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O segredo da raposa
“-eis meu segredo - disse a raposa. - é muito simples: só se vê bem com o coração.
O essencial é invisível aos olhos.(...) os homens esqueceram essa verdade (...)
- Mas tu não a deves esquecer.”
(Antoine de Saint-Exupery, “O Pequeno Príncipe”)

Não são os dados matemáticos, a lógica ou o português “correto” que marcam o
“melhor” estudante. O carisma, o cuidado, o esforço do professor e do aluno é que constroem
o conhecimento. Nem sempre os “melhores” alunos, os que sempre recebem dez no boletim,
estão mais preparados para o mercado de trabalho do que os “medianos”. Aqueles,
frequentemente deparam-se com a pressão de terem que estar sempre no topo e esquecem-se
do dizer da raposa, esquecem-se do essencial e que esse essencial, o cuidado, a preocupação
com o próximo, são invisíveis aos nossos medíocres olhos humanos, porém são a base para o
equilíbrio emocional que alicerça o convívio em comunidade.
Dentro da sala de aula, os professores comuns nos ensinam a copiar e memorizar
os pensamentos preexistentes, mas os verdadeiros professores, os excepcionais, aqueles que
estão na profissão por amor, entregam cada gota de suor, cada esforço para transformar o
estudante em um pensador, um crítico do sistema em que vivemos. São esses profissionais
que nos ensinam a amar uma matéria que antes não compreendíamos e que por isso muitas
vezes detestávamos, ensinam-nos a ver com o coração, amor que antes era invisível porque
enxergávamos com os olhos do corpo, porém como escreveu Antoine de Saint-Exupéry, em
sua obra “O Pequeno Príncipe”: “mas os olhos são cegos (...) só se vê bem com o coração”.
De acordo com o psicólogo e teólogo Edgardo Sosa, ”Resgatar o essencial é
humanizar”. Se os professores forem hábeis a não apenas jogar conteúdo e exigir nota, mas a
ensinarem também aos alunos, a manterem suas esperanças, acreditarem em suas capacidades
e cultivarem seus sonhos como o Pequeno Príncipe cultivava sua rosa, poderemos ver o
resgate não só do humano na sala de aula, mas também no nosso país. Parafraseando
Pitágoras: “eduquem as crianças e não será preciso punir os homens”.
Assim, professor, sempre mantenha na memória que serás eternamente
responsável por aquilo que cativas, já disse uma sábia raposa.
(Tuísa Machado Sampaio, Adolescente de 17 anos - Maio, 2009)
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RESUMO

A transição sanitária vivenciada no modelo de atenção brasileiro demanda uma metamorfose
no ser humano e na sociedade, colocando novas exigências no âmbito da saúde e da educação.
A Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte (Facex), ciente de suas
responsabilidades com o Sistema Único de Saúde (SUS), que traz o princípio da integralidade
como seu eixo estruturante, ousou implantar um curso de Enfermagem pautado no
pensamento complexo e na Pedagogia Vivencial Humanescente, com proposta curricular
inter/transdisciplinar. Para implantação da proprosta não era suficiente reformar o pensamento
dos educadores. Era necessário corporalizar novas práticas pedagógicas que visassem à
formação integral do ser humano. Foi neste contexto que surgiu o Ateliê de Formação
Humana Autopoiética, espaço de autoformação do educador, onde se desenvolveu uma
Pesquisa-Ação Existencial (PA-E) que possibilitou vivenciar, descrever e analisar como a
formação humana autopoiética dos educadores poderia contribuir para a prática educativa
humanescente do projeto curricular transdisciplinar. Foram trabalhados, nos encontros,
saberes necessários à prática transdisciplinar: 1º Encontro - saber criar; 2º Encontro - saber
reconhecer as leis da natureza com ênfase na teoria da complexidade; 3º Encontro - saber
organizar; 4º Encontro - saber autoestruturar-se; 5º Encontro - saber escolher; 6º Encontro saber inovar; e 7º Encontro - saber trocar. Próxima de uma perspectiva autobiográfica, optouse pela possibilidade metafórica para narrar as estratégias e os caminhos percorridos pela
autora e aprendiz, na companhia do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, em busca de uma
prática pedagógica sensível, complexa, transdisciplinar, que promova o reencantar da
educação. O percurso envolveu cinco conexões metodológicas: a revisão de literatura, que
contextualiza a formação para o cuidado na graduação em Enfermagem; o estudo das
aprendizagens que impulsionam a formação humanopoiética, com ênfase na relação que
envolve a complexidade e a corporeidade no processo educativo transdisciplinar, destacando a
análise do que é aprender, a partir das descobertas das biociências e das recentes teorias da
cognição de Maturana e Varela; a descrição do currículo transdisciplinar do curso de
Enfermagem da Facex e do Ateliê de Formação Humana Autopoiética, com ênfase na
Pedagogia Vivencial Humanescente; o relato dos sete encontros dos Ateliês (casulo), com o
registro das vivências e da escuta dos educadores (Borboletas luminescentes); e as reflexões
finais com as aprendizagens oportunizadas. Através das experiencialidades vividas pelas
expressões e falas, os educadores afirmam a influência dos Ateliês para suas práticas
educativas, destacando-o como espaço de auto-organização, criação, aprendizagem e
encantamento, sendo possível identificar o Ateliê como lugar de metamorfose necessário à
implantação de um currículo transdisciplinar. Os saberes emergentes do estudo apontam para
a necessidade de espaços permanentes de autoformação, em que o educador aprende com sua
corporeidade, entre processos cognitivos e vitais, tendo nas vivências do seu processo
formativo a oportunidade de atuar sobre as dimensões do saber e do ser.
Palavras-chave: Humanescência; Educação transdisciplinar; Autopoiese; Corporeidade
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ABSTRACT
The health transition experienced in Brazilian health care model requires a metamorphosis in
human and society, placing new demands on health and education. The Faculty of Science,
Culture and Extension of Rio Grande do Norte (Facex), aware of their responsibilities to the
Health System, which brings the principle of comprehensiveness as its structural axis, dared
to implement a course of nursing in complex thinking and Experiential Pedagogy
Humanescente with curriculum inter / transdisciplinary. For deployment of proprosta was not
enough to reform thinking of educators, there was a need corporalizar new teaching practices
that are aimed at the integral formation of human beings. In this context, emerged the
workshop on Human Education autopoietic, self-forming area of the educator, where he
developed an Action Research Existential (PA-E) which enabled experience, describe and
analyze how the human autopoietic educators could contribute to the practice educational
humanescente transdisciplinary curriculum project. Were worked out in meetings, knowledge
necessary to practice the transdisciplinary 1st Meeting - learn to create; 2nd Meeting - learn to
recognize the laws of nature with emphasis on complexity theory, 3rd Meeting - learn to
organize, 4th meeting - namely autoestruturar themselves; 5th Meeting - know how to choose,
6th Meeting - knowing innovate 7th Meeting - namely exchange. Next an autobiographical
perspective, we chose the metaphorical possibility to narrate the ways and strategies covered
by the author and apprentice in the company of the Little Prince de Saint-Exupery, in search
of a sensible pedagogical practice complex, which promotes re-enchant transdisicplinar
education. The route involved five methodological connections: a literature review which
relate to training for care in undergraduate nursing: the study of learning processes that drive
the formation humanopoiética, emphasizing the relationship that involves the complexity and
embodiment in the educational process transdisciplinary, highlighting the analysis of what is
to learn from the findings of biosciences and recent cognitive theories of Maturana and
Varela, the description of the interdisciplinary curriculum of the nursing course of Facex and
Training Workshop, Human autopoietic, with emphasis on Experiential Education
Humanescente; the report of seven meetings of the Workshops (cocoon), recording the
experiences and listening to educators (luminescent butterflies), the final reflections with
learning opportunized. Experientiality lived through, the expressions and words, educators
say the influence of workshops for their teaching practices, highlighting it as a space for selforganizing, creating, learning and enchantment, and can identify the workshop as a place of
transformation necessary for deployment an interdisciplinary curriculum. The knowledge
emerging from the study indicate the need for permanent spaces of self, in which the educator
learns from its body, between cognitive processes and vital, and in the experiences of their
formative process the opportunity to act on the dimensions of knowing and being.
Keywords:

Humanescência;

Transdisciplinary

education;

Autopoiesis;

Embodiment
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ABRINDO O MEU CORAÇÃO
Sem o cuidado essencial, o encaixe do
amor não ocorre, não se conserva, não se
expande nem permite a consorciação
entre os seres. Sem o cuidado não há
atmosfera que permita o florescimento
daquilo que verdadeiramente humaniza: o
sentimento profundo, a vontade de
partilha e a busca do amor.
LEONARDO BOFF

Abrir o coração significa expor uma história, trazer os sentimentos, as emoções e
vivências significativas para o cenário de uma viagem epistemológica transdisciplinar em
busca de novas configurações para a produção do conhecimento. Não se pode separar a
história de vida das aprendizagens. Ela está impregnada na corporeidade, nas entranhas. Ser
mulher, filha, irmã, mãe, esposa, enfermeira, educadora e pesquisadora apaixonada, faz-me
ousar voos transcorporais, transpessoais, transculturais, sempre movidos pela alegria e o
prazer das descobertas.
Ao longo da minha trajetória, como aluna, depois como docente, e hoje na condição
de coordenadora de um curso de graduação em Enfermagem, muito tem me inquietado as
relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender, os processos vitais e os processos de
conhecimento, ou seja, a relação entre o ser, o saber e o fazer. Sempre me questiono sobre
nossa formação racionalista, cartesiana, que separa a mente do corpo e do espírito.
Pensar a educação é pensar a vida em toda sua condição humana, considerar as
influências pedagógicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, enfim, tudo que afeta os
destinos das estruturas que formam, reformam e transformam o homem enquanto ser
educativo e cuidador. O processo de mudanças vivenciado nas últimas décadas, na
perspectiva globalizante, apresenta consequências nos diferentes setores da sociedade,
destacando-se a Educação e a Saúde como espaços indissociáveis na formulação das políticas
públicas. A compreensão das relações sociais e humanas nesses contextos necessariamente
esboça o cenário de uma sociedade complexa, na qual se torna imprescindível discutir onde e
como está se dando o processo de elaboração do conhecimento.
A sociedade contemporânea enfrenta uma crise ética e humana que afeta diretamente
não só a essência das pessoas, mas também as instituições, o que se leva a pensar nas teses
freirianas, no tocante à relação do aprender com o ser aprendente, o emergir de uma
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pedagogia do oprimido para uma pedagogia da esperança. Esta condição emergente exige
minimamente o repensar a instituição de ensino enquanto um ambiente de formação e não
meramente de informação.
O encontro com o propósito deste estudo tem uma história concreta de sincronicidade,
de envolvimento, de valores pessoais, de crenças sobre o ato de educar e de cuidar, de
percepções de mundo e de paixão pela essência integral do ser humano.
Terminei minha dissertação de mestrado preocupada com os resultados de um estudo
sobre a prática pedagógica da escola, no tocante à educação para sexualidade dos adolescentes
na cidade de Natal/RN. Foram meus primeiros voos ao encontro da borboleta (símbolo da
complexidade), meus primeiros devaneios cognoscentes. Vivenciei a alquimia do encanto
com a complexidade e iniciei meu estudo, rumo à transcedência, acreditando na possibilidade
dos sonhos. O encontro com a Teoria da Complexidade me possibilitou conhecer as diferentes
metamorfoses vivenciadas no campo do conhecimento da sexualidade humana, estimulandome ainda mais a buscar novos sonhos. Concluí minha primeira viagem epistemológica com a
certeza de que o discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais não passava de um
documento oficial que não saiu do papel, considerando que na prática não existia Educação
para Sexualidade na Escola, o que havia era um programa de governo voltado para a
prevenção dos agravos na atividade sexual precoce, que, na verdade, não conseguia intervir
nas atitudes do autocuidado e mútuo cuidado dos adolescentes.
No estudo, foi possível identificar que os professores, na maioria, não eram
educadores, não existiam verdadeiros espaços de aprendizagem. A prática pedagógica era um
repetir de tarefas, ou seja, a informação era o único insumo utilizado na relação com o
adolescente. Como educar para a sexualidade sem afetividade? Como orientar sobre
sensações e prazer, sem envolver o corpo? Como buscar mudanças de comportamento, sem
mexer com emoções e sentimentos daqueles jovens? Como transformar valores, sem uma
educação de dentro para fora? Como mudar pensamentos, sem promover envolvimento? Era a
negação de uma hipótese que já previa. Era preciso repensar as práticas educativas, a
formação dos educadores, o papel das Instituições de Ensino, a relação com o ser aprendente
enquanto um ser integral que é corpo, mente e espírito.
Apesar da defesa exitosa da dissertação, sentia-me incomodada pela sensação de
impotência. Precisava aprofundar meus estudos nesta área. Não era justo me omitir diante de
tantas discordâncias que agora se estendiam para o âmbito da formação humana e do cuidado.
A dissonância cognitiva convivia com a inquietude afetiva, no sentido de não permitir minha
acomodação.
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Coincidentemente, logo após a defesa do mestrado, em janeiro de 2005, fui
surpreendida com algo desafiador, o convite para montar a proposta de um curso de
graduação em Enfermagem em uma Instituição de Ensino Superior Privada. Era o início de
mais uma aventura epistemológica. As condições propostas à Instituição foram aceitas.
Iniciava-se a realização de um sonho, promover uma formação em Enfermagem pautada na
integralidade e na inter/transdisciplinaridade.
A proposta do curso foi elaborada com a consultoria das mestras e mentoras
intelectuais Professora Drª. Raimunda Medeiros Germano, e Professora Drª Rosalba Pessoa
de Souza Timóteo. O projeto foi construído coletivamente, compreendendo todos os
princípios que regem uma formação integral pautada no pensamento complexo e nos
princípios da integralidade. Foram noites e noites de escrita, expressando desejos, sentimentos
e estratégias para uma formação diferenciada no campo da Enfermagem. Finalizado o projeto,
o desafio no momento era viabilizar sua implantação, ou seja, encontrar os caminhos para a
corporalização dos saberes, visando uma prática transdisciplinar.
O curso foi honrosamente aprovado em julho de 2005, com conceituação máxima em
todos os requisitos, destacando-se seu Projeto Político Pedagógico (PPP), considerado como
ousado e inovador. Jamais esquecerei aquela noite. As lágrimas rolaram quando, em uma
grande sala da direção da Facex, o Dr. Gelson Albuquerque, avaliador do Ministério da
Educação (MEC), comentava sobre a qualidade e ousadia da proposta pedagógica
apresentada. O desafio estava lançado.
O projeto, coerente com a atual política de formação para o Sistema Único de Saúde
(SUS), visava desenvolver diferentes cenários de atividades pedagógicas de abordagem
individual e coletiva, que articulassem conteúdos numa lógica de um conhecimento
ecossistêmico no âmbito da formação em saúde para um novo cuidado, promovendo a junção
de diferentes territórios do saber, rompendo, assim, com a fragmentação do conhecimento:
uma proposta curricular transdisciplinar.
Considerando que para viabilizar a proposta, na prática, não seria suficiente somente a
fundamentação teórica da complexidade, estava então diante de um balcão da secretaria da
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
buscando uma vaga como aluna especial na Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação.
Algo me dizia que alí encontraria o suporte e o caminho para superação das interrogações
metodológicas, epistemológicas e vivenciais. Via-me diante de algúem que pacientemente
respondia às minhas perguntas e escutava o meu desabafo quanto à dificuldade ao acesso à
professora e pesquisadora de referência na área, de quem há muito havia ouvido falar, mas
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que nunca consegui contactar ou ter acesso. Quase que num passe de mágica, ela, depois de
ouvir um longo desabafo, disse, pacientemente, que eu estava diante da professora que
procurava.
Foi uma verdadeira sensação de colapso; faltaram-me palavras e ações. Fui
tranquilizada com um sorriso de acolhimento. Alí, iniciava-se uma verdadeira relação de
cumplicidade cognoscente, a qual está oportunizando, até o o momento atual, o descortinar de
novos caminhos para o reencantamento educacional, hoje como pesquisadora em Educação e
Saúde. Certamente foi uma experiência ótima de sincronia que permanece fortalecida a cada
dia, enquanto membro da Base de Pesquisa Corporeidade e Educação (BACOR) para o
desafio da corporalização do pensamento complexo na formação integral em Saúde.
Nesse sentido, estou certa de que não existe coincidência, que nada acontece por
acaso, que o ser é mais que uma pessoa, que o conhecimento é inacabado e, portanto,
encontro-me agora apresentando o atual estudo como possibilidade de ir além das
interrogações, isto é, de encontrar respostas e caminhos para uma formação humana em
saúde/enfermagem, ou seja, do expressar não só do homo sapien demens, mas também do
homo ludens, homo luminus, homo imaginarius, homo poiético...
O desafio estava posto: desconstruir práticas educativas bancárias, cristalizadas e
reconstruir novos cenários pedagógicos que oportunizassem uma formação transdisciplinar no
âmbito do cuidado. Para isso, era preciso de uma nova pedagogia, ou seja, de novas bagagens
metodológicas. Os estudos da corporeidade e educação pareciam possibilitar-me essas novas
ferramentas. Foi aí que, numa sincronicidade perfeita, fui apresentada, pela coordenadora da
linha de pesquisa, ao caminho para a construção da teoria da humanescência1, que
possibilitaria entender a relação complexa entre o sistema interno do humano e seu meio
externo.
 As buscas epistemológicas
A busca epistemológica se iniciava, considerando que o encontro com a
humanescência se respalda, além de outros estudos, também nas proposições epistemológicas
de Serres (2003), que analisa o fenômeno da Hominescência como uma emergência
hominiana gerando o começo de uma nova humanidade e, identifica o homem e a mulher
como seres incandescentes, os quais podem romper com as fronteiras entre natureza e cultura,
repondo a universalidade do humanismo. Seus estudos não têm fronteiras disciplinares, é uma

1

Processo de expansão da essência humana que irradia luminosidade, beneficiando outros seres, a natureza, a
sociedade e o planeta (CAVALCANTI, 2006).
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meditação filosófica, cujo objetivo primordial é promover a reconciliação dos homens, o
reencantamento da natureza.
No desafio de reencantar a educação e implantar novas práticas pedagógicas, fui
levada, no campo da memória, por meio dos impulsos das essências fundamentais de uma
energia transcorporal de vibrações maiores, ao reencontro de um companheiro de viagem
epistemológica, em uma outra dimensão, mas sempre presente em minha vida acadêmica, o
saudoso mestre Paulo Freire com sua Pedagogia Vivencial, ou seja, aprendizagem baseada na
experiencialidade, na vivência.
Era ciente da necessidade de leituras e buscas de referenciais que dessem
sustentabilidade à viagem exploratória que, como diz Moraes (2005), não seria só
epistemológica, mas ontológica e metodológica. Segundo a autora, essa é a condição sine qua
nom para melhor se compreender a dinâmica relacional e emergente que acontece nos
sistemas vivos, a partir dos ambientes educacionais, o que certamente requereria novas
mediações pedagógicas e novas maneiras de organização curricular, além de outros aspectos.
Ou seja, uma viagem epistemológica transdisciplinar para compreender e aprofundar o
conhecimento a respeito dos processos de formação integral, para o qual optei pelos
referenciais teóricos da autopoiese de Maturana e Varela, da Enação de Varela, bem como do
pensamento Complexo de Edgar Morin.
Para possibilitar essa conexão sistêmica, dialogicamente, busquei fluir sob a inspiração
de diferentes fontes, caminhando com os pensadores que afirmam a relação indissociável
entre vida e conhecimento, entre viver e conhecer. Assim, certamente o fazer é uma forma de
expressão do ser. Nesta ótica, a aprendizagem é vista como uma função complexa do cérebro
e do corpo, como um todo que propicia ao sujeito mergulhar no mundo, em sua interpretação
pessoal, e nele intervir. Uma aprendizagem corporalizada.
Nesse entendimento, o resgate do corpo, da corporeidade, dos processos
humanescentes e de suas implicações nos processos educacionais seria indispensável para a
reforma do pensamento pretendido por Edgar Morin. Seriam mudanças paradigmáticas
exigidas pela educação voltada para uma melhor compreensão das relações complexas entre
os processos internos do ser humano e os relacionados ao meio onde o sujeito está inserido.
A viagem era urgente e necessária! Portanto, ao iniciar esse sonhado trajeto, busquei a
transcendência através do avanço dos meus estudos e das minhas descobertas no âmbito da
formação para o cuidado. Porém, tudo isso só foi possível quando aconteceu o encontro com a
complexidade e os pensamentos foram reformulados a partir do pensamento moriniano, fonte
original da minha metamorfose. Foi o encanto com a incompletude, com as incertezas, com as
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diversidades, enfim, com a complexidade humana, que me fez compreender o homem e o
mundo de outra forma. Foi a vivência de uma verdadeira metamorfose humana que se
materializou por toda a corporeidade. Hoje eu diria que foi uma autopoiese metodológica e
epistemológica corporalizada.
Portanto, foi a partir da reforma de pensamento, oportunizado por Morin, que hoje vou
além, transceder, corporalizar esses pensamentos em busca de novas práticas pedagógicas na
formação para o cuidado, mais especificamente como educadora e enfermeira, no campo da
saúde/enfermagem. O pensamento complexo e os estudos da corporeidade possibilitaram-me
a convicção de que não se separa o Ser do Fazer, somos o que fazemos, nossas atitudes são as
expressões do nosso Ser. Portanto, era preciso pesquisar a alma desse educador que educa, a
complexidade desse Ser que se expressa no fazer, permeado por influências de um campo
energético que envolve os complexos mistérios da Vida, da Consciência e do Universo
(ZOHAR, 2008).
Para me preparar para a atual viagem, foi possível, a partir das leituras sugeridas,
identificar estudos que permeiam o campo das pesquisas educacionais, os quais afirmam que
um novo movimento cultural no Ocidente começa a se instalar, há um verdadeiro clamor por
novas formas de experienciar o processo educativo, em busca de uma formação mais
sistêmica, mais integradora. Segundo Moraes (2005, p.166):

Precisamos repensar a escola, o currículo, as metodologias, os ambientes de
aprendizagem, a necessária formação de professores nessa área, de forma a incluir
estratégias que cultivem a imaginação, a atividade criadora na sala de aula e
incentivem a espontaneidade, a iniciativa, o senso de humor, a curiosidade, o
questionamento de si mesmo, criando condições favoráveis para que eles possam
criar um espaço para fantasia e o jogo imaginário, para o respeito às diferenças, para
cooperação e o compartilhamento, para aceitação de si mesmos e dos outros.

Estava realmente iniciando um desafio necessário, que era implantar numa Instituição
de Ensino Superior uma cultura educativa transdisciplinar, que envolvia toda a complexidade
do contexto educativo, da estrutura humana e do campo energético que o cerca. Esse era
certamente o caminho inicial da trajetória: associar a Educação à vida dos sujeitos
cognoscente desse universo quântico2.
Reforçando a necessidade de uma nova pedagogia, Moraes (2005, p.182), com toda
sua sabedoria que me inspira, acrescenta: Tanto a inter quanto a transdisciplinaridade, em
2

Universo como um todo unificado, cujas partes são interconectadas e se influenciam mutuamente. O universo
físico é essencialmente não-físico e pode se originar de um campo ainda mais sutil que a própria energia, mais
semelhante à informação, à inteligência ou à consciência, do que à matéria. No universo quântico, o observador
influencia o objeto observado (ZOHAR, 2008).
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termos educacionais, têm uma grande importância metodológica, exigem uma nova prática
pedagógica, que requer, necessariamente, um processo de comunicação (...).
Diante dessa reflexão sobre a complexidade, a formação humana e agora de posse dos
princípios teóricos da humanescência, questionei-me: que pedagogia possibilitaria uma
prática humanescente? Usando as palavras de Cavalcanti (2006, p.2): uma pedagogia que
pedagogize a vida. Para ela, trazer a corporeidade para o centro da educação como foco
irradiante significa trazer a vida e as vivências para o processo educativo e convocar a
Pedagogia para pedagogizar a vida.
Concordando com os autores pesquisados, de que esta seria uma pedagogia voltada
para a formação integral do ser, para o desenvolvimento da sua inteligência, de seu
pensamento, de sua consciência e de seu espírito, precisava possibilitar, além dos saberes
tradicionalmente disciplinares, o fluir de novos saberes, os saberes humanescentes, os quais
emergem do interior do ser, da essência do humano, do belo, do sensível, do fluir, do deixar
transparecer, do experienciar (CAVALCANTI, 2006, p. 3).
Ao colocar os educadores como coautores da proposta, que ao mesmo tempo se
integram e se desenvolvem com ela, foi apontado a psico-neuro-biologia e a física quântica
como o instrumento que permitiria vislumbrar a possibilidade de compreender o mistério da
Vida e do Universo daqueles educadores.
Ciente de todas essas possibilidades e coerente com a proposta pedagógica do curso de
Enfermagem, que ora coordeno, ousei, a partir da herança primordial de Paulo Freire,
incorporar os pressupostos da formação humana, apontados por Maturana, à visão complexa
do humano e a moderna cosmologia a uma Pedagogia Vivencial, a qual passou a chamar-se
Pedagogia Vivencial Humanescente3 (CAVALCANTI, 2006).
As buscas exploratórias de fontes epistemológicas me faziam ver, destacando-se Freire
(2006), Morin (1997; 1999; 2002; 2003; 2005), Almeida (1998; 1999; 2003; 2005; 2008),
Moraes (2003; 2004; 2005; 2008), Cavalcanti (2005; 2006; 2008), Maturana e Varela (1997;
2001), que aquela realidade a ser vivenciada seria um movimento contínuo que envolveria a
dinamicidade do ser humano na sua relação consigo mesmo, com o outro e com o meio. Não
poderia modificar práticas sem promover mudanças nas pessoas, ou seja, a viagem teria que

3

Pedagogia que associa os princípios educacionais freirianos ao pensamento complexo, a qual visa à formação
integral do ser, sendo este objeto de estudo da Base de Pesquisa Corporeidade e Educação da UFRN. No
decorrer do estudo será detalhadamente apresentada.
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ser pelo interior do educador, pela sua subjetividade, dentre outras, pela sua biologia. Era
preciso compreender e vivenciar a Autopoiese Humana4.
Os estudos de Capra (2000), Prigogine (2001), Piaget, Paulo Freire (2006), Gardner
(2001), Maturana e Varela (2001), Varela, Thompsom e Rosch (2001); CsikszentMihaly
(1992); Zohar (2008), dentre outros, mostram que a relação do indivíduo com o seu meio e
com a própria natureza tem fundamental importância para seu grau de autonomia. A nova
ordem almejada no campo das práticas educativas seria fruto de um processo de autoecoorganização que reconhece a capacidade criativa da natureza, destacando a necessidade de
deixá-la fluir no ser humano como condição primeira para a expressão de sua criatividade.
À luz da teoria auto-organizativa de Maturana e Varela (1997) e da teoria quântica
aplicada ao cotidiano por Zohar (2008), compreende-se o educador como ser vivo que, ao se
encontrar com seu entorno, mutuamente se influenciam. Assim, pode-se afirmar a relação
existente entre a estrutura biológica do educador (ser vivo) e a estrutura do meio ambiente
(Sistema de Ensino) e que o desenvolvimento desse educador, enquanto ser vivo, acontece a
partir de processos de adaptação evolutiva a este meio institucional desafiador. Para se
adaptar a uma nova realidade pedagógica, o educador precisa selecionar estruturas que
proporcionem sua autopoiese interior, própria de sua condição humana de existir, ou seja, sua
humanopoiese5.
Uma viagem exploratória transdisciplinar
Diante das incertezas e ancorada no pensamento moriniano, na teoria da autopoiese de
Maturana e Varela, sabia que a realidade complexa de um projeto transdisciplinar certamente
exigiria mudanças de práticas educativas, de posturas pedagógicas, de pensamentos, de campo
energético, enfim, da corporeidade dos educadores. Assim, teria que oportunizar momentos
vivenciais e experienciais de autoreconhecimento, de auto-organizacão, o que me levou a
montar, para os docentes do curso, os Ateliês de Formação Humana Autopoiética6 como
4

Capacidade ontológica biofisioquímica, auto, eco-organizadora do humano. Fenômeno que nos caracteriza
como humanidade. Processo gerador de mudanças estruturais internas de caráter energético, químico, hormonal
e neuronal, o qual influencia de forma consciente ou inconsciente a ação e reflexão humana, provocando
mudanças de comportamento e bifurcações consequentes do campo energético vibracional ativado (adaptado a
partir de MATURANA & VARELA, 1997; MORAES, 2003; SAMPAIO, 2008; CAVALCANTI, 2008).
5
Processo de eco-organização da humanidade a partir da mudança de pensamentos e atitudes dos seres humanos,
ou seja, sujeitos humanopoiéticos (CAVALCANTI, 2006; MORAES, 2008; SAMPAIO, 2008).
6
Espaços que possibilitam um processo auto-organizativo do educador. Ambiente de aprendizagem de
revitalização, não apenas intelectual, mas também situações que possibilite o re-conhecimento, o lidar com as
emoções, onde prevaleça a cooperação, a alegria, o prazer e o aprender. Cada encontro apresenta uma
significação especial enquanto encontro emocional entre significante e significado que permite a emergência do
novo, o fluir da intuição e da criatividade. São momentos de fluxo que buscamos sintonia com o contexto
vivenciado pelos educadores e com as vibrações do campo energético que os envolvem (adaptado a partir de
MATURANA & VARELA, 2004; MORAES, 2003 ; SAMPAIO, 2008; CAVALCANTI, 2006).
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condição necessária para implantação do currículo transdisciplinar.
O conhecimento sobre a corporeidade humana e sua relação com a teoria quântica
foram, então, os norteadores para viabilizar, na prática, a proposta complexa transdisciplinar
do curso. Merleau-Ponty (1999), Varela, Thompsom e Rosch (2001) apresentam uma visão de
corpo diferente da tradição cartesiana: nem coisa, nem ideia; o corpo está associado à
motricidade, à percepção, à sexualidade, à linguagem, ao mito, à experiência vivida, à poesia,
ao sensível e ao invisível, apresentando-se como um fenômeno complexo, não se reduzindo à
perspectiva de objeto, fragmento do mundo regido pelas leis de movimento da mecânica
clássica, submetido a leis e estruturas matemáticas exatas e invariáveis.
É nele que tudo acontece, pois sem corpo e sem corporeidade não há vida. Morin
(2003) corrobora este pensamento quando afirma que o conhecimento é um fenômeno
multidimensional, simultaneamente físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural e
social.
Dessa forma, durante esta viagem ontológica, metodológica e epistemológica,
pretendo contribuir para descobertas que possibilitem reflexões acerca do novo paradigma no
âmbito da formação transdisciplinar para o cuidado, e da influência da corporeidade enquanto
sistema emergente, vibratório, auto-organizativo, onde o processo de conhecer é situado. Os
registros obtidos como resultados dos Ateliês de Formação Humana Autopoiética
subsidiarão a análise dos fatores que interferem nos processos ensino-aprendizagem para o
cuidado, assim como, consequentemente, favorecerão a discussão de novos PPP
transdisciplinares para as Instituições de Ensino Superior.
Assim, o presente estudo é de alta relevância, pois pretende contribuir para reflexões
acerca das possíveis estratégias a serem utilizadas na corporalização de uma prática curricular
transdisciplinar em saúde.
 A opção metafórica
O medo do desconhecido parecia inibir o desafio de buscar a realização de sonhos, a
ousadia, a criatividade. Estava iniciando a experiência de um fenômeno vivencial
investigativo que mobilizaria toda a corporeidade, que instigava a novas descobertas.
A missão não seria somente profissional. O espírito de pesquisadora já aflorava naquele
universo de incertezas. Porém, não podia permitir que o modo corrente de fazer ciência
desencorajasse a minha criatividade. Foi nesse momento que me apossei da minha capacidade
perceptiva tensional e vibratória da mente para elevar a energia a ponto de possibilitar a
percepção criativa do significado de uma metáfora. Portanto, ousei associar uma descoberta
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científica e uma metáfora poética, obrigando-me, durante toda a vivência da experiência, que
alí se iniciava, a um retorno sistemático a nós mesmos através de analogias e devaneios.
Tratava-se de trazer à plena luz a tomada de consciência de uma pesquisadora
maravilhada pelas imagens poéticas durante a vivência de uma exploração científica.
Considerando a metáfora como uma das possibilidades de expansão imaginativa do ser
humano, apossei-me dela para decrever todo o estudo. Relembrando que o primeiro encontro
foi com a Borboleta (complexidade), no estudo de mestrado. A partir desse encontro, finalizo
o estudo deslumbrada pela vivência da metamorfose, mobilizada pela possibilidade de uma
outra viagem rumo à autoecotranscedência, em busca dos sonhos e, aqui estou narrando mais
uma ousada aventura, agora ainda mais arrojada.
A atual percepção metafórica surgiu através de um amigo imaginário muito especial
que tem me acompanhado nos trajetos da vida, e agora mais do que nunca estava no meu
consciente, como operador cognitivo, como guia para a vivência de novas aventuras rumo a
um espaço desconhecido, que envolvia a capacidade imaginativa através de imagens
arquétipicas e um raciocíno transdisciplinar com beleza e poesia. Somente assim foi possível
associar uma descoberta científica a uma metáfora poética.
O operador cognitivo durante esta aventura será o Pequeno Príncipe, menino de
cabelos dourados, a quem um dia fui apresentada pela escrita de Saint-Exupéry e que me
possibilitou, nas suas viagens exploratórias pelos diferentes planetas imaginários,
compreender as propriedades ontopoiéticas (autotelia, autoterritorialidade, autoconectividade,
autovalia, autofruição). O Príncipe, ser luminescente que havia deixado seu pequeno planeta,
onde vivia apenas com uma rosa vaidosa e orgulhosa, e que, no decorrer de suas andanças
pela Galáxia nos encontramos, me conquistou, pois me fez perceber que somos eternamente
responsáveis por aquilo que cativamos. Foi a sua personalidade autotélica que muito me
ensinou sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre a poderosa energia que nos cerca.
Metamorfoseada, resgato a companhia desse Pequeno Príncipe, que na minha
adolescência oportunizou o início do encanto com as descobertas da subjetividade humana,
apresentando-me os primeiros ensinamentos sobre a vida. Hoje, como pessoa grande,
educadora e pesquisadora cognoscente, sinto a necessidade novamente de sua companhia
imaginária para aprofundar e relatar as explorações sobre a complexidade e a corporeidade,
no que se refere à essência humana do educador transdisciplinar.
A experiência autotélica vivenciada nesta viagem exploratória com o Pequeno
Príncipe, certamente possibilitará diferentes cenários que oportunizarão aos educadores
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experiências de fluxo direcionando suas energias psíquicas para outras viagens rumo ao seu
interior, a sua espiritualidade, a transcendência dos sentidos.
Portanto, ele permanecerá junto conosco, eu e você, leitor, nesta exploração que se
inicia agora, não mais com aquela enfermeira no casulo (no mestrado), cheia de dúvidas e
receios, Borboleta aprendiz, ainda de asas tímidas e inseguras, mas, hoje, como uma
Educadora do Cuidado que acredita nos sonhos, pois já realizou vários, uma Borboleta
Cuidadora, que cativa um príncipe, uma princesa e uma florzinha; que sonha e busca uma
nova formação para o cuidado em saúde; que ama a vida e as pessoas; que acredita ser o
cuidado a essência humana que faz do homem o Ser de luz. Uma Educadora que, inacabada e
metamorfoseada, possibilita a metamorfose de outros educadores a partir do casulo, ou seja, o
voo de muitas outras Borboletas luminescentes.
Não se pode pesquisar sobre a prática educativa sem compreender a complexidade do
corpo que a exerce e do meio onde as relações se processam. Eu e o Pequeno Príncipe
estávamos certos da necessidade de termos o pensamento complexo como âncora nos estudos
da transdisciplinaridade e da corporeidade. Partimos da ideia de que a prática transdisciplinar
envolve todo o ser, toda sua corporeidade, os dois hemisférios cerebrais, a criatividade, a
sensibilidade, a ludicidade e a reflexividade como estruturas humanas, as quais são
mobilizadas por uma biologia que vai além do conhecimento orgânico, que é movida pelo
amor.
Assim, relatarei o percurso vivenciado por esta Borboleta Cuidadora em uma
viagem humanopoiética transdisciplinar com o Pequeno Príncipe, na qual buscaremos
explorar o universo quântico que envolve a prática docente na formação transdisciplinar para
o cuidado em saúde/enfermagem. Uma viagem imaginária transdisciplinar ontopoética rumo
ao desconhecido, ao espaço energético da transcorporalidade, ainda não visitado pelas
abordagens epistemológicas em Saúde e que levaria ao Universo Encantado do Cuidado na
Autopoiese Docente do Planeta Facex-RN (Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do
RN).
Meu companheiro, o majestoso Príncipe, alertava que a viagem não seria fácil, diante
da cultura tradicional de “grades” curriculares e dos territórios disciplinares que prevaleceram
historicamente nos cursos de formação superior. O voo exigiria um processo de metamorfose
no âmbito coletivo. O problema da formação fragmentada, mecanicista, curativista,
biologicista, traz consequências culturais e operacionais para as práticas pedagógicas
contemporâneas, ou seja, aprende-se a ensinar apenas a objetividade, a dividir o sujeito em
partes, a separar razão/emoção, corpo/mente/espírito, natureza e cultura. Estávamos
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conscientes, eu e o Príncipe, de que nesta viagem teríamos tripulantes e passageiros os quais
eram frutos dessa formação reducionista. E, o mais agravante, eram pessoas grandes que
deveriam aprender a ensinar a arte de cuidar de cuidadores.
Talvez nossas descobertas possam abalar algumas estruturas, porque, conforme Capra
(2000), nas pesquisas sobre educação/saúde sempre foram utilizadas metáforas arquitetônicas
de construção, pois se percebia a necessidade de ser construída sob alicerces firmes. Porém,
para ele, esses alicerces ao serem questionados, por uma mudança paradigmática, abalam
estruturas e deixam todos muitos apreensivos.
Esperamos, eu e o Pequeno Príncipe, que essas mudanças não deixem todos tão
apreensivos, mas que abram seus corações.
Portanto, a mudança do paradígma de uma educação linear/disciplinar para o
paradígma de uma educação transdisciplinar, neste estudo, não mais entende o conhecimento
como uma construção de alicerces e pilares, mas enquanto uma rede de relações em um
campo energético que tem no coração o centro de toda esta conexão, o qual forma o Sistema
Humanopoiético capaz de expandir a nossa essência humana, a nossa capacidade cuidadora
em um universo quântico.
Como diz Saint-Exupéry (2000, p.74): Só se vê bem com o coração, o essencial é
invisível aos olhos!
Esta viagem inicia rumo ao educador poiético, enquanto ser vivo da espécie humana,
habitante de um sistema social complexo e ator principal de um projeto educativo
transdisciplinar.
 A aventura do percurso metodológico
Diante desse cenário de acoplamentos estruturais, os quais envolvem o educador e o
meio, o plano de bordo para esta viagem exploratória foi desenvolver uma Pesquisa-Ação
Existencial (PA-E), já que se trata, segundo Barbier (2002, p. 68),

de aplicar faculdades de abordagem da realidade que pertencem ao domínio da
intuição, da criação e da improvisação, no sentido da ambivalência e da
ambiguidade em relação ao desconhecido, à sensibilidade e à empatia. Seu processo
metodológico favorece bastante o imaginário criador, a afetividade, a escuta, a
complexidade humana, o tempo da maturação e o instante da descoberta.

