos 
ser preciso uma ressalva. Defendemos a estratégia da cooperação nas atividades educativas como a mais apropriada para 
a implementação de um PPP emancipatório, mas não temos a ingenuidade de achar que, por si só, esta estratégia garanta a 
coerência entre os objetivos deste projeto e as ações realizadas. Do mesmo modo, não achamos que a utilização da estratégia 
da competição por si só denote incoerência com um PPP emancipatório. Pode-se muito bem utilizar uma atividade colaborativa 
para construir conhecimentos, valores e ações voltadas para a manutenção do modelo estabelecido de sociedade. Por outro lado, 
atividades de competição podem, por exemplo, ser utilizadas para provocar uma reflexão sobre a necessidade de construirmos 
conhecimentos, valores e ações que visem à transformação da estrutura desta sociedade. Uma transformação no sentido de 
tornar a sociedade mais propícia a uma “convivência social” mais digna de ser chamada de humana.

Sabemos que trabalhar com jogos cooperativos não é fácil, pois vai de encontro a valores que prevalecem na sociedade 
atual. Essa dificuldade costuma ser maior ainda nas aulas de Educação Física, pois, em geral, a sociedade valoriza muito mais 
a competição entre os jogadores do que o valor dado ao prazer de participar de uma atividade coletiva. Dessa perspectiva social 
dominante os jogos têm sido considerados como sinônimo de competição. Mas, como a realidade é dialética, é exatamente no 
campo da Educação Física que encontramos grandes contribuições para a reflexão sobre a importância da dinâmica da cooperação 
em atividades e jogos educativos. 
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Os livros do professor de educação Física Fábio Otuzi Brotto (2000; 2001) são referências importantes porque além de 
fazerem interessantes sugestões de atividades cooperativas ajudar nos processos de reflexão sobre o papel educativo destas. 
Para problematizar um pouco mais esta questão, consideramos importante afirmar que, no campo da Educação Física, existem 
atividades especiais de competição extremamente ricas para a análise da relação entre diferenças e desigualdades. São 
experiências que se fundamentam em modificações das regras dos jogos para atender a objetivos educativos. Um exemplo 
disso é um jogo de futebol no qual quem faz o gol passa para o outro time. É um tipo de atividade na qual o próprio processo 
de discussão sobre as novas regras, construídas coletivamente, possibilita a reflexão sobre as regras que mantém a atual 
dinâmica societária. 

Consideramos significativo o fato de os professores de Sociologia terem reconhecido no jogo a associação entre ludicidade, 
densidade da discussão e os valores sociais reforçados na atividade desenvolvida. Isso é importante especialmente 
por fortalecer um pressuposto básico do trabalho colaborativo que buscamos desenvolver entre o museu e a escola. Tal 
pressuposto é o compromisso de não desvincular estes três elementos. Consideramos básico esse pressuposto porque, em 
geral, a ludicidade é vista como algo que se contrapõe ao aprofundamento das discussões. 

Outro importante elemento destacado por esses professores, também pressuposto do trabalho que desenvolvemos, é a 
reflexão deles sobre relações entre a teoria e a prática ao afirmarem que o jogo “[...] atende às expectativas dos alunos no 
que diz respeito a essa rapidez de transmissão de conhecimentos, sem ser superficial”. Consideramos esse pensamento 
provocador, porque rapidez não combina muito com reflexão aprofundada, mas, ao mesmo tempo, esse discurso aponta para a 
importância de buscar um ritmo de trabalho que acompanhe o dos estudantes, para tornar possível conquistá-los e envolvê-los 
na atividade. Neste discurso, os professores afirmam que o jogo consegue promover um processo reflexivo em um ritmo que 
mantém os estudantes envolvidos.  Logicamente, uma reflexão mais aprofundada exige que, depois desse primeiro momento 
de conquista do interesse dos estudantes, aconteçam desdobramentos dessa atividade. Uma possibilidade sugerida aos 
educadores é a de utilizar o jogo para motivar os estudos dos alunos, pedindo, por exemplo, que eles leiam e discutam textos 
com os quais devem elaborar novas cartas para a atividade.  

Cabe destacar também a observação dos professores de Sociologia sobre o impacto do jogo nos estudantes em relação às 
suas possibilidades de provocar compromisso e mobilização política desses “com o destino de sua sociedade”. Os professores 
avaliaram que esta mobilização política contribui para mobilizar “conhecimentos e atitudes relacionados ao processo de 
formação de um cidadão [...]”. E foi a partir dessa idéia que essa equipe de professores criou cartas de Sociologia para o jogo 
para realizar um trabalho mais aprofundado com os estudantes em relação aos temas dessa disciplina.
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Algumas possibilidades para a utilização do jogo: 
“Unidos para produzir um lugar saudável” 

em ações de educação em saúde
O jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” pode ser utilizado como subsídio e ferramenta para provocar pesquisas, 

estudos, debates, reflexões, construção de novos conteúdos para as suas cartas e para a realização de outros trabalhos 
colaborativos, inclusive a produção de novos jogos cooperativos. Essas são apenas algumas das possibilidades de utilização 
que podem ser feitas desse jogo a partir de uma apropriação crítica e criativa sobre a fundamentação teórica e a metodologia 
de produção do jogo que apresentamos no presente texto. 

Sugerimos como primeiro passo do trabalho a realização de uma oficina na qual os educadores experimentem o jogo 
como uma atividade motivadora para o envolvimento do grupo na construção de uma proposta de ação educacional integrada 
e cooperativa desse coletivo. Uma dessas ações pode ser a realização de um estudo sobre a teoria e a metodologia que 
fundamentam o jogo “Unidos para produzir um lugar saudável”. Esse estudo amplia de forma significativa as possibilidades de 
uma apropriação crítica e criativa desse jogo como ferramenta de trabalho. O embasamento teórico e o acúmulo de reflexões 
coletivas produzidas a partir dessas ações são fundamentais para que os educadores construam, de forma mais autônoma, o 
planejamento do trabalho a ser desenvolvido com os estudantes. 

A utilização do jogo “Unidos para produzir um lugar saudável” pode se restringir a oficinas nas quais apenas se utiliza o 
jogo no formato que segue encartado no livro ou pode se desdobrar em muitas outras atividades.  Após a oficina com a versão 
atual do jogo o grupo pode, por exemplo: 

1. criar modificar peças do painel que é transformado durante o jogo;
2. criar novas cartas para este jogo;
3. atualizar os dados da realidade que constam na cartas do jogo;
4. modificar o conteúdo do jogo para adequá-lo para diversas idades;
5. utilizar a metodologia de construção desse jogo para construir outros jogos cooperativos;
6. construir jogos sobre outros temas, ou seja, que tratem não apenas da transformação do lugar onde se vive, mas de 

outras realidades (exemplo: as relações entre alunos, entre professores e alunos,  entre os responsáveis pelos alunos e os 
professores, entre professores, alunos e Direção da escola etc.);

7. elaborar, por disciplina e/ou problema, cartas para aprofundamento das discussões propostas no jogo ou outras que 
acontecerem a partir dele;

8. desdobrar os estudos e debates em atividades extra curriculares;
9. realizar trabalhos de campo e visitas a outras instituições e lugares que possam ampliar o interesse e/ou a visão e 

conhecimentos sobre os temas e problemas estudados;
10.  subsidiar processos a construção coletiva de projetos de trabalho; 
11.  favorecer a reflexão coletiva sobre o projeto político-pedagógico das escolas, museus, centros culturais, enfim, de espaços 

educativos de modo geral; 
12.  provocar e subsidiar a elaboração e o desenvolvimento de trabalhos cooperativos entre a educação formal e não formal;
13.  subsidiar trabalhos interdisciplinares e intersetoriais, especialmente os relativos a processos de prevenção e tratamento de 

doenças, promoção e produção social da saúde contribuindo para promover a reflexão coletiva sobre metodologias, papel de 
cada disciplina ou setor e outros assuntos necessários para a eficiência e eficácia dessas ações. 

Todas essas atividades − ou outras que forem construídas no processo de utilização do jogo− podem fornecer dados 
muito significativos para a reflexão sobre temas extremamente relevantes em relação aos desafios que hoje precisam ser 
enfrentados pelos campos da educação e da saúde.  Esse conjunto de dados pode ter um importante papel na realização de 
pesquisas feitas pelos próprios atores sociais envolvidos nesse trabalho. Os conhecimentos produzidos nesse processo podem 
contribuir de forma muito significativa para o aprimoramento do trabalho realizado no campo da educação em saúde.
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Considerações Finais
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Competição x Cooperação 
no jogo da produção social da saúde

Concluiremos esse texto fazendo uma reflexão sobre a contraposição político-pedagógica entre as atividades de competição 
e as de cooperação como estratégias educacionais. Consideramos que os resultados do trabalho que apresentamos nesse livro-
jogo contribuíram para reforçar a proposta de que sejam priorizadas na educação atividades fundamentadas na cooperação 
entre os participantes, em detrimento de ações baseadas na competição entre indivíduos ou entre grupos. Isso porque esses 
resultados dão sustentação teórica e prática para a defesa dessa proposta. Mas, para que toda a reflexão que fazemos possa 
ter um impacto social mais significativo, é importante fazer uma relação dela com o que está sendo realizado no campo das 
políticas públicas. 

Quando se busca realizar uma atividade para mobilizar grandes massas, o mais comum é que sejam realizadas atividades 
de competição. Esse formato é facilmente compreendido e absorvido, pois faz parte da atual dinâmica societária e da cultura 
dominante. Além disso, têm custo relativamente baixo, já que apenas um pequeno número de pessoas conquista os prêmios 
que as motivam a se envolver na competição. É nesse contexto que hoje proliferam, por exemplo, no Brasil, olimpíadas. São 
realizadas atividades do tipo nas áreas de Matemática, Física, Genética, Português, Ciências, História, Astronomia e Língua 
Portuguesa. 

Esse tipo de atividade reforça o desenvolvimento de um trabalho alienado nas escolas, porque estudantes e professores 
são estimulados a se envolver na ação, animados não pela concretização da tarefa que em si os realiza, mas sim pela 
conquista de algo externo a ela: um prêmio qualquer (desde coisas materiais até status social). Entendemos que esse tipo 
de atividade contribui para alimentar a cultura de que a competição é um valor a ser preservado e alimentado, para que os 
estudantes possam se adaptar ao sistema social vigente. Podemos ver um exemplo disso no seguinte trecho escrito por um 
grupo de professoras: 

[...] Concluindo, destacamos como resultado deste evento a motivação dos alunos na realização das atividades e a 
competição saudável entre as equipes. Ressaltamos que atividades desta natureza são importantes para desenvolver o 
raciocínio e o espírito competitivo, preparando os alunos para novos desafios em sua vida escolar, profissional e pessoal.

Propostas como essa, que promovem nas escolas competições entre os estudantes em nome de uma motivação para os 
estudos ou até como meio para “prepará-los para a vida”, muitas vezes carecem de uma reflexão sobre os impactos dessas 
estratégias na formação desses jovens como cidadãos. Em geral, essas atividades reforçam a ideologia da meritocracia, que 
alimenta o individualismo e que, por sua vez, sustenta e é sustentado pelo capitalismo, mantenedor de 2/3 da humanidade 
abaixo da linha da miséria.  

A carência de reflexão é tão significativa que leva a grandes incoerências. Por exemplo, políticas públicas que se dizem 
promotoras da “inclusão social” direcionam uma quantia significativa de recursos para esse tipo de atividade, que alimenta a 
cultura do individualismo que sustenta e é sustentada pela exclusão social característica da sociedade atual. Consideramos 
que tais políticas atrapalham a concretização de uma ação educativa efetivamente emancipatória. 

Muitas vezes essas atividades de competição são promovidas por outras instituições, empresas ou outros grupos sociais 
que têm interesse em fazer as escolas se dedicarem a algum tema específico. Conseguem essa dedicação provocando as 
pessoas pelo prêmio e não pela satisfação que elas podem conquistar ao realizarem as atividades propostas. Consideramos 
que experiências como a realizada no projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” pode contribuir para a construção 
de um outro modelo de relação com as escolas. Até porque, nesse trabalho em que o foco é a tarefa em si e não um prêmio 
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(que alguns poucos ganham, enquanto a maioria se frustra), são muito maiores as possibilidades de que exista uma relação de 
colaboração entre os participantes. E esse é um tipo de relação que pode contribuir mais efetivamente para fortalecer a auto-
estima, a autonomia e a autodeterminação necessárias a uma atuação mais ativa em atividades educacionais. Mais do que 
isso, essa colaboração entre os participantes da atividade contribui para a construção de valores necessários para as práticas 
sociais democráticas e emancipatórias. 

Vimos que, no projeto ao qual nos referimos acima, o diálogo entre museus e escolas contribuiu para conferir maior 
visibilidade à realidade da escola e da comunidade escolar. Avaliamos que falta essa voz de professores e estudantes chegar 
mais efetivamente aos formuladores das políticas públicas para que essas correspondam de forma mais efetiva ao interesse 
público. Quando isso acontecer, provavelmente serão mais abundantes os elementos para problematizar algumas das políticas 
públicas voltadas para as escolas, tais como a de melhorar o ensino de ciências a partir das Olimpíadas de Ciências. Em geral, 
esse tipo de proposição é formulada sem que, ao menos, se tenha um conhecimento mais aprofundado sobre a realidade das 
escolas e do Ensino nessas instituições. 

Para evidenciar o fato de que a nossa crítica às políticas públicas das Olimpíadas Escolares é construtiva, fazemos a 
seguir uma proposta que entendemos que pode contribuir para o ensino de ciências de forma mais coerente com o objetivo 
desenvolver uma educação que capaz de construir valores e práticas sociais que favoreçam a edificação de uma sociedade 
mais democrática e inclusiva. Existe no MEC desde 2006 um projeto, denominado “Ciências de Pés no Chão”, que consideramos 
ser uma boa alternativa às Olimpíadas Escolares. Esse projeto foi proposto pela Coordenação Geral de Educação Ambiental 
(pertencente à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), mas ainda não foi viabilizado. 