Assim, inspirada pelo desejo da descoberta dos caminhos que possibilitassem a
desejada implicabilidade do educador nesse processo de formação integral em
saúde/enfermagem, deparo-me com o problema a ser investigado: pesquisar sobre como a
formação humana autopoiética desses educadores poderá contribuir para a prática
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educativa humanescente do projeto curricular transdisciplinar do curso de Enfermagem da
Facex, ou seja, explorar o fenômeno da transcorporeidade humanescente7.
Para tanto, foi preciso transitar pela via qualitativa, e, para cumprir o percurso e chegar
à meta desejada, tiveram três objetivos específicos:
1 - Analisar como a formação humana autopoiética influencia para a corporalização
de uma prática pedagógica humanescente, no decorrer da implantação de um Projeto
curricular transdisciplinar;
2 - Identificar e analisar, no decorrer do Ateliê de Formação Humana Autopoiética, as
vivências mais significativas para os educadores que participam da implantação do Projeto
transdisciplinar;
3 - Analisar como uma formação transdisciplinar poderá ampliar e desenvolver a
dimensão cuidadora do humano.
Essa abordagem metodológica possibilitaria um cenário que viabilizaria o encontro do
ser com a pesquisa, nela surgindo a oportunidade da criação, da invenção, da intuição, enfim,
de mecanismos que possam possibilitar o fluxo e o registro de todas as nossas descobertas.
Barbier (2002) afirma que ela requer do pesquisador ser mais que um especialista: por meio
da abertura concreta sobre a vida social, política, afetiva, imaginária e espiritual, ela faz um
convite para que ele seja verdadeiramente e talvez, tão simplesmente, um ser humano.
Consciente dessas potencialidades humanas, apoderei-me de diferentes ferramentas
para registrar e relatar esse contexto. Parti, então, do gênero discursivo de Histórias de vida
em formação, já que nessas a dimensão autopoiética é a finalidade primeira (PINEAU, 2006;
JOSSO 2004; PASSEGGI, 2008).
Para Passeggi (2008), as histórias de vida em formação vão além da (auto) biografia:
têm o propósito de incluir todas as expressões da vida: escrita, fala, foto, TV, internet... e as
múltiplas impressões do Eu nas relações consigo mesmo (autoformação), com o outro
(heteroformação) e com o ambiente (ecoformação), na busca de sentido para a vida.
Destarte, essa foi a melhor forma que encontrei para deixar fluir o ser existencial, a
arte e a vida no relato deste estudo. Como estratégias para viabilizar estas descobertas, utilizei
algumas ferramentas da PA-E do tipo:
 A Observação Participante Existencial (OPE): Esta ferramenta me permitiu estar
implicada desde o início da viagem exploratória, porque já era membro do grupo antes

7

Fenômeno da corporeidade em sí, é entendido como um sistema energético de mediação entre o mental e o
corporal, que envolve emoções e sentimentos no processo atitudinal (CAVALCANTI, 2008; SAMPAIO, 2008).
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de começar o estudo. Assim, deverei expor abertamente meu caráter observador e
como tive o aceite de todos os habitantes daquele Universo a ser explorado;
 A escuta sensível: Apoia-se na empatia e foi necessário sentir o universo afetivo,
imaginário e cognitivo do outro para “compreender o interior”, as atitudes e os
comportamentos, o sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos, ou
existencialidade interna;
 Diário Vivencial: Espaço para expor os momentos vividos no decorrer do
percurso. Nele, foram registrados encontros e desencontros, pensamentos,
sentimentos, atitudes, poemas, músicas, choro, alegria, tudo que retinha de uma teoria,
de uma conversa, logo, as construções humanopoiéticas que deram sentido a este
estudo;
 Portifólio: Coletânea de todos os materiais e ferramentas pedagógicas utilizadas
nos Ateliês de Formação Humana Autopoiética, ou seja, o arquivo existencial das
elaborações, por individuação ou de forma coletiva, durante as atividades vivenciais;
 Grupo focal: Substituí este termo metodológico por Mandala Humanopoiética
(SAMPAIO, 2008). É uma roda de conversa, norteada por um roteiro estimulador da
discussão e pela exposição das produções autopoiéticas dos educadores, como forma
de possibilitar o fluir da intersubjetividade (objetividades e subjetividades), já que se
prende a opiniões, relatos de fatos e experiências vividas. Para registro dessas
informações, são usados gravador e filmadora, após o consentimento dos habitantes
daquele Universo, como forma de assegurar a fidedignidade das transcrições das falas
para posterior análise;
 Fotorreportagem: Registro fotográfico de todos os encontros vivenciais e dos
momentos mais significativos da Formação Humana Autopoiética. Esse acervo
fotográfico torna eternas as histórias vividas, expõe a vida deste estudo, torna-o uma
pesquisa viva, com cores, formas, emoções e sentimentos;
 Sandplay (Jogo de Areia): Técnica projetiva de representação simbólica, com
miniaturas em um caixão de areia (AMMANN, 2004). De origem terapêutica, mas que
na linha de pesquisa Corporeidade e Educação na UFRN está sendo adaptada, de
forma transdisciplinar, como ferramenta pedagógica e de pesquisa, utilizada para
analisar sensações, emoções e sentimentos. Para registro e interpretação das imagens,
recorri à fotografia dos cenários e aos relatos dos pesquisados.
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No percurso metodológico desta viagem transdisciplinar, serão vivenciados cinco
conexões exploratórias, as quais ao serem relatadas serão antecedidas por Cenários
dialógicos transdisciplinares, junto ao meu operador cognitivo, o Pequeno Príncipe:
Primeira conexão – Algumas coisas sobre planetas, partidas e viagens: Discorrerei
sobre o contexto pesquisado, as políticas na área de saúde e educação, situarei o leitor no
processo da reforma sanitária vivenciada no Brasil. Apresentarei o conceito ampliado de
saúde, o novo modelo de atenção, as visões presentes no documento Humaniza SUS,
caracterizando-o. Abordarei, ainda, o despreparo dos profissionais da saúde para lidar com a
dimensão subjetiva em sua área de atuação. Contextualizarei a rotina acadêmica presente na
prática educativa, a legislação vigente, bem como os programas e diretrizes curriculares
nacionais dos cursos de Enfermagem, destacando a necessidade apontada pelas políticas
atuais do Ministério da Saúde e da Educação, no sentido de promover atividades orientadas às
graduações em Saúde, baseadas em propostas que promovam a integralidade da atenção, a
inter e transdisciplinaridade.
Segunda conexão - Apreciando o pôr-do-sol: Luzes sobre a formação superior em
Enfermagem: Levantamento, leitura e seleção de produções bibliográficas no campo político,
cultural e social da formação para o cuidado na graduação em Enfermagem. Dentre os autores
estudados destacarei: Germano (2007); Kruse (2004); Waldow (2005); Weddington (2004);
Geib (2001); ABEn (2001); BRASIL, (1988; 1996; 2001; 2003); Dilly & Jesus (1995); Silva
(1989) ; Castellanos; Rodrigues; Almeida; Rosa e Mendes (1989); dentre outros. Destacarei,
também, as influências paradigmáticas presentes na formação para o cuidado em saúde,
apresentando, ao final, o desejo de trabalhar novas propostas educacionais que se ancorem na
complexidade, visando uma formação do espírito transdisciplinar pela via da corporeidade.
Terceira conexão - Visitando novos planetas: aprendizagens que impulsionaram o
sistema humanopoiético: Estudo das aprendizagens que impulsionam a formação
humanopoiética, com ênfase na relação que envolve a complexidade e a corporeidade no
processo educativo transdisciplinar, destacando a análise do que é aprender, a partir das
descobertas quânticas, das biociências e das recentes teorias da cognição de Maturana e
Varela. Na sequência, trabalharei o conceito de humanescer, diferenciando-o de humanização.
Ao final deste capítulo, apresentarei os fundamentos do que considero ser a Pedagogia
Vivencial Humanescente, na qual o papel do educador e do educando é diferente dos
tradicionais. Esclareço o percurso pedagógico de uma prática vivencial humanescente e
informo as etapas mais importantes do processo, fundamentando cada uma delas.
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Quarta conexão - O pouso no planeta Terra: explorando as descobertas da viagem
humanopoiética transdisciplinar: Apresentação da visão sistêmica da formação em
Enfermagem no âmbito da Facex, bem como a estrutura curricular de natureza complexa, a
partir dos diferentes eixos temáticos e esclarecimento, inclusive, dos aspectos metodológicos
para se transitar no espaço da formação humanopoiética dos educadores na área da saúde.
Caracterizo o Ateliê de Formação Humana Autopoiética, destacando seus respectivos
movimentos constitutivos com ênfase na Pedagogia Vivencial Humanescente. Relato dos sete
encontros/saberes dos Ateliês (casulo), com o registro das vivências e da escuta dos
educadores (Borboletas luminescentes) com reflexões sobre as aprendizagens oportunizadas.
Nele, houve a descoberta, a sintonia e a compreensão dos sentidos das concepções sobre o
educador como humano, a autopoiese docente e a transdisciplinaridade. Ao final, reconheço a
pertinência teórica da Biologia do Amor, esclarecendo seus movimentos intelectuais e
refletindo a respeito do que emergiu no processo, tendo sido vivenciado nos diferentes
momentos/encontros

promovidos.

Registro,

ainda,

a

interpretação

das

categorias

ontopoiéticas. Aqui, novas perspectivas para uma prática pedagógica na área educacional a
partir da transdisciplinaridade serão apresentadas.
Quinta conexão - de volta para casa: concluindo nossa viagem: Apresentação da
análise dos trabalhos vivenciados e as perspectivas futuras em termos de fluência e
reconstruções metodológicas para outros espaços e contextos de pesquisa, destacando a
crença na possibilidade do reencantamento da educação mediante novas práticas educativas e,
principalmente através da formação humana autopoiética do educador, informando, ainda, que
a complexidade e a transdisciplinaridade caminham juntas pelas trilhas da corporeidade.
Foi maravilhoso! Sem arestas metodológicas, mas pelo espírito transdisciplinar,
explorar a realidade em toda a sua complexidade, permitindo o registro do fluir dos
pensamentos, sentimentos e emoções dos educadores. Portanto, serão substituídos aspectos
tradicionalmente exigidos em pesquisas disciplinares por instrumentos de abertura, de criação,
de intuição.
Nesta pesquisa, as pessoas grandes (educadores poiéticos) desenham, pintam,
dançam, colam, cantam, choram... Portanto, expõem seus processos internos auto, eco-hetero,
formadores e transformadores de sua própria natureza. São, então, produtos de sua autopoiese,
de seu reconhecer-se, refazer-se, recriar-se. Assim, trafegaremos, eu e o meu amigo Príncipe,
por diferentes níveis de realidade e de percepção, os quais poderão expor toda
multidimensionalidade do educador, como ser humano complexo.
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1 ALGUMAS COISAS SOBRE PLANETAS, PARTIDAS E VIAGENS
A vida humana, assim como o
conhecimento, é uma aventura; uma
viagem rumo ao incerto. Por isso, é
importante que a reflexão esteja sempre
ao lado da autorreflexão, e a crítica, ao
lado da autocrítica, para que os indivíduos
se percebam também sujeitos. Todos
somos construtores do futuro que é
incerto
PETRÁGLIA

 Cenário dialógico transdisciplinar
Na exploração humanopoiética que se iniciava, era fundamental a companhia
imaginária do Príncipe para compreender bem o contexto do problema que inquietava a todos,
e ele tinha a sensibilidade de um amigo e de uma criança. Ele conseguia ver além de números:
As pessoas grandes adoram os números!
O Pequeno Príncipe tinha dificuldade de entender as pessoas grandes, para ele eram
pessoas esquisitas. Em suas andanças pela Galáxia, conheceu uma série de personagens
inusitados: um rei, que pensava que todos eram seus súditos, apesar de não haver ninguém por
perto; um homem de negócios, que se dizia muito sério e ocupado, mas não tinha tempo para
sonhar; um bêbado, que bebia para esquecer a vergonha que sentia por beber; um geógrafo,
que se dizia sábio, mas não sabia nada da geografia do seu próprio país. Assim, cada
personagem reforçava no Pequeno Príncipe a ideia de que as “pessoas grandes” se preocupam
com coisas inúteis e não davam valor às coisas que merecem.
Expliquei ao Pequeno Príncipe que somos aquilo que acreditamos ser, portanto,
autores da nossa própria história. Desta forma, para compreender o universo da formação em
saúde/enfermagem, que iríamos explorar, seria necessário transitar nesses textos e contextos
temporais, onde se dão as relações ensino/aprendizagem no campo da Enfermagem, ou seja,
onde acontece a formação para o cuidado.
Foi necessário, então, um retorno ao passado, visitar espaços antes explorados, e, neste
ponto, contei muito com a experiência do meu amigo Príncipe, que além de ser um pequeno
itinerante nos espaços dos saberes, via além das aparências e poderia explorar diferentes
territórios espaciais, cognitivos e sensitivos para compreendermos a essência do problema,
objeto deste estudo. Em cada nova leitura, fomos encontrando os planetas, os pontos de
partida e os mapas cognitivos de viagens.
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1.1 UM POUCO DE HISTÓRIA

Historicamente, a maioria dos professores foi acostumada a pensar e agir de acordo
com o paradigma cartesiano, baseado nos raciocínios lógico, linear, sequencial, deixando de
lado suas emoções, a intuição, a criatividade, a capacidade de ousar soluções diferentes.
Destarte, essa concepção fez do professor um mero transmissor de informações e habilidades
em seus territórios de conhecimento. Damásio (2004, p. 67), em seu livro “O erro de
Descartes”, afirma que o ponto de partida da ciência e da filosofia deve ser anticartesiano:
Existo (e sinto), logo penso!
Na década de 1980, os movimentos sociais que se organizavam e pressionavam em
busca de mudanças no cenário político, econômico e social do país, inspiraram o movimento
sanitário brasileiro para a conquista da reforma do sistema de saúde. Este foi garantido
constitucionalmente, através dos Artigos 196 e 198 da Constituição Brasileira de 1988, e
regulamentado pelas Leis 8.080 e 8.142 de 1990, dispondo sobre as condições de organização
e o funcionamento do novo modelo proposto, o SUS (MENDES, 1993).
Desde a Reforma Constitucional de 1988 que criou o SUS, os princípios norteadores
do novo modelo assistencial são: a universalidade, a integralidade e a equidade da atenção à
saúde. Com ele, veio uma nova concepção de saúde (Art.196 da Constituição Brasileira) que
não se reduz à ausência de doença, mas a uma vida com qualidade. Muitas são as dimensões
com as quais agora estamos comprometidos: promover, proteger, cuidar, recuperar, reabilitar,
enfim produzir saúde. O conceito ampliado de saúde traz consigo um novo significado para o
cuidado.
Porém, o grande desafio está em mudar concepções e práticas sobre o ensinar e o
cuidar. Um documento apresentado pelo Ministério da Saúde – HumanizaSUS- relata que um
dos aspectos que mais tem chamado atenção, quando da avaliação dos serviços, é o
despreparo dos profissionais para lidar com a dimensão subjetiva que toda prática de saúde
supõe (BRASIL, 2003).
Isto é fruto de uma formação que tem perpetuado modelos essencialmente
conservadores de conhecimentos fragmentados, centrados na doença, em aparelhos e sistemas
orgânicos e em tecnologias altamente especializadas, dependentes de procedimentos e
equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico. Esta formação é demandada pelo modelo
hospitalocêntrico que dominou toda lógica previdencialista que antecedeu ao SUS
(FEUERWERKER, 2002; LLANOS E ALMEIDA, 1999).
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O atual modelo de atenção proposto pelo SUS exige uma nova versão para formação
em saúde, em que a atualização tecnocientífica é apenas um dos aspectos da qualificação das
práticas e não seu foco central. A formação deverá englobar aspectos de produção de
subjetividade, produção de habilidades técnicas e de pensamento, além do adequado
conhecimento do SUS (BRASIL, 2003). Para mudar o Sistema, é preciso que mudar as
pessoas. Para reformar práticas de saúde, é necessário reformar pensamentos em relação ao
ato de cuidar.
O primeiro problema seria superar a visão cartesiana da mente como uma coisa
separada do corpo e do mundo social das pessoas, ou seja, a educação separada da vida. Nesse
contexto são desconsiderados as emoções, os sentimentos e as histórias de vida dos discentes
e docentes: uma concepção antropológica do homem-máquina. Essa lógica condicionou
historicamente a uma formação pautada na concepção restrita do conceito de saúde,
essencialmente conservadora, tecnicista e curativista. A aprendizagem se dava distante da
vida das pessoas, a intervenção se dava na doença e não no doente.
O segundo seria a prática educativa linear, dividida em grades do conhecimento
(territórios disciplinares), em que cada educador se mantém preso ao seu campo disciplinar,
restrito ao repasse de seus conteúdos, sem se sentir responsável pela formação integral do
educando; portanto, uma prática separatista focalizada nas partes constitutivas, retalhando a
visão da totalidade. Essa realidade desconsidera as diferentes dimensões do conhecimento
humano. Uma educação que supervaloriza determinadas disciplinas acadêmicas, resultando
numa formação em saúde superespecializada, uma vez que nesta concepção os fenômenos
complexos para serem compreendidos precisam ser reduzidos às suas partes constituintes.
Outro agravante se caracteriza pelo desencantamento contemporâneo do educador
pelo ato de educar. Parece uma crise coletiva: falta luminescência8 nos educadores, vivenciase um cenário de escassez de educadores e alunos felizes (SNYDERS, 2001).
A rotina acadêmica de forma mecanizada e repetitiva, sem criatividade, torna a prática
educativa para o cuidado tediosa e exaustiva. Enfrenta-se, atualmente, um quadro social que
tem gerado baixa autoestima dos educadores, parecendo uma crise ética social existencial
afetada por diferentes aspectos do modelo hegemônico vigente. Esse sistema tem afetado as
8

Fenômeno físico e biológico de expressão luminosa do que incorporamos do meio ambiente em nossos corpos
(corpo bioplasmático: excitação do corpo-níveis hormonal-luminosidade). Como resultado do metabolismo
celular de nossos corpos, diversas substâncias químicas são liberadas e, no final, são exaladas sob a forma de
gases e/ou vapores pelos poros da pele, como o suor, ureia, CO2, NH4, SO2, etc, inclusive os feromônios. Toda
e qualquer substância produz um “espectro” de cores e estruturas geométricas diversas, as quais expressam nosso
nível de equilíbrio bio, psicoenergético (LOWEN, 1984; PIERRAKOS, 2000; CAPRA, 2000; CAVALCANTI,
2006).
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estruturas dos educadores, sua corporeidade, portanto, suas posturas pedagógicas. Sem o
envolvimento total do educador, ou seja, sem sua implicabilidade energética, o processo de
aprendizagem é prejudicado. Como aprender a cuidar do outro sem saber cuidar de si mesmo?
Diante desse contexto da formação em saúde, novos cenários vêm sendo exigidos e
construídos a partir dos atuais dispositivos legais, tanto no âmbito da educação quanto da
saúde. Além da Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº. 8.080/90, temos a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394/96; o Plano Nacional de Educação; a Resolução
CNE/CES nº. 3/01, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem; a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, da Conferência
Mundial sobre o Ensino Superior (UNESCO, 1998) e a Política de Educação Permanente
instituída pelo Ministério da Saúde (Resolução nº. 335/2003-CNS; Portaria nº. 198/03
GM/MS; Portaria 1996/07 GM/MS).
No contexto específico da formação em Enfermagem, as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCNs), emitida em novembro de 2001,
apontam para uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; determinam a
qualificação do discente para o exercício da profissão, com base no rigor científico e
intelectual e pautado em princípios éticos. No que se refere às competências, destacam a
capacidade de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais
prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação,
identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Além disso,
recomendam a formação com capacidade de atuar, com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (Resolução
CNE/CES Nº 3, 2001).
Com a Portaria Ministerial nº. 198, de fevereiro de 2004, é instituída a Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde, a qual define as diretrizes a serem seguidas
pelas Instituições de Ensino que formam profissionais para o SUS, objetivando promover
mudança nas práticas de formação e nas práticas de Saúde, e viabilizar a articulação Ensino –
Gestão – Atenção – Controle Social. Neste sentido, são instituídos os Polos de Educação
Permanente em Saúde nos estados, os quais foram redimensionados, com a publicação da
Portaria 1996/07, para Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES).
As políticas atuais do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação,
apontam para a mudança na formação dos profissionais de saúde no âmbito do ensino
superior, considerando que a história de formação e exercício profissional em saúde vem
sendo marcada pelo desenho flexneriano de ensino e trabalho. Surge, então, como eixo
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norteador desse processo de mudança, orientar as graduações em saúde para a integralidade
da atenção, a inter/transdisciplinaridade.
Esta visão de integralidade se baseia na atenção integral à saúde, como noção de
aceitação ativa das histórias de vida, histórias familiares e histórias culturais na conformação
das necessidades de saúde e na configuração dos estados singulares de adoecimento de cada
pessoa para o conjunto da rede de serviços (FEUERWERKER, 2002).
Ao analisar o atual modelo de atenção, Merhy (2007) alerta para a compreensão dessa
integralidade no contexto das tecnologias das relações, dos processos de intervenção em ato.
Para ele, tecnologia não pode ser confundida com equipamentos e máquinas, sendo saberes
necessários para organizar as ações humanas nos processos produtivos. O trabalho em saúde
promove processos de subjetivação que está para além dos saberes e práticas tecnológicas
estruturadas. O autor classifica o trabalho em vivo e morto, e as tecnologias em duras, leveduras e leves.
Essa forma de compreensão amplia o olhar sobre o cuidado e a formação em saúde,
possibilitando o ressignificar dos espaços dos saberes no campo da atenção. As tecnologias
duras se caracterizam pelo acervo de equipamentos, normas, estruturas, organizações; leveduras, como saberes disciplinares, os quais operam no processo do trabalho em saúde, como a
clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia; e as leves, como os saberes
relacionais, como a produção de vínculo, autonomia, acolhimento (MERHY, 2007).
As tecnologias leves, apontadas por Merhy (2007), nada mais são do que os saberes
humanescentes apontados por Cavalcanti (2006, p.5): saberes que emergem de dentro do Ser,
de suas habilidades humanas, da sua subjetividade, da sua corporeidade. Talvez seja esse o
grande desafio da formação para o SUS, possibilitar uma educação para a vida, para o
auto/mútuo cuidado, para a cidadania e autonomia, uma formação transdisciplinar que
possibilite a corporalização do pensamento complexo.
A autonomia, como pressuposto da integralidade, nos leva aos estudos de Maturana e
Varela (1997). Os autores afirmam que a maneira de ser autônomo de um ser vivo está no fato
de todos os aspectos da atuação do seu viver ter a ver somente com ele, e que tal atuação não
surge de qualquer propósito ou relação, na qual resultados guiam o curso dos processos que
lhe dão origem. Em outras palavras, os sistemas vivos interatuam através de sua estrutura a
partir da vida cotidiana, de suas relações com o meio; assim, podemos vivenciar várias
identidades simultâneas ou sucessivas em uma mesma corporalidade (MATURANA e
VARELA, 1997, p. 21).
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Destarte, como promover uma formação integral transdisciplinar nessa realidade
contemporânea tão dividida, tão racionalista? Sabe-se que a formação superior em
Enfermagem enfrenta, de um modo geral, a realidade vivida pelo ensino universitário no
Brasil, ou seja, a separação entre cultura científica e cultura humanística, ciência e valores
humanos, além da fragmentação dos saberes.
Serres (2003), estudando a emergência hominiana, questiona como as ciências ditas
duras deixaram os homens de lado. Ainda sobre esta divisão, Weil (2003) afirma que
quebramos a unidade do conhecimento e distribuímos os pedaços entre os especialistas. Para
os cientistas, demos a natureza; aos filósofos, a mente; aos artistas, o belo; aos teólogos, a
alma.
Este cenário da modernidade apresenta uma dicotomia ontológica, epistemológica e
metodológica, qual seja, de um lado as ciências sociais ou naturais, onde se encontram a
educação e a saúde; e, de outro, as humanidades, em que se encontram a arte, a alteridade, as
sensibilidades e os afetos. A formação para o cuidado em saúde requer ambas, ou seja, uma
pedagogia mista, inter/transdisciplinar.
Além da realidade exposta nos espaços da educação, a reforma sanitária brasileira
apresenta novos desafios para o campo da formação em saúde. Tendo em vista as novas
responsabilidades constitucionais, o governo brasileiro considerou, como importante
referência na construção das novas políticas públicas na área da educação, o Relatório da
Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI da Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 1998), conhecido como Relatório
Jacques Delors, o qual apresenta quatro pilares9 para a educação: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Esse relatório sugere novas práticas
pedagógicas que promovam um repensar sobre a vida, enquanto componentes de uma
educação de valores.
Essa Comissão propôs uma prática baseada em um ressignificar da existência humana,
em novos valores, em que sejam estimuladas as práticas do dever de compreender melhor a si
mesmo, ao outro, ao mundo. Foram estes referenciais que subsidiaram a elaboração da
proposta de reorganização do modelo educacional brasileiro, a partir da LDB. Nela, a
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na

9

Neste estudo tomemos emprestada a metáfora dos Pilares de Delors e transformá-la em espirais, admitindo a
educação não como uma construção com pilares rígidos, mas como um campo energético que envolve uma rede
de conexões.
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convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).
Desse modo, ir além do saber conhecer e do saber fazer, especialmente os outros dois
espirais da educação, precisam ser trabalhados nesta formação transdisciplinar o saber ser e o
saber conviver. Eis o grande desafio da formação contemporânea. Faz-se necessário encontrar
os caminhos para o aprender a aprender a ser.

Há um problema que é ontológico,

epistemológico e metodológico fundamental, que repensa e refaz a forma de ensinar e de
aprender na formação em saúde, e a nova relação entre aprender a aprender e aprender a
cuidar; uma nova forma de compreender e se relacionar com o ser.
Nesse sentido, Moraes (2005, p.44), ao analisar o paradigma educacional emergente,
afirma esta separação dos saberes e as consequências na área médica. Para ela,

a visão antropológica do homem-máquina que aloja uma alma, cuja essência é o
pensamento, e que provocou o dualismo entre matéria e mente, o corpo e a alma,
continua tendo profundas repercussões no pensamento ocidental, com
desdobramentos nas mais diferentes áreas do conhecimento humano, como na
biologia, na medicina, na psicologia e na educação, para citar apenas algumas delas.
Essa visão nos levou a aceitar o nosso corpo separado de nossa mente, como coisa
absolutamente desconectadas. De um lado, era substância corporal, divisível,
volumosa e funcionando mecanicamente. De outro, a substância mental, indivisível,
fluida, desencarnada. Esta compreensão alterou significativamente os rumos da
medicina ocidental em razão das direções assumidas por uma prática medicinal
cartesiano-newtoniana.

É no âmago deste cosmo contextual que se encontra o Sistema Educacional
Humanescente FACEX, o qual ousou implantar o curso de Enfermagem com proposta
curricular complexa, fundamentado na perspectiva de uma Pedagogia Vivencial, que rompe
com as concepções tradicionais de ensino, possibilitando um processo de aprendizagem
inter/transdisciplinar vinculado à realidade pessoal e social. Um currículo que promove a
articulação entre cultura científica e cultura humanística, o diálogo entre arte, ciência e
espiritualidade. Eis o problema! Rejuntar as partes, promover uma formação integral.
Formar profissionais generalistas humanescentes (criativos, reflexivos, sensíveis e
transformadores) é necessariamente uma exigência para o atual Sistema de Saúde. Assim, a
formação e a prática pedagógica transdisciplinar constituiram a meta primordial do curso de
Enfermagem da Facex, baseada no pensamento complexo e nos princípios da humanescência.
O pensamento complexo afirma que o todo é muito mais do a soma de suas partes. A
Educação e a Saúde são necessidades essenciais para o desenvolvimento humano, portanto,
interligadas como políticas públicas que afetam o ser, a vida e o cosmos. Há, dessa forma,

39

necessidades além das estruturas materiais para a avolução desses dois campos sociais, algo
relacional. A interação das partes é essencial para harmonização do todo. Tudo depende das
interações e o que resulta são propriedades emergentes resultantes dessa interação. Ou seja, o
padrão de tudo o que existe, vivo e não-vivo é a rede de ligações.
Não é possível separar o inseparável. Neste sentido, entende-se a educação como um
campo energético de interações (MORAES, 2002), a saúde como um campo vivencial para
humanescência (CAVALCANTI, 2006; SAMPAIO, 2008), o que nos leva a defender que a
formação para a saúde necessita urgentemente de uma prática educativa humanescente10.
Neste contexto, e mais especificamente no cenário daquele problema (no sistema
educacional humanescente da Facex), estava-se diante de um grande desafio que era implantar
um curso de Enfermagem pautado no pensamento complexo, o qual rompe com as grades que
aprisionam o conhecimento (lógica disciplinar) e que tem a Pedagogia Vivencial
Humanescente como praxis educativa. Havia consciência de que este processo exigiria
bastante criatividade e dinamismo para ultrapassar as concepções cristalizadas de educadores
e educandos no âmbito da formação. Essa realidade exige uma autoeco-organização
permanente, que se constroi mobilizando dimensões mentais e corporais dos gestores,
educadores e educandos por meio de uma intersubjetividade, da Humanopoiese.
A condição vital para viabilização do Projeto Político Pedagógico (PPP) foi, além dos
acoplamentos necessários junto à estrutura administrativa da Instituição de ensino, a
implantação dos Ateliês de Formação Humana Autopoiética, sendo realizados em um sábado
por mês, com todos os educadores do curso.
O Ateliê de Formação Humana Autopoiética se caracteriza por ser um espaço que
possibilita o processo auto-organizativo do educador (casulo do sentipensar11). Ambiente de
aprendizagem de revitalização, não apenas intelectual, mas também de situações que

10

Prática integrativa multidimensional que resulta do diálogo entre cognição e vida, a qual envolve sentimento,
pensamento e ação, a partir da corporeidade humana. Processos auto-organizadores, autorreguladores e autotransformadores que envolvem a totalidade do ser, gerando mudanças interior e exterior, as quais visam
expandir as diferentes dimensões constitutivas do sujeito cognoscente. Sistema relacional aberto ontopoiético,
que adota como práxis a Pedagogia Vivencial Humanescente, que possibilita trocas energéticas mediante
relações interativas e dialógicas entre educador, educando e ambiente de aprendizagem, envolvendo processos de
assimilação, acomodação, auto-organização em constante movimento de construção e reconstrução pela ação do
sujeito sobre o meio ambiente. Uma prática que exige ambientes de aprendizagem agradáveis, ricos em
elementos significativos e desafiadores, capazes de resgatar a alegria e o prazer em aprender. Conceito adaptado
por SAMPAIO a partir de FREIRE (2006); LA TORRE (2008); MATURANA E VARELA (2001),
CAVALCANTI (2006); MORAES (2003), ASSMANN (2001).
11
Expressão utilizada por De La Torre e Moraes (2004) para expressar os fundamentos e estratégias para
reencantar a educação. O pensar, o sentir e o atuar humano são fenômenos que ocorrem no campo da nossa
corporeidade. O processo educativo sob o ponto de vista dos autores é autopoiético e se desenvolve na biologia
do amor.
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possibilitem o autoreconhecimento, o conviver com as emoções, onde prevalece a
cooperação, a alegria, o prazer e o aprender.
O maior desafio seria tirar os ideais do papel e viabilizá-los na prática; é aí que entra,
neste cenário, a Linha de Pesquisa em Corporeidade e Educação do Programa de Pós
Graduação em Educação do PPGED/UFRN, que nos embasou metodologicamente para a
corporalização do Pensamento Complexo. Sair do imaginário para o real é o espaço onde está
se dando as experiências vivenciais corporalizadas de um novo fazer pedagógico, o qual
envolve o ser em sua totalidade, ou seja, o sujeito existencial12.

12

Ser existente total, que operacionaliza, consciente e inconscientemente, através da ação, um conjunto de
capacidades próprias ao homo sapiens-sapiens (BARBIER, 2003).
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APRECIANDO O PÔR-DO-SOL:
LUZES SOBRE A FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM
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2 APRECIANDO O PÔR-DO-SOL: LUZES SOBRE A FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Gosto muito de pôr-do-sol. Vamos ver um... Convidava-me o Pequeno Príncipe
quando estávamos discutindo as estratégias para conhecer como se deu o contexto histórico da
formação do enfermeiro no processo educativo do cuidado em saúde. Como gente grande do
planeta Terra e vinculada à lógica racional do tempo, não compreendia a profundidade do seu
convite. Expressei, então, a necessidade de esperar chegar a tardinha para que o sol se
pusesse. Ele não respondeu, apenas expressou com um sorriso nos lábios. Um dia eu vi o sol
se pôr quarenta e três vezes! Expressou aquele pequeno filósofo. Esqueci que aquele era um
Pequeno Príncipe, que ultrapassava os limites lógicos. Ele tinha o poder quântico de transitar
rapidinho pelo túnel do tempo, pois vinha de um pequeno planeta que bastava apenas recuar
um pouco a cadeira e contemplar o crepúsculo quantas vezes desejavasse, conforme nos relata
Exupery (2000, p. 26):

De fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se
deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr-do-sol.
Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava
apenas recuar um pouco a cadeira. E, assim, contemplavas o crepúsculo todas as
vezes que desejavas...

Acustumada com a lógica racional e a física clássica, não conseguia imaginar em
apenas um dia poder ver o sol tantas vezes. Passado alguns minutos, o Príncipe acrescentava:
Quando a gente está triste demais, gosta do pôr-do-sol... Fiquei pensando nas palavras do
Príncipe e imaginando o que nos leva a relacionar a tristeza com pôr-do-sol!
Os pores-de-sol proporcionam uma reflexividade histórica. Vivenciamos, eu e o
Pequeno Príncipe, cada pôr-do-sol como um novo momento, pois este fenômeno representa o
fim de um dia e início da noite e, neste estudo, isso significava trazer concepções históricas
permeadas de valores, crenças e atitudes humanas presentes no seio da sociedade. Para
entender a relação dos fatos com os contextos precisávamos ir até eles. As buscas foram
organizadas em duas dimensões do pôr-do-sol: a histórica contextual, através de um resgate
do processo de formação em Enfermagem no Brasil; e a metodológica conceitual, efetivadas
pela leitura dos paradigmas que influenciaram o processo educativo do cuidado em
saúde/enfermagem.
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2.1 INESQUECÍVEIS MOMENTOS COM O PÔR-DO-SOL: A FORMAÇÃO EM
SAÚDE/ENFERMAGEM

Era estigante poder apreciar cada novo momento do percurso da formação em
Enfermagem na beleza de cada pôr-do-sol . Somente assim pude conhecer diferentes poresdo-sol. O término de um dia significava o início de outro, ou seja, o fim e o iníco se
encontram continuamente no cotidiano da natureza histórica.
A evolução histórica da formação em Enfermagem está relacionada diretamente à
evolução político-social e econômica da sociedade brasileira, não sendo possível dissociá-las.
A lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo na
sociedade brasileira, sofrendo a forte determinação do capitalismo em nível internacional.
Para Germano (2007, p. 17), pensar o ensino da Enfermagem no Brasil significa voltar ao
Século XIX.
No período colonial, o Brasil vivenciava a missão catequizadora dos jesuítas para com
os índios, sob exploração deliberada pelos europeus. Os novos costumes impostos aos índios
pelos catequistas, tais como uso de roupas, concentração de índios em grandes aldeias,
mudanças de rituais alimentares e de trabalho, além da incidência de doenças endêmicas,
gerou um quadro sanitário que demandava cuidados específicos. Dessa forma, era necessária
uma quantidade maior de pessoas para cuidar dos enfermos, além dos elementos culturais
(pajés, curandeiros, feiticeiros) dos próprios índios. Historicamente num processo evolutivo,
foram os jesuítas, seguidos pelos religiosos e posteriormente a enfermagem, que assumiram
esse cuidado, com fins mais curativos do que preventivos e com bases puramente empíricas.
Esses cuidados eram realizados por pessoas leigas, às quais não se requisitava qualquer
nível de escolaridade. Essa realidade perdurou desde a colonização até o início do século
XX (GERMANO, 2007).
O ensino da Enfermagem no Brasil teve início, oficialmente, em 1890, com a criação
de uma Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (posteriormente denominada
Alfredo Pinto), no Rio de Janeiro, que nasceu no Hospício de Pedro II “Hospital Nacional de
Alienados”, tendo como objetivo preparar enfermeiros e enfermeiras para trabalhar nos
hospícios e hospitais civis e militares, já que as irmãs de caridade, responsáveis pela
enfermagem, haviam deixado o hospital por incompatibilidade com a nova direção interina
daquele estabelecimento, o qual era dirigido e composto apenas por docentes médicos e
psiquiatras daquela Instituição que tinha o modelo inspirado na escola existente em
Salpetrière, na França (GERMANO, 2007).
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O início do século XX, no Brasil, foi marcado pelas péssimas condições de vida da
população e por epidemias que assolavam as cidades, principalmente as portuárias, o que
ocasionou um movimento voltado para o saneamento e a saúde pública, e o surgimento de
outros profissionais, além do médico. Neste contexto, o ensino de graduação em Enfermagem
no Brasil foi introduzido, no início de 1923, com a criação da Escola de Enfermeiras do
Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), a primeira escola de Enfermagem com
orientação e organização de enfermeiras, a qual seguia o padrão norte-americano que
priorizava a saúde pública, anexa ao Hospital Geral de Assistência daquele Departamento.
Em 1926, passou a ser designada Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), sendo a
primeira escola a ministrar o ensino sistematizado de enfermagem, tendo sido considerada
escola oficial padrão para todo o país (GERMANO, 2007).
Tanto o DNSP quanto a EEAN teve seus serviços estruturados e coordenados pelas
enfermeiras enviadas pela Fundação Rockefeller - Modelo americanizado com interesses
econômicos capitalistas nos países subdesenvolvidos. Para Germano (2007, p. 20), nasce,
desta forma, a enfermagem moderna no Brasil, sob a égide da saúde pública, num processo
de transposição do modelo americano para a América Latina.
Considerando o currículo como o norteador da formação em Enfermagem, faz-se
necessário analisar sua inserção e influência nesse processo histórico. No que se refere ao
primeiro currículo da Escola Anna Nery, Germano (2007) comenta um paradoxo existente
entre seu objetivo, que era formar enfermeiros de saúde pública e, portanto, com predomínio
em disciplinas de cunho preventivo, e às oito horas diárias de trabalho prático no Hospital
Geral de Assistência da DNSP, exigido no programa curricular.
Sobre esse assunto, concordando com o paradoxo abordado por Germano (2007),
Kruse (2004 p. 64) comenta:

Um dos destaques que gostaria de fazer sobre a formação da enfermeira brasileira,
nas primeiras décadas do século XX, é que esta se deu, principalmente nas
instituições hospitalares, em oposição aos discursos que circulam hoje de que a
enfermagem brasileira surgiu “sob a égide da saúde pública”. [...] a enfermagem
brasileira, mesmo tendo sido organizada para atender necessidades da saúde pública,
de acordo com as versões históricas que hoje circulam, foi profundamente
influenciada pelo modelo anglo-americano, caracterizado pelo estudo sistemático
das doenças e o subsequente cuidado ao doente, e portanto, centrada em ambiente
hospitalar (grifo da autora).

No ano de 1925, diplomou-se a primeira turma de enfermeiras, formadas no Brasil,
segundo o modelo de enfermagem anglo-americano (KRUSE, 2004). Na década de 1940, o
princípio desenvolvimentista vigente, redirecionou e redimensionou o setor brasileiro de
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saúde, influenciando os conteúdos a serem trabalhados; no saber de enfermagem, os
princípios científicos impregnaram o ensino formal (GEIB, 2001, p. 45). Porém, somente em
1949, com a reforma do ensino implantada através da Lei no 775, é que foram estabelecidas as
condicões mínimas (currículo mínimo) para o reconhecimento do curso pelo Ministério da
Educação nas escolas de Enfermagem (DILLY & JESUS, 1995).
Nesse período, o Brasil vivencia a substituição do modelo econômico agroexportador
pelo modelo industrial, o que implicou numa expansão da rede hospitalar, impulsionada pelos
movimentos trabalhistas em prol de melhores condições de assistência à saúde. Ao passar de
um modelo curricular centrado na aquisição de habiliades técnicas para uma organização de
caráter científico, a Enfermagem estabeleceu uma formação profissional médica biologicista.
De 1949 até 1961, os currículos mínimos dos cursos tinham características
predominantemente preventivas sanitárias (saúde pública), uma vez que a prioridade era
controlar as doenças endêmicas no país. Com as mudanças políticas e econômicas vivenciadas
na década de 1960, o Conselho Federal de Educação (CFE) emite o Parecer no 271, de 19 de
outubro de 1962, que reformula todo o perfil da formação em Enfermagem, passando a
priorizar o modelo Hospitalocêntrico13, fortalecendo

na formação o caráter curativo da

assistência, não sendo, inclusive, a saúde pública obrigatória no currículo.
Em 1962, o Parecer nº 271/62 do CFE fixou o primeiro currículo mínimo para os
cursos de Enfermagem, com base em sugestões da Comissão de Peritos de Enfermagem,
nomeada pelo Ministro da Educação e Cultura, da Associação Brasileira de Enfermagem
(ABEn) e das 19 escolas de Enfermagem do país. Este currículo manteve as disciplinas
relacionadas às clínicas especializadas, de caráter curativo. Nele, a disciplina saúde pública já
não aparecia como obrigatória, mas apenas como conteúdo de especialização (GERMANO,
2007).
Em 1968, apesar da deflagração da reforma universitária, não acontecem mudanças
significativas na formação em Enfermagem. Em 1969, o CFE publica a Portaria no 13 que
previa a licenciatura em Enfermagem, atribuindo ao enfermeiro licenciado o direito de
desenvolver ensino em escolas de 2 o grau, nas disciplinas e práticas educativas relacionadas
com a especialidade, incluindo a higiene e programas de saúde (BRASIL,1974).
Na análise de Dilly e Jesus (1995), a estrutura da licenciatura era predominantemente
voltada à preparação de alunos para atuarem no ensino de programas de saúde e higiene do
que no ensino de matérias específicas dos cursos profissionalizantes.

13

Modelo que considera o hospital como centro hegemônico da assistência à saúde

46

Neste contexto, a formação do enfermeiro atendia à prática médica vigente, que se
pautava nas ações assistencialistas e reforçava o caráter individualista prioritário em relação
ao coletivo. O enfoque médico assitencialista, na formação em Enfermagem, legitimava o
enfoque na doença e não no indivíduo, o que permaneceu até 1972 (ABEn, 1991).
O Parecer no 163/72, do CFE, fixou o currículo mínimo do curso de graduação em
Enfermagem e Obstetrícia, o que significou uma maior quantidade de conhecimentos
científicos; no entanto, permanecia com o enfoque limitado ao cuidado individual curativista
e, nas questões biologicistas, ou seja, o curso não intervia sobre as questões sociocoletivas. A
reforma universitária deflagrada naquela época favoreceu a política de capacitação docente,
que gerou a intensificação dos cursos de especialização e a criação de cursos de mestrado,
porém se estendia para a pós-graduação a cultura hospitalar que se destacava nas áreas de
pesquisa (BRASIL, 1974).
Na visão de Germano (2007, p. 27),

esse parecer, 163/72 [...], veio aprimorar o existente, em nada contribuindo para
uma preocupação maior com os problemas básicos de saúde. Ao contrário, o mesmo
foi antecedido por uma introdução cuidadosa, mostrando a necessidade de o
enfermeiro dominar cada vez mais as técnicas avançadas em saúde, em razão da
evolução científica. Assim, a formação do enfermeiro tem servido muito bem à
profissão médica que, por sua vez, necessita de enfermagem também especilizada
para juntos atuarem nos centros cirúrgicos sofisticados e nas clínicas médicas
requintadas, no campo das cirurgias cardiovasculares, doenças degenerativas,
cirurgias plásticas, enfim uma assistência curativa. Resta salientar que esse
atendimento é praticamente restrito a uma minoria, às camadas privilegiadas da
sociedade.

Fazendo uma análise dos conteúdos do currículo mínimo, que vigorou de 1972 a 1994,
Geib (2001, p. 56) afirma:

A negação de uma educação com cuidado para o cuidado, evidencia-se na ausência,
nesse período, de serviços ou programas destinados à assistência/cuidado do/a
aluno/a na estrutura acadêmica dos cursos de graduação em Enfermagem.
Ocurrículo mínimo que vigorou de 1972 a 1994, edificou-se sobre uma estrutura
compartimentada, com separação estanque do bloco biológico no ciclo clínico e do
desenvolvimento técnico-científico no bloco profissionalizante.

Na visão de Silva (1989), o currículo mínimo de Enfermagem, vigente na época,
certamente favorecia uma formação fragmentada, mecanicista, com enfoque curativista e com
ênfase na disciplina de administração, o que refletia no exercício profissional do enfermeiro
limitado ao caráter orientador, preconizado desde a reforma Nightingale.
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Essa prática do enfermeiro distante do sujeito e da ação provoca discursos de protesto
por parte dos profissionais; no entanto, as mudanças pareciam difíceis, uma vez que a cultura
acadêmica estava distante do espaço das práticas, existia um grande hiato entre ensino e
serviço, ou seja, os professores pensavam e os profissionais executavam.
Era

fortalecida a concepção do enfermeiro distante do cuidado, ou seja, na sua

formação, o enfermeiro não adquiria a segurança para a asssistência direta; as ações eram
delegadas à equipe subalterna de enfermagem e isto, na análise de Castellanos; Rodrigues;
Almeida; Rosa e Mendes (1989), constituía-se no fortalecimento de um processo de trabalho
prioritariamente administrativo.
Diante deste contexto formativo, que se distanciava da realidade da prestação de
serviço, o Ministério da Educação, em 1985, criou uma comissão nacional para analisar a
crise do ensino de 30 grau, no Brasil, e sugerir encaminhamentos para a definição de uma
nova política para a educação superior (GEIB, 2001).
Iniciava-se um movimento para uma formação em Enfermagem que contemplasse os
níveis hierarquizados de prestação de serviços e envolvesse o enfermeiro no contexto do
sistema de saúde.
Nesse período, o país vivenciava o apogeu de movimentos sociais e corporativos que
se iniciara na década de 70 e se fortalecia naquela década de 80. A sociedade organizada na
luta pela redemocratização do país vivenciava o processo de reabertura política e a luta pelo
retorno ao exercício político do cidadão. O Brasil enfrentava uma profunda crise política e
financeira com uma alta dívida externa que repercutia na economia, a qual apresentava as
maiores taxas inflacionárias e uma ameaça de recessão.
A manutenção de um modelo estatal excludente mobilizava movimentos de expressão
social que não mais aceitava a ditadura, censura ou reclusão, eclodindo gradativamente a voz
dos oprimidos. Este movimento se fortaleceu em uma rede de intercâmbios, que através de
cooperativas, sindicatos e organizações de base redimensionaram os conceitos de participação
e cidadania.
A saúde, como uma das mais importantes políticas públicas, também vivia uma
profunda crise. O modelo vigente tinha questionado sua eficácia, os altos custos, a corrupção
e a fragilidade na assistência médica; aumentava as críticas a sua qualidade e cresciam as
reivindicações em favor de um novo sistema de saúde. O movimento em defesa de um novo
sistema ficou conhecido como “Movimento Sanitário”, liderado por um grupo de sanitaristas
que buscavam imprimir um conceito ampliado de saúde que associasse o processo saúde-
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doença às condições de vida e trabalho do cidadão. Uma concepção da saúde não mais
centrada no biologicismo/individualismo/curativismo.
O modelo de atenção proposto na Reforma Sanitária brasileira apresenta como
princípios a universalidade, a equidade das ações, descentralização e integralidade do
atendimento e participação popular. A Enfermagem, através da Associação Brasileira de
Enfermagem – ABEn, teve papel significativo no fortalecimento Movimento Sanitário e na
construção do Projeto de reforma apresentado na 8ª Conferência Nacional de Saúde - CNS.
Em 1986, no decorrer da histórica 8a CNS, além das recomendações para uma
reformulação do Sistema de Saúde Brasileiro (Criação do SUS), são também recomendadas
mudanças na formação em saúde.
A Constituição Brasileira de 1988 consolida o projeto apresentado na 8ª CNS, adotando
legalmente o conceito ampliado de saúde e criando no Brasil o Sistema Único de Saúde - SUS.
A Organização dos serviços agora estava orientada pela prática sanitária de vigilância à saúde
e pelas diretrizes da descentralização (regionalização e hierarquização da prestação dos
serviços), integralização das ações, introdução de práticas alternativas, escolha da terapêutica
pelo usuário e participação da população no planejamento, gestão, execução e avaliação das
ações de saúde.
Desse modo, é preciso visualizar nestas estratégias a sua vinculação a um projeto
amplo e universal, que visava superar a fragmentação e verticalização e que se propunha
reestruturar o processo de formação dos recursos humanos para saúde.
Considerando o contexto de mudanças vivenciadas no campo da saúde e da educação,
a enfermagem, através da ABEn, passa também a questionar a sua prática nestes novos
cenários, ou seja, sua inserção no novo modelo de atenção e a necessidade de mudanças
curriculares coerentes com uma formação para um cuidado integral.
Porém, somente em 15 de dezembro de 1994, o Ministério de Estado da Educação e
do Desporto, através da Portaria 1.721, aprova um novo currículo definindo um mínimo de
matérias a serem adotadas em todo o território nacional (currículo mínimo), na formação em
enfermagem e a adoção de outras disciplinas eletivas para atender a cada necessidade
específica (currículo pleno). Ainda naquele ano, aprova a Portaria do Conselho Nacional de
Educação (CNE) no 314/94, o qual não contempla, no currículo mínimo, os requisitos para o
exercício do magistério. A carga horária mínima passou a ser de 3.500 horas/aula, incluindo
as 500 horas destinadas ao estágio curricular, com duração não inferior a dois semestres
letivos e desenvolvidos sob supervisão docente (BRASIL,1994).
Geib (2001, p. 56), avaliando a formação em Enfermagem neste período, destaca:
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A visão biologicista, predominante nos cursos de graduação, além de reduzir o
cuidado de enfermagem ao seu componente técnico, parece ter obscurecido a
percepção dos/as docentes em relação às inúmeras situações com que se depara o/a
estudante de enfermagem, exigindo-lhe capacidade de enfrentamento não
contemplados no processo ensino-aprendizagem. O cuidado ao/à aluno/a como
instrumento de um fortalecimento pessoal-profissional para “o atendimento das
necessidades biopsicossociais do ser humano” não se evidenciam no modelo
curricular oficial.

A construção do SUS buscou muitas mudanças no setor da saúde para a sociedade. Era
uma questão de dívida social com o povo brasileiro, resultando numa importante reforma
setorial, construída com base na mobilização social. Assim, o SUS embasou-se em princípios
e valores inovadores, tendo como pressuposto o conceito ampliado de saúde que reformula as
práticas, na perspectiva da intersetorialidade, da descentralização das ações, da integralidade e
do controle social.
Vivencia-se a construção do paradigma assistencial, que representa uma ousada
inovação na busca de conquistas e garantias dos direitos sociais, legitimando a cidadania
como princípio básico para integrar as ações relativas à saúde. Dessa forma, a saúde passou a
ser entendida como direito do cidadão e dever do Estado (BRASIL, 1988).
Surge então, como demanda social, a necessidade de promover mudanças na formação
profissional, de modo a aproximá-la dos conceitos e princípios que possibilitem a atenção
integral e humanescente à população brasileira, pensada tanto no campo da atenção, quanto no
campo da gestão de serviços e sistemas.
Segmentos importantes da Enfermagem participam da construção do SUS desde o seu
início, oferecendo relevante contribuição às formulações e proposições que reorganizam o
setor da saúde no País. Nesse contexto de mudanças, a enfermagem se fortalece na ocupação
de espaço de destaque na composição dos recursos humanos para a saúde, sendo a ABEn
reconhecida como a mais importante instância de sustentação na condução estratégica da
formação e qualificação da força de trabalho em enfermagem, para consolidação do SUS
(GERMANO, 2003).
A posição assumida pela enfermagem, no cenário nacional, desencadeou movimentos
e questionamentos quanto à formação do enfermeiro, tendo a ABEn se destacado na
orientação e condução dos processos de discussão e avaliação da formação nos três níveis de
ensino. Esse movimento de mudanças, que envolveu docentes, discentes, escolas de
Enfermagem, enfermeiros de serviços e entidades da categoria, possibilitou de forma orgânica
a redefinição dos rumos para a educação em enfermagem, o que se consolidou através dos
Seminários Nacionais de Diretrizes para Educação em Enfermagem (SENADEns).
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Desde 1994, a ABEn, com o intuito de promover o debate sobre as questões relativas
a diretrizes curriculares, PPP, sistema de avaliação institucional, estágio e atividades
curriculares, dentre outros, realiza os Seminários Nacionais de Diretrizes para Educação em
Enfermagem (SENADENS), resultando em documentos/diretrizes para a política educacional.
A “Carta de Florianópolis”

14

é um dos exemplos dessa influência nas decisões políticas da

Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação e nas suas instâncias de deliberação,
contribuindo, assim, no curso das decisões.
Os SENADEns, juntamente com os Fóruns Nacional e Estadual de Escolas de
Enfermagem, configuram espaços legítimos de discussão, formulação e pactuação de políticas
educacionais para a enfermagem brasileira, constituindo instâncias de participação e lutas da
categoria frente a cenários que, por vezes, ameaçam o projeto educacional para os diversos
níveis de formação em Enfermagem.
Todos esses movimentos contribuíram de forma significativa para a formulação das
atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCEnf), o
que culminou com a Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Esta, representa a
referência para a construção do PPP do curso, trazendo como parâmetros um eixo norteador
de conteúdos mínimos para formação do profissional; flexibilidade; formação integral;
incorporação de atividades complementares em relação ao eixo fundamental do processo de
formação; interdisciplinaridade; predominância da formação sobre a informação; articulação
entre teoria e prática; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2001).
Além das mudanças específicas na formação em enfermagem, foram definidas ações
gerais para a educação superior, como também ações específicas organizadas durante esta
década, para a reforma dos cursos de graduação em saúde em todo o país. Sustenta a
necessidade de mudança a intenção de reorientar a formação de modo que ela atenda ao SUS.
Fazem parte destas ações o Programa

AprenderSUS, a Política Nacional de Educação

Permanente, como estratégia do SUS para o desenvolvimento de trabalhadores para o setor,
instituída pelas Portarias nº 198/03/GM/MS e nº 1996/06/GM/MS, o Programa Nacional de
Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde.
A universidade deve ser um espaço de vida, de descobertas para propiciar atividades
que possibilitem aos sujeitos cognoscentes o desenvolvimento de atitudes e ações
críticas/reflexivas/sensitivas, tendo como meta a formação de um ser/cidadão. Isso representa

14

Documento aprovado no 51º Congresso Brasileiro de Enfermagem e 10º Congresso Pan-americano de
Enfermería, realizados em outubro de 1999 em Florianópolis – SC.
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a superação da fragmentação e da linearidade do conhecimento, o reencantar do processo
educativo no papel do educador.
No entanto, apesar dos debates, proposições e inovações introduzidas pelos
movimentos de mudança na graduação da enfermagem, as instituições formadoras ainda não
incorporaram, em sua maioria, as propostas que visam superar a fragmentação dos conteúdos
e o paradigma da doença em detrimento da concepção de saúde previsto na Constituição e no
SUS. Para Geib (2001, p. 56),

a teoria das necessidades humanas, adotada como referencial para os projetos
pedagógicos dos cursos de graduação e para o avanço da produção científica da
enfermagem brasileira, não conseguiu despertar os/as docentes das escolas de
enfermagem para que passassem a olhar o/a aluno/a com a integralidade
biopsicossocial presente nos discursos e fragmentada nas práticas assistenciais, as
quais ainda se mantinham aderidas ao paradigma da modernização.

O processo não é fácil; existe resistência a mudanças, tendo em vista toda a cultura
historicamente incorporada que conserva, memoriza, integra, ritualiza uma herança cultural de
saberes, ideias e valores. Assim, não é suficiente reformar estruturas, faz-se necessário
reformar pensamentos (MORIN, 2003).
Na atual formação em Enfermagem, observa-se que, no decorrer de buscas literárias,
apesar dos avanços constitucionais, predomina a postura do professor norteado pelo modelo
biomédico cartesiano, com destaque da vertente tecnicista.
Não é fácil mudar pensamentos e atitudes, pois esse processo envolve toda a
complexidade humana. A Enfermagem tem como princípio, difundido nas instituições de
ensino, assistir o indivíduo como ser biopsicossociocultural; no entanto, é priorizada a
dimensão biológica, a linearidade. Isto é preocupante, uma vez que partimos do princípio de
que são os docentes os responsáveis pela formação do futuro profissional que cuidará da
saúde humana.
A formação em saúde/enfermagem exerce um importante papel social no atual modelo
de atenção, considerando os princípios que regem a Reforma Sanitária Brasileira. Educar o
sujeito cognoscente para ser um futuro enfermeiro significa ir além do preparo para
assistência à doença; necessita mexer com sua estrutura humana interna, promovendo
autoconhecimento e a auto-organização. Somente educando na biologia do amor poderemos
formar profissionais para exercerem o cuidado integral, na busca da autonomia e do direito à
saúde e à vida.
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Para isso, não é suficiente mudar regras e leis, pois, pelo contrário, às vezes essas
exigências provocam coações que inibem as potencialidades humanas. Para Morin (2005, p.
180), existência de uma cultura, de uma linguagem, de uma educação, propriedades que só
podem existir no nível do todo social, recaem sobre as partes para permitir o
desenvolvimento da mente e da inteligência dos indivíduos.

2.2 UM PÔR-DO-SOL NUNCA É IGUAL AO OUTRO: PARADIGMAS DA FORMAÇÃO
PARA CUIDADO EM SAÚDE
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Pesquisar o significado da “formação para o cuidado” para aquele Príncipe,
representava algo muito importante. Fazia-o recordar da sua rosa que deixara em seu pequeno
planeta. Uma flor, uma formosa flor de grande beleza e igual orgulho. Foi o orgulho da rosa
que arruinou a tranquilidade do mundo do Pequeno Príncipe e o levou a começar uma viagem
que o trouxe finalmente à Terra. E foi o encontro com a raposa que o fez ver a importância do
cuidar daquela rosa. A raposa explicou ao Pequeno Príncipe o significado do cativar. Ela
mostrou o porquê do principezinho ter aquela rosa como única e o fez ver que, assim como a
sua rosa, ela poderia ser única, como raposa para ele, desde que a cativasse.
Seguindo a orientação da raposa, o Pequeno Príncipe vai visitar outras rosas iguais a
que deixou em seu pequeno planeta, e agora, entendendo o significado do cuidar, explicava:

Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante
qualquer pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais
importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a
redoma. Foi a ela que abriguei com o para-vento. Foi dela que eu matei as larvas
(exceto duas ou três por causa das Borboletas). Foi a ela que eu escutei queixar-se
ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. Já que é ela a minha rosa
(EXUPÉRY, 2000, p. 72) .

A raposa ensina ao menino de cabelos dourados talvez o maior segredo da vida. Eis o
meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os
olhos (EXUPÉRY, 2000, p.72). Este foi o grande segredo da raposa expresso para o Pequeno
Príncipe: o segredo do amor, do cuidado. Quem ama cuida. Acrescenta ainda: Tu te tornas
eternamente responsável por aquilo que cativas (EXUPÉRY, 2000, p. 74).
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2.2.1 Concepções que influenciaram a formação para o cuidado em saúde/enfermagem

O caráter humanista da formação acadêmica para o cuidado tem suas origens na
Grécia antiga, com Sócrates. Ceccim apud Geib (2001, p.33) aborda uma educação que tira de
dentro das pessoas o que tem de humano; para ele, o processo socrático considerava o/a
professor/a como um/a obstetra por tirar o humano do humano, ou em outras palavras, por
permitir que o conhecimento viesse à luz.
Destarte, as instituições de ensino foram influenciadas historicamente pela visão
Mecanicista/Reducionista que refletiu seus impactos nos educadores, nos educandos e no
processo educativo para o cuidado. A Ciência Mecanicista/Reducionista tem origem na
revolução científica dos séculos XVII e XVIII. O nascimento da ciência moderna foi
acompanhado pela emergência de um novo paradigma ou estrutura do pensamento que
traduzia o conhecimento e compreensão das máquinas em uma nova visão do mundo material,
o qual passou a servir de modelo para o desenvolvimento do pensamento científico nas
diferentes áreas de conhecimento. A própria natureza era uma máquina perfeita. O cogito
cartesiano Penso, logo existo, ajudou a privilegiar a mente em relação à matéria, e levou-o à
conclusão de que as duas eram separadas e fundamentalmente diferentes (CAPRA, 2000).
Essa visão de mundo predominante divorciou a humanidade da natureza. Dividiu o
conhecimento em assuntos ou disciplinas e em modos fragmentados de perceber e interpretar
a realidade. Nesta lógica, tudo funciona como uma máquina que tem suas partes e que,
quando alguma das partes tiver problemas, pode ser substituída ou recuperada, portanto, uma
interpretação linear de problema/solução e causa/efeito. A objetividade e neutralidade se
destacam como modos de atuarem perfeitamente possíveis. Essa visão fragmentada refletiu
profundamente no campo da saúde. Aprendeu-se a cuidar das partes e não do todo.
No campo da educação, a separação cartesiana/newtoniana representou a ideia de que,
na maioria, os indivíduos são conscientes de si mesmo como identidades isoladas, habitando
dentro de seus corpos físicos. A adoção tanto do ponto de vista cartesiano, como verdade
absoluta, quanto do método de Descartes, como o único meio válido para se chegar ao
conhecimento, desempenhou um importante papel na instauração do atual quadro
educacional.
Moraes (2005), ao apresentar o paradigma educacional emergente, argumenta que a
descrição reducionista representou certo perigo a partir do momento em que o método
analítico foi interpretado como a explicação mais completa e a única abordagem válida do
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conhecimento, principalmente ao destacar os aspectos externos das experiências e ignorar as
vivências internas do indivíduo.
Essa concepção mecanicista/reducionista que não respeita a integralidade do indivíduo
e que considera esse indivíduo como sendo uma máquina, pôde, de diversas maneiras, refletirse na educação. Um desses reflexos é a fragmentação do indivíduo em suas diferentes
dimensões política, econômica, cultural, social, cognitiva, física, emocional, espiritual, como
se essas dimensões pudessem ser dissociadas e analisadas separadamente.
A concepção cartesiana do ser humano e do conhecimento predominou como verdade
absoluta na comunidade científica até a terceira fase da modernidade, que compreende o
século XIX e grande parte do século XX, quando começam a surgir polêmicas quanto aos
padrões de cientificidade e de produção de conhecimento. Cientistas e pensadores destacamse com estudos no campo da biologia, psicologia e da física, exigindo para tal um novo
modelo de cientificidade.
Em meados do Sec XIX, Darwin apresenta aos cientistas uma quantidade de provas a
favor da evolução biológica a qual forçou os cientistas a repensarem a concepção cartesiana.
Essa teoria foi chamada de Teoria da Evolução das Espécies, por entender que a vida se
constitui de um processo constante em evolução, sofrendo influências variáveis e que nem
sempre são previstas (CAPRA, 2000). Consequentemente, desmorona a teoria do previsível e
do exato.
Destaca-se no início do século XX, a proposta de Einstein com a Teoria da
Relatividade, a qual também contribuiu significativamente para que se questionasse a visão
mecanicista do mundo. Einstein demonstra, através de seus estudos, que massa não é uma
substância material, mas energia em movimento. Por mais sólidos que os objetos possam
parecer, eles não são mais do que formas condensadas de energia em permanente movimento.
Nessa teoria, o universo passou a ser visto com um todo indiviso e ininterrupto, e o mundo
concebido em termos de movimento, fluxo de energia e processos de mudança (MORAES,
2005, p. 59).
A Teoria da Relatividade de Einstein ajuda a compreender a natureza dinâmica da
realidade e de seus fenômenos, o que diretamente confronta a visão de que o universo
funciona como uma máquina com leis previsíveis e universais. Essas descobertas, associadas
aos estudos de Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrodinger, Heisenberg e Paul Dirac,
foram, gradativamente, gerando uma nova concepção da realidade e do ser humano, ou seja,
uma nova visão de mundo que evoluiu para a teoria quântica (MORAES, 2005).
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Em contraste com a concepção Mecanicista/Reducionista, a visão de mundo que
surge a partir da física quântica é a Sistêmica-integral. Essa nova visão parte do pressuposto
que existe um estado de inter-relação e interdependência essencial em tudo no universo. A
teoria quântica superou a visão limitada e determinista da natureza, dando nascimento a uma
concepção probabilística. Ela trata as subpartículas como um campo espalhado no espaço,
com um quantum de energia proporcional à sua frequência ou vibração (CAPRA, 2000).
O avanço do conhecimento no domínio da química e da biologia também colaborou
para a crise do paradigma newtoniano, através dos estudos do físico-químico Ilya Prigogine,
que apresentou a teoria das estruturas dissipativas e o princípio da ordem através das
flutuações. Para Moraes (2005, p.79), o conceito de auto-organização de Prigogine é um
conceito-chave importante para a compreensão dos fenômenos da natureza.
Este novo entendimento da realidade atômica e subatômica afronta os princípios
mecanicistas e reducionistas. Desafia, também, a concepção de que o observador consegue se
distanciar completamente do fenômeno estudado para conseguir neutralidade e objetividade
em suas observações e conclusões.
Capra (2000), quando aborda a teoria quântica, mostra a condição para perceber o
universo não como uma coleção de objetos físicos, mas como uma complexa teia de relações
entre as várias partes de um todo unificado, em que todas as partículas são dinamicamente
compostas umas das outras de uma maneira autoconsistente, e, neste sentido, pode-se dizer
que uma contém a outra. Defende a teoria dos sistemas vivos que mostra uma visão unificada
da mente, da matéria viva e da vida, a visão de um sistema integrativo que evolui do simples
para o complexo, ou seja, uma teoria dinâmica de sistemas, teoria da complexificação,
dinâmica não-linear.
Ao lado dessa abordagem, David Bohm (1989) especula a existência de uma ordem
implicada ou implícita. O universo seria holográfico, ou melhor, expressão de um
holomovimento, onde cada uma de suas partes contém o todo, e esse todo englobaria matéria e
consciência como duas características fundamentais no Universo. Dessa forma, uma alteração
local se refletiria no todo e uma alteração no todo se refletiria em todas as suas partes, de uma
forma sincrônica, não-linear e não-local. Explicaria a distribuição aleatória pelos princípios
holográficos (CAPRA, 2000).
A existência de uma ordem implicada subjacente ao mundo explicado, implica a
existência de uma dimensão em que todas as dualidades coexistem como uma totalidade
fundamental indivisível, ao contrário do mundo explicado, onde a separatividade existe.
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Assim, matéria e consciência, saúde e doença e toda a aparente separatividade são uma só
unidade. Nessa dimensão, todas as coisas são vivas e estão em fluxo contínuo.
Novos referenciais teóricos têm surgido a partir da física quântica, da complexidade,
da nova biologia e da cibernética, os quais expressam novas configurações epistêmicas.
Destacam-se, dentre elas, o pensamento moriniano, a Teoria Autopoiética de Maturana e
Varela, e a teoria Enativa de Varela, que caracterizam a organização dos sistemas vivos e
explicam a biopsicosocio-gênese do conhecimento humano. Mais recentemente, temos
também o trabalho do biólogo molecular Bruce Lipton, denominado a Biologia da Crença
(LIPTON, 2007).
As novas concepções apresentadas, no âmbito da física, da química e da biologia,
provocaram uma profunda transformação na visão de mundo: a passagem de uma visão de
mundo Mecanicista/Reducionista para uma visão Sistêmico-Complexa (MORAES, 2008;
CAPRA, 2002).
Porém, o surgimento dessas novas teorias não significou a mudança imediata das
práticas, pois as concepções cartesianas estão impregnadas nas pessoas, ou seja,
corporalizadas como verdade absoluta e, portanto, ressignificar exige mudança do
pensamento (MORIN, 2003).
Indo além, na análise de Morin, a transformação exige não só mudança de
pensamentos, mas também de atitudes e isso só acontece por meio da corporeidade, ou seja,
da possibilidade de corporalizar os pensamentos, essas novas teorias, esses novos
conhecimentos do cotidiano, no contexto sócio/cultural afetivo. Isso é aprendizagem enquanto
conhecimento corporalizado, instituído.
Para Assmann (2001, p.134),

do ponto de vista epistemológico, o esforço de unir a teoria à prática nos leva a
explicitar uma pegunta diretamente ligada ao plano antropológico: o que é que
acontece no cognoscente ou aprendente, considerando-o como sistema dinâmico de
processos vitais, quando ele vive a experiência de conhecer? Fomos acostumados à
ideia de receber ensinamentos, aprender lições, etc. Educação passou, por isso, a
significar sismplesmente ensinar, no sentido mais raso de transmissão de saberes
pré-existentes. Hoje começamos a entender o que significa, no plano experiencial da
vida das pessoas, a construção de conhecimentos.

A formação profissional no âmbito da saúde foi referenciada no deslocamento dos
objetos de seus contextos, na divisão dos territórios do conhecimento por disciplinas, na
unificação do que é múltiplo, na simplificação do complexo, na exclusão do que é incerto ou
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contraditório, ocasionando o aparecimento de relações inumanas, deterministas, formalistas e
quantitativas que dissolvem tudo o que é subjetivo, livre, afetivo e criador (MORIN, 1999).
Para adquirir o título de enfermeiro, apenas se aprendia a conhecer e a fazer; não
estava nos objetivos do curso a missão de ensinar a Ser e a Conviver. Os enfermeiros eram
preparados para não se envolver, para não sentir, para um cuidado distal.
Em seus estudos, Geib (2001, p.39) resgata na história da formação para o cuidado em
enfermagem, o encontro e depois a ruptura da arte com a educação:

Na enfermagem, a dimensão artística foi percebida já por Nightingale como
indissociável da dimensão científica. Sua preocupação com a quebra da monotonia
por meio de variedades de cores, formas, luzes e atividade abrigava a crença no
desenvolvimento do senso estético, da criatividade, e da intuição como aptidões
necessárias ao exercício das ações de enfermagem. Essa dimensão artística, contudo,
esmaeceu sob o paradigma da ciência moderna. Para retomá-la, necessitamos
expandir horizontes imaginativos e as habilidades mentais para além dos modelos
ortodoxos e tecnicistas ainda presentes no ensino da enfermagem.

Com o início da Reforma Sanitária no Brasil, a partir da Reforma Constitucional de
1988, é criado o SUS e definido, como uma das suas atribuições, o ordenamento da formação
para a área, ou seja, o SUS deve interferir na orientação da formação, em coerência com as
diretrizes e princípios constitucionais da saúde. A Lei Orgânica da Saúde (LOS) também
determina o cumprimento do objetivo de contribuir para a organização de um sistema de
formação em todos os níveis de ensino e, ainda, a constituição dos serviços públicos que
integram o SUS como campo de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional (CN, artigo 200; LOS,
artigos 13, 15 e 27).
Desta forma, o SUS, pautado nos princípios da integralidade, da equidade e da
participação da comunidade, exige uma formação integral, ou seja, um ressignificar no fazer
educativo

para

o

cuidado,

pois

se

baseia

na

conplexidade

do

ser,

na

sua

multidimensionalidade e na qualidade das relações para promoção de um novo cuidado, um
cuidado integral.
Assim, a formação para a área da saúde deveria ter como objetivos a transformação
das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir da
problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às
várias dimensões e necessidades em saúde do indivíduo e da coletividade. A melhor síntese
para esta designação da educação dos profissionais de saúde é a noção de integralidade,
pensada tanto no campo da atenção, quanto no campo da gestão de serviços e sistemas
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(BRASIL, 2004).
Porém, desde a origem do SUS, já se vislumbravam dificuldades para a construção de
um novo modelo de atenção à saúde, dentre elas, destacam-se as questões relativas à
formação de recursos humanos e, em particular, o seu componente de desenvolvimento com
demandas claras de qualificação e requalificação do cuidado.
Neste sentido, o Ministério da Saúde, em 2003, lança um convite aos gestores do SUS
e da Educação, ao Conselho Nacional de Saúde e Conselho Nacional de Educação, aos
trabalhadores de saúde e aos cursos de graduação na área da saúde:

Engendrar novas relações de compromisso e responsabilidade entre o MEC e as
instituições de ensino superior (IES) e o SUS, que incluem: implementação das
diretrizes curriculares nacionais; participação ativa das universidades em projetos
locorregionais de educação permanente em saúde; estabelecimento de projetos de
cooperação técnica com o SUS para o desenvolvimento de capacidades e
competências locais, provimento e fixação de profissionais e qualificação da gestão
local e locorregional do sistema de saúde; produção de conhecimento relevante para
a consolidação e avanço do SUS; construção do ensino de saúde de maneira
articulada e negociada com o SUS (MS, 2003, p. 5).