Esse projeto propõe que as escolas realizem pesquisas científicas sobre a realidade do lugar onde estão localizadas 
e que esses diagnósticos estejam todos disponibilizados via internet em uma espécie “Atlas Socioambiental do Brasil” 
produzido a partir do trabalho dos estudantes. Destacamos a seguir um trecho da proposta que possibilita uma melhor 
visualização do que se pretende: 

O projeto “Ciência de Pés no Chão” tem como objetivo levar metodologias e tecnologias inovadoras para o aprendizado de 
Ciências (ambientais e sociais) às escolas públicas brasileiras. Um foco especial do projeto é permitir com que os alunos 
coletem dados em sua região, desenvolvam estudos científicos sobre essas informações, e possam transferir seus dados 
e resultados a um servidor central. Outros alunos e escolas poderiam então acessar tais dados, criando projetos conjuntos, 
ou complementando projetos já realizados com dados de suas regiões. Todos os projetos e dados seriam georefenciados, 
ou seja, mapeados de acordo com sua localidade no Brasil. [...] Os projetos dos alunos, desenvolvidos a partir dos dados 
por eles coletados, seriam também publicados em formato de blogs, também acessíveis pela rede mundial. Portanto, não 
só os alunos estariam melhor compreendendo um problema caro à sua comunidade local (...), mas poderiam também 
entender como esse problema afeta outras partes do país. De posse dessas informações (locais e nacionais), alunos 
poderiam gerar ações concretas para a melhoria da vida na comunidade, sugerindo soluções para o poder público ou 
exigindo ações das autoridades locais [...] (Coordenação Geral de Educação Ambiental, Mimeo, 2006).

 
Esse projeto, assim como as Olimpíadas, pode envolver um grande número de escolas e de estudantes no desenvolvimento 

de um trabalho no campo da Educação em Ciências. Mas, diferentemente das Olimpíadas, as pessoas e as comunidades 
escolares se envolveriam no trabalho não para derrotarem as outras numa competição, e sim para comporem um trabalho 
coletivo. A ideia é fazer um “Atlas Socioambiental do Brasil” construído a partir das perspectivas, conhecimentos e saberes 
de quem vive nas diferentes regiões do país. Certamente, esse atlas pode fornecer dados importantes para a construção de 
políticas públicas para diversas áreas.  

Não será necessário premiar alguns em detrimento da maioria que perde na competição. Todos os participantes ganham, 
porque o atlas é um produto do trabalho de todos. Assim, a motivação não vem do prêmio, e sim da satisfação de ter o 
trabalho concluído e ter feito efetivamente parte dele. Além desse auto-reconhecimento no trabalho realizado, as pessoas se 
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sentem motivadas a participar das atividades pelo que essas conseguem despertar de curiosidade, de inquietação, questões 
desafiadoras etc. Outro fator motivador é a possibilidade de contribuir com o seu ponto de vista e trabalho para evidenciar os 
problemas socioambientais (locais/nacionais) que serão apresentados no atlas. Motivação que vem da sensação de participar 
de algo que pode contribuir para a resolução dos problemas, ou seja, o prazer de fazer parte de algo socialmente relevante. 

Entendemos que esse tipo de resultado é mais coerente com o objetivo de promover a “inclusão social”. Portanto, avaliamos 
que os recursos públicos para investimento em políticas de “inclusão social” seriam mais bem aplicados em projetos como 
esse ou em outros que possam ser criados por um trabalho colaborativo entre os diferentes setores do MEC, por exemplo, 
entre a Secretaria de Educação Básica Coordenação Geral de Educação Ambiental da SECAD, equipe responsável pelo projeto 
“Ciência de Pés no Chão”. 

Essa ampliação do diálogo entre os diversos setores do MEC e desses com as escolas pode contribuir para que as políticas 
públicas sejam mais efetivas para a melhoria do ensino de ciências e das demais disciplinas escolares. Pensamos assim 
porque acreditamos que propostas como a que fazemos acima pode contribuir para fornecer maior visibilidade à realidade 
vivenciada pelas escolas e ampliar as possibilidades das vozes de professores e estudantes alcançarem os responsáveis pela 
formulação de políticas públicas que definem o cotidiano do trabalho das escolas públicas. Além disso, propomos que o livro-
jogo “O trabalho cooperativo no jogo da produção social da saúde” seja utilizado como uma das ferramentas a serem utilizadas 
nos processos de investigação sobre a realidade que as escolas teriam de realizar para a construção dos conteúdos do “Atlas 
Socioambiental do Brasil”. 

Concluímos esse texto afirmando que, embora nos dediquemos à construção de um trabalho que valoriza os campos da 
“popularização da ciência” e o da “educação ambiental”, um dos objetivos de nossa reflexão é o de problematizar conceitos 
e estratégias teórico-metodológicas referentes a ações desenvolvidas nesses dois campos. Entendemos que contribuímos 
para essa problematização a partir do momento em que definimos como foco do nosso trabalho o referencial teórico-
metodológico que adotamos, e não simplesmente os temas trabalhados (“meio ambiente” ou “conhecimentos científicos”). 
Dessa forma, o que efetivamente deu a direção e orientou o sentido do trabalho realizado e a reflexão que fazemos sobre 
ele foram seus princípios político-pedagógicos, o que inclui uma proposta metodológica de construção de conhecimentos a 
partir da problematização da realidade vivida pelos estudantes.

Com isso, esperamos ter contribuído para aprofundamento de reflexões sobre diversas questões, inclusive sobre a questão 
central da “educação ambiental” e da “popularização da ciência”: é o tema (“meio ambiente” ou “conhecimento científico”) 
ou a finalidade político-pedagógica (que leva a determinados princípios educativos e metodologias de trabalho) que orienta o 
trabalho que é desenvolvido em suas ações?

Outra contribuição que esperamos ter oferecido ao realizar este trabalho, apresentado de forma bastante sintética no presente 
texto, foi a de ter ajudado a estimular e subsidiar atividades educativas fundamentadas na “co-laboração” (FREIRE, 1987), e não na 
competição entre os participantes dessas ações. 

Assim, pretendemos ter efetivamente ter contribuído com o processo de construção da realidade mais humana idealizada por 
Marx quando sugere que TODOS a os membros da sociedade tenham concretamente a possibilidade de se apropriarem do que 
foi produzido historicamente pela humanidade (ciência, tecnologia, política, filosofia, entre outros). Mas a construção dessa nova 
realidade passa pela edificação de valores especificamente morais porque, como afirma Heller, são as atividades morais que 
conectam as particularidades dos indivíduos com a universalidade daquilo que é genericamente humano. 

Não há atividade ‘moral’ autônoma ou substantiva; a moral é uma relação entre as atividades humanas. Essa relação é - 
para empregarmos uma expressão bastante abstrata – a conexão da particularidade com a universalidade genericamente 
humana. A portadora dessa universalidade do gênero é sempre alguma estrutura social concreta, alguma comunidade, 
organização ou idéia, alguma exigência social. A moral é o sistema das exigências e costumes que permitem ao homem 
converter mais ou menos intensamente em necessidade interior – em necessidade moral – a elevação acima das 

necessidades imediatas (necessidades de sua particularidade individual) (HELLER, 2008, p.16 -17). 
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Essa explicação de Heller facilita a compreensão da complexidade das relações entre o individual e o coletivo, o particular 
e o universal. Diante de tão grande desafio, muitas outras questões devemos discutir ainda, como por exemplo: podemos 
que tem saúde uma sociedade que é injusta, excludente e predatória?  Inserido nesse contexto, no qual “a dominação 
ideológica é maciça” (CARDOSO, 2006, p.61) e tão poderosa, como conseguir produzir um trabalho eficiente e eficaz na 
construção de uma nova hegemonia cultural produtora de saúde? Qual é o papel da ciência, da educação e da educação 
em ciências e saúde no processo de construção dessa nova hegemonia cultural? Que estratégias educacionais são mais 
coerentes com este projeto? Qual o impacto das atividades de competição e das de cooperação em relação aos processos 
de produção social da saúde dos indivíduos, dos grupos e da sociedade? 