Destarte, o Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação assumem,
em 2003, através do Projeto AprenderSUS, uma Política Nacional de Reformulação das
Práticas Acadêmicas fomativas para o setor saúde, sugerindo, a partir da integralidade da
atenção à saúde a ampliação e o desenvolvimento da dimensão cuidadora. O desafio é formar
profissionais mais capazes de acolhimento, de vínculos com os usuários das ações e serviços
de saúde e, também, mais sensíveis às dimensões do processo saúde/doença não inscritas nos
âmbitos tradicionais da epidemiologia ou da terapêutica. O documento do Ministério da Saúde
expressa claramento o entendimento do que seria um cuidado integral:

A integralidade pressupõe práticas inovadas em todos os espaços de atenção à saúde,
práticas em diferentes cenários – todos aqueles em que a produção da saúde e do
cuidado ocorre e conhecimento da realidade de vida das pessoas, bem como de todos
os âmbitos do sistema de saúde. A integralidade requer a implementação clara e
precisa de uma formação para as competências gerais necessárias a todos os
profissionais de saúde, tendo em vista uma prática de qualidade, qualquer que seja
seu local e área de atuação, que desenvolva a capacidade de análise crítica de
contextos e que problematize saberes e processos de educação permanente no
desenvolvimento das competências específicas de cada trabalho (BRASIL, 2003, p.
4).
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Além do AprenderSUS, o Ministério da Saúde

lança também, em 2004, o

15

HumanizaSUS . Amplia-se, assim, o compromisso social, político e ético com um cuidado
mais humanizado16, e, portanto, a real necessidade da articulação com as instituições
formadoras de profissionais da saúde, onde se dão as formações para esse cuidado.
Fica claro a decisão política e a necessidade de ressignificar o processo formativo dos
profissionais que desenvolverão esse cuidado. Este processo não é simples, considerando que
a maioria dos profissionais foi formado em bases positivistas, centrado na racionalidade, no
cientificismo, no tecnicismo e, consequentemente, na objetividade. Assim, hoje há
profissionais que não foram motivados a pensar, a imaginar, a sentir. Aprenderam a ignorar as
sensações, as impressões, os desejos e os afetos. Em seus estudos, Waldow (2005, p. 23)
afirma: Estudantes de enfermagem já chegam à universidade com tais dificuldades, sua
experiência limita-se a ouvir, decorar e copiar. Por outro lado, os cursos nem sempre
corrigem aquelas dificuldades e não é comum enfatizarem algumas delas.
Lukesi (2004, p. 4), baseado nos estudos de Ken Wilber, sobre desenvolvimento dos
estados de consciência necessários à formação integral, afirma que através da atividade lúdica
lançamos mão de possibilidades de formar profissionais mais sensíveis e mais criativos, uma
vez que desenvolvimento do ser humano e desenvolvimento dos estados de consciência são
espaços comuns.
Nessa lógica, a missão educativa supera a capacitação profissional, pois é uma
capacitação para o ser, ligada à grandeza da existência que se expressa pela compreensão e
apreensão de conteúdos significativos, um saber fazer, um poder sentir, um despertar para a
totalidade da vida. A fundamentação teórica está centrada na compreensão de que tudo o que
existe é consciência e que nós a manifestamos através dos estados de desenvolvimento que
atingimos ao longo de nossa existência pessoal (WILBER, 1997).
Weddington (2004), no artigo “Education as Aesthetic Experience: Interactions of
Reciprocal” publicado no Journal Transformative Educacion, nos fala das características que
marcam as interações humanas quando experienciam, na educação, uma prática estética.
Aborda a necessidade do investimento emocional, hospitalidade intelectual, sensibilidade e
responsabilidade existencial. Tal interação abre espaços para a educação de transformação.
Corroborando esse entendimento, Geib (2001, p.39) ao estudar a pedagogia do
cuidado, afirma:

15
16

Política Nacional de humanização lançada pelo Ministério da Saúde em 2004.
Termo bastante usado no vocabulário da saúde, que será questionado no decorrer do estudo, substituindo-o.
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O educare17, ao estabelecer a confluência pedagógica da relacão de ajuda como
componente do cuidado e da educação, traduz uma alternativa pedagógica que
aponta as possibilidades de emergência de um processo enraizado na sensibilidade
ética e estética.

Articular saberes disciplinares e saberes da vida, proporcionar alegria, sensibilidade,
criatividade e beleza na formação para o cuidado, é certamente uma nova forma de
compreensão da dimensão formativa para o assistir, uma estratégia que exige um ressignificar
da prática educativa docente. Esta seria uma aprendizagem significatica, um todo constituído
de corpo, mente, sentimento e espírito, um sujeito respeitado na sua história, em sua dimensão
social e cultural, na sua expressão afetiva. Uma pedagogia totalmente corporalizada.
O conceito e a percepção do cuidado em um currículo na área de saúde norteiam o
modelo ou as teorias na formação do profissional para uma filosofia do cuidado. Vive-se uma
ruptura paradigmática: estão saindo do paradigma positivista na saúde, para um paradigma
complexo, humanístico e ecológico. Estas mudanças deverão refletir nas estruturas
curriculares e nas posturas dos docentes.
Se a formação acadêmica for considerada como a base para a prática profissional do
futuro enfermeiro, terá aí a grande importância das abordagens pedagógicas na formação de
valores para uma nova cultura do cuidado integral.
Para Waldow (2005, p. 9), o cuidado, no âmbito da enfermagem, é uma maneira de
ser e de se relacionar, compreendendo o aspecto moral e a ética da profissão. No
entendimento de Silva (1998), essa dimensão atribuida à relação entre os seres cuidadores e os
seres cuidados é fruto de um processo que adquire diferentes características, conforme variam
seus contextos vivenciais e das relacões que se dão no âmbito do prcesso de ajuda. Geib
(2001, p.27) , ao se referir a essa relação de ajuda, afirma:

Essa relação de ajuda emerge da interação entre os seres e se expressa no
envolvimento, que adquire um contínuum na formação de vínculos, variando da
interação superficial até a intimidade, a qual permite, de fato, conhecer outro ser
(grifo do autor).

Para a autora supracitada, uma outra característica do envolvimento é a aceitação
mútua aderida ao princípio da confiança. Neste sentido, percebe-se a necessidade real do
aprofundamento dos pilares educacionais referentes ao saber ser e ao saber conviver, como

17

A expressão educare foi criada na década de 1970 pela psicóloga norte-americana Betty Caldewell, a partir
das palavras inglesas educacion (educação) e care (cuidado).
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pressupostos básicos na internalização por parte dos estudantes de enfermagem sobre o ato de
“cuidar”.
De acordo com Watson (1988), o cuidado é uma ação transpessoal e de aspecto ético
da enfermagem, destinado a proteger, a acentuar e a preservar a natureza humana, ajudando a
pessoa a encontrar significado na doença, no sofrimento, na dor e na existência, gerando
autoconhecimento, harmonia interior, autocura e autocuidado. Para ela, a ação de enfermagem
deve combinar um sistema de valores humanísticos com conhecimentos científicos básicos
Waldow (2005) referencia um estudo de Peres et al (1998) que aponta a percepcão dos
docentes universitários em enfermagem a respeito da capacitação para o ensino do cuidar. O
resultado mostrou a necessidade de capacitação docente na área do ensino, sugerindo às
universidades a criação de centros de formação e atualização de professores e o
estabelecimento de

políticas de recursos humanos compatíveis com as transformações

sociais.
Pettengill et al (1998) afirmam que o professor, nesse contexto, necessita do
conhecimento técnico, reflexão constante e engajamento intelectual e afetivo. Para ele, o
educador deverá estar sempre em busca de inovação, refletindo sobre as questões de ensino do
cuidar e aprimorando sua prática.
Para que os processos de ensino/aprendizagem transcorram de forma agradável, além
do preparo do professor, Waldow (2005, p.7) acrescenta os aspectos relacionados aos recursos
didáticos disponíveis e ao ambiente físico adequado. Para ela, o cuidado consiste numa
relação amorosa para com a realidade e, por isso, como atitude adequada à natureza da
vida, protegendo-a, sanando-a e criando atmosfera de sua expansão.
Os estudos de Kosowisk (1995), Nielms et al (1993) e Wilson et al (1997), citados por
Waldow (2005, p.39), apontam para a importância do ambiente acadêmico de cuidado,

onde são previstas práticas que promovam as relações do cuidado entre estudantes e
professores. Parece que essas práticas exercem grande influência, inclusive na vida
profissional futura, nos relacionamentos entre colegas, evitando conflitos,
ressentimentos, competitividade, falta de apoio e confiança. Docentes servem como
modelos, e isso significa estender ao ambiente da instituição e às relações entre
docentes.

O desafio das instituições de ensino superior que formam profissionais para o SUS é
encontrar caminhos para uma nova formação na lógica de um novo cuidado. Neste sentido,
encontram-se também nos estudos de Geib (2001, p.39), através do Educare, referenciais que
norteiam essa formação. Para ela,
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a natureza ética do Educare revela-se no permanente jogo da humanização inserida
nas dimensões ecológica, contextual, solidária e emancipatória; seu maior desafio é
encaminhar o processo de mudança intra e interpessoal para iluminar a pedagogia,
suscitando a aprendizagem do cuidado através do exercício afetivo. Ao recuperar a
dimensão humana por meio de mudanças constituidoras de desenvolvimento
pessoal, o educare revela-se ético por conduzir a aprendizagem em espaços de
solidariedade , em que a educação é posta a serviço das pessoas, respeitando os seus
valores e sua autonomia; suplantando dependência e transcedendo o tempo, o
espaço e a história individual; permitindo que seres educadores e seres educandos
sustentem projetos de vida centrados no prazer de ser e viver (grifo nosso).

Recuperar a dimensão humana no processo de formação em enfermagem é certamente
o diferencial para uma formação humanescente transdisciplinar, que compreende a
complexidade das relações entre o ser cuidador e o ser cuidado no contexto do seu ambiente
sociopolítico, cultural e afetivo.
Percebe-se claramente que a formação em Enfermagem, no Brasil, foi norteada, no
decorrer de toda a sua história, pela concepção do cuidar da doença. Foi neste referencial que
os currículos foram pensados e organizados, ou seja, foi sempre a forma de entender o
processo do cuidado da patologia que delineou os caminhos na formação do enfermeiro no
Brasil. Então, para repensar o cuidado, como ato que envolve a totalidade do ser humano,
necessário se faz reformular a formação. Do ponto de vista biopsico-social, o principal
problema para a implantação de uma nova atitude pedagógica, frente à formação para o
cuidado em saúde, é a predominância, em nossa cultura, do modelo mental linear.
A partir deste estudo da arte, pode-se afirmar o importante papel do educador neste
processo de aprendizagem para uma nova forma de cuidar, para isso Morin (2004) considera
essencial a necessidade de reformar o pensamento. Moraes (2008, p.180) acrescenta:

Além da reforma do pensamento, necessitamos também de maior abertura do
coração, para que, como humanidade, nós possamos pensar, sentir e agir de maneira
mais plena, articulada e competente, de maneira mais humana e congruente com as
necessidades apresentadas. Essa é uma das condições para que possamos trabalhar
mais adequadamente os valores e as qualidades da sociedade almejada, bem como
sentimentos, hábitos, atitudes e estilos mais saudáveis de vida.

Corroborando estas ideias, Cavalcanti (2006) destaca a necessidade de corporalizar
esse pensamento. É a partir do pensamento do educador e da corporalização desse
pensamento que as práticas educativas acontecem, uma vez que esse educador é responsável
por estimular e oportunizar condições para uma aprendizagem significativa, que define
“como”, “quando”, “o quê” e “quem” participará dos processos ensino/aprendizagem.
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Portanto, a leitura a respeito da formação em enfermagem, faz acreditar que uma
realidade está lentamente se desfazendo, perdendo força, desaparecendo, e um novo cenário
da formação para o cuidado começa a se apresentar, a ser necessário neste século XXI.
A mudança de paradigmas, no âmbito do cuidado, começa pela mudança de
pensamento, pela possibilidade de novos olhares, por novas atitudes e novas formas de cuidar,
de cativar!

2.3

DESEJANDO

OUTRO

PÔR-DO-SOL:

COMPLEXIDADE

E

TRANSDISCIPLINARIDADE
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Transitar por estes espaços significava o reencontro e o encanto com a Borboleta, com
a complexidade. Restava-me, a partir dos diferentes olhares para o pôr-do-sol, compreender
como as diversas visões de mundo influenciaram a prática educativa na formação para o
cuidado em saúde. Silencioso e pensante, olhando para o pôr-do-sol, o Pequeno Príncipe se
saiu subitamente com uma pergunta: o que significa complexidade? Por que as pessoas
grandes, e o seu mundo, são sistemas complexos?
Meio surpresa, não tinha resposta para a pergunta, visto que ela não era tão simples e o
meu conhecimento era inacabado. Expliquei apenas que a complexidade era um novo
paradigma, ou seja, uma nova forma de compreender e ver o mundo. Como diz Moraes (2008,
p.23):

Cada paradigma traz consigo certas explicações a respeito do real e estas
influenciam a escolha de teorias pedagógicas que por sua vez trazem consigo
determinadas intencionalidades, certos princípios pedagógicos e metodológicos que
influenciam a leitura da realidade e a compreensão das relações sujeito/objeto
envolvidos. Surgem as escolhas metodológicas, as estratégias, os instrumentos e as
técnicas decorrentes de cada perspectiva filosófica adotada.

Convidei o meu amigo para juntos iniciarmos conexões rumo a essas nossas
descobertas. Para aquele Príncipe, isso era coisa de gente grande. Porém, aceitou o convite e,
completamente entusiasmado com os novos cenários que surgiriam neste novo pôr-do-sol,
levantou-se da sua cadeira, pegou novos óculos e se entregou a uma experiência de completo
envolvimento, uma experiência de fluxo. Estava ansioso para descobrir a complexidade do
mundo e das pessoas grandes.
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A nossa primeira descoberta foi a respeito da palavra “complexidade”. Identificamos
que esta palavra é de origem latina, provém de complectere, cuja raiz plectere significa
trançar, enlaçar, juntar. Em francês, a palavra “complexo” aparece no século XVI: vem do
latim complexus, que significa abraço; particípio passado do verbo complector, que significa
eu abraço, eu ligo (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003).
Estava difícil para aquele Príncipe entender isso. A relação entre o aprender e o viver
envolvia situações complexas, mas eu o tranquilizava, pois esta dificuldade de compreensão
também fazia parte do mundo das pessoas grandes, por isso peguei emprestadas algumas
palavras de Moraes (2008, p.13) para justificá-lo:

Para qualquer ser humano é difícil compreeder o caos, a ordem fazendo parte da
desordem, a incerteza, a não linearidade e o indeterminismo, hoje tão presente em
nossa realidade - como também nos processos de construção do conhecimento e nas
dinâmicas que acontecem nos ambientes educacionais. Essa não-linearidade
processual revela a existência de dinâmicas desencontradas, bem como constatações
de que existem momentos de incertezas, bifurcações e flutuações nos mais diferentes
processos dinâmicos da vida.

Assim,

o

Pequeno

Príncipe

percebia

que

não

poderíamos

reduzir

essa

multidimensionalidade através de explicações simplistas, normas rígidas, fórmulas
reducionistas ou esquemas fechados de ideias. A complexidade só pode ser compreendida por
um sistema de pensamento aberto, abrangente e flexível — o Pensamento Complexo. Este se
transfigura em um novo pôr-do-sol, o pensamento moriniano, uma nova compreensão de
mundo, que procura entender as mudanças constantes da realidade e não busca negar a
multiplicidade, a aleatoriedade e a incerteza, e sim conviver com elas. Para Mariotti (2000, p.
87):
A complexidade não é um conceito teórico e sim um fato da vida. Corresponde à
multiplicidade, ao entrelaçamento e à contínua interação da infinidade de sistemas e
fenômenos que compõem o mundo natural. Os sistemas complexos estão dentro de
nós e a recíproca é verdadeira. É preciso, pois, tanto quanto possível entendê-los
para melhor conviver com eles.

2.3.1 Compreendendo a complexidade e a transdisciplinaridade

A complexidade é também identificada como teoria da complexidade, desafio da
complexidade ou pensamento da complexidade. A base epistemológica da complexidade
advém de três teorias surgidas na década de 1940: a teoria da informação, a cibernética e a
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teoria dos sistemas. No entanto, é apenas nas nas décadas de 1960, 1970 e 1980 com Wierner,
Ashby e von Neumann, que essas teorias ganham força nos campos da ciência (MORIN,
2007).
A complexidade surgiu

para indagar a fragmentação e o esfacelamento do

conhecimento, herdado pelo pensamento linear, desde o século XIX. O Pensamento lógico,
cartesiano, colocava o desenvolvimento da especialização como supremacia da ciência,
contrapondo-se ao saber generalista e globalizante. A complexidade, por outro lado, parte da
noção de multidimensionalidade e incorpora a sensibilidade, colocando, lado a lado, razão e
subjetividade humana.
A visão complexa foi inicialmente apresentada por Bachelard, a qual foi desenvolvida
ao longo do tempo por vários autores, porém o seu modo operativo em relação à
complexidade foi esquematizado por Edgar Morin na publicação do Método. A base da
epistemologia da complexidade, abordada por Edgar Morin, resulta nas três teorias, já citadas,
que se articulam: a teoria da informação, da cibernética e a teoria dos sistemas.
O pensamento complexo moriniano coloca entre parênteses o cartesianismo, pretende
enfatizar a humanidade do conhecimento em sua radicalidade. Neste sentido, o método de
Morin, exposto em seis livros, implica reaprender a aprender num caminhar sem meta prédefinida: reaprender a aprender com a plena consciência de que todo conhecimento traz em
si mesmo e de forma ineliminável a marca da incerteza (MORIN, 2003, p.55-56).
O desafio da complexidade reside no duplo desafio da religação e da incerteza. A
religação implica na reaprendizagem do pensamento que, por sua vez, implica na entrada em
ação de três princípios: o circuito recursivo ou autoprodutivo, princípio dialógico e princípio
hologramático. Para Morin (2007, p.122),

a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes
heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno no
múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que
constituem nosso mundo fenomênico. Mas, então, a complexidade se apresenta com
os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da
ambiguidade, da incerteza... (grifo do autor).

Em uma análise ontológica, Petráglia (2007, p. 4) diz:
O homo complexus é responsável pelo processo de autoeco-organização que se
constroi na partilha e solidariedade de um tipo de pensamento que liberta, porque é
criativo, artístico, político, educacional e ético. No pensamento complexo, as
contradições têm espaço de acolhimento sem preconceito. Opostos, diferentes e
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complementares que se ligam numa teia multirreferencial que inclui a objetividade e
a subjetividade, colocando-as no mesmo patamar de possibilidades constantes.

Morin (2002), em seu método 3 “O conhecimento do conhecimento”, destaca aspectos
fundamentais para compreensão do pensamento complexo no âmbito da educação. No método
moriniano, o conhecimento humano tem na inteligência um grande diferencial no processo de
aprendizagem, sendo caracterizada como a aptidão para aventurar-se estrategicamente no
incerto, no ambíguo, no aleatório, procurando e utilizando o máximo de certezas, de
precisões, de informações. Assim, não se deixa enganar pelos hábitos, temores e vontades
subjetivas. A inteligência é, no olhar de Morin (1999), a virtude que se desenvolve na luta
permanente contra a ilusão e o erro.
Assim, a aprendizagem é concebida não somente do inato/adquirido, mas também do
inato/adquirido/construído. Morin (1999) fala ainda da possibilidade do progresso intelectual
do conhecimento a partir da capacidade comunicativa humana. Destaca a complexidade social
desse processo, a luz da animalidade do conhecimento humano, ou seja:

É de modo solidário e interativo que se desenvolve a individualidade, a
cerebralização, a afetividade, as possibilidades de escolha e de decisão, o jogo, a
inteligência, que desenvolvem ao mesmo tempo o conhecimento e as possibilidades
de emancipação do conhecimento (MORIN, 2002, p. 74).

Morin (1999, p. 106) aborda no conhecimento a conexão completa entre três
instâncias, racionalidade/afetividade/pulsão, a não separação da emoção e da razão. Assim,
afirma o autor:

Homo sapiens-demens: em qualquer situação, a afetividade é inseparável, nem que
seja como companhia, do conhecimento e do pensamento humano. Em qualquer
situação, a racionalidade é frágil, deve ser objeto de reflexão permanente, de
reexame e de redefinição. Além disso, a dominação da razão sobre a afetividade não
conseguiria ser sempre reconhecida com certeza, nem ser sempre considerada como
condição ótima de conhecimento.

Desta forma, no processo do conhecimento, as nossas ideias e percepções não podem
ser isoladas dos estados psicoafetivos, uma vez que elas são quimicamente dependentes e
influenciáveis às condições exteriores que podem oferecer oportunidades de prazer ou, ao
contrário, trazem dor e frustração. Assim, como diz Morin (1999, p. 108), o conhecimento se
dá “na inter-relação e na interação da ação, do pensamento e do ser num determinado meio
‘natural, familiar, cultural, social’.” (grifo do original).

67

No entendimento de Morin (1999), o aprender

não se refere somente ao que

virtualmente já era conhecido; ou, não é apenas transformar o desconhecido em
conhecimento. Conhecimento é, portanto, a junção do reconhecimento e da descoberta.
Aprender, no método moriniano, comporta a união do conhecido e do desconhecido. A
abordagem de Morin (1999) possibilita a compreensão da complexidade humana em suas
interações, organizações e atividades pensantes e conscientes, no entanto, extraordinariamente
inseparáveis.
A teoria moriniana mostra um ser cognoscente, que se diferencia dos demais animais
pela sua capacidade cerebral, nas suas dimensões, na sua organização, nas suas aptidões
(especialmente na palavra, no pensamento, na consciência). Mostra que o conhecimento se
desenvolve a partir da relação dialógica ação/conhecimento/comunicação. Assim, o autor
expressa:

Correlativamente, os desenvolvimentos da ação exterior e das comunicações com o
outro são os da sensibilidade interior. A multiplicação e a afinação dos receptores
sensoriais, a ramificação do sistema nervoso e a complexificação das secreções
hormonais no organismo suscitam, exprimem, desenvolvem a sensibilidade na
superfície e nas profundezas do ser, isto é, em consequência, a sua afetividade

(MORIN, 2002, p. 64-65).

O conhecimento do conhecimento se dá através de uma relação dialógica “ação conhecimento - comunicação - sensibilidade/afetividade” (MORIN, 1999); A organização da
ação e do conhecimento, segundo Morin (1999), se dá a partir dessas comunicações, que se
tecem no âmbito da organização familiar e social. Mostra uma inseparabilidade entre o
desenvolvimento da linguagem (químico, gestual, mímico, sonoro); o desenvolvimento das
relações interpessoais (inclusive afetiva); as estratégias coletivas de ataque ou de defesa; a
transmissão das informações; a aquisição dos conhecimentos junto a outrem; os
procedimentos de confirmação/verificação dos dados ou acontecimentos.
O pensamento complexo tem influenciado os estudos de vários autores, cujos
trabalhos vêm tendo ampla aplicação em biologia, sociologia, antropologia social, educação e
desenvolvimento sustentado. A partir da física quântica, da nova biologia e da cibernética, a
ciência vem anunciando o sugirmento de novos referenciais teóricos que expressam novas
configurações epistêmicas fundamentadas nestas teorias (MORAES, 2008, p. 45).
Moraes (2008), estudando a implicabilidade da teoria da complexidade na educação do
século XXI, apresenta novos mapas para construção de novos caminhos, a partir de princípios
e pressupostos publicados em seu livro “Pensamento Ecossistêmico” (2004). Esse paradigma
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emergente tem como base, além da teoria da complexidade de Edgar Morin, as teorias
biológicas de Maturana e Varela, e as implicações epistemológicas decorrentes das
descobertas da física quântica e de seus desdobramentos filosóficos.
Essas teorias consolidam um quadro epistêmico mais amplo e de natureza complexa,
diferente do paradigma tradicional que se apoia na separatividade, na fragmentação, na
causalidade linear e na suposta ordem. A partir dessas teorias e respectivos conceitos, a autora
aponta alguns pressupostos epistemológicos e metodológicos importantes que permitem o
desenvolvimento de novas reflexões a respeito das implicações dessas teorias nos processos
de ensino-aprendizagem, com possíveis desdobramentos pedagógicos. São eles:
 O Pensamento Complexo de Edgar Morin;
 O Princípio da Incerteza de Heisenberg;
 O Princípio da Complementaridade de Niels Bohr;
 Os diferentes níveis de realidade, de Basarab Nicolescu;
 A teoria das estruturas dissipativas de Prigogine;
 A teoria da enação, de Francisco Varela; e
 A biologia da crença, de Bruce de Lipton.
Operadores cognitivos do pensamento complexo:
Continuando seus estudos no âmbito das estratégias metodológicas da realidade
educacional e iluminada pelos trabalhos de Edgar Morin, Maria Conceição Almeida e
Humberto Mariotti, Moraes (2008) expôs os sete operadores cognitivos do Pensamento
Complexo e do Pensamento Ecossistêmico:
a) Princípio sistêmico-organizacional: liga o conhecimento das partes ao
conhecimento do todo, considerando impossível conhecer as partes sem conhecer o
todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes. A ideia
sistêmica, oposta à ideia reducionista, é que o todo é mais do que a soma das partes. O
todo é igualmente, menos que a soma das partes, cujas qualidades são inibidas pela
organização do conjunto. O todo, enquanto totalidade organizada, retroage sobre as
partes e as partes sobre o todo
b) Princípio holográfico: põe em evidência este aparente paradoxo das organizações
complexas, em que não apenas a parte está no todo, como o todo está inscrito na parte.
Num holograma físico, o menor ponto da imagem do holograma contém a quase
totalidade do objeto representado, ou seja, ultrapassa o reducionismo que só consegue
ver as partes. Assim, o princípio holográfico expõe à articulação dos pares binários:
parte-todo, simples-complexo, local-global, unidade-diversidade, particular-universal.
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A realidade e as partes só podem ser compreendidas a partir de suas inter-relações
com a dinâmica do todo, ressaltando-se a inter-relação e a interdependência dos
múltiplos níveis da realidade.
c) Princípio do circuito retroativo que permite o conhecimento dos processos autoreguladores. Este princípio rompe com o princípio da causalidade linear: a causa age
sobre o efeito, e o efeito age sobre a causa a partir de processos auto-reguladores.
Também conhecido como feedback.
d) Princípio do circuito recursivo: ultrapassa a noção de regulação com as de
autoprodução e auto-organização. É um circuito gerador em que os produtos e os
efeitos são produtores e causadores daquilo que o produz.
e) Princípio da autonomia/dependência (auto, eco-organização): onde os seres
vivos são seres auto-organizadores, que não param de se autoproduzir e, por isso
mesmo, despendem energia para manter sua autonomia. Vale especificamente para
seres humanos que desenvolvem sua autonomia na dependência de sua cultura e para
as sociedades que se desenvolvem na dependência de seu meio geológico. Um dos
exemplos de aspecto chave da dimensão biofísica da autoeco-organização viva é que
ela se regenera permanentemente a partir da morte de suas células.
f) Princípio dialógico: une dois princípios ou noções que deviam excluir-se
reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade. Sob as mais
diversas formas, a dialógica está constantemente em ação nos mundos físico, biológico
e humano. Este princípio permite assumir racionalmente a inseparabilidade de noções
contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo.
g) Princípio da reintrodução do sujeito cognoscente: conhecimento em todo
conhecimento opera a restauração do sujeito e revela o problema cognitivo central: da
percepção à teoria científica, todo conhecimento é uma reconstrução/tradução feita por
uma mente/cérebro, em uma cultura e épocas determinadas.
A autora, acrescentando a estes princípios, mais três, em função de seus trabalhos
desenvolvidos na área educacional, na busca de ajudar a organizar as questões
epistemológicas relacionadas ao conhecimento, e contribuir para a reforma do pensamento e
para as mudanças desejadas no sistema educacional. Os três princípios acrescentados foram:
Princípio Ecológico da Ação, Princípio da Enação e o Princípio Ético.
a) Princípio Ecológico da ação: Toda ação escapa à vontade do sujeito para entrar no
jogo das inter-retroações que ocorrem no ambiente. Toda ação acontece a partir de
interações mútuas entre sujeito, entre sujeito e objeto ou o sujeito e seu meio. Ideias,
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pensamentos, sentimentos, emoções e valores influenciam a construção do mundo
(MORAES, 2004).
b) Princípio da Enação: Toda ação cognitiva é uma ação perceptivamente guiada,
pois percepção e ação são inseparáveis nos processos cognitivos e evoluem juntos sob
fluxos energéticos e informacionais. Explica o aparecimento de novas configurações
estruturais que continuamente emergem nos sistemas vivos. São as mudanças
estruturais, as quais ocorrem sem perda de organização; então, a entidade
organizacional permanece invariante. E para que isto ocorra é preciso que exista
plasticidade em ambos, de tal modo que as mudanças estruturais provocadas por um
meio mutante, geradas por perturbações, não provoquem mudanças na organização e
esta se mantenha, homeostaticamente invariante.
c) Princípio ético: Toda relação educacional é nutrida por um componente ético. A
ética deverá ser a essência nutridora de toda prática educativa. É uma ética que se
revela no respeito pelo outro, apesar das diferenças, na solidariedade com o outro, na
cooperação e na preservação de uma cultura ética comum a todos.
A partir desses operadores, Moraes (2008, p. 96) ousou incorporar os princípios
epistemológicos da intersubjetividade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade no
campo da educação, considerando o suporte epistemológico das teorias assumidas pelo
Pensamento Complexo e a importância dos mesmos para a ampliação do olhar pedagógico,
frente às novas bases norteadoras da prática docente.
A Intersubjetividade, segundo a autora, decorre das explicações oferecidas pelos
físicos a partir dos princípios da incerteza, de Heisenberg, e da complementaridade, de Bohr.
Uma das consequências fundamentais destes dois importantes princípios da física quântica é a
percepção de que subjetividade/objetividade e processo de observação constituem uma
totalidade, o que foi matematicamente provado pelos seus autores.
Pautada nos estudos de Japiassú, Fazenda, Daniel Silva, dentre outros, Moraes (2008)
apresenta o princípio da Interdisciplinaridade: Evoca a existência de um espaço comum ou
fator de conexão ou de coesão entre duas ou mais disciplinas. É um princípio epistemológico
que se modela mediante atitudes dos sujeitos no ato de conhecer (MORAES, 2008, p. 117).
O pensar e o agir interdisciplinares se apoiam no princípio de que nenhuma fonte de
conhecimento é, em si mesma, completa, e de que pelo diálogo com outras formas de
conhecimento, de maneira a se interpenetrarem, surgem novos desdobramentos na
compreensão da realidade e sua representação (FAZENDA, 2005).
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A esse respeito, Moraes (2008, p. 117) alerta para o conceito de um processo
interdisciplinar, quando destaca que não está falando de fusão de conteúdos ou metodologias,
mas da fusão de conhecimentos parciais específicos que têm como objetivo um conhecer mais
global.
Há de se partilhar com as mesmas inquietudes de Moraes (2008), quando questiona: de
que forma a interdisciplinaridade se manifestará ou se materializará na prática docente?; de
que forma os educadores se engajarão num trabalho interdisciplinar se não foram preparados
para isto?; como favorecer o intercâmbio se o professor ainda não tem um domínio razoável
de sua disciplina?
O trabalho interdisciplinar parte do conhecimento e do respeito aos territórios dos
conhecimentos disciplinares, portanto, não se pode negar a importância dos saberes
disciplinares, mas entendemos a necessidade de ir além de suas fronteiras e do isolamento
disciplinar. Como diz Moraes (2008, p. 118):

É preciso uma mudança de postura diante do conhecimento, uma atitude de abertura,
de diálogo, de desapego, ao mesmo tempo, de ousadia, de transgressão, de
tenacidade e perseverança para que se possam superar dicotomias, fragmentações,
tensões e polaridade na busca de um conhecer mais profundo e abrangente.

A autora afirma que a interdisciplinaridade é um passo imprescindível para
avançarmos no leque de possibilidades do conhecimento disciplinar, a fim de promove o
rompimento fronteiriço, ampliando as possibilidades do conhecimento disciplinar necessário,
em função do desenvolvimento científico e tecnológico. Para isso, aponta os possíveis
caminhos para uma integração facilitadora da interdisciplinaridade. Ainda segundo Moraes
(2008, p. 119), esse processo pode acontecer em diferentes níveis:

No nível do sujeito, mediante vivência de processos intersubjetivos, bem como da
recuperação de sua história de vida, de suas memórias guardadas a sete chaves. Pode
também se manifestar em nível curricular a partir da integração de conteúdos
temáticos e de metodologias desenvolvidas.

Consciente da necessidade e importância da interdisciplinaridade no processo
educativo, Moraes (2008, p.123) destaca a necessidade de caminhos que vão além da
interdisciplinaridade,

trajetos

que

transpassem

qualquer

disciplina,

ou

seja,

a

transdisciplinaridade. Para ela: todo conhecimento transdisciplinar é, ao mesmo tempo,
interior e exterior, é a integração da experiência objetiva com a subjetiva, revelando que,
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operacionalmente, somos também seres inter e trasdisciplinares em nosso sentipensar e atuar
no cotidiano da vida.
Entre os pressupostos enfocados, destacam-se a intersubjetividade, a interatividade,
emergência,

auto-organização,

causalidade

circular,

criatividade,

mudança,

inter/transdisciplinaridade, entre outros aspectos. Para ela,

O conhecimento transdisciplinar nos convida a transceder a lógica binária e a
reconhecer a presença de uma lógica ternária, capaz de resgatar e unificar as
polaridades aparentemente contraditórias e deixar emergir uma alternativa até então
não prevista. Uma lógica capaz de transgredir e ultrapassar as fronteiras existentes,
reconhecendo-as não como barreiras, mas como espaços de trocas, de colaborações,
de novas conversações e reconstruções. Espaços que facilitem a migração de
conceitos, metodologias, técnicas, vivências, experiências e saberes, que nos
convidam a explorar territórios até então desconhecidos (MORAES, 2008, p. 189).

Santos (2005) afirma que o termo é novo, mas a atitude transdisciplinar acompanha o
homem desde a sua origem. Por ser o homem produto da natureza biofísica e cósmica, essa
mesma natureza que sempre se comportou de forma transdisciplinar, o homem traz na sua
estrutura esse modo de se inserir e evoluir no ambiente peculiarmente constituído por essa
conjuntura cósmica e planetária.
Para Petáglia (2007), a solidariedade, presente na complexidade, coloca-se na
educação por meio da transdisciplinaridade, considerando aspectos como princípio da
incerteza, perspectiva dialética e dialógica, e dimensão espiritual do humano. Para atingir a
transdisciplinaridade, é necessário o rompimento com ideias preconcebidas ou reducionistas.
Em novembro de 1994, em Portugal, vários estudiosos da transdisciplinaridade se
reuniram no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade e lançaram uma Carta,
entendida como um conjunto de princípios fundamentais da comunidade dos espíritos
transdisciplinares, constituindo um contrato moral que todo signatário dessa carta faz consigo
mesmo, livre de qualquer espécie de pressão jurídica ou institucional. A partir desses estudos,
três pilares da transdisciplinaridade são definidos: os níveis de realidade; a lógica do
terceiro incluído; e a complexidade. Para Nicolescu (2008 p. 84), o homo sui
transcedentalis está nascendo. Ele não é o homem novo, mas um homem que nasce de novo.
Este novo nascimento é uma potencialidade inscrita em nosso próprio ser (grifo do autor).
Conhecimento Transdisciplinar é aquele tipo de conhecimento que estabelece a
correspondência entre o mundo interior e o mundo exterior do sujeito. Ele resulta das
interações dinâmicas entre os dois, que é a dinâmica do terceiro incluído (NICOLESCU,
2008).
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É importante destacar que os estudiosos da inter e da transdisciplinaridade não pregam
a desvalorização ou a total eliminação das disciplinas e de suas competências. Buscam, na
verdade, que cada uma delas se desenvolva o suficiente para articular com as outras
competências, de modo que, ligadas em cadeia, formem a teia dinâmica e completa do
conhecimento (MORIN, 2003).

A transdisciplinaridade é fruto do paradigma da complexidade, sendo encontrada no
intercâmbio e na articulação entre as disciplinas, possibilitando a superação das
fronteiras. Sua prática decorre de conceitos abertos e pensamentos plurais, buscando
relações existentes entre as várias áreas do saber (ALMEIDA, 2007, p. 12).

Moraes (2005, p.182) traz, com um olhar ecológico, uma importante análise acerca do
processo educativo no âmbito da inter/transdisciplinaridade.

Da pluridisciplinaridade, da fragmentação do conhecimento efetuada pela mente
humana, da visão de um currículo escolar fragmentado, a educação focaliza a
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, utilizando metodologias e estratégias
educacionais que colaboram para uma maior integração dos conteúdos. De acordo
com a visão ecológica, todos os conteúdos e todas as teorias estão interconectados,
não há conceitos em hierarquia, nem uma ciência ou uma disciplina mais importante
do que outra. Busca-se um novo esforço para correlacionar disciplinas, descobrir
uma axiomática comum entre elas.

Na concepção de Lück (2001), o termo transdisciplinaridade é entendido como sendo
a interdisciplinaridade plena, que teria alcançado seu objetivo maior: aluno com visão global
de mundo; enquanto a multidisciplinaridade seria uma interdisciplinaridade fictícia, onde
existe apenas uma linguagem comum entre professores.
Soares (2006, p. 306) afirma que um dos objetivos da educação transdisciplinar é
construir, conhecer e assumir a própria autoridade interna/ontológica/psicológica/existencial,
que o capacite para responsabilizar-se pelo processo amoroso do cuidado com a sua existência
inserida na existência do ser humano.
Para Weil (2004), as multi/pluri/interdisciplinaridade ainda estariam sempre na órbita
disciplinar. Seriam uma produtiva e ampliada dialogicidade entre os muitos discursos e
enfoques do mesmo racionalismo científico. Para esse autor, a transdisciplinaridade seria o
mais significativo passo, no sentido de transcender a disciplinaridade. Isto não significa negar
as disciplinas, nem ser contrário às especializações, como já afirmaram outros autores.
Corroborando o raciocínio de Weil, a transdisciplinaridade seria talvez a questão atitudinal de
corporalizar esses saberes disciplinares de uma forma integral e transformá-los numa prática
educativa transcorporalizada.
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Assim, mais que reformular as teorias e metodologias particulares para pensar o
mundo, é fundamental que coloquemos o problema de recompor a estrutura de
pensar. Em segundo lugar, considerando o quadro interno do conhecimento
científico há que se propugnar pela articulação entre ciências da vida, ciências do
homem, ciências do mundo físico. Aqui, não bastarão, certamente, esforços de
superposição de conteúdos disciplinares. Nessa direção, a interdisciplinaridade deve
ser ultrapassada pelo horizonte da transdisciplinaridade, em busca do pensamento
complexo. Por outro lado, esse intercâmbio interno entre disciplinas científicas não
basta. É fundamental ampliá-lo nos quadros do diálogo entre a ciência e os saberes
da tradição, conforme já assinalamos (ALMEIDA, 2007, p. 11-12).

Ressignificar o mundo por esta ótica, desde a microdimensão até a mais macroscópica
e cósmica, desde o espaço-tempo mais rudimentar até o futuro mais remoto, é o desafio para
uma educação transdisciplinar (corporalizada e contextualizada) que tem como um dos pilares
constitutivos o pensamento complexo. Para Moraes (2005, p.125),

Epistemologicamente, a complexidade é um dos componentes constitutivos da
mátria geradora da transdisciplinaridade. Sua dinâmica é não linear, recursiva,
portanto, de natureza complexa. O pensamento transdisciplinar, como todo
pensamento de natureza complexa, é sempre inacabado, transitório, em constante
vir-a-ser. Metodologicamente, o pensamento transdisciplinar implica enfoques
unificadores, dinâmicos, simultaneamente mais abrangentes e profundos,
fundamentados, metodologia que resalta as interações do todo com as parte, a
inseparabilidade existente entre sujeito/objeto, corpo/mente, educador/educando,
enfim, em todos os tecidos que regem os acontecimentos menos fragmentados, mais
criativos e vivo.

A mesma autora reforça a relação entre transdisciplinaridade, intersubjetividade e
corporeidade humana.

A intersubjetividade expressa a relação entre sujeitos e nos indica que não existe
uma realidade independente da experiência subjetiva e que o todo conhecimento
depende do que acontece dentro dele, das interações, conexões, que ele é capaz de
realizar. Depende, portanto, das suas estruturas. Melhor dizendo, depende de como
funciona a corporeidade humana. A intersubjetividade decorre também dos
processos de interprenetração sistêmica que acontece entre os sujeitos, e entre os
sujeitos e meio (MORAES, 2008, p.111-112).

Há de se concordar plenamente com a abordagem da complexidade como pilar
constitutivo da transdisciplinaridade, já que não se pode dicutir transdisciplinaridade
dissociada da complexidade e da corporeidade.
Agora, eu e o Pequeno Príncipe chegávamos ao momento esperando. Os diferentes
olhares e diversos pores-do-sol nos possibilitaram compreender a relação intínseca entre
complexidade, transdisciplinaridade e corporeidade. Estava clara a necessidade de transitar e
ultrapassar os diferentes saberes disciplinares nas práticas educativas para o cuidado.
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Iluminados pela beleza dos diferentes pores-do-sol, de posse dos mapas ofertados por
Moraes (2008), estávamos agora, de malas prontas rumo a novos planetas. Lugares vistos a
partir de novas lentes, ou até mesmo com a ajuda do microscópio. O universo
humanopoiético.
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VISITANDO NOVOS PLANETAS:
APRENDIZAGENS QUE IMPULSIONARAM
O SISTEMA HUMANOPOIÉTICO
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3 VISITANDO NOVOS PLANETAS: APRENDIZAGENS QUE IMPULSIONARAM
O SISTEMA HUMANOPOIÉTICO
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Ao iniciar novas buscas, norteados pelos novos mapas, eram muitos os trajetos que
pelos quais teríamos que fazer escolhas. O Príncipe mais uma vez se espantava com a
complexidade do mundo das pessoas grandes e me interrogava: Será que a grandeza das
pessoas é proporcional ao tamanho de seus planetas? Eu rí e disse: se fosse assim, o planeta
de onde você veio não passaria de um espaço um pouco maior que você! Então, o
Principezinho observou muito sério: Não faz mal, é tão pequeno onde moro!

Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas - Terra, Júpiter,
Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por
vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando o astrônomo descobre
um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo: "asteróide 3251".
Ele possivelmente viera de um desses! (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 18).

Eu estava envergonhada; aprendera, pois, mais uma coisa importantíssima: o seu
planeta de origem era pouco maior que uma casa! E, no entanto, ele, apesar de pequenino, era
tão grande e tão precioso! Não se pode avaliar as coisas pelo tamanho que vemos: O essencial
é invisível aos olhos!

Com efeito, no planeta do Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas
boas e más. Por conseguinte, sementes boas, de ervas boas; sementes más, de ervas
más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma
cisme em despertar. Então, ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um
inofensivo galhinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à
vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a
tenhamos conhecido (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 22).

Abracei aquele pequenino e lhe disse: “A sua grandeza me encanta! Independente do
tamanho dos planetas que conheceremos, o que mais importa é o que aprenderemos lá. Não
podemos julgar alguém ou algo pelo seu tamanho físico, mas sim pela sua intencionalidade”.
O humano tem um tesouro guardado no seu interior, que se expressa pela essência das suas
atitudes. A subjetividade do ser guarda valores essenciais à dignidade humana.
Eis mais uma grande lição aprendida! A exploração que iniciaríamos, certamente nos
mostraria ensinamentos fundamentais sobre a relação da vida com a aprendizagem humana.
Às vezes, valorizamos mais o que vemos do que o que sentimos.
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3.1 MAIS ALÉM: A CORPORALIZAÇÃO DO PENSAMENTO COMPLEXO

Compreendendo a educação como um processo sociohistórico, cultural e afetivo
exclusivamente da espécie humana, ou seja, do homo, não se pode simplificar o complexo,
desconsiderar todo o contexto anteriormente abordado, o qual envolve relações do tipo
espécie/sociedade/cultura.
Entendendo a transdisciplinadade como um fenômeno que envolve toda a
corporeidade humana, o paradoxo estava posto; era um tempo de incerteza e fluidez com
ferramentas intelectuais de outras épocas. Isto é, era assumida a realidade planetária como se
ela não convivesse constantemente com múltiplos pores-do-sol.
Discutir práticas educativas transdisciplinares no âmbito do cuidado em saúde remete
a reflexões críticas dessa contemporaneidade ontológica. Associei-me à preocupação de
Morin (2003), quando afirma que necessitamos de novas bases teóricas e de novas práticas
pedagógicas que favoreçam não apenas o desenvolvimento da inteligência humana, mas,
sobretudo, que colaborem com a reforma do pensamento humano, pensamento este que nos
ajude a não mais dissolver o ser, a existência, a sociedade e a vida, mas a compreender o ser, a
existência, a sociedade e a vida.
Corporalizar o pensamento complexo significa tornar visceral a compreensão
multidimensional do conhecimento, ou seja, transformar o pensamento em atitude, o que
certamente se traduziria em uma atitude transdisciplinar. Para Morin (2003), uma atitude que
visa unir e solidarizar o que está separado, que se abre ao novo, que não se fecha no local e
no particular, capaz de conceber os conjuntos, uma atitude que favorece o censo de
responsabilidade e cidadania.
Relembrando o pensamento complexo, Morin (2008) destaca três princípios para
pensar a complexidade. O primeiro é o princípio dialógico; o segundo, da recursão
organizacional; e o terceiro princípio é o hologramático. Corporalizar este pensamento exige a
vivencialidade em ação desses princípios. Nas palavras de Morin (2008, p. 81), não há: de um
lado, um campo da complexidade que seria o do pensamento, da reflexão e de outro, o campo
das coisas simples, que seria o da ação. A ação é o reino concreto e às vezes vital da
complexidade.
Apesar dos avanços tecnológicos e até epistemológicos no campo da educação, a
realidade atual das práticas pedagógicas ainda legitima a fragmentação corpo/mente/espírito;
pensar/sentir, gerando uma aprendizagem por repetição, por condicionamento, por
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transmissão, uma educação bancária que tem no aluno um depósito de informações que visa
apenas a acumulação de conhecimentos.
Os direcionamentos das teorias da aprendizagem, entre outros elementos teóricos da
área, sustentam-se pela valorização de uma ciência que se rendeu à técnica. Conforme
esclarece Assmann (1995, p. 59),

o excesso de “categorias mentalistas”, característica típica das pedagogias críticoconscientizadoras, parece não combinar muito com o modo real do funcionamento
do Cérebro humano e da Corporeidade humana em geral. De todos os modos, fica de
pé a tese de que grande parte dos processos corporais, implicados na aprendizagem,
está ligada a tipos de auto-organização bio, psico, energética, que não são, de forma
alguma, atribuíveis diretamente a níveis conscientes, prévios ou simultâneos; sendo
que, normalmente, os ápices de consciência são ruminações decorrentes de todo um
processo, prévio e simultâneo, que ocorre no substrato auto-organizativo da nossa
Corporeidade. Porém, não é qualquer teoria do corpo que pode elevar-se à referência
articuladora das categorias pedagógicas.

Falar de corporeidade na educação é pensar o que verdadeiramente significa o ato de
educar, e isto se torna impossível sem que parta de uma reflexão sobre o maior educador do
século XX, o grande mestre Paulo Freire. Na sua trajetória, não só teorizou duas grandes
vertentes da educação, mas corporalizou seu discurso a partir delas: Pedagogia do Oprimido,
cuja matriz é a da Educação como prática de liberdade, centrada na pedagogia da esperança e
da autonomia; e a Pedagogia da Práxis, cuja matriz é a interactividade dos intervenientes,
centrada nas vivências dos discípulos.
Freire (2006) nos brindou, provavelmente, com os primeiros estudos concretos do que
seria corporeidade na educação, uma vez que a aprendizagem para ele era o conhecimento
refletido e corporalizado a partir do sentido e do vivido, uma verdadeira pedagogia vivencial.
Compreender a corporeidade exige a compreensão do ser enquanto condição humana de ser
vivo. A nossa única distinção das outras espécies vivas resulta de sermos os únicos que dão
testemunho do vivido e do sentido, e a razão disso está na consciência que temos de nós
mesmos e daquilo que nos rodeia, enquanto seres humanos.
Assim como afirma Freire (2006); Moraes (2004); Assmann (2001); Cavalcanti
(2006), a corporeidade, a pedagogia vivencial e o cotidiano são possibilidades de trazer, para
a educação, critérios indispensáveis à aprendizagem, que, apesar de comumente
negligenciados, nela estão implicados o prazer, o desejo, as histórias de vida e a beleza.
Moraes (2007) alerta que a reforma do pensamento, apontada por Morin como
necessária à compreensão complexa, não pode estar separada da abertura do coração, do saber
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olhar o outro, do escutar, do entender, ou seja, uma nova dimensão, essa
multidimensionalidade humana.

Pensando e repensando as possíveis influências dessas novas descobertas da ciência
na educação, em especial nos processos de ensino e aprendizagem, é possível
perceber que toda e qualquer mudança depende de cada um de nós, de nossas
crenças, de nossa capacidade de criação e de interpretação dos campos de energia
presentes em nossos ambientes educacionais. Ressalta também a importância de se
prestar atenção, de apurar a nossa sensibilidade para percebermos a energia presente
no ambiente de aprendizagem, nas circunstâncias criadas pelas emoções e correntes
vitais que ali circulam e que influenciam a qualidade dos nossos pensamentos, de
nossas ações e reflexões (MORAES, 2008, p. 137).

A autora destaca, ainda, condições fundamentais para corporalizar as mudanças
propostas por este paradígma, qual seja:

Como humanidade precisamos de mentes mais abertas, de escuta sensível e de
corações mais amorosos, para desenvolver pensamentos e ações que possam
realmente fazer a diferença neste momento evolutivo da humanidade e colaborar
para evolução da consciência humana (MORAES, 2008, p. 16-17).

A Educação, entendida a partir deste referencial, não pode ser concebida sem os
pressupostos da corporeidade, já que, neste caso, os sentimentos e emoções são considerados
no processo da aprendizagem. Para Cavalcanti (2006, p. 6),

introduzir a noção de corporalização nos estudos que envolvem a vida humana,
particularmente a educação, significa reconhecer a implicabilidade dos sentimentos
e emoções que fazem brilhar a presença do Ser no mundo. A maior ou menor
intensidade desse brilho depende da força interior que impulsiona o Ser para o
autodesenvolvimento através da autotranscendência. O fenômeno da corporalização
refere-se à manifestação corpórea da essência do Ser, de sua subjetividade,
abrangendo toda expressividade humana que se concretiza pela via corporal.
Corporalizar significa, portanto, tornar corpóreo, subjetivar corporalmente uma
ideia, um sentimento, uma emoção, intencionalmente ou não.

Moraes (2004) corrobora este pensamento quando afirma que o Paradigma Ecosistêmico procura legitimar a conexão entre educação e vida, contribuindo para a tomada de
consciência de que as nossas relações fundamentais com a vida, com a natureza, com o outro
e com o cosmo dependem também de nossa maneira de conhecer, de pensar, de aprender a
aprender. Dependem das representações internas desenvolvidas pelos sujeitos e que se
revelam nas ações que desenvolvem. Não se propiciam processos vitais, tampouco se
favorecem processos cognitivos, já que ambos estão imbricados na corporeidade humana.
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As concepções sobre corpo e corporeidade afetam diretamente o entendimento sobre
sua implicabilidade no processo educativo e, portanto, sobre o que pode ser compreendido por
ensino, aprendizagem e educação. O estudo da corporeidade na educação é indispensável à
reforma paradigmática almejada para o século XXI. Sair do reducionismo e galgar uma
educação sistêmica integral exige mudanças no âmbito do pensamento, sentimento e atitude.
Vários conceitos advindos das análises clássicas sobre o corpo e influenciadas pelo
cartesianismo, especialmente na fisiologia e na psicologia, reduzem a dimensão complexa da
corporeidade ao conhecimento do corpo em partes ou ao direcionamento psíquico, por
exemplo, as noções de esquema e imagem corporal.
O paradigma cartesiano influenciou consideravelmente as abordagens científicas sobre
o corpo e corporeidade, limitando-se a considerar apenas dois modos de existência: como
coisa ou objeto e como consciência. O reducionismo pode ser definido como a crença em que
todos os aspectos dos fenômenos complexos podem ser compreendidos se reduzidos às suas
partes constituintes (CAPRA, 2000, p. 55).
Desafiada pela possibilidade de ampliar os passos na construção de uma educação
corporalizada, cujo eixo fundante é o processo educativo complexo, lanço-me, como parte do
grupo de pesquisadores que compreende a corporeidade como a energética da essência, no
campo vibracional do universo.
Muitas são as limitações da compreensão destas dimensões; é comum reduzir a
corporeidade à concepção de corpo. Como diz Cavalcanti (2008), corpo se vê, corporeidade
não se vê. Cabe, neste sentido, uma reflexão sobre as concepções de corpo e corporeidade.
Para Merleau-Ponty (1994, p.122), o corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um
corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e
empenhar-se continuamente neles. A atitude fenomenológica de corpo de Merleau-Ponty
abriu perspectivas para os estudos da complexidade, como se constata em Morin (2003),
Maturana e Varela (1999), Varela, Thompson e Rosch (2001) e outros pesquisadores. Assim,
os estudos da complexidade atualizam os dados científicos sobre os quais Merleau-Ponty se
apoiou em suas reflexões.
Varela, Thompson e Rosch (2001) concebem a organização viva como sistemas autoorganizadores, com o conceito de autopoiésis, reconhecendo as relações desta com a
fenomenologia,

especialmente

com

Merleau-Ponty.

Essa

visão

Sistêmica-integral,

complementada pela fenomenologia, é uma alternativa filosófica que possibilita desenvolver
uma visão ampliada e complexa do corpo, da vida, do homem e da mulher, e abranger o
desenvolvimento do ser humano em sua totalidade.
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A referência de corporeidade, adotada neste estudo, parte do entendimento do ser
humano que não se reduz às dicotomias instaladas em nossa cultura. Somos,
simultaneamente, cultura e natureza, corpo e espírito, razão e emoção numa simbiose que não
pode ser desfeita (MERLEAU-PONTY, 1999, 2000; MORIN, 2003). Entender a corporeidade
com base nesses pressupostos é compreender o ser humano na sua complexidade, como
essências multidimensional, existencial e plena de sentido, que encontra a sua forma de
expressão na experiencialidade.
Destarte, busco subsídios teóricos e vivenciais para afirmar a relação indissociável
entre corporeidade e educação: corporeidade, como possibilidade de descoberta da essência
não-fragmentada do ser humano aprendente (MERLEAU-PONTY, 1999; ASSMANN 1995,
2003); pedagogia vivencial, como experiencialidade compartilhada do sentido lúdico do
aprender, reconhecer a implicabilidade dos sentimentos e emoções que fazem brilhar a
presença do ser no mundo (MORAES, 2004; CAVALCANTI, 2006) e o cotidiano como
vivência habitual sensível de criações poéticas (BACHELARD, 2003).
O corpo é matéria física; corporeidade compreende as conexões que possibilitam o
fluir da energia que dá vida a essa matéria corporal, ou seja, ao organismo humano. Pierrakos
(2000, p. 18) afirma: A substância básica da pessoa é a energia. O movimento da energia é a
vida. Quanto mais livre o movimento da energia no interior de cada componente, para
manter sua própria integridade e coesão, bem como de todo organismo, mais intensa a vida.
Barbier (2002, p.98), ao abordar o tema, explicita a relação interativa do ser
existencial. Para ele, uma pessoa só existe pela existência de um corpo, de uma imaginação,
de uma razão, de uma afetividade em permanente interação.
No momento em que cada ser humano reconhecer que a sua corporeidade depende de
si mesmo, de seus pensamentos, desejos, atitudes e de suas crenças, terá, então, um campo
vibratório muito mais favorável. Os pensamentos geram ondas magnéticas e isso pode ser
comprovado em exames de tomografias magnéticas, eletroencefalogramas e muitos outros
modernos métodos de diagnósticos da medicina. Mas são nas pesquisas da física quântica que
essas ondas magnéticas ficam mais evidentes e podem ser medidas e classificadas em uma
tabela, de forma que sejam chamadas de “emoções” (ARNTZ, CHASSE, VICENT, 2007). A
esse respeito, Pierrakos (2000, p. 20) acrescenta o conceito de corpo energético:

Em circunstâncias comuns, podemos perceber, apenas com nossos sentidos, o plano
energético do corpo físico. No entanto, alguns efeitos das frequências mais altas
podem ser registrados, experimentalmente, através de dispositivos técnicos, por
exemplo, o eletroencefalógrafo, e o recém-inventado equipamento fotográfico
Kirlian. Essas atividades energéticas são geralmente definidas como elétricas ou
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eletromagnéticas. Mas o corpo energético não consiste apenas desses tipos de carga
conhecidos. Sua substância é uma energia viva que leva essas cargas como
componentes. A força vital se derrama na atmosfera, além do perímetro da pele,
criando um campo de energia ou aura, que proporciona uma grande quantidade de
informações sobre a natureza e funcionamento dos seres humanos.

Certamente, corporeidade é tudo que envolve a matéria corporal pulsante, consciente,
o que pensa, sente, se movimenta, age conscientemente. É a relação complexa que envolve
corpo-mente-espírito, a subjetividade expressa na objetividade corporal consciente, a energia
vital do corpo que possibilita as sensações, os sentimentos, as emoções, os movimentos, as
atitudes. Corpo sem corporeidade é matéria morta. A corporeidade é a vida do corpo. O corpo
sem corporeidade não tem vida.

Essa energia viva não é apenas quantidade ou massa. Seu aspecto qualitativo, sua
capacidade de direção tem consciência, ou na verdade, é consciência. A inteligência
e harmonia da criação apontam para uma consciência que é, ao mesmo tempo,
totalmente abrangente e minuciosamente específica. A organização de toda a
existência manifesta-se no funcionamento energético de cada entidade, incluindo a
homeostasis do indivíduo humano, assim como da sociedade humana, quando seu
ego coletivo não está desequilibrando os seus movimentos (PIERRAKOS, 2000, p.
18).

Damásio (2003, p.35), falando das emoções e sentimentos, no âmbito da corporeidade,
diz:
As emoções ocorrem no teatro do corpo. Os sentimentos ocorrem no teatro da
mente. Como veremos, as emoções e as várias reações que as constituem fazem
parte dos mecanismos básicos da regulação da vida. Os sentimentos também
contribuem para regulação da vida, mas em um nível mais alto. As emoções e as
reações a elas relacionadas parecem preceder os sentimentos na história da vida e
constituir o alicerce dos sentimentos. Os sentimentos, por outro lado, constituem o
pano de fundo da mente.

Nesta conexão corporal de múltiplas significações envolvendo sentimentos,
pensamentos e emoções, a relação teoria/vivência é considerada a partir de uma dialogicidade
que se concretiza na construção de um conhecimento que seja capaz de transitar mutuamente,
compartilhando saberes diversos da vivência à teoria e da teoria à vivência, no que se refere
ao processo educativo da criação e expansão. A cientista quântica Betsy Chasse (2007), uma
das autoras do livro “Quem somos nós”, ao analisar o domínio da mente sobre a matéria
afirma:

A única forma de fazer bem a mim mesmo não é pelo que faço com meu corpo, mas
pelo que faço à minha mente. Em suma, o que faço com a minha mente afeta meu
corpo, porque é tudo uma coisa só. Isso me lembra de sair da consciência de
corpo/mente para a consciência de mente=corpo=realidade (BETSY, 2007, p. 87).
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Sem dúvida, a representação do existir é o vivencial/experiencial. As atitudes são as
expressões corporais concretas dos sentimentos, reflexos da ordenação mental. Para Pierrakos
(2000, p. 19), nossas percepções são definidas como sensoriais, emocionais, racionais,
intuitivas, e nossas ações como instintivas ou dirigidas, geradoras ou reatoras. O autor está
certo, pois não é a expressão teórica, em si mesma, que efetiva a existência do ser no mundo.
Só se é algo mediante a ação; é pela vivência que as coisas humanas efetivamente acontecem,
que a história se faz e que o próprio homem vai se fazendo humano.
O estudo de Carozzi (2005), sobre a relação entre a mente e o corpo no ambiente
escolar,

aborda a importância de compreender as produções mentais como produções

corporais, referindo-se a “corpos conscientes”. A autora faz uma crítica muito pertinente à
cultura acadêmica que considera o corpo como algo humano, porém físico, que não produz
nem percebe discursos. Classifica as ações de leitura, interpretação e escrita, como discursos
silenciosos, ou seja, não são produtos do corpo, mas da mente, da inteligência; assim, apesar
de ações humanas, essas atividades mentais não são valorizadas como corpóreas.
Esses estudiosos da corporeidade argumentam que o corpo é humano, ou seja, é
composto por característica objetivas e subjetivas. A linguagem, o paladar, o olfato, o tato, a
audição e a visão não existiriam se não tivesse, como istrumento, um corpo. No âmbito da
formação em saúde, esta concepção é reforçada; o cuidado é um ato corpóreo movido pelos
sentidos.
Probyn (2004), em seu artigo “Elspeth. Teaching Bodies: Affects in the Classroom” pesquisa sobre os corpos pedagógicos e seus afetos na formação acadêmica - analisa a
importância das emoções nas terapêuticas. Para ela, a grande vantagem da estimulação afetiva
é a possibilidade de atingir outros níveis do conhecimento, promover o cuidado individual
despertando sentimentos, recordações, pensamentos e as ações corporais que os acompanham.
O corpo humano, em condição vital, encontra-se em permanente fluxo energético de
pulsações que envolvem o sistema de percepções. Esse processo se inicia a partir da
capacidade mental de poder pensar e sentir recursivamente, gerando reflexos fisiológicos que
se transformarão em sentimentos, os quais provocarão sensações que se expressam por
reações corporais. Para Pierrakos (2000, p.19), o corpo físico que podemos ver e tocar, é uma
cristalização de nossa entidade quantitativa energética. As funções materiais e não materiais
diferem em frequência vibratória e não em substância. Cavalcanti (2004, p. 6) reforça essa
teoria quando expressa a relação entre corporeidade e educação. Para ela,
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a corporalização traduz a dinâmica entre o manifesto e o não manifesto da
subjetividade humana. A corporalidade ou corporeidade refere-se ao campo
existencial das vivências, historicamente vividas pelo ser corporalizado.
Corporeidade e educação. Um encontro para celebrar a vida!

Nas palavras de Moraes (2004), processos vitais, como aprender e conhecer, são
processos autopoiéticos que envolvem a totalidade do ser. Implicam, portanto, a corporeidade
humana, as relações do indivíduo consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com a cultura
e com o contexto. Ser e meio ambiente não estão separados, mas estruturalmente acoplados a
processos de codeterminação. Para o organismo, não existe um meio separado, mas uma
dança estrutural do organismo conectada a uma dança estrutural do meio.
Em consonância com a teoria reichiana, acredito ser essencial, numa reflexão sobre o
processo educativo, pensar o professor e o aluno nessa dimensão energética. Embora pareça
utópico, acredito em educandos e educadores felizes, livres de limitações cartesianas, das
couraças do conservadorismo, prontos para o envolvimento e implicabilidade neste campo
energético. Na prática atual, o educador é visto pela sua capacidade de se expressar, pelo
modo como usa sua energia, como se abre para o contato afetivo com o aluno.
Weddington (2004, p.5), em seu artigo Education as Aesthetic Experience:
Interactions of Reciprocal Transformation, discute a concepção de educação baseado em
experiência estética conforme os pressupostos de John Dewey. Na concepção do autor, essa é
uma educação expandida. Para ele, se a educação pudesse se tornar uma constante existencial
para os indivíduos, então nós teríamos um cidadão que coletivamente procura continuamente
se expandir nos horizontes de conhecimento, experiência, e sentimentos (WEDDINGTON,
2004, p. 3)
Concordo plenamente, pois isso seria uma educação corporalizada. Compreendo,
também, o sentido da corporeidade nas experiências de aprendizagem como elemento gerador
e integrador, o qual oportuniza no corpo a incorporação e expansão dos saberes, o
reconhecimento do potencial biopsicossocial espiritual e o seu papel na compreensão e
expressão desses conhecimentos. A esse respeito, Probyn (2004), em seu artigo Teaching
Bodies: Affects in the Classroom, considera que “incorporação” significa práticas concretas
dos discursos. Aborda esta questão pautada nos estudos de que o afeto atinge o interesse dos
corpos.
O conhecimento é corporalizado quando é significativo; portanto, a aprendizagem é
significativa quando é corporalizada. Este processo é percebido como uma vivência estética
na qual a corporeidade pode ser entendida como fundamento básico da ação pedagógica
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(ASSMANN; 1995, 2003). Como destaca Almeida (2004, p.6), o que incorporamos como
conhecimento constroi nossa maneira de viver e compreender.
Há corporalização do conhecimento quando a aprendizagem é significativa.
Entretanto, só há a verdadeira aprendizagem quando esse conhecimento é incorporado
visceralmente ao seu cotidiano, na sua vida, essa é verdeiramente uma aprendizagem
corporalizada.
A corporeidade é muito mais do que um corpo físico. É a expressão do que somos, ou
seja, um corpo que significa e dá significado ao mundo a cada instante, que flui no tempo e
que se expande para um horizonte de possibilidades. A realidade não é algo exterior ao corpo;
ela está impregnada nele, é sempre aquilo para que o corpo absorve. Nessa perspectiva, o
corpo, através da sua corporeidade, pode ser entendido como instrumento de “aprendizagem”,
ou seja, como um instrumento de ação sobre o mundo, sobre a sua realidade de vida e para
além dele próprio como sujeito, perpassando pela transformação da realidade.
Varela, Thompson e Rosch (2001), no livro Mente corpórea, lançam o desafio de
ultrapassar a geografia lógica do interior versus exterior, estudando a cognição como ação
corporalizada. Para eles, dois pontos são essenciais para explicar esse fenômeno:

Primeiro, a cognição depende de dois tipos de experiência que surgem do facto de se
ter um corpo como várias capacidades sensoriomotoras e, segundo que essas
capacidades sensoriomotoras individuais se encontram elas próprias mergulhadas
num contexto biológico, psicológico e cultural muito mais abrangente. Ao usar o
termo acção, pretendemos destacar mais uma vez que os processos sensórios
motores, percepção e acção, são fundamentalmente inseparáveis na cognição vivida.
Na realidade, não se encontram ligados de um modo meramente contingente nos
indivíduos; também evoluíram em conjunto (VARELA, THOMPSON, ROSCH,
2001, p. 226).

Os autores consideram suas teses sobre a cognição como uma continuação moderna de
um programa de investigação iniciada, há mais de uma geração, pelo filósofo francês Maurice
Merleau-Ponty. Em seus estudos, partilham da opinião de que não é possível investigar a
circulação entre as ciências da mente (Ciência Cognitiva) e a experiência humana, sem que
tomem como ponto central o sentido duplo da corporeidade, por acompanhar o corpo como
uma estrutura experiencial vivida e também como contexto ou o meio de mecanismos
cognitivos.
Para eles, a cultura científica ocidental requer que se compreenda os corpos
simultaneamente como estruturas físicas e como estruturas experienciais vividas - em suma,
tanto como externos como internos, biológicos e fenomenológicos (VARELA, THOMPSON
e ROSCH, 2001).
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Seus estudos conservam, de Merleau-Ponty (1994), as exigências científicas cultural
do ocidente, que considera os corpos como uma estrutura viva e experiencial, em que o
interno e o externo, o biológico e o fenomenológico se comunicam sem oposições; um
relacionamento que se constitui a partir do entrelaçamento entre o racional e o emocional. É
deste entrelaçamento que advém as coerências operacionais do sistemas de argumentação.
Destarte, os discursos racionais são entendidos sem levar em conta as emoções envolvidas no
processo e que, em última instância, são elas (as emoções) que fundam, que dão o suporte de
origem a estes discursos ditos racionais.
Varela, Thompson e Rosch (2001), ao analisar as condições da aprendizagem pelo
vieis da corporeidade, estão reconhecendo a mesma como eixo fundante na base da
construção de uma nova discussão educacional, de um novo pensar pedagógico, priorizando a
multidimensionalidade do ser e ampliando o conceito de vida. Os autores afirmam uma
aprendizagem que vai além da aquisição de conhecimentos, que é corporalizada.
Penso como os autores. Acredito que a aprendizagem só acontece quando esse
conhecimento é corporalizado, quando se torna orgânico, devendo, assim, tornar-se um hábito
prazeroso. Educação, neste sentido, é entendida como a incorporação de conhecimentos que
passam a fazer parte de uma prática diária, ou seja, apreendido e vivenciado corporalmente no
seu cotidiano (VARELA, THOMPSON e ROSCH, 2001).
Concordo, também, com Assmann (1995), quando destaca o valor decisivo das
contribuições acerca da corporeidade para o campo educacional e político, defendendo a ideia
de que a corporeidade não é fonte complementar de critérios educacionais, mas seu foco
irradiante primeiro e principal (ASSMANN, 1995, p.77). A corporeidade é o instrumento
crucial da criatividade. É sua expansão que possibilita autênticas experiências de completo
envolvimento, permitindo resgatar a sensibilidade, a expressividade, a espontaneidade no
processo educativo e a capacidade sensitiva e comunicativa do indivíduo.
Cotidiano, Corporeidade e Educação são termos que se complementam e se expressam
em realidades transdisciplinares. Uma dessas realidades é a possibilidade de compreensão da
existência a partir de uma interpretação não fragmentada do humano, na qual a coexistência
de antagonismos é possível e inevitável. Assim, tais termos são entendidos a partir de uma
relação complexa, que se estabelece na possibilidade de diálogo mútuo para a construção
teórica ainda em processo nesta investigação. Uma educação que considere a energética da
essência, a beleza e o vivido como elementos de uma comunicação não-verbal indispensável
ao ensino.
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Moraes (2008, p.17) afirma que tudo isso requer por parte dos educadores, não
apenas competências técnicas e tecnológicas, mas, principalmente, competências humanas e
éticas e valores mais humanizantes. Para mim, mais humanescentes.

3.2 COISA DE GENTE SÁBIA: O HUMANESCER
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Era cada dia mais motivante compreender o planeta, a complexidade e as formas de
aprender das pessoas grandes, em companhia da sabedoria, sensibilidade e criatividade de um
Pequeno Príncipe.
Chegávamos à essência da nossa curiosidade, que era conhecer o ser vivo da espécie
homo sapiens. Quem somos nós? Mais uma vez a curiosidade daquele Príncipe se expressava.
Ele comentava comigo que já ouvira milhões de vezes, citado pelas pessoas grandes, o termo
humanização. Que palavra milagrosa seria essa?
Como educadora, mas especificamente no campo da saúde, em constante processo de
inacabamento, também me vejo, diariamente, com textos, livros, manuais que orientam uma
prática humanizada. Isto também tem me deixado inquieta; afinal, o que seria humanizar? De
que humanização estamos falando? Aliás, é possível humanizar o humano?
No dicionário Aurélio (1998, p. 271), “humanizar” significa tornar-se humano;
humanar-se. Se é assim, todos nós já vivenciamos este processo desde a efervescente epopeia
evolutiva, quando um ramo dos primatas começou, há seis milhões de anos, uma nova
aventura, a da hominização, que, se acelerando há 200 mil anos, produziu a humanidade
(MORIN, 2005).
Precisava compreender melhor a complexidade enquanto componente da espécie
humana para compreender a aplicabilidade da tão usada palavra “humanização” no nosso
vocabulário cotidiano. O Pequeno Príncipe mais uma vez me deixou confusa quando
questionou: vocês deixam de ser humanos quando crescem? Por que tem que humanizar-se?
Existe aula e curso para isso? Mais uma vez me envergonhei enquanto ser humano que sou.
Era verdade o que ele dizia. Em nosso mundo, especificamente em nosso país, existe
investimento financeiro altíssimo, aliás uma Política Nacional, para ensinar o Humano a ser
Humano!
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3.2.1 Compreendendo o Humano e a Humanescência

O Ser humano, esquanto espécie, tem em sua gênese um verdadeiro mistério. Os
antropólogos apresentam algumas hipóteses para o processo de hominização que dizem ter
acontecido a quase sete milhões de anos atrás. A decolagem da hominização rumo a
humanidade é investida pelo novo complexo: cérebro-mão-linguagem-espírito-culturasociedade (MORIN, 2005).
Para Morin (2005, p. 33-34), a condição para o homo sapiens ser identificado como
humano é sua dupla entrada: uma entrada biofísica e uma entrada psico-sócio-cultural, uma
rementendo a outra. Para ele, na ponta da aventura criadora da vida, a hominização resulta
num novo começo.
O processo de hominização é analisado a partir do crescimento e reorganização do
cérebro, iniciado com o erectus e terminado com o sapiens. Este processo é o responsável
pela revolução mental que afeta todas as dimensões da trindade humana (indivíduo-sociedadeespécie). Na visão de Morin (2005, p. 38):

O cérebro do sapiens tornou-se uma enorme república de dezenas de bilhões de
neurônios, em que o aparecimento de novas competências, na regressão dos
programas genéticos hereditários, permite novos desenvolvimentos de autonomia, de
estratégia, de inteligência e comportamento. A partir daí, o espírito emerge do
cérebro humano, com e pela linguagem, dentro da cultura, e afirma-se na relação:
cérebro-linguagem-cultura-espírito.