A nossa intenção com esse livro-jogo “O trabalho cooperativo no jogo da produção social da saúde” é principalmente 
a de provocar reflexões que favoreçam a manutenção da coerência entre os objetivos do projeto político-pedagógico, que 
orienta e impulsiona a atuação de educadores, com as estratégias pedagógicas adotadas nas suas ações educacionais. 
Isso exige de educadores e de educandos uma inserção no mundo, como cidadãos e profissionais, por intermédio de 
uma abordagem crítica que se fortalece com a superação do senso comum a partir de uma apropriação de conhecimento 
científico sobre a realidade e do campo da Educação. Em outras palavras, esperamos que esse texto contribua para 
a formação de educadores como “intelectuais orgânicos” (GRAMSCI, 1982), de preferência comprometidos com um 
projeto político pedagógico emancipatório. Porém, democraticamente, aceitamos que outros tenham postura diferente e 
trabalhem por um projeto educacional oposto; apenas reivindicamos que sejam explicitadas a sua fundamentação teórica 
e o referencial ético-político adotado. 

Mas entendemos também que, tanto do ponto de vista ético quanto acadêmico e profissional, temos obrigação de fazer a 
crítica a projetos educacionais que dão sustentação ao modelo societário excludente que predomina na atualidade. Esperamos 
que essa crítica contribua, principalmente, para provocar uma reflexão sobre a utilização da dinâmica da competição como 
estratégia para motivar o envolvimento dos educandos. Fica aqui então esta provocação para o debate, visto que:

Não se ultrapassa o ‘consenso’/consentimento/submissão, que é construído ideologicamente pelo poder, sem questionar 
os quadros do pensamento estabelecidos e permanentemente reiterados pelas ideologias dominantes – que atuam como 
filtro do conhecimento e mesmo das informações e da percepção da realidade – e sem abrir espaços críticos de reflexão 
que supõe elevação cultural geral (CARDOSO, 2006, p.61).

Os questionamentos, reflexões e proposições que fazemos no livro-jogo “O trabalho cooperativo no jogo da produção social 
da saúde” pretendem contribuir para ampliar a eficiência e a eficácia da “cooperação” (MARX), ou seja, dos processos de 
divisão e combinação de trabalhos, nas ações necessárias para a construção de uma nova hegemonia cultural produtora de 
saúde. Processos que sejam capazes de se contrapor à despolitização produzida pelo individualismo, afinal:

Despolitização, desestruturação das solidariedades, solidão no meio da multidão... tudo isso leva, inevitavelmente, a 
um recolhimento no espaço privado. E este não oferece os meios defensivos tão vigorosos quanto a cooperação, nas 
estratégias coletivas de defesa elaboradas de forma solidária na luta pela saúde. O individualismo é uma derrota e 
não um ideal (DEJOURS, 2004).

A educação não tem o poder de solucionar, sozinha, os grandes problemas que a sociedade enfrenta, mas sua contribuição 
é indispensável. Porém, ao atuar nesse sentido, ela pode agir de formas completamente diferentes e até opostas, dependendo 
do projeto político-pedagógico que a oriente e da coerência entre este e a prática educativa realizada. Como já afirmava Paulo 
Freire, a educação é em si um ato político. No entanto, nem sempre as ações educativas explicitam os projetos político-
pedagógicos que as orientam, mas isso não evita que esses se concretizem. Em outras palavras, as práticas educativas 
sempre causam impactos culturais, sociais e políticos na sociedade, mesmo quando esses efeitos não são avaliados e nem 
assumidos como resullvidas e o referencial ético-político que norteia esse trabalho. 
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Anexo I  
Notas sobre a metodologia de planejamento participativo

A construção participativa de um projeto de trabalho coletivo, como deve ser o processo de produção de um Projeto Político-
Pedagógico, exige uma fundamentação teórico-metodológica rigorosa para um melhor enfrentamento dos desafios a serem 
enfrentados. Nesse sentido recomendamos a leitura do livro “A prática do planejamento participativo” do professor Danilo Gandin. 
Publicado pela Editora Vozes de Petrópolis. Como convite para a leitura dessa obra reproduziremos, de forma adaptada, a seguir um 
trecho do livro no qual o autor apresenta de forma esquematizada uma síntese dos pontos básicos do planejamento participativo: 

I) As instituições existem para AGIR no mundo, na sociedade e na história

II) Pode-se AGIR:
• Improvisadamente e sem direção 

  ou 
• Planejadamente, intencionalmente, e, por isto com direção:

• arbitrariamente, a partir das determinações de uma minoria
  ou

• participativamente, a partir das decisões de todas as pessoas comprometidas com  a instituição

III) Função do planejamento - Tornar a ação
• Clara
• Precisa
• Orgânica
• Direcionada
• Transformadora
• Eficiente e eficaz

IV) Planejar: 
• NÃO é fazer alguma coisa antes de AGIR
• É O PROCESSO de construir a realidade com as características que se deseja 
• É INTERFERIR na realidade para transformá-la numa direção claramente indicada

É AGIR: 
•	 de um determinado modo
•	 para um determinado fim
indicados pelas pessoas que atuam na instituição em vista da razão de ser da instituição
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V) PLANEJAR, por exemplo uma escola é:

V.1) ELABORAR UM PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO:

V.1.1)  MARCO REFERENCIAL 

• IDEAL que norteia a ação - SONHO 
       Ver a situação global (de mundo, de América Latina, de Brasil...)

decidir o tipo de: 
• sociedade
• pessoa humana
• Educação, Escola   que se deseja ajudar a construir

V.1.2) MARCO SITUACIONAL

• VERIFICAR: a distância entre a realidade existente e a desejada - DIAGNÓSTICO
  

V.1.3)  MARCO OPERATÓRIO

• PROPOR: ações, atitudes e normas orgânicas para diminuir esta distância entre a realidade 
       existente e a desejada - Programação

V.2) EXECUTAR:

• AGIR: em conformidade com o que foi proposto

V.3) AVALIAR:

• PROCESSO CONSTANTE: de revisão de : 
• cada um dos momentos
• cada uma das ações, atitudes e normas
• cada um dos documentos derivados
• cada um dos produtos das ações

                                              
    para correção de rumo em relação ao projeto     
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Anexo II  
Notas sobre motivação 

Padrões de comportamento

•	 Desmotivação
•	 Motivação intrínseca
•	 Motivação extrínseca

Desmotivação

Não se sentir movido para fazer coisa  alguma

Motivação intrínseca

•	 A satisfação (recompensa) é inerente à tarefa e está presente na alegria conquistada na realização da atividade 
em si. Portanto, o controle é interno e sendo assim favorece a autonomia 

•	 Favorece a promoção da aprendizagem significativa
•	 Desde o nascimento o ser humano é inquisitivo, ativo, curioso,  brincalhão e explora o ambiente 
•	 Existe dentro do indivíduo, mas se expressa na relação com a atividade
•	 As pessoas se motivam por coisas diferentes

Motivação extrínseca

•	 A satisfação (recompensa) não é inerente à tarefa ela está fora do âmbito desta. Ela está presente na sensação 
de conquista de algo externo à tarefa e que funciona como um prêmio. Portanto, o controle é externo e favorece 
a heteronomia;

•	 A literatura clássica diz que ela é fraca e empobrecedora e não facilita a aprendizagem, a incorporação de 
responsabilidades e valores. Mas, motivações extrínsecas com graus diversos de autonomia resultam em 
diferentes efeitos no processo ensino-aprendizagem.