Quando Morin (2005) cita o termo espírito, refere-se também a mind (mente), já que
no francês, diferente de outras línguas, esta palavra compactua duas palavras diferentes e
ligadas: mente e espírito. Para ele, esses três termos, cérebro-cultura-espírito(mente), são
inseparáveis. Eles funcionam como um circuito, no qual cada um tem uma dependência em
relação ao outro. O espírito-mente é uma emergência do cérebro que suscita a cultura, a qual
não existiria sem o cérebro.
A mente humana é um complexo amplificador de formas de inteligência existente no
mundo animal. A inteligência própria à mente humana se eleva ao nível do pensamento e da
consciência. Pelo pensamento, a inteligência humana questiona e problematiza, planeja,
projeta, inventa, é criadora. Pela consciência, desenvolve o processo de reflexividade sobre sí
mesmo, sobre as suas ideias, sobre os pensamentos. A consciêcia é a mais extraordinária
emergência da mente humana. Para Morin (2005, p. 39), o indivíduo humano pode dispor da
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consciência de sí, capacidade de se considerar como objeto sem deixar de ser sujeito. O
pleno desenvolvimento do pensamento comporta a sua própria reflexividade e consciência.
O cérebro humano foi estudado detalhadamente por Maclean e apresentado por Morin
(1999; 2005) em seus estudos sobre a complexidade humana. É uma máquina bio-química
elétrica, composta não só do explêndido neocortex, próprio da racionalidade humana, mas
também da herança do cérebro dos mamíferos (afetividade), e do cérebro dos répteis (cio,
agressão, fuga). O homo sapiens faber (racional) é também demens. Para Morin (2005, p.
127):

O ser humano é razoável e não é, capaz de prudência e de insensatez, racional e
afetivo; sujeito de afetividade intensa, sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer
objetivamente. É um ser calculador e sério, mas também ansioso, angustiado,
embriagado, estático de gozo; é um ser inválido pelo imaginário e que pode
reconhecer o real, que sabe da morte, mas não pode aceitá-la, que destila mito e
magia, mas também ciência e filosofia; possuido pelos deuses e pelas ideias, duvida
dos deuses e critica as ideias. Alimenta-se de conhecimentos verificados, mas
também de ilusões e de quimeras. Na ruptura dos controles racionais, culturais,
materiais, quando há confusão entre o objetivo e o subjetivo, entre o real e o
imaginário, hegemonia de ilusões, insensatez, o homo demens submete o homo
sapiens e subordina a inteligência a serviço de seus monstros.

O humano, este extraordinário ser da inseparabilidade de todos os aspectos que o
compõem, realiza constantes interações dos conhecimentos biológicos, cerebrais, lógicos,
linguísticos, culturais, sociais, históricos que não podem estar dissociados da própria vida
humana e da relação social. A respeito dessa inseparabilidade, Morin (1999, p. 140)
acrescenta:

Impossível isolar o cognitivo do sexual (o cérebro bi-hemisférico), do sensível, do
irritável (os dois feixes) e mais amplamente do pulsional e do afetivo (o cérebro
triúnico). Em outras palavras, há um engajamento múltiplo e total do ser concreto
em todo conhecimento (MORIN, 1999, p. 140).

Esta concepção do humano afirma sua multidimensionalidade. Destaca, ainda, a
sensibilidade como diferencial humano capaz de transformar os acontecimentos exteriores,
interferindo no seu interior, sendo a afetividade a responsável pela projeção exterior dessas
manifestações interiores. Em outras palavras:

A linguagem humana é um sistema de dupla articulação que se diferencia
radicalmente de todas as linguagens animais. A consciência faz surgir uma ordem
nova de reflexividade em que o sujeito se vê e se concebe pelo espírito, pode
considerar os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, os próprios discursos
(MORIN, 1999, p. 76).
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Portanto, o cérebro humano tem essas especificidades que o caracteriza como espécie.
A dissimetria cerebral, apresentada por Morin (1999), fala da existência de dois hemisférios
cerebrais, direito e esquerdo, os quais, ao mesmo tempo em que são diferentes, são iguais. Os
estudos mostram que há dominâncias de conhecimentos entre os hemisférios. É certo que há
sexualização desses hemisférios, dominância do esquerdo no homem, do direito na mulher,
porém, de forma unidual, ou seja, o tipo dominado continua ativo, complementar, mas
subordinado ao outro. O autor afirma: lidamos com determinações bi-hemisféricas,
portadoras de infradeterminações (biossexuais) e de sobredeterminações (socioculturais);
esse complexo de determinações, que se reforçam ou contrariam, variando segundo os
indivíduos e as culturas.
Cada hemisfério lateralmente tem sua singularidade; o hemisfério direito tem
dominância na apreensão das formas globais, do concreto, da emoção, intuição e arte. O
hemisfério esquerdo se destaca na análise, abstração, lógica, racionalidade. Há uma relação
entre a cultura e a predominância hemisférica. No hemisfério direito estão as predominâncias
da cultura oriental; no hemisfério esquerdo, as predominâncias da cultura ocidental.
A dualidade espiritual também é discutida por Morin (1999, p.108) quando aborda a
presença do espírito masculino e feminino no humano – Animus e Anima -, lembrando que os
dois sexos coexistem em cada sexo, porém com dominância de um deles. São as habilidades
que se opõem entre o coração e a razão; a excessiva dominância de um ou de outro embasa a
análise das questões culturais de gênero tão comuns em nossa sociedade contemporânea. Para
ele, o espírito é um conjunto que comporta o psiquismo, noção que revela a sua sujetividade
afetiva. A alma humana emerge a partir das bases psíquicas da sensibilidade, da afetividade;
em complementaridade íntima com o espírito (animus), ela é anima. (Grifo do autor).
Enfim, considerando essa nossa constituição cerebral humana, a teoria moriniana
define o cérebro como o complexo dos complexos, tendo em vista a variação combinatória de
circuitos elétricos e químicos de seu comando acêntrico e policêntrico, sem hierarquia e que
ao mesmo tempo hierarquiza estável e rotativamente o caráter biemisférico (esquerdo/direito),
as três instâncias (pulsão-reptílico/afetividade-mamífero/racionalidade-humano), os dois
feixes (hormônio feminino/masculino). Cada um desses feixes, constituindo um complexo,
une várias regiões do cérebro (hipotalâmicas, límbicas, corticais). O primeiro, parecendo
acionar o hipocampo; o segundo, a amígdala (MORIN, 1999).
No sistema límbico, estão os elementos responsáveis pelo prazer e pelo aprendizado.
Enquanto a Inteligência Racional é comandada pelo cérebro pensante, pelo neocórtex, mais
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lento para interpretar estímulos, a Inteligência Emocional está ligada à amígdala, um centro
no cérebro límbico, onde estão ligados os sentimentos e, sobretudo, as paixões.
O complexo dos complexos produz ideias gerais através de funções especializadas e
competências ainda mais especializadas a partir dos seus processos globais. As atividades
intelectuais são parasitadas e estimuladas pela desordem, ruídos, fantasias, sonhos,
imaginação e delírios, em que a emoção, a paixão, o prazer, o desejo e a dor fazem parte do
próprio processo de conhecimento, surgindo, desse complexo cerebral, as criações da arte, da
ciência, do pensamento. Um complexo carregado de pluralidade resultante da unidade do ego,
cujas

inibições/recalques

se

cruzam

e

se

fragmentam

em

momentos

de

consciência/inconsciência.
Todo esse processo químico tem reflexo hormono-epistemológico, ou seja, a dinâmica
hormonal afeta diretamente os estados emocionais e, portanto, o processo do conhecimento.
Dificilmente nossas ideias, percepções, podem ser isoladas dos estados psicoafetivos, pois são
quimicamente dependentes; mas essa química depende das condições exteriores que oferecem
oportunidades de prazer ou, ao contrário, trazem dor e frustração. Assim, percebe-se a grande
importância do estado emocional no processo do conhecimento, da aprendizagem, do cuidado
e as influências em que o meio externo exerce sobre ele.
Assim, é preocupante a simplificação do complexo, a banalização do termo
“humanização” no âmbito do processo educativo e do cuidado em saúde. As padronizações
das relações entre as pessoas e as coisas parecem resolver toda a questão de uma civilização
em crise. Sobre esse diferencial evolutivo, Arruda (2003, p. 31-32) fala o seguinte:

Nosso “diferencial evolutivo”, que permitiu à espécie tornar-se dominante sobre
todo o planeta, não foi agressividade nem a competitividade, mas a sociabilidade, a
cooperação e a solidariedade. [...] O sistema do capital globalizado levou os efeitos
desta divisão do trabalho ao extremo, tornando agressivos, competitivos, não apenas
os indivíduos, mas a espécie em quase todo o planeta e na relação com o próprio
planeta. A evolução dos sentidos e da consciência humana, por um lado, e as
oportunidades abertas pelo progresso técnico, oferecem à humanidade, neste início
de século e milênio, a oportunidade de que ela supere esta trama fragmentadora e
reorganize sua vida pessoal e coletiva em torno daquelas atitudes e comportamentos
que durante milhões de anos fizeram os membros da espécie convergir, coordenar
suas ações e compartilhar entre si os meios de vida e o prazer da convivialidade e da
amorosidade.

No Livro O Método 5 - A humanidade da humanidade: a identidade humana, Morin
(2005, p.51-52) faz uma análise do destino da identidade humana, em jogo na crise planetária
contemporânea. Essa reflexão contribui para análise do humano como multidimensional; ele é
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trinitário. Faz parte da espécie homo sapiens, é membro de uma sociedade e é um indivíduo.
Para ele,
o ser humano define-se, antes de tudo, como trindade indivíduo/sociedade/espécie: o
indivíduo é um termo dessa trindade. Cada um desses termos contém os outros. Não
só os indivíduos estão na espécie, mas também a espécie está nos indivíduos; não só
os indivíduos estão na sociedade, mas a sociedade também está nos indivíduos,
incutindo-lhes, desde o nascimento deles, a sua cultura. Os indivíduos são produtos
do processo reprodutor da espécie humana, mas este processo deve ele mesmo ser
reproduzido pelos indivíduos.

Vários cientistas da natureza pesquisaram e pesquisam as questões essenciais da
existência do homo, inclusive sua natureza e seu sentido, relacionado com energia em
processo, destacando-se dentre eles: Max Plank, Niels Bohr, Werner Heisemberg, Albert
Einstein, Humberto Maturana, Francisco Varela, Teilhard de Chardin, Morin, Leonardo Boff,
Frijot Capra, Danah Zohar, Gregory Bateson, Illya Prigogine. Para Morin (2005, p. 65),

há uma unidade humana; e uma diversidade na unidade humana. Há unidade na
diversidade humana, diversidade na unidade humana. A unidade não está somente
nos traços biológicos da espécie homo sapiens. A diversidade não está somente nos
traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Há também uma diversidade
propriamente biológica na unidade humana, e uma unidade mental, psiquíca, afetiva.
Essa unidade/diversidade vai da autonomia ao mito.

Corroborando esse pensamento, Arruda (2000, p. 32) aponta as potencialidades inatas
do humano que compõem a espécie homo sapiens:

Ao nascermos, trazemos conosco uma constelação de potenciais e probabilidades
que nos cabe desenvolver. O corpo das crianças traz em sí o potencial de crescer e
atingir a vida adulta. A inteligência, a sensibilidade, a vontade, a intuição, todos os
sentidos não materiais, inclusive o próprio sentido do amor também trazem o
potencial de desenvolver-se. Não no isolamento, mas na sociabilidade e na interação
com os outros e com o mundo. O homo traz em si potenciais genéticos (enquanto
indivíduo), societários (enquanto agrupamento humano e sociedade) e filéticos
(enquanto espécie) que lhe cabe desenvolver na máxima plenitude que lhe permita
seu tempo de existência. Como único ser consciente-reflexivo, dos que conhecemos,
ele recebeu da vida o poder e a responsabilidade de tornar-se sujeito desse
desenvolvimento, como pessoa e como coletividade (grifo do autor).

Ao mobilizar essas potencialidades, possibilita-se o Humanescer18, ou seja, a expansão
das estruturas humanas singulares, verbo que refere-se ao desabrochar da alma humana, o que
difere consideravelmente do verbo “Humanizar”.
18

Teoria em construção defendida por Cavalcanti (2006), estudada e aprofundada pela Linha de Pesquisa
Corporeidade e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte.
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A partir desses estudos, pode-se afirmar o homo complexus enquanto espécie nas suas
interações. Imagina-se que esse ser, complexo, é sapiens e demens na relação consigo, com o
outro e com o universo. Capaz de ampliar sua consciência de mundo e de reelaborar o
pensamento, é o seu fazer que define os rumos da sociedade. Porém, todas as suas práticas são
frutos de uma intensão interna, característico da espécie que o tornam efetiva pela reflexão,
num movimento circular de ação, reflexão e ação. Logo, um momento modificando o outro e
modificando a si mesmo, simultaneamente. Portanto, um ser complexo, multidimensional,
que é parte de um todo universal. Na concepção de Morin (2005, p.73), quando aponta a
complexidade do humano,

o indivíduo humano não pode escapar da sua sorte paradoxal: é uma pequena
partícula de vida, um momento efêmero, uma formiga, mas, ao mesmo tempo,
carrega a plenitude da realidade viva - a existência, o ser, a atividade - e, assim,
contém o todo da vida sem deixar de ser uma unidade elementar da vida. Ao mesmo
tempo, carrega a plenitude da realidade humana com consciência, com o
pensamento, o amor, a amizade. Comporta o todo da humanidade sem deixar de ser
a unidade elementar da humanidade.

Para esta complexidade ontológica, acrescento a visão de Cavalcanti (2007, p.6),
quando se reporta ao homo luminus. De acordo com ela, é pura energia ontológica, que surge
com o belo, com a sensibilidade, com as emoções e com os sentimentos, irradiando
luminosidade. Ciente da complexidade desse humano (homo) e da influência da cultura, dos
sentimentos e das emoções no seu cotidiano em evolução, veio a possibilidade de adotar a
concepção de “humanescência” ao invés de “humanização” (CAVALCANTI, 2006). Ou seja,
um processo evolutivo que possibilita o despertar das singularidades humanas adormecidas
pela coisificação do processo civilizacional e que prevalece na contemporaneidade da espécie
homo.
Portanto, ninguém humaniza ninguém, porque nenhuma ação humana, externa de um
humano, pode tornar o outro humano; ele já nasce biologicamente humano. O que se pode é
possibilitar momentos e situações que favoreçam o humanescer, o que contribuirá para
atitudes humanescentes.
Para Cavalcanti (2008), a humanescência é a capacidade nata dos seres humanos de
irradiar energia quando vivem e vivenciam situações e emoções que possibilitam a liberação
de um fluxo energético multidirecional e multifocal para si, para os outros e o entorno. Todos
os seres humanos possuem a capacidade de humanescer, porém a forma de ser e estar no
mundo vai determinar a qualidade e quantidade de seu fluxo energético humanescente. Assim,
o conceito humanescência está diretamente vinculado ao pensamento complexo e a teoria
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quântica do ser, defendida na BACOR/UFRN, ou seja, uma concepção ampliada da
corporeidade, associada à vida e à complexidade humana.
Zohar (2008, p.183) afirma esta relação em seu livro “ O ser quântico”. Ela aborda a
inseparabilidade da evolução humana em relação a sua corporeidade, através da explicação
dos efeitos do processo holográfico nas modificações que ocorrem sistematicamente e
entrelaçadamente no corpo, na personalidade e na realidade da vida:

Como eletróns, cada um de nós é uma fonte pontual no tempo e no espaço (nosso
aspectro partícula) e ao mesmo tempo um padrão complexo tecido a partir de nosso
entrelaçamento com os outros (nosso aspecto onda. Também somos padrões de
energia ativa, padrões surgindo de dentro de nós mesmos (nosso código genético,
nossa estrutura corporal, nossos sentidos e toda nossa experiência) e além de nós
mesmos (a estrutura e experiência dos outros, muitos dos quais viveram antes de nós
e outros que viverão depois). Para cada um de nós não há maneira clara de afirmar
onde começa e onde termina esse padrão. “Em meu começo está meu fim”, mas
também “em meu fim está meu começo”. (Grifo da autora).

Na visão de Monteiro (2004, p.112;113), somos energia, seres de luz. Para ele:

O nível de energia corporal estará mais ou menos pronunciado dependendo da
relação com nós mesmos, com os outros e com o meio. É por intermédio do fluxo
contínuo de energia que agimos no mundo, embora nem sempre esse mundo pareça
seguro... O corpo é mutável, não somente devido à ininterrupta dinâmica orgânica,
mas também pelos pensamentos e sentimentos, sejam eles conscientes ou não.

Pierre Weil (2003), discutindo o surgimento desse novo ser humano à procura de uma
nova visão do universo e do sentido da nossa existência, argumenta: No meio da confusão
caótica da nossa época, está nascendo um novo ser humano, mulher e homem, mais
equilibrado e mais capacitado para compreender e enfrentar os desafios da grande
transformação que, como tudo indica, já se iniciou (WEIL, 2003, p. 9).
Nessa perspectiva, o fenômeno da corporeidade em sí é entendido como um sistema
energético de mediação entre o mental e o corporal, que integra emoções e sentimentos,
configurando,

assim,

uma

realidade

transcorporal

de

busca

da

humanescência.

(CAVALCANTI, 2006).
Latour (2004), em seu artigo How to talk about the body? The normative Dimensional
of science studies, aborda a relação entre a ciência e a sensibilidade do corpo. Para ele, o
corpo aprende a ser afetado e pode despertar sentidos adormecidos. Assim, a construção de
conhecimentos fundamenta-se num processo interativo/vivencial/corporal, através do qual o
sujeito confronta sua visão de mundo com a informação interpretada, reflexiona e é capaz de
construir suas próprias concepções e estruturas de leitura e intervenção no mundo.
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No documento do Ministério da Saúde, o HumanizaSUS, a “Humanização” é
institucionalizada como prática oficial dos serviços de saúde, é definida enquanto proposta:

A Humanização, como um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da
atenção e da gestão em saúde no SUS, estabelece-se, portanto, como a
construção/ativação de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto
de co-responsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais e entre estes e
os usuários na produção de saúde. Éticas porque tomam a defesa da vida como eixo
de suas ações. Estéticas porque estão voltadas para a invenção das normas que
regulam a vida, para os processos de criação que constituem o mais específico do
homem em relação aos demais seres vivos. Políticas porque é na pólis, na relação
entre os homens que as relações sociais e de poder se operam, que o mundo se faz
(BRASIL, 2003, p. 4).

Na verdade, o que se pode observar é uma proposta de atitudes éticas, estéticas e
políticas que dependem exatamente da subjetividade humana de cada ser, portanto, uma
prática que deverá surgir do interior da cada ser, da sensibilidade, da afetividade, da
reflexividade, da criatividade do humano, enquanto sujeito social. Ou seja, uma prática que
exige compromissos do eu interior de cada um, portanto da expansão das suas essências, do
humanescer, já que o termo humanização não é adotado, conforme proposto pelo MS.
Quando falo do ser, refiro-me ao processo de identidade do sujeito que vai refletir na
sua prática, na subjetividade como forma de construção e expressão desse sujeito na sua
totalidade, na sua corporeidade, não o reduzindo ao corpo-matéria que o aloja. Conforme
Gonzalez Rey (2003, p.26):

A questão do corpo está estreitamente relacionada à recuperação da emoção como
tema essencial na construção da subjetividade, como processo fundador da
subjetividade, e não simplesmente como resultado de outros processos que se
colocam de forma privilegiada em relação a ela [...] A ideia de corpo-sujeito, que
prefiro expressar de forma inversa, como sujeito corpo, perde seu sentido caso não
seja compreendido dentro dos processos de subjetivação do corpo e das
subjetividades potencializadoras das dimensões do desejo situadas no corpo. O
corpo não é uma fonte universal de desejo; este se organiza também socialmente
sobre a base das emoções experimentadas pelo sujeito em seus diferentes sistemas
de relações. O corpo é um sistema histórico de relações do sujeito. Separar prazer
corporal de outras motivações de natureza social representaria a conservação da
dicotomia cartesiana psique-corpo.

Não se modifica prática com regras e receitas, com orientações de fora para dentro. As
mudanças deverão ocorrer de dentro para fora, do humano para o universo, dos acoplamentos
estruturais entre os seres e o meio. Portanto, a prática não mudará, se não houver mudanças de
pensamento das pessoas, de sentimentos, de valores.
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O grande desafio é oportunizar aos educadores e profissionais da saúde momentos de
auto-reconhecimento, de auto-organização, de reflexividade e criatividade que favoreçam a
expansão das essências humanas. Essas regras não estão em manuais ou protocolos
assistenciais. Estão, no coração e na mente de cada ser, podem ser mobilizadas o que gerará
mudanças positivas no meio, nas relações, no cuidar, confirmadas nas palavras de Moraes
(2008, p.17):

Na realidade, esta etapa de transição da humanidade requer mudanças profundas de
consciência para que possamos compreender as redes de interdependência que nos
unem, estejamos ou não conscientes de tudo isto. Portanto, a mudança é essa direção
ao pensar, ao sentir e ao agir humano, para que possamos desenvolver ações que
colaborem para evolução do pensamento, da consciência e da inteligência humana.

A humanescência é um fenômeno humano, processo que não se consegue com códigos
ou passos sistematizados de organização, de situação e coisas. O Humanescer é poder expor o
que tem de mais complexo no homo sapiens, o fluir de todos os outros hominis existentes no
interior do seu ser: demens, ludens, luminus, imaginarius, poéticos...
Enquanto humanos, estamos continuamente interagindo com o meio, com os outros e
com o cosmos, emitindo e recebendo vibrações, e assim, criando as experiências que
vivenciamos em nosso cotidiano pessoal e profissional.
Zohar (2008, p. 182-183) aborda esse processo destacando as mudanças estruturais
que ocorrem no evolutivo do humano sem perder a organização interior do ser que existe em
cada um de nós, inclusive a nossa criança interior:
A cada dia, milhares de neurônios de meu cérebro morrem e milhões de células do
meu corpo morrem, sendo substituidas por outras do mesmo tipo, mas “eu”
continuo. Da mesma forma, o “eu” que existe agora, embora tecido em parte com os
fios que faziam meu “eu” de ontem, é uma pessoa desenvolvida na qual meu “eu” de
ontem está reencarnado. Meu ser criança não existe mais exatamente como criança
que fui, e, no entanto, ele continua vivo em mim, em parte para fazer de mim o que
sou e em parte para experimentar seu próprio crescimento através de mim (sou a
mãe de minha própria criança interior).

Realmente, as pessoas grandes são complexas, mas têm uma essência ontológica de
criança, dentro de sí, que poderiam não perder com o tempo; elas são possuidoras inatas de
sensibilidade, ludicidade, criatividade e reflexividade. Muitas pessoas grandes esquecem e
desaprendem a vivenciar essas essências. Que pena!
Agora, o Príncipe entendia o que significava humanescência e já não usava mais em
seu vocabulário a palavra, tão ouvida, “humanização”. Só as crianças sabem o que procuram
(referência), disse o Príncipe. Por isso, são todas humanescentes - completei.
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3.3

ESTAMOS

SEMPRE

APRENDENDO:

PEDAGOGIA

VIVENCIAL

HUMANESCENTE

Apesar de existir uma política nacional assumida pelos Ministérios da Educação e da
Saúde, que definem, como prioridades, mudanças na formação em saúde, pouco foi avançado
na prática educativa. Os currículos continuam com enfoque prioritário na doença, com
territórios disciplinares fragmentadores do conhecimento, e as práticas educativas pautadas
numa pedagogia da transmissão sem criatividade, que não provocam mudanças nas formas de
ensinar e aprender.
A evolução do homem e os caminhos da modernidade distanciaram a relação do ser
com o universo em que vive. Destacam-se, no mundo contemporâneo, a objetividade, a
racionalidade e o cienticifismo. Esta realidade é preocupante, uma vez que o processo
educativo envolve não só as instituições, mas os sujeitos educativos, com relações complexas
do tipo: instituição/ensino/aprendizagem; educador/educando; escola/família. Assim, o saber
não se resume ao saber objetivo e sofre influência desses diferentes contextos, considerando
que são as verdades incorporadas por cada sujeito educativo que determinam o processo
pedagógico da aprendizagem. Como bem argumenta Duarte Júnior (2002, p. 30):

A ciência tornou-se a pedra fundamental no edifício do saber e do agir humanos, e
sobre esse conhecimento científico repousam os nos
sos critérios de “verdade”. A verdade científica ocupa hoje o lugar ocupado pela
verdade teológica na Idade Média; em geral se acredita apenas nos fatos
cientificamente comprovados, relegando-se entre outras formas do conhecimento
(arte, filosofia) a um plano inferior. A racionalidade, “o saber objetivo”, tornou-se o
valor básico da moderna sociedade (grifos do original).

Diante deste cenário vivido no âmbito da formação para o cuidado nos espaços
institucionais de ensino da saúde, percebia-se, assim como Moraes (2008), o grande desafio
que seria para os educadores - acostumados a trabalhar com certezas e verdades, com a
previsibilidade e estabilidade - corporalizar essas mudanças.
Almeida (2004, p.5), analisando o ser e o fazer na contemporaneidade, destaca:

É necessário ter consciência de que o conhecimento construído, partilhado e
transmitido pelas instituições de ensino se reduz lamentavelmente em grande parte,
ao conhecimento científico. Aqui chamo a atenção para um ponto importante: é
preciso distinguir ciência e conhecimento. A ciência é uma forma particular de
conhecimento. Ela nasce no século XVII, com a designação de “ciência moderna” e
surge, justamente, quando se separa de outras formas de compreender o mundo,
como o mito, a arte, a filosofia e a religião.
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Essa prática pedagógica, que nega a importância da cognição afetiva, reforça a razão
universal apática, distante dos sentimentos e dos afetos, desconhece a importância de ligar-se
a contextos e seres singulares, o que limita a escola para compreender a existência de modelos
divergentes de conhecimento. Restrepo (2001, p. 49) lembra: Sem matriz afetiva, o cérebro
não pode alcançar seus mais altos picos na aventura do conhecimento.
Almeida (2004, p.11-12) apresenta princípios fundamentais que propiciam a
emergência de uma nova prática pedagógica:

A necessidade de articulação entre cultura científica e cultura humanística; diálogo
entre arte, ciência e espiritualidade; intercâmbio entre áreas do conhecimento e
disciplinas; consciência da parcialidade das explicações científicas; necessidade de
uma reorganização dos saberes; a aposta na educação como uma atividade
primordial da cultura e da mudança e como um elemento facilitador da reforma do
pensamento; necessidade de repensar a ética da ciência; e, por fim, a necessidade de
repensar o papel do profissional de saúde como um cuidador da dor do outro, mas
também como um intelectual e cidadão do seu tempo.

Nossas experiências educacionais serão sempre produtos do que se aprende com o
intelecto, com as emoções, com o que vemos e sentimos no processo da aprendizagem. Neste
sentido, Maturana e Verden-Zöller (2004, p. 221) destacam:

Nós, seres humanos modernos do mundo ocidental, vivemos numa cultura que
desvaloriza as emoções em favor da razão e da racionalidade. Em consequência,
tornamo-nos culturalmente limitados para os fundamentos biológicos da condição
humana. Valorizar a razão e a racionalidade como expressões básicas da existência
humana é positivo, mas desvalorizar as emoções - que também são expressões
fundamentais dessa mesma existência - não o é.

O atual cenário tem inquietado os educadores. Temos uma educação formativa ou
informativa? Como a educação está interferindo nas práticas cotidianas dos seres
cognoscentes? O que isto está representando na mudança de suas atitudes? Seria este processo
educação ou meramente informação? Aprender é a mesma coisa de apreender?
No dicionário Aurélio (1998, p. 36), esses termos são definidos como: 1- Aprender:
Tomar conhecimento de algo, retê-lo na memória, em consequência de estudo, observação,
experiência, advertência; 2- Apreender: Apropriar-se, segurar, pegar, agarrar, prender,
assimilar mentalmente, entender, compreender.
Aprender se limitaria ao cognitivo e Apreender envolveria corpo/mente? Apreender
seria vivencial? Significaria mudanças de atitudes que passariam a fazer parte dos hábitos
cotidianos? Para Merleau-Ponty (1999), na Fenomenologia da Percepção, o hábito só está
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adquirido quando incorporado a um comportamento novo, do qual aquele é como uma âncora.
Uma vez aceita tal definição, é possível sugerir que o sujeito não adquire um hábito senão
quando se torna capaz de exercer sua capacidade criativa.

Se o hábito não é nem conhecimento nem um automatismo, o que é então? Trata-se
de um saber que está nas mãos, que só se entrega ao esforço corporal e que não se
pode traduzir por uma designação objetiva. (...) O hábito não reside nem no
pensamento nem no corpo objetivo, mas no corpo como mediador de um mundo
(MERLEAU-PONTY, 1994, p.199-201).

Já era hora de ousar mudanças, pois a formação tecnicista priorizou, historicamente, o
saber conhecer e o saber fazer, porém, a educação contemporânea clama pelo exercício dos
outros dois espirais da educação: o saber ser e o saber conviver.
Esse pensamento reforça o entendimento de que novos saberes docentes precisam ser
mobilizados, saberes de uma educação que não é resultado da espontaneidade de um
doutrinamento, ou da espontaneidade de uma transmissão de conteúdos e de padrões de ações
e reações, mas de uma educação que implica a vivência da arte de aprender a própria arte de
viver (KRISHNAMURTI, 1994).
A humanidade espera da educação a essencialidade que a aproxime do cuidado e que
se expanda com uma educação humanescente, considerando que esta permite aos seres
humanos aprenderem a viver juntos num mundo contemporâneo, onde o grau de
interdependência é cada vez maior; portanto, uma educação onde as pessoas tenham mais
valor que as coisas, e onde educar signifique oportunizar a construção da relação de
autoconhecimento, de conhecimento do outro e de conhecimento do mundo.
Na viagem planetária em busca desta educação humanescente, encontramos, eu e o
meu pequeno convidado, a pedagogia vivencial, entendida como o processo que viabiliza a
corporalização do conhecimento (CAVALCANTI, 2007). Nesse processo, os seguintes
princípios epistemológicos e metodológicos são conectados numa teia cósmica: a)
Reflexividade Histórica; b) Ludicidade; c) Criatividade; d) Sensibilidade; e) Reflexividade
Vivencial; f) Humanescência.
Tais princípios estão sendo desenvolvidos a partir de uma concepção que reconhece a
educação como um campo energético de vibrações e fluxos, configurando, assim, uma
realidade pedagógica de intervenção transcorporal.
Assim, para Cavalcanti (2004), o vivencial, o vivido, a vida na Pedagogia Vivencial
não podem se distanciar do humano, da humanidade, da humanescência. Neste caso, é a alma
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do educador que se expõe, é o seu campo energético que mensura sua implicabilidade no
processo das aprendências (ASSMANN, 2003).
A educação humanescente pode ser considerada uma experiência estética; de acordo
com Goldschmidt (2004, p. 95), uma experiência estética é uma mediadora entre o pensar e o
sentir. Essas novas bases epistemológicas, referentes ao ensino e ao cuidado, comungam
com as ideias que fundamentam uma educação humanescente, ideias que têm a ver com as
práticas lúdicas, com a arte em conexão com a metafísica, com a psique humana ou com as
sensações e sensibilidade, ou ainda com a essência da multidimensionalidade do ser. Na
prática pedagógica vivencial humanescente, há o envolvimento como seres existenciais na
busca de significados, pois a arte não é algo que se opõe à ciência, ao contrário, ela é parte
da ciência; é parte de toda experiência humana (WALDOW, 2005, p. 15).
Merece destaque a dimensão do ludismo, no fazer pedagógico de uma educação
humanescente, transcorporal, criativa e reflexiva, pois é uma propriedade que agrega valor
inestimável aos potenciais do corpo sensível para promover aprendizado e bem-estar ao ser
humano. O tema homo ludens foi desenvolvido por Huizinga (2004), que abordou com muita
propriedade o universo lúdico das sociedades. O jogo como expressão de prazer, alegria e da
beleza humana, cuja finalidade não é séria, é, também na cultura humana, espaço de
seriedade, de regras na aplicação, na concentração e estratégia. A estética e o lúdico
caminham juntos numa prática educativa humanescente, pois têm finalidades comuns.
Destarte, faz-se necessário uma prática educacional, a qual, através da corporeidade e
sua expressão simbólica, atue sobre a globalidade do ser, com o objetivo de facilitar o
processo ensino/aprendizagem e sua capacidade de interação com o meio. Neste sentido,
Byington (2003, p. 41) diz:

Ao conceituar o símbolo como unidade da realidade psíquica, admitida como
realidade do mundo, nós elegemos como transformador capaz de separar e
relacionar o sujeito e o objeto e de revelar-nos o mundo por meio de nossa
experiência existencial. O método simbólico de conhecer, torna-se, assim, a vivência
da revelação permanente do mistério; ele é sempre subjetiva e objetivamente o Todo
universal, ao qual pertencemos e que, ao mostrar-se para nós, revela também quem
somos.

Assim, o objetivo com a Pedagogia Vivencial Humanescente é desenvolver os
pensamentos ecossistêmicos, sensíveis, criativos e transformadores, possibilitando ao ser
cognoscente e ao educador o despertar para o cotidiano da vida. Questionamentos, reflexões e
ideias surgem e evocam hipóteses e ações que permitem clarear significados, reconstruir
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conceitos, desvelar ocultos, interpretar situações e, bem frequentemente, inspirar e despertar
os sentidos e o intelecto.
O desafio é usar a imaginação para promover o envolvimento para incorporação dos
discursos, despertar a curiosidade, o intelecto e as emoções dos educandos. O corpo aqui não
é uma entidade monolítica; está composto de partículas que continuamente organizam e
reorganizam-se dentro das relações de velocidade e lentidão. Lowen (1984), pautado nos
estudos de Reich, em toda a sua obra fala de prazer. Na concepção de educação, o prazer, a
satisfação, a entrega, a implicabilidade e afetiva é o que deveriam mover o cotidiano do
professor em sala de aula.
Todos os processos educativos, assim como suas respectivas metodologias e meios,
têm por base uma determinada pedagogia, isto é, uma concepção de como se consegue que as
pessoas aprendam alguma coisa e, a partir daí, modifiquem seu comportamento. A pedagogia
escolhida, por sua vez, fundamenta-se em uma determinada epistemologia ou teoria do
conhecimento (BORDENAVE, 2005).
Seguindo o pensamento de Freire (2006), Cavalcanti (2005), Moraes (2008) e La
Torre (2008), a Pedagogia Vivencial Humanescente é adotada como uma pedagogia que
prepara para a vida, através de metodologias ativas que envolvem a corporeidade e o contexto
vivencial das pessoas.
No entendimento de Assmann (1995, p. 59), a Corporeidade constitui instância
básica de critérios para qualquer discurso pertinente sobre o sujeito e a consciência
histórica. Assim como somente uma teoria da corporeidade pode fornecer as bases para uma
teoria pedagógica. Nela, os aprendentes assumem os sentimentos, as sensações, as paixões.
Uma aprendizagem que encara um jeito novo e diferente, através do potencial autoorganizativo da Corporeidade no processo de aprender a aprender. São essas paixões
construtivas que reencantam a vida e a educação (ASSMANN, 2001).
O processo ensino-aprendizagem proposto pela Pedagogia Vivencial Humanescente
busca promover uma aprendizagem significativa para o aprendente. Na organização dos
conteúdos de ensino, em lugar de esquematizá-los previamente, a proposta é trabalhar com
uma lógica do imaginário e das significações, respeitando os conhecimentos prévios, as
diferentes maneiras e os ritmos de cada ser cognoscente na construção do conhecimento,
permitindo o desenvolvimento da capacidade criativa, reflexiva, de investigação e de
intervenção.
Na Pedagogia Vivencial Humanescente, educador e educando têm papeis diferentes
dos tradicionais. O educador não é mais a fonte principal da informação (conteúdos), mas o
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facilitador do processo ensino-aprendizagem, que deve estimular o aprendiz a ter postura
ativa, crítica e reflexiva durante o processo de construção do conhecimento. Necessariamente,
os conteúdos trabalhados devem ter potencial significativo (funcionalidade e relevância para a
prática profissional) e, também, responder a uma significação psicológica, de modo a
valorizar elementos pertinentes e relacionáveis dentro da estrutura cognitiva do estudante
(conhecimentos prévios).
Para que a aprendizagem seja significativa, há de se trabalhar com uma pedagogia
diferenciada, que considere cada aprendiz com seus potenciais e dificuldades e que esteja
voltada à construção de sentidos, abrindo, assim, caminhos para a transformação e não para a
reprodução acrítica da realidade social (BRASIL, 2003).
Nas conexões do processo educativo, a aprendizagem não pode ser confundida com a
transmissão de informações distantes da vida concreta dos educandos. Duarte Júnior (2002, p.
23) ressalta que nossa mente é seletiva: apenas aprendemos aquilo que percebemos como
importante para nossa existência. Tudo que foge aos nossos valores, tudo que não
percebemos como necessário ao nosso dia-a-dia é esquecido.
A prática pedagógica vivencial humanescente tem possibilitado avanços consideráveis
em busca do re-encantamento da educação (ASSMANN, 2000), visando uma aprendizagem
significativa para a vida . Para tanto, foram adotados os seguintes pressupostos:
1. Educação como campo energético que possibilite o resgate da subjetividade, da
espiritualidade, conforme estado do ser e da aprendizagem, resultantes de conexões
significativas entre aprendentes (educadores e educandos).
2. Prática educativa como espaço vivencial de convivência que permita e facilite o
crescimento dos educandos como seres humanos que respeitem a si próprios e aos
outros, com consciência social e ecológica de modo que possam atuar com
responsabilidade e liberdade no contexto pessoal e profissional o qual pertencem.
3. Educadores que aceitem os educandos como seres legítimos em sua totalidade, ou
seja, em suas dimensões individual, social, espiritual, planetária e cósmica.
4. A aprendizagem considerada não apenas como conhecimentos adquiridos, mas
também como habilidades e atitudes incorporadas de forma significativa no cotidiano.
5. Ambientes de aprendizagem que mobilizem sentidos, sentimentos, emoções, afetos
e se tornem envolventes e cativantes para os educandos.
6. Práticas pedagógicas que partam das situações e/ou realidades apresentadas pelos
educandos (experiências prévias dos seus imaginários ou de situações vividas),
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possibilitando a criatividade, a ludicidade, a sensibilidade e a reflexividade
histórica/vivencial.
A seguir, um esquema expõe, de forma sistemática, as conexões processuais do
percurso pedagógico da prática vivencial humanescente.