Características que tornam a tarefa interessante:

•	 Provocar a satisfação das necessidades básicas da pessoa. Estas necessidades são satisfeitas quando o 
indivíduo consegue compreender e desejar os fins que se pretende alcançar com a realização da tarefa. Ou 
quando na execução da tarefa ele se sente que está atuando com competência, autonomia e autodeterminação 

•	 Aspectos sociais e ambientais favoráveis ao sentimento de competência, autonomia e percepção interna do 
lócus de causalidade

•	 Prazos, pressões e competição diminuem a motivação intrínseca
•	 Para que a motivação intrínseca aconteça é preciso não entrar em conflito com o senso de autonomia e 

competência do indivíduo
•	 A curiosidade, o desafio, a novidade e o valor estético ajudam a promover a motivação intrínseca
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Fatores que promovem a percepção da autonomia (que favorecem a motivação intrínseca):

•	 Ter oportunidades de opções e alternativas
•	 Aprender a dividir a tarefa em objetivos parciais
•	 Tomar consciência do que significa realmente aprender
•	 Deter-se na satisfação que comporta a experiência de compreensão do fenômeno.

Fatores que prejudicam a percepção da autonomia e da competência (favorecem a 
motivação extrínseca):

•	 Pressões relativas a exames, notas, utilidades do saber para ganhar a vida;
•	 Comparações entre o desempenho das pessoas;

Obs: Estes fatores levam a pessoa a agir buscando aprovação externa e estudantes muito controlados são menos criativos 
e aprendem menos, especialmente quando os aprendizados exigem criatividade. 

Exemplo de padrões de enfretamento de uma tarefa:

Tarefa: fazer uma redação sobre uma visita que a turma fez a um museu

ALUNO CUJA META 
É APRENDER:

       
A

ALUNO CUJA META
É SALVAR SUA AUTO-ESTIMA:

B 

DIFERENÇAS

É interessante. Como poderia contar o 
que vi? Vou tentar fazer um bom trabalho. 

   
O que posso contar?                       
Que chateação! Vai valer nota!

Para o aluo A a tarefa apresenta 
um desafio; para o B, uma ameaça.

Vejamos...vou imaginar que conto para x. 
Como tornar o texto interessante? 

Vejamos...segunda-feira fomos visitar
um museu...Que mais conto? Só tenho
uma hora...

O aluno A se concentra no processo 
a seguir, o aluno B, no resultado.

Prof. A, você um erro com o verbo 
“tinha”. A: Por quê? Escrevi corretamente 
“tinha” Prof.: Mas, quando diz “tinha 
muitos quadros”, o verbo que deveria usar é 
“havia”. A: Obrigado, não vou 
mais esquecer. 

Prof. B, você empregou errado o verbo
“tinha”. B: Não me dei conta. (pensando
consigo mesmo: Que coisa, não deixa
passar uma. Será  que consegui boa
nota? 

O aluno A procura esclarecimento e
valoriza o professor como um recurso
para aprender; ao contrário, o aluno B
se mostra defensivo, se concentra nos
resultados e considera o professor um
juiz hostil.     

Mas como posso saber se se trata de um 
verbo ou outro? Prof.: Se substituir “havia” 
por “existiam”, o sentido continua o mesmo. 

(Voltando para o seu lugar e dirigindo-se
a um colega): O que ele falou pra você?
Corrigiu-lhe quatro erros? A mim só um.

O aluno A procura a informação que 
lhe permita aprender, enquanto o aluno 
B procura uma que lhe permita salvar
sua auto-estima. 

Tapia, 2004, p.30
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Atuação do professor que incidi positivamente na motivação dos alunos:

• Começar as explicações de um tema indicando quais são os conceitos básicos necessários para                     
um adequado seguimento desse tema. 

• Organizar e relacionar os conceitos básicos mediante algum tipo de esquema.

• Avaliar e alguma forma os conceitos básicos de cada aluno.

• Iniciar cada  tema o unidade didática apresentando perguntas-problema

• As perguntas-problema geram no aluno dúvidas que lhe interessa resolver.

• Responder às perguntas-problema  por meio de experiências ou atividades.

• Permitir aos alunos apresentar experiências para resolver as perguntas-problemas. 

• Estabelecer relações entre o que o aluno sabe e os novos conteúdos que deve aprender utilizando 
experiências, audiovisuais  ou explicações.

• Os novos conceitos surgirão de experiências e atividades realizadas.

• Utilizar nas explicações exemplos concretos e próximos aos alunos.

• Utilizar casos que tornem a aula mais divertida. 

• Aplicar habilidades e conhecimentos adquiridos a diferentes situações.  

• Estabelecer o nível de conhecimento do grupo e daí iniciar os novos conceitos.

• Ordenar e apresentar os conteúdos dos mais fáceis aos mais difíceis. 

• Propor uma variedade e metas e objetivos que permitam ao aluno diferentes opções.

• Animar e estimular ao avanços individuais.  

• Ensinar os alunos a controlar pessoalmente seu trabalho escolar (atenção,à aula, horário e estudo, 
realização de esquemas, resumos etc)

• Ensinar aos alunos técnicas de estudo especificas para a matéria.  
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• Dar tempo suficiente para que cada aluno reflita e possa resolver uma atividade antes de ensinar-lhe 
rapidamente como fazê-la. 

• Ajudar os alunos com dificuldades, propondo atividades que possam resolver sem cometer muitos erros.   

• Ajudar os alunos a valorizar seu esforço, reconhecendo- o  mediante uma nota ou outro tipo                                         
de prêmio. 

• Utilizar algumas vezes o trabalho em grupo. 

• Na aula, manter um alto nível e atividade.

• Corrigir no momento os erros de cada aluno. 

• Animar e reforçar os alunos com dificuldades em cada etapa.

• Pensar que os alunos têm consciência de que podem fazer o que é proposto.  

                          Tapia, 2004, p118,119

Referências básicas

* Jesús Alonso Tapia . Livro: A motivação na sala de aula. São Paulo Editora Loyola, 2004  
* Richard M. Ryan and Edward L. Deci. Artigo:Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. University of 
Rochester, 2000.
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Anexo III
Notas sobre jogos competitivos x cooperativos

Para que a Educação consiga contribuir, de forma mais eficiente e eficaz, com o processo de construção de uma educação emancipatória 
é preciso que ela adote uma estratégia de ação coerente com seus objetivos. Neste sentido, os jogos cooperativos são ferramentas valiosas 
para a prática de projetos político-pedagógicos comprometidos com a construção de uma cultura que se contraponha ao individualismo e a 
cultura da meritocracia que predominam na atual realidade societária e são reforçados pelas atividades de competição.  

Quando o professor utiliza os jogos como meio educacional, ele promove as relações interpessoais. Isto porque os jogos podem 
ajudar os estudantes a: 

• alidar com o ponto de vista do outro
• aadotar a perspectiva do outro
• aelaborar soluções para conflitos
• aencontrar maneiras de ser cooperativos
• aelaborar estratégias de ação
• adesempenhar papéis diferentes, o que os ensinará a lidar com diferentes pontos de vista

Mas, não é qualquer tipo de jogo que se presta aos objetivos educacionais aos quais nos referimos acima. Os jogos cooperativos 
são os indicados para o alcance desses objetivos. Para que se possa compreender mais profundamente as vantagens dos jogos 
de cooperação em relação aos de competição quando se trata da prática de projetos político-pedagógicos emancipatórios é muito 
importante a leitura do livro “Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como exercício de convivência” de Fabio Otuzi Brotto (BROTTO,2001) 
de onde tiramos os seguintes quadros comparativos:

SITUAÇÃO COOPERATIVA SITUAÇÃO COMPETITIVA

Percebem que o atingimento de seus 
objetivos, é em parte, conseqüência da ação 
dos outros membros.

Percebem que o atingimento de seus 
objetivos, é incompatível com a obtenção                 
dos objetivos dos demais integrantes

São mais sensíveis às solicitações dos outros São menos sensíveis às solicitações                      
dos outros 

Ajudam-se mutuamente com freqüência Ajudam-se mutuamente com menor 
freqüência

Há maior homogeneidade na quantidade            
de contribuições e participações

Há menor homogeneidade na quantidade                        
de contribuições e participações

A produtividade em termos qualitativos                
é maior

A produtividade em termos qualitativos                 
é menor

A especialização de atividades é maior A especialização de atividades é menor
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JOGOS COMPETITIVOS JOGOS COOPERATIVOS

São divertidos apenas para alguns São divertidos para todos

A maioria tem o sentimento de derrota Todos têm sentimento de vitória

Alguns são excluídos por sua falta                      
de habilidade

Todos participam e ninguém é rejeitado              
ou excluído

Aprende-se a ser desconfiado Há mistura de grupos que brincam juntos 
criando alto nível de aceitação mútua

Os perdedores ficam de fora do jogo e 
simplesmente se tornam observadores

Os jogadores aprendem a ter um senso                
de unidade e a compartilhar o sucesso

Os jogadores não se solidarizam e ficam 
felizes quando alguma coisa de “ruim” 
acontece aos outros

Desenvolvem autoconfiança porque todos   
são bem aceitos

Pouca tolerância à derrota desenvolve 
em alguns jogadores um sentimento de 
deficiência face às dificuldades

A habilidade de perseverar face                     
às dificuldades é fortalecida

Poucos se tornam bem sucedidos Ê um caminho de co-evolução

Analisando bem esses quadros, fica fácil concordar com Brotto, quando ele conclui que: “Se o importante é competir, o 
fundamental é cooperar”. 

A cooperação é fundamental para a vida, em todas as suas dimensões. Ela pode nos ajudar a perceber o que é realmente 
importante para a construção de um mundo melhor. E, neste caso, uma coisa que importa é a superação de nossas limitações em 
termos de visão de mundo. O contato com o ponto de vista do outro pode nos ajudar. 

Neste caso, não devemos nos  preocupar em ensinar ao aluno a competir e sim a cooperar. O individualismo que impera hoje na 
sociedade, cotidianamente já se encarrega de ensinar a competir. Mas, se desejamos ajudar a construir uma outra sociedade, uma 

sociedade solidária, devemos radicalmente aprender e ensinar a realizar competentes trabalhos fundamentados na cooperação.  
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Anexo IV 
Notas sobre o Projeto Tecendo Redes por 

um Planeta Terra Saudável
A colaboração entre museus de ciência e escolas representa uma importante estratégia para a ampliação do potencial dos 

primeiros no que se refere à popularização da ciência. O Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” é uma ação 
de popularização da ciência delineada dentro das temáticas anuais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e que 
se constitui em uma experiência concreta de colaboração entre museus e escolas. O projeto teve início em 2007 e continua a 
ser implementado até os dias de hoje e é desenvolvido a partir da colaboração entre a Coordenação de Educação em Ciências 
do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST/MCT), o Museu da Vida/ Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Núcleo de 
Educação Ambiental /Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) – museus e instituições científicas; e 
escolas públicas de seus entornos (Escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e também o Colégio Pedro II de 
São Cristóvão). Fazem parte também deste processo de colaboração, representantes da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro e das 1ª, 2ª e 4ª Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), professores/as e alunos de escolas municipais 
dessas áreas. A rede que estamos tecendo, entre os museus e as comunidades de seus entornos, passa por uma interação 
com as escolas públicas, mas não se encerra nestas relações, pois estas escolas funcionam como mediadoras entre o museu e 
o público que este pretende atingir. A partir da relação com os professores e estudantes destas escolas, os museus conseguem 
potencializar a divulgação de suas ações, atraindo um público que em geral não tem acesso a estes espaços (ex: a família 
e vizinhos dos estudantes). A principal meta deste trabalho é possibilitar a construção dialógica e emancipatória de saberes 
entre pesquisadores, professores, estudantes e comunidades, estabelecendo relações entre problemas socioambientais locais 
e globais produzindo uma reflexão crítica e potencialmente transformadora sobre a realidade a partir de temas sugeridos pela 
SNCT. O envolvimento de três pólos em diferentes regiões do município possibilita o exercício da atividade como um piloto para 
a implementação desse tipo de ação educativa como política pública.

Antecedentes (histórico do projeto)
O governo brasileiro instituiu em 2004 a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) para fins de popularização da 

ciência e mobilização social para a temática visando contribuir para a promoção da inclusão social. Deste modo, todos os 
anos, desde 2005, as instituições científicas brasileiras são convidadas a participar da SNCT.. O evento, que possui amplo 
alcance a nível nacional, dura uma semana. Nesse curto período as instituições abrem suas portas para aqueles interessados 
em conhecer seus bastidores e se fazem representar, juntamente com seus cientistas, em espaços públicos com grande fluxo 
de pessoas, especialmente classes populares, como praças, estações de trem, barcas... com o objetivo geral de popularizar 
a ciência. Para tanto, a cada ano busca dar destaque a um tema específico, em geral selecionado a partir de uma efeméride. 