Figura 1 - Esquema Vivencial de autoria de Ana Tania Lopes Sampaio

A educação é um processo vivencial de dentro para fora (do ser aprendente) e não de
fora para dentro (transmissão de conhecimentos). Os conceitos de aprendizagem são
associados ao ato autopoiético (MATURANA & VARELA, 2004) e de percepção,
considerada fenômeno de duas vias, de fora para dentro e de dentro para fora e não somente
de fora para dentro, caracterizando a dualidade transmissor/receptor (ASSMANN, 1995).
Como diz Cavalcanti (2006, p. 4), o vivencial, o vivido, a vida da Pedagogia
Vivencial não pode se distanciar do humano, da humanidade, da humanescência.
Aprendizagem corporalizada significa a modificação do comportamento como resultado na
transformação da experiência, a qual considera a interação da vivência (experiências,
sensações e sentimentos) e o contexto meio social e cultural (conceitos, experiências dos
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outros). Para isso, sao abordadas algumas fases experienciais as quais visam a uma
aprendizagem significativa:
a) Imaginar ou resgatar experiências prévias: Inicialmente o educando é levado a
pensar, imaginar ou recordar algo relacionado àquela temática, ou seja, trazer para o
momento os saberes ou experiências prévias sobre o assunto. Vivencia-se a
Refletividade Histórica.
b) Expressar o imaginário através de uma atividade simbólica: Em seguida, o
educador estimula o educando, individualmente ou em grupo, a representar através de
técnicas expressivas (desenho, pintura, música, teatro, poesia, histórias de vida),
simbolicamente, seu pensamento e imaginação: é o momento de unir o objetivo e o
subjetivo, consciente e inconsciente, indivíduo e sociedade, interno e externo e , por
conseguinte, também mente e corpo, imaginação e conduta.
c) Promover dissonância cognitiva: A dissonância cognitiva é uma das etapas da
Pedagogia Vivencial que possibilita as discordâncias ou conflitos cognitivos entre os
participantes da atividade, as quais representam as diferenças e, a partir dos quais,
mediante atividades, o educando consegue discernir, superando a discordância e
ressignificando o conhecimento, criar novas possibilidades.
d) Relacionar o imaginário com a realidade: É uma etapa vivencial onde o
educando deverá interagir com o contexto, conhecendo situações reais relacionadas à
temática em discussão e comparando com as concepções teóricas ou imaginárias do
grupo. É o momento da Refletividade Vivencial.
e) Ressignificar conceitos e práticas (sentipensar): A partir da experiencialidade
vivida é o momento de possibilitar a expansão da consciência, de estimular os dois
hemisférios cerebrais. Associar o cognitivo com o sensitivo. Trazer as sensibilidades
para o campo da racionalidade. É o momento da reforma do pensamento,
consequentemente da corporalização de novas práticas.
f) Possibilitar mudanças através de um novo fazer: As mudanças de pensamentos
geram novos sentimentos e consequentemente novas atitudes. O amor amplia a
inteligência, a criatividade e a sensibilidade (MATURANA, 2003). Seres mais plenos
agem de forma mais humanescente.
Esse processo pedagógico possibilita a incorporação da sensação ou da experiência,
gerando novos conhecimentos. As informações são assimiladas conforme a sua significação.
Ao final, ocorre a formulação ou a reformulação da experiência. Cada pessoa, por meio da
interpretação da sua experiência, estrutura seu processo de construção do conhecimento.
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A aprendizagem, nesse contexto, busca o estado de ser e fazer do conhecimento capaz
de compreender e dialogar com os fenômenos e mistérios da natureza humana, através de
metodologias ativas que compõem a Pedagogia Vivencial, fundamentada epistemológica e
metodologicamente pela transdisciplinaridade e corporeidade.
Assim, o processo de corporalização do conhecimento é vivenciado enquanto um
fenômeno multidimensional, simultaneamente físico, biológico, cerebral, mental, psicológico,
cultural e social. A Liberdade, a Inquietude, a Angústia, o Conflito, a Escolha, a Alegria, a
Ação, o Engajamento, a Responsabilidade e a Solidariedade são noções-chave e vinculadas
por uma compreensão da natureza do sujeito existencial (BARBIER, 2005).
Através dos estudos de Cavalcanti (2005; 2006; 2008), foram definidos alguns princípos
norteadores da Pedagogia Vivencial. São eles: a ludicidade, criatividade, sensibilidade, e
reflexividade (histórica e vivencial).
 A ludicidade
O lúdico, o brincar, parece não ser racional na cultura humana, uma vez que essa
relação entre natureza e cultura é que limita e define as regras do atual jogo humano, já que
sempre é preciso mostrar a capacidade intelectual para ser reconhecido socialmente. Quando
permitimos o fluxo, permitimo-nos vivenciar o sentimento, o brincar e o sentir prazer. Na
educação humanescente, enquanto experiência estética, a capacidade criadora, lúdica é
essencial, pois, na concepção de Goldschmidt (2004, p. 95),

o fazer pedagógico é vinculado à imaginação através da sua prática criadora, conduz
a uma possível síntese entre o pensar e o sentir ao contribuir para uma educação
compreendida como um processo lúdico e prazeroso, no qual o brincar, entendido
como jogo, possa constituir-se numa forma de apreensão do conhecimento e de
criação e fruição artística.

A inseparabilidade entre razão e emoção é um dos princípios básicos da Pedagogia
Vivencial Humanescente. A esse respeito, Maturana e Verden-Zöller (2004, p. 222),
argumentam:
Devido à limitação diante das emoções, gerada em nós por nossa cultura, temos
sido, no mundo ocidental geralmente incapazes de perceber como nossas emoções,
fisiologia e anatomia se entrelaçam necessariamente como um aspecto normal e
espontâneo de nossa ontogenia (história de vida individual), desde a concepção até a
morte. Ademais, por causa dessa limitação cultural, temos sido particularmente
incapazes de perceber que o amor [...] é a emoção que fundamenta e constitui o
domínio social como o âmbito comportamental em que os animais, em convivência
próxima, vivem em mútua aceitação.
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Reforçando esse pensamento sobre a ludicidade, enquanto componente da cognição
afetiva no contexto da evolução humana, Restrepo (2001) afirma que a cultura ocidental, para
disseminar a economia guerreira sobre vida familiar, afetiva, escolar e produtiva, favoreceu a
dissociação entre a cognição e a sensibilidade, assentando-a como um de seus axiomas
filosóficos. O guerreiro não podia expressar seus sentimentos no processo da conquista pela
sobrevivência. Criava-se, assim, um ser abstrato e universal. Esse autor ressalta, no entanto,
que esta dissociação entre afetividade e conhecimento intelectual, e a exclusão social das
vivências que não conseguem expressar-se na estrutura racional da linguagem nem sempre se
apresentaram na história dos povos. Havia uma cultura primitiva que privilegiava o
intercâmbio lúdico e o cuidado corporal com as tarefas produtivas.
Na prática como educadora e pesquisadora, é possível perceber que experiências como
brincar, criar, refletir, sentir, transformam-se em possibilidades reais de contribuir mais
significativamente para a formação de educadores e futuros profissionais. No âmbito da
Enfermagem, essas técnicas expressivas possibilitam que os educadores e educandos
compreendam e vivenciem uma formação para um cuidado integral, construindo suas próprias
formas de cuidar e ensinar, tendo como referência a vivência da corporeidade presente na
experiência estética de recriação do cotidiano do cuidado.
Huizinga (2004), na tentativa de resumir as características formais do lúdico, enquanto
jogo, considera uma atividade livre, conscientemente tomada como “não séria” e exterior à
vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total.
Esse envolvimento intenso depende muito da função do jogo e dos jogadores. A palavra e o
corpo podem ser os diferenciais na função do jogo, e no envolvimento dos jogadores, através
dela seus significados e a ludicidade são expressos. Rosa & Dávila apud Waldow (2005,
p.92) corroboram este pensamento afirmando:

O lúdico diz respeito à capacidade de brincar, jogar e permitir a imaginação. O
espaço lúdico lida com linguagens múltiplas, absorve e expressa o não dito e projeta
magia na interpretação da simbologia significante para a pessoa, veiculando a leitura
da realidade no confronto espontâneo e natural de pensamentos, sentimentos e
ações.

É de fundamental importância considerar a imaginação no processo educativo, pois
este é um dos pontos de partida na Pedagogia Vivencial para a elaboração do conhecimento.
Bachelard (2001) estabelece uma polaridade entre a função imaginativa e os mecanismos da
ciência, sem perder de vista que a imaginação possui um papel fundamental na criação
científica, no reino dos conceitos, além de destacar sua relevância no campo poético.
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Ainda a este respeito, Rosa e Dávila apud Waldow (2005, p. 92) comentam:

O imaginário se manifesta na livre percepção dos sentimentos, autoconsciência de
novas sensações e no vibrar das emoções redescobertas. As vivências lúdicas
revelam ao indivíduo a possibilidade de arriscar-se, de assumir a vida, encarando a
realidade e, ao menos, crendo em que existem outras respostas, outras saídas.

 A sensibilidade
A sensibilidade é uma potencialidade humana indiscutível para seu despertar
ontológico. Friedrich Schiller, poeta e dramaturgo, filósofo que dedicou grande parte da sua
vida ao estudo da sensibilidade e da educação estética do homem, ao pesquisar sobre a beleza
enquanto potencialidade humana, afirma: Defenderei a causa da beleza perante um coração
que sente seu poder e o exerce, e que tomará a sí a parte mais pesada do meu encargo nesta
investigação que exige, com igual frequência, o apelo não só a princípios, mas também a
sentimentos (SCHILLER, 2002, p.19).
O ser humano, em suas peculiaridades naturais, resguarda a capacidade de descobrir a
beleza. A sensibilidade, através da consciência, expressa pela corporeidade humana, os
sentidos da beleza. Para o autor supracitado:

A beleza suavizante, afirmou-se, está para uma mente tensa assim como a energética
para uma mente distendida. Tenso, contudo, chamo o homem que está tanto sob
coersão das sensações quanto sob a coerção dos conceitos. Qualquer dominação
exclusiva de um de seus dois impulsos fundamentais é para ele um estado de
coerção e violência; a liberdade está somente na atuação conjunta de suas duas
naturezas (SCHILLER, 2002, p.88):

A esse respeito, Goldschmidt (2004, p. 89), inspirado em Schiller, comenta: a beleza é
o objeto comum da sensibilidade e do intelecto, instiga-nos a refletir sobre a possibilidade de
uma síntese entre essas duas formas de pensamento: o pensamento sensível e o pensamento
racional.
Alves (2005) ressalta a necessidade de uma reeducação dos sentidos, de uma
exaltação, em nossa existência, não tanto da porção sapiens, mas de uma emoção sensível
fundadora que permita uma ação instituinte para a vida e para o outro, nem que para isso
tenha que ultrajar o instituído.
Na realidade contemporânea, a fragmentação pedagógica da formação em saúde
transforma o aluno em pedaços orgânicos, descaracterizando-o enquanto ser psicológico,
social e cultural. O corpo é estudado e tratado em partes separadas, reduzindo-o a um
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amontoado de objetos de ensino, passíveis, como qualquer outro objeto, ao estabelecimento
de um valor diferenciado e hierarquizado.
No fazer pedagógico, essa fragmentação se reproduz e o sujeito é visto de forma
compartimentada, separando-se a dimensão biológica da dimensão afetiva. Conforme Duarte
Júnior (2002, p. 11), essa cisão acaba se refletindo em nossa própria organização interior,
mental. Assim é que, por exigência de nossa civilização, devemos separar nossos sentimentos
e emoções de nosso raciocínio e intelecção.
Damásio (2004), analisando a condição humana de um ser de sentimentos, traz a
seguinte reflexão:

De um modo geral, os sentimentos traduzem o estado da vida na linguagem do
espírito. Aquilo que proponho é que as diversas reações homeostáticas das mais
simples as mais complexas, são acompanhadas necessariamente de estados do corpo
que são bem distintos (DAMÁSIO, 2004, p. 91).

Articular o conhecimento científico com o conhecimento vivido, adquirido, sentido, é
ameaçador para o ensino superior, entendido como espaço de maior intelecção, de produção
científica, de aquisição de poder intelectual. Esta crença da sociedade contemporânea
ocidental é reforçada no decorrer da formação no ensino fundamental e médio, em que o
aluno é estimulado e avaliado apenas pelo componente cognitivo, ou seja, é melhor quem
sabe mais, quem consegue melhores notas. Assim, o aluno chega ao ensino superior com esta
lógica corporalizada em suas entranhas.
Essa variação cultural, ao longo dos tempos, mostra uma ambiguidade no manejo da
sensorialidade, em que os sentidos são valorizados de acordo com o contexto histórico e
cultural; assim, ela pôde ser valorizada ou rechaçada. A cultura ocidental é uma cultura
audiovisual. Diz Restrepo (2001, p. 32):

O interdito que separa a intelecção da afetividade parece ter sua origem em que,
frente a uma percepção mediada pelo tato, gosto, ou olfato, o Ocidente preferiu o
conhecimento dos exteroceptores, ou receptores à distância, como são a vista e
ouvido.[...] A escola autêntica herdeira da tradição audiovisual funciona de tal
maneira que a criança, para assistir à aula, bastar-lhe-ia ter um par de olhos, seus
ouvidos e suas mãos, excluindo para sua comodidade os outros sentidos e o resto do
corpo.

É dessa escola que vem os acadêmicos, condicionados apenas a ler e escrever, não
acostumados a pensar, refletir, expressar. Uma escola que desconsidera o caráter sensorial,
tendo em vista a pouca importância dada aos sentidos proximais (que exigem uma
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proximidade corporal) na educação afetiva. Não se pode concordar com essa distância
corporal como uma limitação cognitiva do processo educativo.
Essa postura pedagógica, que nega a importância das cognições afetivas do lúdico, do
criativo, reforça a razão universal apática, distante dos sentimentos e dos afetos, desconhece a
importância de ligar-se a contextos e seres singulares, o que limita a escola para compreender
a existência de modelos divergentes de conhecimento. Restrepo (1998, p. 49) lembra: Sem
matriz afetiva, o cérebro não pode alcançar seus mais altos picos na aventura do
conhecimento.
A corporeidade, através da Pedagogia Vivencial Humanescente, estimula o ato criativo
do educador, o sensitivo, o intelectivo, o contemplativo. A experiência busca romper com a
lógica que separa a intelectação da afetividade, da ludicidade. A esse respeito, segundo
Restrepo (2001), o que caracteriza o pensamento e a cognição humana, e que nenhuma
máquina jamais irá suplantar, é a capacidade humana de emocionar-se, de reconstruir o
mundo e o conhecimento, a partir do componente afetivo presente em todas as manifestações
da convivência.
 A criatividade
A criação é um processo de suma importância no contexto da Pedagogia Vivencial
Humanescente. Para Carvalho Neto e Melo (2004, p.2), criar é pensar o impensado, ver o que
ainda não existe e ser capaz de materializar a própria produção criativa. Para que se
estabeleça o ato criativo, é preciso: intuição, motivação, referenciais internos e externos,
incentivo e autoconfiança. Sendo assim, tem-se o imaginário como condição preestabelecida
para o ato criativo, pois a imaginação é um diferencial da essência humana desde sua forma
primitiva; seu exercício se perpetua através do mito, e com a criança através do jogo,
entendido como brinquedo (GOLDSCHMIDT, 2004, p. 70).
Neste cenário, destaca-se a pedagogia simbólica como necessária à prática pedagógica
vivencial, já que respeitar e estimular o imaginário dos alunos é o ponto de partida para as
construções epistemológicas. Byington (2004, p.87) afirma:

Quem vivencia não decora. Aprende a vida formando a identidade do eu e do outro
[...]. Alunos com seu corpo geralmente imobilizados em cadeiras, escutando falar
coisas que não podem ver, pegar, cheirar, ouvir, degustar, amar ou odiar. Alunos
ouvindo frases exclusivamente lógicas, desvitalizadas da emoção do prazer, do
lúdico e da dramatização existencial.
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Para Goldschmidt (2004, p. 112), a criatividade ou imaginação criadora, em sua
concepção, reside num encontro do homem consigo próprio, por meio da solicitude, do lazer
e da liberdade de fazer
O apelo ao criativo, ao novo, ao envolvimento é, portanto, um apelo à sensibilidade
daqueles que vivenciam o processo educativo, pois é a porta para o reencantar da educação na
Pedagogia Vivencial Humanescente. Conhecer e aprender são processos que envolvem a
totalidade do ser humano, implicando, portanto, o envolvimento de todas as suas
potencialidades, da sua corporeidade. Na aprendizagem significativa, o que se aprende é
valorizado porque se é ouvido, visto e sentido. Assim, as experiências são acumuladas e
renovadas. Moraes (2005, p.162) afirma:

O cerne do paradigma holístico, da visão quântica, está nos processos criativos que
ocorrem no mundo fenomênico, no mundo da natureza. É a visão que vivemos num
universo criativo e estamos todos inseridos num processo criador-criativo natural e
prodigioso. Já não é um mundo linear determinista, logicamente previsível. É um
mundo ativo, vital, imprevisível, com movimentos contínuos e descontínuos, com
saltos e sobressaltos.

Promover a humanescência é estimular o espírito sonhador, sensível e criativo,
possibilitando o fluir. Para Bachelard (2001), somente o devaneio da imaginação possibilita o
homem apoderar-se livremente do mundo; assim, surge o enfoque criador no sentido de que
produz uma visão de totalidade. Sonhar, imaginar e criar são processos que emergem de
dentro do ser, que expõem a sua subjetividade, que exercitam o hemisfério direito, fonte
inesgotável de criação.
Relembrando a teoria do cérebro triúnico, desenvolvida por Paul Maclean, e
considerado essencial por Morin (2002), temos um cérebro reptílico ou instintivo; um
límbico, mamífero ou emocional; e o neocórtex ou racional, criativo e intuitivo. As
potencialidades cerebrais se complementam e para isso há necessidade de estimulá-las para
uma formação integral.
Na Pedagogia Vivencial Humanescente, busca-se usar todas as capacidades de forma
apropriada e consciente, visando sempre à utilização de todas as funções. Busca-se também
desenvolver a multidimensionalidade do ser cognoscente, portanto, seremos lógicos e
intuitivos, práticos e sonhadores, racionais e emotivos, de forma a expandir a criatividade.
Como na realidade do Pequeno Príncipe, seremos do céu e da terra: pés no chão e
cabeça nas estrelas (EXUPERY, 2000, p.59). Talvez seja por isso que as crianças são tão
criativas e as pessoas grandes tão reprimidas em suas potencialidades imaginativas.
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Na Pedagogia Vivencial, o ato de criar é instrumento essencial à prática pedagógica.
Nela, o ser cognoscente intui, age, transforma, através de sua capacidade inventativa. Consiste
em transpor certas possibilidades latentes em situações reais. A sensorialidade é fundamental
no ato criativo; portanto, os sentidos proximais são bastante explorados pelas possibilidades,
do desenhar, dançar, pintar, cortar, enfim, técnicas expressivas que oportunizam o fluir da
alma humana e, portanto, de sua capacidade criadora.
Coisas que a cultura define como sendo de crianças, mas que a nova biologia, a
psicologia e a pedagogia afirmam ser necessária às pessoas grandes.
A reflexividade no contexto da Pedagogia Vivencial Humanescente pode ser
experienciada de duas formas: reflexividade histórica e reflexividade vivencial.
A reflexividade histórica ou corpográfica é o processo de refletir sobre o contexto
histórico em que as coisas aconteceram ou estão acontecendo a partir da história de vida de
cada um ou das histórias do coletivo sociocultural.
Experiências pessoais, histórias de vida passadas ou atuais, expectativas futuras,
dilemas, confrontos problemáticos fornecem a matéria-prima para os processos reflexivos.
Parte-se daquilo que o aprendente já conhece, através do seu saber ou de experiências prévias
e da sua motivação para uma aprendizagem significativa.
O pensamento reflexivo é oportunizado a partir de um processo contextual que
expressa emoções e sentimentos. Para isso, necessita-se de componentes específicos, tais
como: situações problemas que geram desafios e hipóteses críticas/reflexivas; imaginação;
discernimento para a busca de alternativas e contextualização da situação. Após esta prática,
busca-se obter o princípio da reflexividade como aprendizagem emancipatória, a partir do
pensamento complexo. Para Waldow (2005, p. 31),

o desenvolvimento do pensamento crítico em um currículo de Enfermagem parece
ser de indiscutível importância. Auxilia no ensino do processo de Enfermagem e em
todas as atividades concebidas para o desempenho das ações da enfermeira, em
vários níveis e estágios, pois engloba tomada de decisão, resolução de problemas e
julgamento clínico. Alunos de Enfermagem deverão ser preparados para enfrentar
um ambiente de cuidado à saúde e a doenças cada vez mais complexas.

A reflexividade histórica ou corpográfica é estimulada através do imaginário ou das
experiências prévias que, comparadas à realidade, despertam o pensamento crítico reflexivo
sobre sua autobiografia corporalizada. Dando seguimento a esse raciocínio a respeito do
potencial reflexivo no processo educativo, Duarte Júnior (2002, p.17) complementa:
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Esta é então a radical diferença entre homem e animal: a consciência reflexiva,
simbólica. A palavra é o primeiro elemento transformador do mundo de que se vale
o ser humano. Por ela o mundo é ordenado num todo significativo. Com a palavra o
homem organiza o real, atribuindo-lhe significados. Toda a massa de sensações e
percepções é filtrada pela linguagem humana e recebe uma significação.

A reflexividade vivencial é aquela possibilitada pelas diferentes formas de
experiencialidade vivenciada na Pedagogia Vivencial Humanescente, com o sujeito
existencial, quais sejam: experiencialidade sensorial corporal; experiencialidade imaginativa e
emocional; experiencialidade intelectiva; e experiencialidade meditativa contemplativa
(BARBIER, 2003).
Experiencialidade existencial: Exprime-se na formação por uma implicação pessoal,
da ordem de uma cumplicidade, de uma totalidade ontológica, refletindo aspectos afetivos,
cognitivos, espirituais e outros, e desembocando num engajamento, isto é, numa relação com
os outros e consigo mesma, simultaneamente solidária e responsável. Tem por efeito uma
mudança em profundidade, nomeada existencialidade interna, isto é, dessa constelação de
valores, de símbolos e de mitos, de representações individuais e sociais; de pensamentos,
emoções, afetos e sensações, conduzindo a comportamentos e opiniões específicos e dando
sentido à vida cotidiana do sujeito.
Experiencialidade sensorial corporal: A boa formação vai permitir o sujeito viver
seu corpo e suas sensações de uma maneira nova. A representação do corpo se estrutura como
corpo reencontrado, corpo desdobrado, corpo massageado, corpo aprofundado. Do corpo de
encontro e de contato, o corpo sexual, o corpo massageado, o corpo espontâneo, ao corpo
desdobrado, derrubando a potência máxima alienante do corpo ultrajado de Alexander Lowen,
do corpo bioenergizado, afirmando sua força vital.
Experiencialidade intelectiva: Uma experiência cujo formato é confrontado com um
trabalho de reflexão construída, descobrindo a alegria de dar sentido ao que se vive por um
ato de conhecimento, pensamento e de escritura. Não se trata simplesmente de saber ler,
assistir, redigir, ou compreender, mas de dar voz à sua existência, de conhecer e destacar
teorias científicas que explicam e fundamentam sua prática e sua vida.
Experiencialidade imaginativa e emocional: Os processos atuais de formação
existencial dão vida nova à imaginação criativa. Por esse método, o aprendizado distanciar-se
do excesso, descobrindo o valor do equilíbrio fundamental e sereno do qual somos expressão.
A sensibilidade e criatividade fluem. Assim fazendo, entra-se numa sensibilidade, num novo
gênero, num sentimento liberto do estrondo de emoção.
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Experiencialidade meditativa contemplativa: Corresponde à pesquisa dessa nova
sensibilidade no mundo. Trata-se de aprender a avaliar o que se é chamado pensar. David
Bohm, depois de Kriishnamurti, fala de uma distinção entre o pensamento e a inteligência. O
pensamento, em sua essência é uma resposta ativa da memória em cada fase da vida. São
respostas intelectuais, emocionais, sensoriais, musculares. A inteligência supõe uma qualidade
totalmente diferente de apreciação da pertinência, da relevância. Trata-se de encontrar sua
identidade, seu eu; consiste, portanto, em localizar esse fluxo de condicionamento do eu
integral no contato com a vida, e sentir sua própria unidade dinâmica no coração do
movimento, da impertinência e do imprevisto que caracterizam o real-mundo no qual somos
os elementos.
Promover a humanescência é buscar condições para que o homem participe
criativamente na vida de sua comunidade, procurando alcançar liberdade pessoal e política.
Essa participação criativa envolve um aprimoramento de suas possibilidades reflexivas e
mobilizadoras. O princípio da reflexividade é, então, o movedor da ação transformadora.
O Pequeno Príncipe estava extremamente feliz, pois começara a desfazer a concepção
negativa de que complexidade era coisa de gente grande. Agora entendia que para as pessoas
grandes se tornarem mais sensíveis, menos complicadas, mais cativantes, era fundamental
reformar e corporalizar seus pensamentos, e o caminho poderia ser a Pedagogia Vivencial
Humanescente.
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O POUSO NO PLANETA TERRA:
DESCOBERTAS DA VIAGEM HUMANOPOIÉTICA
TRANSDISCIPLINAR
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 Cenário Dialógico Transdisciplinar

A Terra não é um planeta qualquer! Contam-se lá cento e onze reis (não
esquecendo, é claro, os reis negros), sete mil geógrafos, novecentos mil
negociantes, sete milhões e meio de beberrões, trezentos e onze milhões de
vaidosos, isto é, cerca de dois bilhões de pessoas grandes.
Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da
invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos seis
continentes, um verdadeiro exército de quatrocentos e sessenta e dois mil
quinhentos e onze acendedores de lampiões (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 58).
Quando a gente quer fazer graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito
honesto ao lhe falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar, àqueles
que não conhecem o nosso planeta, uma falsa ideia dele. (...) As pessoas grandes
não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão
importantes como os baobás. Digam-lhes, pois que façam o cálculo. Elas adoram
os números; ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com esses
problemas de aritmética. Inútil. Vocês acreditam em mim (SAINT-EXUPÉRY,
2000, p. 59).

Ao chegar a Terra, o Príncipe encontrou um lugar deserto onde não existia nenhuma
pessoa grande. Seu primeiro contato no planeta Terra foi com uma serpente que falava por
enígmas e, portanto, dificultou seu diálogo.
O Príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu:
- As estrelas são todas iluminadas... Não será para que cada um possa um dia
encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós... Mas como
está longe!
- Teu planeta é belo - disse a serpente. - Que vens fazer aqui?
- Tive dificuldades com uma flor - disse o Príncipe.
- Ah! - exclamou a serpente. E calaram-se os dois. Depois de andar pelas areias,
pelas rochas e pela neve descobriu, enfim, uma estrada... As estradas vão todas em
direção aos homens... (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p.60).

Realmente aquele caminho nos levou ao encontro dos homens! A viagem estava
chegando ao final, foram vários os planetas e esteroides por nós visitados em trajetos
imaginários. Eu e o Pequeno Príncipe visitamos diferentes realidades e aprendemos com
nossos companheiros de viagem. Agora, chegava o momento de colocar os pés no chão,
conhecer o meu planeta Terra.
O Pequeno Príncipe havia falado da florzinha, dos baobás, da raposa e até dos
vulcões de seu pequeno planeta. Agora, era o meu que ele queria conhecer! Convidei meu
pequeno e amável hóspede a conhecer primeiro o Sistema Educacional Humanescente do
Curso de Enfermagem da Facex, considerando que este é o espaço onde aprendo minhas
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maiores lições como educadora. Foi a partir

da proposta complexa e do currículo

transdisciplinar do curso que surgiu os Ateliês de Formação Humana Autopoiética.
Cheio de entusiasmo e curiosidade, “o pequeno contrabandista dos saberes” se
apossava de todas as ferramentas para registrar os cenários do meu planeta. Ele parecia saber
que ali se construíra espaços para a aprendizagem sem a rigidez das pessoas grandes, os
números e as coisas não eram o mais importante. Neste universo, valorizávamos flores, dança,
raposas, vulcões, baobás, serpentes, pintores, geógrafos, matemáticos! O Príncipe me
perguntava: - como transitaremos neste universo tão complexo? - Eu muito rapidamente
respondi: - Através da estrutura curricular; lá encontraremos os caminhos para transitar nos
diferentes territórios do conhecimento. - Sabia que o mapa do meu universo tinha sido
elaborado por pessoas grandes, mas que estas pessoas guardavam na sua corporeidade a
essência de crianças!

4.1 OS CAMINHOS SEMPRE VÃO EM DIREÇÃO AOS HOMENS: CURRÍCULO
TRANSDISCIPLINAR E O UNIVERSO DA HUMANESCÊNCIA

A proposta pedagógica do curso de Enfermagem da Facex toma por base não só a
formação de novos profissionais enfermeiros, bem como a construção de novos sujeitos que
são levados a pensar a sua vida, os seus universos de significações internas, os seus
aprendizados, e a compartilhar com os outros suas experiências na busca de um mundo
melhor.
Waldow (2005, p.11) afirma:

O currículo de Enfermagem representa as crenças corporificadas sobre a natureza da
disciplina de Enfermagem. Essas crenças sugerem as características do corpo
docente, discente, administração e demais recursos humanos e estruturais. É o
componente central com o qual os demais componentes se inter-relacionam.

Na perspectiva da teoria da autopoiese, o currículo é um dos guias onde se expressa o
caminho que se quer seguir para a produção do conhecimento no processo formativo; um
trajeto pedagógico que pode ser linear, frio e sem vida, ou, pelo contrário, pode ser um trajeto
circular conectado, criativo, dinâmico; um espaço vivo de saberes, onde sujeitos interagem
com seu meio e se autoproduzem. Lugares de crenças, valores, sentimentos que se refletem
nas práticas educativas, nos modos de fazer e ser dos educadores. O Currículo Vivo é o
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primeiro passo para a mudança, é o ponto de partida, porém, para ser vivo deverá ser
corporalizados, vivenciado, experienciado pelos educadores.
A noção de autopoiese apresentada por Maturana e Varela (1997), tem sido
experienciada amplamente no curso de Enfermagem da Facex:

Processo que acontece como unidade separada e singular como resultado no operar,
e no operar das diferentes classes de moléculas que a compõem, em um interjogo de
interações e relações de proximidade que o especificam e realizam como uma rede
fechada de câmbios e sínteses moleculares [...]. E esta rede de produções de
componentes, que resulta fechada sobre si mesma, porque os componentes que a
produzem constituem ao gerar as próprias dinâmicas de produções que a produziram
e ao determinar sua extensão como um ente circunscrito, através do qual existe um
contínuo fluxo de elementos que se fazem e deixam de ser componentes, segundo
participam, ou deixam de participar nessa rede, o que neste livro denominamos de
autopoiese (MATURANA e VARELA, 1997, p. 15).

Foi assim que o Sistema Humanescente Facex ousou implantar um Projeto Pedagógico
Transdisciplinar de um curso de Enfermagem, o qual adota um currículo vivo,
contextualizado, de organização em rede que transcende os limites dos territórios
disciplinares, onde tudo é processual, dinâmico, flexível, inacabado e provisório. Currículo
aberto à criatividade e à vida, que explora o desconhecido, acolhe o inesperado, possibilitando
novas emergências e incentivando novas transcendências que vão além do conhecimento
disciplinar.
Trata-se de uma organização com diferentes possibilidades estruturais, tecida a partir
de Eixos Temáticos (ETs) geradores, com partes de interseção representadas pela Atividade
Interativa Multidisciplinar (AIM); e suas fronteiras em movimento possibilitadas pelas
Unidades Programáticas (UPs), as quais articulam diferentes saberes: disciplinares,
humanescentes e da tradição, de forma relacional, mobilizando os pensamentos, sentimentos e
a ação dos sujeitos cognoscentes. É uma matriz aberta ao conhecimento emergente, gerada,
construída e reconstruída sempre que necessário, pois é um projeto inspirado nas perspectivas
holográfica, dialógica, recursiva e auto-organizadora.
O currículo humanescente da Facex é, certamente, essa proposta viva, construído
coletivamente pelo corpo docente a partir do seu PPP. Tem uma dinâmica curricular
vinculada à prática do planejamento coletivo e desenvolve o curso, em cada semestre, apoiado
em ETs articuladores que estão ancorados no princípio da ação/reflexão (momentos
presenciais e vivenciais), os quais perpassam todas as UPs, constituindo um processo
inter/transdisciplinar.
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O curso de Enfermagem da Facex é estruturado pelo formato semestral de ensino,
organiza o seu currículo de forma sequencial e processual, rompendo com a lógica disciplinar
e respeitando a progressividade do conhecimento através de oito ETs (Eixos Temáticos),
estes, a partir do tema gerador intersticial, norteiam a produção do conhecimento em cada
período letivo, oportunizando a realização das UPs (Unidades Programáticas) que, por meio
das AIM (Atividade Interativa Multidisciplinar) congregam os diferentes saberes disciplinares
que compõem cada ET (Eixo Temático) do Sistema Educacional Humanescente.
Destarte, além de momentos presenciais em sala de aula, tanto o acadêmico como o
educador desenvolvem atividades vivenciais de auto e mútuo conhecimento. Os espaços de
aprendizagem se expandem em laboratórios, comunidade, cenários ecológicos, espaços de
convivência e serviços de saúde, num processo de formação transdisciplinar. É uma visão de
projeto implicado19.
Por se apresentar como um projeto implicado, caracteriza-se pela flexibilidade,
criatividade, pelo inacabamento, pelo sentimento poético, ao mesmo tempo metafórico,
praxiológico e axiológico. Ele se expõe constantemente a provações, constroi sua própria
história nos diferentes cenários. Ao mesmo tempo em que cumpre as exigências cartoriais do
MEC, o projeto se permite fluir no cotidiano das diferentes possibilidades que surgem. É uma
viagem sistêmica constante rumo à conexão luminescente.
Os momentos presenciais se dão nos encontros diários na Faculdade, através das
atividades pedagógicas dos ETs, a partir dos conteúdos abordados pelas UPs, que se conectam
de forma inter/transdisciplinar através das experiencialidades vivenciadas nas AIM. Os
momentos vivenciais são oportunizados nas AIMs, nas Atividades de pesquisa de campo, nas
Práticas Vivenciais do Cuidado (PVC) e nos Estágios Curriculares Supervisionados (ECS)
enquanto espaços intersticiais de acoplamento com o meio para formação humanescente.
Esses momentos vivenciais são apresentados nos Seminários Integrativos Transdisciplinares
(SIT).
Assim, nesta aprendizagem, tanto o educando como o educador são sujeitos
cognoscentes existenciais, estando naturalmente implicados pelas relações com seus contextos
de vida, ou seja, com a realidade corporal, social, afetiva, cultural, econômica, política. Sua
implicação torna-se um envolvimento quando eles são capazes de identificar e situar essas

19

Projeto voltado para o ser-no-mundo, potencial e criador, ligado à força da vida, dotado de um sentido não
determinado e envolto em incerteza (BOHM, 1987).
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relações na ordem simbólica, dotada de uma intencionalidade explicitada coletivamente e
motivada por um projeto de desenvolvimentos pessoal e comunitário.
No Artigo 3º da Carta da Transdisciplinaridade, Freitas, Morin e Nicolescu (ano)
afirmam que a transdisciplinaridade não busca o domínio de várias disciplinas, mas a
abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa (NICOLESCU, 1999, p. 148).
Os oito ETs se conectam progressivamente entre si, inter/transdisciplinarmente de
forma sequencializada, favorecendo ao ser cognoscente sucessivas aproximações com o tema
gerador ou problema a partir de diferentes espaços e níveis de complexidades, os quais
mobilizam os processos mentais, sócio, afetivos, motores e intelectuais, na busca de novos
saberes.