Contudo, acreditamos que para uma efetiva popularização da ciência, o canal de comunicação das instituições científicas, 
especialmente aquelas que possuem em sua missão institucional o papel da divulgação e da educação científica, que é o caso 
dos museus de ciência, deve ser permanente e não restrito a uma semana no mês de outubro. Essa posição de forma alguma 
se opõe à realização da Semana, mas entende que este evento deve ser entendido como espaço/momento de culminância das 
ações realizadas ao longo do ano com vistas a discutir e problematizar o tema selecionado junto a sociedade.
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Tendo como referência essa linha de pensamento e a fim de tornar essa oportunidade menos pontual e mais reflexiva, 
setores educativos das instituições científicas, Fundação Oswaldo Cruz, Museu de Astronomia e Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro se uniram para criar uma rede junto às escolas públicas de suas áreas de abrangência que gerasse um trabalho mais 
participativo por parte das escolas, mais problematizador das questões científicas e mais coletivo entre instituições formais 
e não formais da educação. A intenção ganhou corpo em 2007 quando essas instituições se organizaram para trabalhar 
coletivamente o tema “TERRA” proposto pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

No Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável todos os anos, em cada um dos Polos, as atividades são pensadas a 
partir das missões das instituições de pesquisa e dos seus museus. O papel dos museus neste processo é contribuir para 
criação de novos canais de relação entre as escolas e seus entornos, a partir da especificidade de cada instituição.  Uma 
estratégia que permanece em todas as ações é a utilização de fichas/enquetes que são distribuídas com o objetivo de dar voz 
e participação direta dos estudantes no planejamento das atividades, inserindo suas visões sobre os temas, sua linguagem e 
identificando sua interpretação acerca de conceitos específicos.

1. Em 2007, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi o “Planeta Terra”.  A questão que orientou 
o planejamento das atividades: “Como cada uma das instituições participantes, a partir de sua missão, especificidades e 
recursos pode contribuir, para a discussão dos problemas socioambientais locais e para a reflexão sobre as relações destes 
com as grandes questões do “Planeta Terra”?”

O instrumento utilizado para levantar as concepções/visões dos alunos das escolas participantes foi a seguinte ficha:

O PLANETA 
TERRA 

O BRASIL
O LUGAR ONDE O 

PROJETO ESTÁ SENDO 
DESENVOLVIDO

Como é hoje?

   

Como gostaria que fosse?

O que é preciso fazer para 
mudar?

O que é preciso saber para 
fazer isso?

1.1 No caso do Museu da Vida COC/ Fiocruz o foco sempre é na promoção da saúde nas comunidades economicamente 
desfavorecidas onde vivem os alunos das escolas participantes. A problematização do tema foi feita a partir da discussão sobre 
as relações entre problemas socioambientais do planeta Terra e a saúde da população das comunidades do seu entorno. Foi a 
partir desta problematização que o projeto desenvolveu as suas atividades. Entre estas se destaca um jogo que foi experimentado 
pelos estudantes na visita ao museu. O nome do jogo foi:  “O CASO da Rua Paraibuna”. Esse é um jogo cooperativo construído 
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a partir de uma notícia sobre os problemas de uma rua da Maré (bairro de comunidade economicamente desfavorecida que se 
localiza no entorno da Fiocruz). No desenvolvimento do jogo os estudantes refletiam em grupos sobre os tipos de saberes que 
foram identificados nas respostas que deram na ficha acima (Saberes relativos a: conhecimentos de ciência e tecnologia, a 
valores éticos, ao exercício da cidadania, ao comportamento dos e indivíduos em suas vidas particulares) para identificar as 
causas, conseqüências e possíveis soluções dos problemas socioambientais citados na reportagem. 

2. Em 2008 o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi “Evolução e diversidade”.  As questões que orientaram o 
planejamento das atividades foram: 

•	 Como o tema “Evolução e Diversidade” se relaciona com os objetivos do Tecendo Redes? 
•	 Como a reflexão sobre a realidade - local e global - contribui para problematizar a discussão sobre o tema “Evolução 

e diversidade”?
•	 Como este tema pode ajudar a construir conhecimentos e subsidiar  ações que possam contribuir para a transformação 

dessa realidade (local-global)?

Neste ano, um texto coletivo foi construído com participantes dos três Polos, envolvendo SME e CREs para provocar e 
subsidiar a discussão sobre essas questões. O foco da reflexão foi a importância da “cooperação” nos processos de evolução 
da vida, como base para a disseminação da biodiversidade no Planeta Terra, em contraste com a ênfase na capacitação para 
a competição, que tem sido enfatizada nos processos de sociabilidade humanos, competição esta que tem sido fortemente 
disseminada como estratégia de envolvimento educativo e de profissionalização em nossa sociedade. Trabalhamos a idéia de 
que a competição não reforça as possibilidades e valores de diversidade, provocando uma idéia de busca da perfeição, a qual 
vai em direção totalmente contrária aos processos ecológicos que a natureza soube tão bem direcionar e que hoje nos serve 
de exemplo. Para nos referirmos a esses processos biológicos utilizamos a seguinte frase de Charles Darwin: “não é a espécie 
mais forte que sobrevive, tampouco a mais inteligente. É a mais adaptável às mudanças. Ao longo da história da humanidade 
(e dos animais também) aqueles que foram mais eficazes em aprender a colaborar e a improvisar foram os que prevaleceram”. 
Utilizamos estudos de biólogos como Darwin, Maturana e Varella para desenvolver reflexões entre os educadores participantes 
para apoiar nossas atividades junto aos estudantes de forma a aprofundar o tema da SNCT. Vale ressaltar que para essas 
reflexões foi também fundamental o contraponto apresentado pelo livro “A sociobiologia”. Nesse texto BOOKCHIN nos alerta 
em relação aos erros que têm sido cometidos quando tentamos comparar as sociedades humanas às “sociedades” formadas 
por outros animais. (BOOKCHIN,S/D) O resultado final deste processo gerou um texto que compõe o livro “Roteiro Diversidade 
e Evolução” publicado pelo NEA/JBRJ. 

O instrumento utilizado para levantar as concepções/visões dos alunos das escolas participantes foi a seguinte ficha:

Diversidade, para mim é...... Evolução para mim é.................

A diversidade está ............ (onde?) Precisamos conservar a diversidade? Como?

2.1 No caso do Museu da Vida COC/ Fiocruz a problematização do tema foi trabalhada a partir das fichas preenchidas. Como 

resultado, foram elaborados um jogo cooperativo e uma oficina. O jogo denominado “Uma aventura na Biodescoberta” foi realizado com 

os estudantes a partir de uma visita ao espaço Biodescoberta, que possui como tema central de sua exposição a Biodiversidade. Os 
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visitantes foram desafiados a encontrar respostas para questões e ao final descobrir que o conhecimento sobre a natureza e a sociedade 

é um grande tesouro para a busca de soluções para os problemas socioambientais, mas que, no entanto, produzir mais conhecimento não 

basta, este deve estar relacionado às necessidades do bem coletivo. Ao final as escolas recebiam materiais educativos como livros jogos, 

revistas e outros que representavam o conhecimento produzido. Outra oficina – “Escavação”, foi produzida por educadores do Museu da 

Vida para provocar nos estudantes reflexões sobre as respostas que deram na ficha acima. Nesta os visitantes puderam experimentar a 

simulação de arqueologia e paleontologia como noção de como o conhecimento sobre o passado da natureza é produzido.

3. Em 2009, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi “A Ciência no Brasil”. A questão que orientou o planejamento 
das atividades foi a seguinte: 

•	 Qual ciência produzida pelas instituições de pesquisa participantes do Tecendo Redes ajuda a pensar os problemas 
da realidade de vida dos estudantes das escolas do projeto?

O instrumento utilizado para levantar as concepções/visões dos alunos das escolas participantes foi a seguinte ficha:

Como a ciência está presente na sua vida?

Como a ciência pode ajudar a melhorar a vida no lugar onde você vive?

3.1 No caso do Museu da Vida COC/ Fiocruz a segunda questão foi adaptada ficando com a seguinte formulação: Como a ciência 

produzida pela Fiocruz pode ajudar a melhorar a vida em Manguinhos? 

 A problematização do tema foi trabalhada na realização das seguintes atividades: No Castelo: “Trocando cartas entre o passado e o 

presente”. Essa atividade foi complementada por um jogo realizado na Biodescoberta (para os alunos menores de 10 anos) e pela Peça 

“O Mistério do Barbeiro” (para os alunos maiores de 10 anos). 

No desdobramento dessas atividades na volta à escola os estudantes escreveram cartas para as crianças do futuro falando sobre 

como é hoje a vida em Manguinhos e como eles acham que essa realidade deve estar no futuro se a ciência produzida pela Fiocruz tiver 

ajudado a melhorar a vida nesse lugar. Essas cartas fizeram parte de uma exposição realizada no Museu da Vida durante a SNCT de 2009 

e que será remontada no futuro.
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Anexo V
Transcrição de frases do debate sobre a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia no programa de televisão 
do Canal Saúde/Fiocruz4 

Tema do debate: A proposta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Participantes do debate: Gaudêncio Frigotto (UERJ), Marcio Rolo (EPSJV/Fiocruz), Isabel Azevedo UFRJ, Fátima Brito 
(Coordenadora da Casa da Ciência/UFRJ e das Atividades Integradas da SNCT do RJ)

Este programa do Canal Saúde/Fiocruz trouxe importantes elementos para as reflexões que deram origem ao Tecendo 
Redes. Destacaremos a seguir algumas frases contendo afirmações e questionamentos que contribuem para as reflexões 
propostas por esse projeto.

•	 “A ciência que interessa à cidadania não é a ciência que interessa ao mercado”.
•	 “A ciência deve servir para ajudar a pensar cientificamente o mundo. Ajudar a entender o que acontece e a 

intervir nisso”.
•	 “A ciência não é uma coisa mágica e angelical”.
•	 “Para o mercado, a ciência tem de ser escondida, pois é uma arma na competição”.
•	 “A ciência e a tecnologia são o principal capital de hoje”.
•	 “Ciência é relação de poder”.
•	 “A ciência não é apenas um conjunto de fenômenos. É também um conjunto de relações sociais é um produto social. 

A ciência resulta de um contrato entre homens”. 
•	 “Qual é o fundamento ético que permite que se aproprie da ciência (que é uma construção social) de forma 

particularizada, de forma privada?”.
•	 “Para que e para quem serve a ciência?”.
•	 “A pesquisa é uma forma de estar no mundo. É um estar crítico no mundo”.
•	 “O ser humano pensa porque tem mãos [...] fomos reduzindo a ciência a um fetiche”.
•	 “A serviço de quem e de quantos a ciência e tecnologia estão sendo feitas?”
•	 “Mais vale uma pequena descoberta para muitos que uma grande descoberta para poucos. Qualidade para poucos é 

fácil, mas o que precisamos é de que a ciência seja uma qualidade para todos.”
•	 “A sociedade está exigindo saber mais sobre ciência e tecnologia”.
•	 “Precisamos estar ligados nos problemas brasileiros. Quais são os problemas que o Brasil tem? Este deve ser o ponto 

de partida de uma ciência brasileira”
•	 “Qual é a ciência que a sociedade brasileira precisa para exercer a sua cidadania?”
•	 “O principal instrumento de popularização da C&T é a escola básica.” 
•	 “No Brasil existe uma cultura da cópia, do atalho, e da gambiarra.”  

4 Esse programa foi realizado em 2006 e uma cópia digital dele foi utilizada para a realização de várias sessões de vídeo-debate no processo de 
construção coletiva da proposta do Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável. Quem se interessar em assistir esse programa pode entrar em 
contato com o Canal Saúde a partir do site: http://www.canal.fiocruz.br
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•	 “Quem investe em ciência? Como controlar isso?”
•	 “O cidadão tem condição de interferir, mas não é fácil”.
•	 “Cidadania é uma conquista dura”.
•	 “A ciência não perpassa a vida das pessoas e sim os efeitos dela. Estamos inscritos neste mundo embebido de 

ciência, mas temos cada vez menos possibilidade de nos apropriar da C&T”.
•	 “Quais são as dificuldades que a população enfrenta para se apropriar da ciência e da tecnologia? Quais são os atores 

que deveriam participar desta discussão?”
•	 “Ciência é algo muito sério e muito perigoso para ficar apenas nas mãos de cientistas”.
•	 “É preciso discutir a relação entre riscos e benefícios da ciência e da tecnologia”.
•	 “A universalidade da educação básica é que constrói a cidadania para controlar os cientistas e o Estado”.
•	 “Todo conhecimento parte do local, mas precisa fazer um diálogo com o global”.
•	 “Ciência e tecnologia não se transferem sem altos custos sociais e ambientais”.
•	 “A extensão universitária deve ser um instrumento de diálogo entre a população e a ciência. E o quanto de conhecimento 

que existe fora da academia? A universidade também precisa se apropriar do conhecimento que está fora dela”.
•	 “É preciso combater o otimismo epistemológico que acha que a ciência resolverá tudo”.
•	 Como a população se apropria do acúmulo de conhecimento científico?”
•	 “É necessário que sejam criados mais canais de aproximação entre os cientistas e a população”
•	 “A SNCT não é a única busca de aproximação”.
•	 “É preciso conhecer os canais que o governo federal está criando para a popularização da ciência, e é preciso que nos 

integremos mais. E a SNCT está fazendo isto”. 
•	 “Não existe construção do conhecimento sem esforço social coletivo (desde políticas públicas até a relação 

professor-aluno)”.
•	 “A criatividade provocou a curiosidade”.
•	 “Tem que perguntar por que o Sol é quente, mas também tem que perguntar por que certos grupos dominam a 

produção e a apropriação da ciência”.
•	 “O sabor da descoberta [...] Você fica querendo saber mais sobre aquilo”.
•	 “Admiração pelo espírito da pesquisa”.
•	 “Tem que ser divertido porque tem que ser divertido? A ciência exige disciplina e esforço”.
•	 “É possível a pessoa opinar sem saber exatamente o que está acontecendo ali. Ela só precisa de algumas informações”.
•	 “A SNCT está atingindo os seus objetivos de promoção da inclusão social? O que significa esta inclusão em uma 

sociedade que se estrutura a partir processos sociais excludentes?”
•	 “Que ciência a SNCT está popularizando? É, de fato, a ciência que a sociedade brasileira precisa conhecer para 

exercer plenamente a sua cidadania no que diz respeito a questões éticas e políticas relacionadas a esta área?” 
•	 “Qual é o projeto que a SNCT pretende atingir? É um projeto adaptativo que pretende simplesmente nos inscrever na 

atual ordem mundial excludente ou é um outro projeto?” 
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