Figura 2 - Sistema Educacional Transdisciplinar Humanescente Enfermagem Facex

No decorrer dos seis primeiros semestres letivos, em cada ET (os quais antecedem o
Estágio Curricular Supervisionado), o currículo contempla as AIM como estratégia para
viabilizar a transdisciplinaridade. São atividades vivenciais/experienciais realizadas na
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comunidade, que de forma transversal (axiomática) articulam os diferentes saberes que
compõem as UPs (células) de cada ET.
Ao final de cada trimestre, em cada ET, acontecem os SIT, que é uma estratégia
pedagógica vivenciada, com o objetivo de promover a apresentação, pelos grupos, da
experiência vivenciada na comunidade, articulando os conhecimentos teóricos adquiridos nas
UPs daquele ET, culminando com a produção científica. Esta atividade é norteada por um
roteiro orientador baseado na competência geral do ET e nas competências específicas de
cada UP (entregue no início de cada unidade acadêmica). Ao final de cada unidade, é
organizado e previamente agendado o Seminário, com carga horária de 4 horas, em que os
discentes apresentam de forma integrada e criativa, a todos os professores do ET, a
experiência vivenciada pelo grupo e entregam um relatório científico que expressa a produção
de conhecimentos. É um exercício que articula ensino, pesquisa e extensão.

Em termos curriculares, acreditamos que é preciso trabalhar a consciência humana,
para que possamos perceber que todo ambiente muda de acordo com a vida que ele
sustenta e para que possamos perceber a urgência de se restabelecer os vínculos com
a natureza e resgatar, o mais rapidamente possível, a harmonia de nossas relações
com o outro, com a natureza e a vida (MORAES, 2008, p. 180).

Além dos seminários, tem a Atividade Avaliativa Transdisciplinar (AAT), como uma
outra estratégia de acompanhamento do desempenho na produção de conhecimentos. Esta é
uma atividade realizada aos moldes dos ENADEs, a qual integra questões referentes a todas
as UPs do ET, e que ocorre ao final de cada semestre letivo. A atividade consta de uma 1ª
parte de conhecimentos gerais e uma 2ª parte de conhecimentos específico. A parte de
conhecimentos gerais (que é igual para todos os ETs) é de responsabilidade da coordenação
do curso, já as questões específicas deverão ser elaboradas pelos educadores de cada UP
(sendo quatro de múltipla escolha e uma discursiva).
É uma avaliação transcognitiva, de visão global sobre os conhecimentos disciplinares
adquiridos nos ETs, porém sem fronteiras. Conforme Almeida (2007, p.12),

Há que se investir na disposição para ampliar os limites do conhecimento e fazer
dialogar as competências disciplinares. Uma reorganização mais democrática dos
saberes poderá reduzir a exclusão inadmissível de parte considerável de nossa
sociedade diante das escolhas coletivas. Esse desafio longe de configurar uma
missão própria de um especialista, pertence igualmente aos epistemólogos, físicos,
educadores, sociólogos, antropólogos e intelectuais da tradição.
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É neste contexto que o curso de Enfermagem da Facex está sendo vivenciado, criando
novos ambientes de aprendizagem que oportunizem o fluir do Ser Cuidador: Um Ser que
pensa, que sente e que faz. Para a Instituição, é algo bastante desafiador, considerando ser
uma primeira experiência com cursos na área da saúde e com este enfoque epistemológico e
metodológico, que rompe com os territórios disciplinares, revelando uma prática pedagógica
superadora da fragmentação, oriunda da filosofia da consciência subjetiva.
Tem, ainda, como importante ferramenta da Pedagogia Vivencial Humanescente, o
Diário Vivencial Enfermagem Facex, como instrumento para o registro das vivências e
histórias do cotidiano do educando/educador, enquanto relato autobiográfico permanente. O
Diário Vivencial tornou-se um instrumento fundamental para os registros dos momentos de
autoformação e formação humana autopoiética.
O Diário Vivencial é um portfólio permanente do discente e do docente para registro
de suas vivências (emoções, sentimentos, atitudes, aprendizagens) no decorrer de todo o curso
de Enfermagem na Facex. A aquisição se dá no ato da matrícula (discente) ou admissão
(docente) e é utilizado durante todo o curso.
A implantação do Diário Vivencial tem sido fundamental para uma formação
humanescente, uma vez que o educando/educador conta suas histórias a partir da reflexão
contínua de suas experiências, progressos, retrocessos, erros e acertos, podendo estabelecer
novos rumos para a sua existência, redirecionando suas atitudes no âmbito da prática
educativa no curso e na sua vida. As experiências são vividas, armazenadas e revividas
através do exercício espontâneo ou planejado de uma prática educativa corporalizada, ou seja,
por meio da subjetividade experienciada e registrada pelo ser educativo.
Alguns ajustes foram feitos para adequação da proposta curricular transdisciplinar do
curso, não só no seu regimento, mas também nas estruturas físicas. Buscou-se assim, a
interdisciplinaridade como primeiro passo metodológico para viabilizar a corporalização do
pensamento complexo, ou seja, as atitudes transdisciplinares de produção de saberes. Na
concepção de Almeida (2000, p.11-12),

Assim, mais que reformular as teorias e metodologias particulares para pensar o
mundo, é fundamental que coloquemos o problema de recompor a estrutura de
pensar. Em segundo lugar, considerando o quadro interno do conhecimento
científico há que se propugnar pela articulação entre ciências da vida, ciências do
homem, ciências do mundo físico. Aqui, não bastarão, certamente, esforços de
superposição de conteúdos disciplinares. Nessa direção, a interdisciplinaridade deve
ser ultrapassada pelo horizonte da transdisciplinaridade, em busca do pensamento
complexo. Por outro lado, esse intercâmbio interno entre disciplinas científicas não
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basta. É fundamental ampliá-lo nos quadros do diálogo entre a ciência e os saberes
da tradição, conforme já assinalamos.

A seguir, a estrutura transdisciplinar do Sistema Educacional Humanescente do Curso
de Enfermagem da Facex.

ESTRUTURA CURRICULAR COMPLEXA

EIXO TEMÁTICO I – A Macrodimensão da vida - 1º semestre: Estudo da vida no
contexto de uma responsabilidade ética planetária, discutindo a existência humana nos seus
aspectos antropológicos, bioéticos, sociais, culturais, oportunizando a compreensão do
processo saúde/doença como leitura complexa das relações do homem com o mundo
(território de saúde). Compreensão do conceito ampliado de saúde no âmbito do novo Sistema
de Atenção (SUS) com momentos presenciais e vivenciais na comunidade.

Biologia
celular e
molecular
Biodiversidade e
bioética

Anatomia
Humana

Informática
em
enfermagem

AIM I
Leitura e
Conhecimento

História,
sociedade e
Cultura
Microbiologia e
imunologia
humana

EIXO TEMÁTICO II – A Complexidade Humana - 2º semestre: Estudo do ser humano
na sua multidimensionalidade, aprofundando as discussões a respeito da complexidade do ser
biopsicoafetivossociocultural refletindo sobre a condição do homem enquanto cidadão do seu
território de saúde, sua relação com o outro e consigo mesmo. Discutir sobre os seus aportes e
limitações para se pensar a mudança e a produção de sujeitos/cidadãos no SUS, com
momentos presenciais e vivenciais na comunidade.
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Concepção,
ciclo vital e
morte
Genética
Humana

Processos
bioquímicos

AIM II
Fundamentos
da
investigação
científica

História e
processo de
trabalho em
saúde/enfermagem

Processos
fisiológicos e
patológicos do
psiquismo
humano

EIXO TEMÁTICO III - Interações dos Contextos Viver e Ser - 3º semestre: Estudo das
relações complexas que envolvem o ser, o viver e o adoecer. Introdução ao processo do cuidar
nos três níveis de atenção (promoção, proteção e recuperação), no âmbito do primeiro nível de
complexidade da assistência no SUS (Atenção Básica), com momentos presenciais e
vivenciais em laboratórios da Instituição e na comunidade.

Processos e
interações
nutricionais e
farmacológicas

Parasitologia

AIM III
Fisiopatologia
dos processos
saúde/doença

Semiologia e
semiotécnica
da
Enfermagem

EIXO TEMÁTICO IV - Processo Saúde Doença na Dimensão Coletiva e Familiar - 4º
semestre: Estudo do processo político, social, organizativo e operacional de mudança das
práticas sanitárias no SUS, tendo a Estratégia Saúde da Família (ESF) como eixo norteador para
construção de melhores condições de vida e saúde, adotando a vigilância à saúde como prática
sanitária que deve orientar a organização da atenção. Introdução às PVCs, em que os alunos
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desenvolverão práticas vivenciais de atenção individual e coletiva no âmbito da Rede de
Serviços Básicos.

Vigilância à
saúde
Práticas
educativas em
saúde/
Enfermagem
Fundamentos
da gerência na
Rede Básica
dos serviços
de saúde

Fundamentos
da
epidemiologia

AIM IV
Ética e
exercício da
enfermagem

Enfermagem e
o SUS
Bioquímica
aplicada à
enfermagem

EIXO TEMÁTICO V - Saúde e Suporte Básico de Vida - 5º semestre: Estudo das práticas
do enfermeiro nas ações de atenção à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso no âmbito
da Atenção Básica (AB), clínica ampliada e suporte básico de vida. Introdução ao PVC II, em
que os alunos desenvolverão atividades definidas pelos protocolos assistenciais da Rede de
Serviços de Atenção Básica, Hospitalar e pré-hospitalar à criança, ao adolescente, ao adulto e
ao idoso, norteados pela ESF.

Enfermagem
na AIS do
adulto e do
idoso

Enfermagem
na AIS da
criança e
adolescente

AIM V
Práticas
Vivenciais do
cuidado ao
adulto e idoso
Enfermagem
e a Estratégia
de Saúde da
Família

Práticas
Vivenciais do
cuidado a
criança e ao
adolescente
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EIXO TEMÁTICO VI - Saúde e Suporte Avançado da vida - 6º semestre: Estudo das
ações de Enfermagem na atenção aos riscos e agravos à criança, ao adolescente, ao adulto e
ao idoso no âmbito da média e alta complexidade hospitalar. Fundamentação das ações de
gerência da rede hospitalar. Introdução ao PVC III, em que os alunos desenvolverão
atividades de gerência e de assistência hospitalar e pré-hospitalar à criança, ao adolescente, ao
adulto e ao idoso de risco.

Enfermagem na
atenção aos R e
A da saúde do
adulto e do
idoso

Enfermagem na
atenção aos R e
A da saúde à
criança e ao
adolescente

AIM VI
Práticas
Vivenciais do
cuidado de
risco ao adulto
e idoso

Práticas
Vivenciais do
cuidado de
risco à criança e
ao adolescente
Fundamentos
da gerência
hospitalar

EIXO TEMÁTICO VII - Gerência e Cuidado de Enfermagem na Rede Básica de Saúde
- 7º Semestre: Atividade que proporciona ao estudante a vivência profissional em situações
reais de vida e trabalho, contempla o exercício profissional, considerando as competências
inerentes ao processo de trabalho do enfermeiro – planejar, gerenciar, assistir/intervir,
pesquisar e educar, desenvolvida na rede básica de serviços de saúde. Prática investigativa e
da pesquisa com: a) a escolha do tema, b) elaboração do pré-projeto a ser desenvolvido.

Gerência e cuidado de enfermagem na Rede
Básica de Saúde

ECS
I

TCC
I
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EIXO TEMÁTICO VIII - Gerência e Cuidado de Enfermagem na Rede Hospitalar - 8º
Semestre: Atividade que proporciona ao estudante a vivência profissional em situações reais
de vida e trabalho, contempla o exercício profissional, considerando as competências
inerentes ao processo de trabalho do enfermeiro – planejar, gerenciar, assistir/intervir,
pesquisar e educar, desenvolvida na rede hospitalar de serviços de saúde. Prática
investigativa e da pesquisa com banca pública para apresentação do projeto final.

Gerência e Cuidado de Enfermagem na
Rede Hospitalar

ECS
II

TCC
II

4.2 CAMINHOS DO CORAÇÃO: TRANSITANDO NO ESPAÇO DA FORMAÇÃO
HUMANOPOIÉTICA DOS EDUCADORES
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Ainda extasiado, alegre e meio confuso com toda aquele trajeto transdisciplinar do
Sistema Humanescente Enfermagem

Facex, o Pequeno Príncipe, agora parecia querer

descansar! Engano meu. Aquele curioso principezinho saltitava de alegria e felicidade quando
colocou os pés no Universo Encantado da Humanopoiese Docente, no Ateliê de Formação
Humana Autopoiética.
E repetia sem parar: - Era este o lugar que procurava! Era este o lugar que
procurava! O Príncipe recordava a conversa que teve com uma flor ao chegar no planeta
Terra, quando a perguntou sobre os homens – disse a flor: – Os homens? Vi-os faz muito
tempo. Mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm
raízes. Eles não gostam das raízes (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 62).
O Príncipe também recordou a conversa com a raposa, quando ela te pediu que o
cativasse e ele respondeu que não tinha tempo, pois na Terra tinha pressa, precisava descobrir
coisas e amigos. Ela respondeu: Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma.
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Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não
têm mais amigos. Se tu queres um amigo cativa-me! (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p.69).
Não dava para disfarçar a vergonha. Eu fazia parte desta realidade dos homens, mas
no universo Humanopoiético tentávamos ter tempo para fazer amigos e fixar raízes! Estava
agora, enquanto Borboleta Cuidadora, em companhia daquele amigo, majestoso e Pequeno
Príncipe no meu universo encantado, o casulo que oportuniza o cativar e a metamorfose de
outras Borboletas. É um ambiente banhado de luminescência. Tudo realmente parece
fascinante!
Este era meu Planeta Humanopoiético! Um espaço caracterizado por fenômenos
interconectados e vivos. Um lugar visivelmente encantador, onde educadores buscam prazer e
alegria no ato de educar; onde nada está pronto, tudo é imprevisível, mas sempre motivante,
pois é regido por um componente vital da Pedagogia Vivencial Humanescente, o amor! Neste
espaço se dão as transcendências, as metamorfoses, o preparo para novos voos de novas
Borboletas. Rumo a uma educação humanescente!

4.2.1 Ateliê de Formação Humana Autopoiética

Universo da Autopoiese Docente é um “trans-espaço”, onde nada é estático,
predeterminado, independente do ser educativo, mas gerado em sua corporeidade, no seu
processo de viver/conviver. Uma verdadeira humanosfera!
Espaços de encontros e encantos dos docentes do curso. Cada encontro apresenta uma
significação especial enquanto encontro emocional, entre significantes e significados, que
permite a emergência do novo, o fluir da intuição e da criatividade. São momentos de fluxo
para buscar sintonia com o contexto vivenciado pelos educadores e com as vibrações do
campo energético que os envolve.
O desafio é usar a imaginação para promover o envolvimento na incorporação dos
discursos, no despertar da curiosidade intelectual e das emoções dos educadores. O corpo aqui
não é uma entidade monolítica; está composto de partículas, que continuamente se organizam
e reorganizam dentro das relações de velocidade e lentidão.
Lowen (1984), pautado nos estudos de Reich, em toda a sua obra fala do prazer de
viver. Na educação, o que deveria mover o cotidiano do professor seria o prazer, a satisfação,
a sua entrega à vida, a sua implicabilidade afetiva.
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Para montar o Ateliê, o material didático de Hélèné Trocmé-Fabre, Nascemos para
aprender20, foi adaptado para a Pedagogia Vivencial Humanescente. A proposta parte da
concepção de que o Viver não está separado do Aprender. O ato de aprender é ação, e toda
ação acontece a partir de uma relação vivencial. A aprendizagem é uma capacidade inata que
faz parte da essência de todo ser humano, assim, aprender a aprender é possibilitar o
conhecer-se para reorganizar-se e reinventar-se, tornar-se melhor como ser humano e,
consequentemente, como educador: É a Humanopoiética do Educador!
Os Encontros, com duração de cinco horas, acontecem em um sábado por mês no
Laboratório Vivencial da Facex. É um espaço de aprendizagem humanescente, ou seja, que
considera subjetivamente o fenômeno da humanopoiese. Uma sala grande, confortável, sem
móveis e que pode ser adequada a diferentes cenários vivenciais, conforme a temática a ser
trabalhada com os educadores. Cada encontro é vivenciado por movimentos vivenciais.
O Laboratório Vivencial é preparado cuidadosamente para favorecer aos educadores
um espaço de entrega pessoal, de expansão e de crescimento. É sempre um momento de
interconectividade consigo, com o outro e com o cosmo. É um ambiente de aprendizagem que
mobiliza sentidos, sentimentos, emoções e afetos, visando tornar o momento significativo
para os educadores. São tapetes, cores, flores, cestos, brinquedos, papeis, lápis, tesouras,
pinceis. Materiais de acordo com as especificidades do processo pedagógico planejado para
organização de um ambiente relacional satisfatório, que favoreça um estado quântico de
consciência de si, de criação, de expansão do Ser existencial de cada educador.
Assmann (1998) relata que o ambiente pedagógico tem de ser um lugar de fascinação
e inventatividade. Não inibir, mas propiciar aquela dose de alucinação consensual entusiástica
requerida para que o processo de aprender aconteça como mixagem de todos os sentidos, ou
seja, não só os distais (ver e ouvir), mas também os proximais (sentir e tocar). Como
ressaltam Maturana e Verden- Zöller (2004, p. 9), ao viver, fluímos de um domínio de ações a
outro, num contínuo emocionar que se entrelaça com nosso linguajar.
Nesse espaço, nada é predefinido, predeterminado, independente do ser, mas gerado
em sua corporeidade, no seu processo de viver/conviver. A realidade que emerge é produto de
uma dinâmica estrutural entre o pensar, o sentir, o fazer, o querer, o saber, o sonhar,
dimensões estas que se modulam mutuamente no ser concreto, cujas estruturas encontram-se

20

A Árvore do saber aprender, publicada em 2004, pela Triom Editora. A obra é embasada pelos estudos no
campo das neurociências, da biologia, das ciências cognitivas, da física quântica e das ciências da Natureza.
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numa dança recursiva e contínua com o meio físico, biológico, cultural e social que o entorna
(MORAES, 2004).
Em cada encontro, a mediação entre os saberes científicos e os saberes humanescentes
é assumida. Os docentes, além de vivenciarem variadas experiencialidades existenciais,
assistem a um DVD com entrevista virtual com uma personalidade do mundo científico, para
o embasamento teórico, com os progressos da pesquisa em neurobiologia, etologia, genética,
ciências cognitivas, física quântica, psicopedagogia, ciências da educação e textos
realacionados às temáticas.
Ao discutir as informações científicas recentes relativas às raizes biológicas da
aprendizagem e às condições ótimas de funcionamento do cérebro, esses pesquisadores
permitem que nos reinterroguemos sobre aspectos que fundamentam o ato educativo.
Destarte, considerando a aprendizagem como um componente existencial do
desenvolvimento e evolução do ser humano, e por considerar primordial para a prática
transdisciplinar do curso, o autoconhecer-se, o autorreconhecer-se e o auto-organizar-se do
educador, a sequência dos encontros foi organizada sempre na intensão de oportunizar estes
processos.
Apesar dos encontros serem uma rotina permanente do curso, desde sua implantação,
fixou-se um recorte sequencial para a viagem exploratória rumo às descobertas
humanopoiéticas, a qual aconteceu no decorrer de sete Ateliês realizados entre os meses de
maio de 2008 a fevereiro de 2009, no Laboratório Vivencial da Facex. Foram sete encontros
que representaram momentos do saber aprender; encontros humanopoiéticos, nos quais se
articulavam os saberes disciplinares com saberes humanescentes. A cada encontro era
organizado o material específico para vivenciar e experienciar a autopoiese docente
(instrumentos pedagógicos autorial).
Porém, em todos os encontros havia sempre uma sequencialidade de movimentos
vivenciais, nos quais eram desenvolvidos momentos de variadas experiencialidades do sujeito
existencial (BARBIER, 2003), despertando capacidades cognitivas inatas para:
 Descobrir nosso potencial sensorial, contextualizar;
 Reconhecer as Leis da Natureza e, em particular, a complexidade para se respeitar a
lógica do vivente;
 Organizar, conectar, associar, selecionar, classificar;
 Autoestruturar-se, construir-se, criar sentido, ancorar;
 Escolher, por conseguinte, engajar-se, decidir-se;
 Inovar e, por conseguinte, criar, imaginar, diferenciar;
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 Trocar, interagir, entrar em reciprocidade.
Busca-se nos encontros, através das experiencialidades vivenciais, possibilitar a
expansão da consciência dos educadores, estímulo ao uso de recursos cognitivos e de
exigências de significação; uma clarificação dos referenciais teóricos que constituem a base
do ato de aprender: aprendizagem, memórias, percepção, abstração, decisão, imaginação,
compreensão, expressão; o auto-reconhecer-se e o autofazer-se como etapas que abrem o
caminho da autonomia e da sua autoria.
 Movimentos da autopoiética na formação humana
O Cenário é sempre organizado para um acolhimento humanescente. Ambiente
silencioso com uma música tranquila, com uma essência de perfume suave, local bonito,
harmonioso, aconchegante e agradável. Todos têm a oportunidade para um cumprimento
afetuoso, tocando-se, comunicando-se com todo seu corpo, inclusive com o coração. As
atividades são organizadas de forma sempre a seguir uma sequência humanescente que
estimule o processo de autopoiese.
Embasada pelas ferramentas da Pedagogia Vivencial Humanescente, apropriamo-nos
das diferentes experiencialidades vivenciais (BARBIER, 2002) para favorecer o fluir do
sujeito existencial de cada educador, como forma de possibilitar o processo humanopoiético.
1º Movimento: Inventário dos conhecimentos e das histórias de vida
Momento de individuação - É o momento do educador entrar em contato consigo, de
ver-se indivíduo. Os educadores são estimulados a alcançar o máximo de sua individualidade,
a mais íntima e profunda expressão do Ser Poiético, com uma total compreensão, aceitação e
permissão desta expressão.
Foi adotada uma das experiencialidades sensoriopoiéticas para estimular a expressão
do sujeito existencial de cada um. Qualquer uma dessas experiencialidades possibilita o
educador reconhecer a ação de um conteúdo inconsciente sobre o seu eu. É um momento de
auto-reconhecimento e de autoaceitação. Um dos passos necessários para a individuação é a
assimilação de quatro funções: sensação, pensamento, intuição e sentimento.
O autorreconhecer-se como ser autopoiético é uma vivência necessária numa prática
educativa transdisciplinar. O exercício da autodescoberta de si é um processo indispensável
para a travessia e ultrapassagem do domínio das disciplinas.
O Processo Humanopoiético é o reconhecimento pelo educador de suas emoções, de
seus sentimentos e afetos, já que o autoconhecimento e conhecimento de sua história, de seu
corpo, de suas emoções são inseparáveis do conhecimento de sua realidade e de seu contexto.
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Sentimento, emoção, percepção e pensamento são elementos inseparáveis em uma
organização viva, pulsional.
2º Movimento: Reflexividade vivencial – Inventário dos hábitos
Momento de experiencialidade vivencial – Momento para estimular a reflexão dos
educadores sobre suas atitudes em relação à temática discutida. Para isso, é orientada uma
forma de representação simbólica não verbal (escrita, desenho, modelagem, sandplay) para
expressão de sensações, emoções e sentimentos. É um momento muito rico de significação,
pois utiliza-se geralmente técnicas projetivas, ludopoiéticas que estimulam a criatividade e a
expressividade existencial.
Neste movimento, o educador é levado a pensar sobre seus hábitos, sua rotina de vida
e o significado que isso tem trazido para o seu cotidiano pessoal e profissional, assumindo
compromissos consigo mesmo para mudanças. Ao final, os trabalhos são organizados num
círculo formando uma mandala. Este momento é, segundo eles, um momento de
aprendizagem corporalizada para a vida. Uma verdadeira autopoiese.
3º Movimento: Mandala humanopoiética – (Dissonância cognitiva e sensitiva)
Momento de experiencialidade meditativa contemplativa e reflexividade
Vivencial corpográfica - Espaço e tempo de troca É um momento sempre de muita emoção,
onde cada educador, diante de sua criação, possibilita a formação de uma grande Mandala
Humanopoiética. Todos são convidados a ficar em círculo, espaço onde expõem suas
criações, e giram conhecendo a criação dos colegas. Nesta primeira atividade, ainda não é
possível a comunicação verbal, é um momento de contemplação. Após circular por toda a
mandala, tendo conhecido todas as produções dos colegas, os educadores são convidados a
sentar de frente para sua criação e aí se inicia o momento da expressividade verbal. Cada um
vai expor pela linguagem verbal sua criação, o que sentiu, que sensações lhe afetaram e que
significados e compromissos emergiram para sua vida pessoal e profissional. É o momento de
reflexividade vivencial corpográfica.
Nesse cenário, o educador está envolto pelas circunstâncias que configuram um campo
energético vibracional, compartilhando poieticamente com outros campos pulsionais que
permitem o fluir luminescente de cada um. O educador atua sobre as circunstâncias e estas
sobre o educador em função do acoplamento estrutural, mediante o qual ambos se
transformam mutuamente. Assim, acontece o fenômeno humanopoiético, pois a estrutura do
organismo humano do educador muda constantemente em função da plasticidade e de sua
congruência com esse meio. Portanto, a realidade que mantém a integridade do educador é
seu organismo (humano), informado pela consciência, como princípio de auto-
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reconhecimento poiético que significa abertura para a autotranscedência, realizando, assim, a
dinâmica de uma humanopoiese.
4º Movimento: Experiencialidade intelectual
Momento de experiencialidade intelectual – Nesse momento, os educadores
deitados nos tapetes assistem a um DVD de entrevistas com estudiosos da área (coletânea do
material didático de Hélèné Trocmé-Fabre “Nascemos para aprender”) e, algumas vezes, são
feitas rodas de letramento21 com textos a escolher, coerente com a temática a ser trabalhada.
São entrevistas e textos com saberes e contextos que possibilitam a fundamentação teórica
para tudo que foi vivenciado naquele encontro.
Assim, é proporcinado aos educadores as condições para a corporalização dos
princípios que norteiam a proposta pedagógica do curso e, consequentemente, a sua
aplicabilidade no cotidiano educativo.Talvez se possa falar de uma cognopoiese, ou seja, de
uma cognição corporalizada, como assim defende Varela (2001) em sua obra Mente
Corpórea.
5º Movimento: Desfazendo nós e fortalecendo o campo energético
Momento de auto-organização - Cada educador, como resultado de sua reflexividade
vivencial, assume compromissos atitudinais consigo mesmo, com o outro e com o meio
(registrado em seu inventário existencial e no Diário Vivencial). Ao final, despedem-se dos
colegas cumprimentando e trocando energias para o fortalecimento do campo vibratório de
cada um e por consequência do entorno, ou seja, do curso e da Instituição. Ao saírem daquele
ambiente, os educadores sentem no seu organismo o processo de auto-organização, ou seja,
transformam-se em seres mais humanescentes.
De uma forma geral, todos os encontros visaram a expansão da capacidade
fundamental inata de aprender que todo ser humano tem. Em cada encontro é trabalhada uma
potencialidade humana. Vale salientar que os docentes só recebiam o programa das atividades
ao final do encontro, ou seja, eles deveriam, durante as vivências, descobrir que
potencialidade humana estava sendo explorada.

21

Técnica de leitura interativa, onde o texto é previente recortado e, no momento da roda distribuído aos
participantes para, em sequencialidade, lerem e discutirem de forma que as partes estejam no todo e o todo nas
partes.
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4.3 SÓ CONHECEMOS BEM AS COISAS QUE CATIVAMOS: ENCONTRO E
ENCANTO COM A BIOLOGIA DO AMOR
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Ao saber do Ateliê e ouvir toda a explicação sobre a formação humanopoiética
docente, o Pequeno Príncipe estava pálido, parecia não passar bem. Perguntei-lhe se estava
sentindo alguma coisa, ele respondeu: - estou sentindo um aperto no coração; sempre que
sinto algo, meu corpo muda e as pessoas percebem. Saber da existência desse Universo da
Autopoiese Docente me fez recordar novamente oquele dia em que aprendi sobre o
cuidar...meu encontro no planeta terra com a raposa!

- Quem és tu? - perguntou o principezinho. - Tu és bem bonita...
- Sou uma raposa - disse a raposa.
- Vem brincar comigo - propôs o principezinho. - Estou tão triste
- Eu não posso brincar contigo - disse a raposa. Não me cativaram ainda.
- Ah! Desculpa - disse o principezinho. Após uma reflexão, acrescentou:
- Que quer dizer "cativar"?
- Tu não és daqui - disse a raposa. - Que procuras?
- Procuro os homens - disse o principezinho. - Que quer dizer "cativar"?
- Os homens - disse a raposa - têm fuzis e caçam. É bem incômodo! Cria galinhas
também. É a única coisa interessante que eles fazem.
- Tu procuras galinhas?
- Não - disse o principezinho. - Eu procuro amigos. Que quer dizer "cativar"?
- É uma coisa muito esquecida - disse a raposa. - Significa "criar laços.
- Criar laços?
Exatamente - disse a raposa. - Tu não és ainda para mim senão um garoto
inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E
tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa
igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade
um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti única no
mundo... (SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 67-69).

Agora entendia o que havia acontecido; ele estava emocionado. Quando isso acontece,
a corporeidade expressa, pois é nela que fica registrada a história de cada ser humano.
Também me emocionei, pois ao ouvir as recordações do Pequeno Príncipe em relação aos
ensinamentos da raposa meu coração apertou. Ele já era meu amigo e já havia criado laços.
Aquele momento me fez recordar os amigos que fiz e que cuidei no Ateliê. Recordar é sempre
expor parte de uma história; nos encontros dos Ateliês foram criados laços, lugar onde cativei
e fui cativada.
Vamos? - disse o Pequeno Príncipe: quero conhecer seu casulo, para mim não foi
suficiente saber sobre sua existência, quero vivenciá-lo. Preciso corporalizar esse
conhecimento. Emocionei-me mais uma vez, e partimos para o casulo!
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4.3.1 O sentipensar no casulo: humanopoiese docente

1º Encontro - Nascemos para descobrir
Neste primeiro encontro foi elaborada uma programação que proporcionasse as
condições para que os discentes explorassem suas potencialidades de descobrir, a partir dos
recursos dos sentidos que dispõem suas corporeidades, visando ao enraizamento do “aqui e
agora”, o que lhes diz respeito diretamente enquanto seres humanos. Porém, em todos os
encontros, o programa das atividades só era entregue ao final, na mandala humanopoiética,
para que os objetivos apresentados não influenciassem o processo vivencial.

Figura 3 - Programação do 1º Encontro

Figura 4 - Formulário humanescente

Acolhimento Humanescente: Ao recebê-los, como de rotina, era solicitado que
deixassem os sapatos e objetos pessoais em um tapete específico na entrada da sala. O
ambiente estava todo organizado para o processo exploratório dos docentes. Existiam mantas
coloridas, diferentes objetos espalhados pela sala, livros, brinquedos, bombons, frutas,
incenso, tudo ao som de uma música instrumental da cantora Enia. Na fala da Borboleta
Elpenor, é um lugar interessante, na verdade, para mim é um lugar “encantescente”, assim..
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uma mistura de encantado com humanescente, é tranquilo e ao mesmo tempo inquietante,
revelador mas também misterioso!

Figura 5 - Ambiente de aprendizagem humanescente

1ºmovimento: Inventário dos conhecimentos em relação a sensorialidade
(individuação). É o momento de autoconhecimento, de encontro com o eu de cada um. O
grupo é conduzido à tomada de consciência sobre o potencial sensorial existente em suas
corporeidades, e a identificação dos sentidos que mais utilizavam para entrar em interação
com o mundo exterior. Os docentes caminham pela sala em silêncio e exploram aquele
universo. Alguns pegavam e tocavam os objetos, outros sentiam o cheiro das flores, comida, e
até alguns comeram bombons. Mas a maioria só observou o espaço.

Figura 6 - Experiencialidade vivencial do 1º
Encontro

Figura 7 - Exploração sensorial
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2º movimento: Inventário dos hábitos sensoriais
É o momento do reconhecer-se. Os discentes receberam um formulário onde
reponderam sobre suas capacidades sensoriais. Nesse momento, os docentes avaliam as
próprias representações, seus conhecimentos, suas necessidades de informação e significação
em relação aos seus sentidos. Buscou-se esboçar uma mudança de perspectiva e uma
ampliação do quadro conceitual, de cada discente, relativo à sua capacidade de percepção.
3º Movimento: Mandala Humanopoiética
Após o lanche humanescente, os docentes são convidados a formar um círculo onde se
inicia o processo de escuta e de fala, de expressão de sentimentos, emoções e representações
pessoais sobre a temática. Cada participante teve a oportunidade de expor suas sensações e
seus registros vivenciais. A Mandala Humanopoiética é sempre um momento de troca, de
aprendizado sobre sí mesmo e sobre o outro. Sempre fluia muita emoção neste momento.

Figura 8 - Os educadores produzindo na mandala

Figura 9 - A reflexividade vivencial

4º Movimento: Momento de experiencialidade intelectiva
Possibilita o conhecimento, a troca afetiva, o cuidar, o cativar. Neste encontro foi
apresentado um DVD de uma entrevista com Boris Cyrulnik (Psiquiatra, neurologista,
etólogo, autor de vários livros, dentre eles: Sob o signo do afeto; Falar de amor à beira do
abismo).
O grupo foi convidado a se acomodar da melhor forma possível para assistir o DVD
da entrevista com Borys, na qual ele aborda a temática do potencial humano em relação aos
sentidos que proporcionam a descoberta, as percepções e os significados.
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Figura 10 - A troca de cuidados, o cativar

Figura 11- Educadores assistem DVD

5º Movimento: Reflexividade corpográfica
Tomada de decisão em relação à prática profissional referente ao uso dos sentidos
pelo corpo. É o momento do autofazer-se, da tomada de decisão em relação às suas
capacidades sensoriais. Foi possível identificar a predominância da cultura audiovisual, e isso
levou os docentes a se comprometerem consigo mesmo em melhor utilizar seus outros
potenciais sensoriais na vida profissional e pessoal.
Reflexões finais sobre o Ateliê: os sentidos são desenvolvidos a partir da
estimulação, pois a percepção é despertada a partir do desenvolvimento da sensibilidade.
Numa cultura ocidental, que só privilegia a visão e a audição, somos analfabetos no uso do
tato, do olfato e até mesmo do gosto. Nas considerações sobre O olho e o espírito, de
Merleau-Ponty (2004, p. 17) , o autor considera o corpo vidente e visível. Ele argumenta:

O Enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que
olha todas as coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê então o “outro
lado” de seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível
para si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa
seja o que for assimilando-o, constituindo-o, transformando-o em pensamento - mas
um si por confusão, por narcisismo, inerência daquele que vê ao que ele vê, daquele
que toca ao que ele toca, do senciente ao sentido - um si que é tomado, portanto,
entre coisas, que tem uma face e um dorso, um passado e um futuro...

A profundidade das reflexões de Merleau-Ponty (2004), leva a imaginar, realmente, a
necessidade de uma melhor comunicação entre o corpo e o espírito, relação esta entre
sentidos, significado e sentimentos. Esta é uma relação pouco trabalhada na formação dos
cursos de Saúde/Enfermagem, favorecendo essa cegueira emocional que limita física e
psicologicamente.
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Alves (2003) está correto quando afirma a necessidade de uma educação dos sentidos.
Foi observado, pela maioria dos educadores, no decorrer das atividades vivenciais, a
predominância do uso dos sentidos da visão e audição. Para uma prática educativa
transdisciplinar, é preciso a implicação de toda a corporeidade, dos cinco sentidos, na
interação corpo, mente e espírito.
2º Encontro - Nascemos para reconhecer as leis da natureza
Neste Ateliê foi posssibilitado, aos docentes, a oportunidade de reconhecerem as leis
da natureza e, em particular, conhecerem a teoria da complexidade, respeitando a biologia do
vivente. O grupo foi estimulado para a tomada de consciência sobre a importância de
identificar as características do contexto no qual vive, reconhecendo-se na condição de seres
humanos, viventes de uma realidade complexa, diversa, inesperada. O programa foi elaborado
objetivando esses fins. Dois instrumentos de expressividade e registro vivencial foram criados
para o inventário pessoal deste Ateliê.
Acolhimento Humanescente: o espaço vivencial foi organizado de forma
simbolicamente cósmica. O ambiente humanescente era de muita luz, com o planeta terra
representado em uma obra manual de isopor, tapetes com representação de sol, lua, estrelas,
um círculo com recipientes plásticos com água e sabão, no meio da sala. As paredes eram
decoradas com figuras, um painel interativo com imagens dos elementos da natureza. Enfim,
um cenário que favorecia a reflexão e expansão.

Figura 12 - Ambiente de aprendizagem do 2º Encontro

Figura 13 - A mãe gaia para luminescer o ambiente

1º Movimento: Experiencialidade sensorial corporal
Os docentes foram acolhidos de forma afetuosa, com trocas de cumprimentos e
afetos. Logo a seguir, foram convidados a formarem um círculo no centro da sala.
Desenvolveram uma experiencialidade sensorial corporal através de uma vivência de
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conectividade, onde os docentes são convidados a se comunicar com seus corpos, trabalhar
seus campos energéticos para promover a revitalização e ampliar a luminescência.
2º Movimento: Experiencialidade do Eu e o Cosmo (vivência da bolha luminosa
flutuante).
A partir de uma Experiencialidade Meditativa Contemplativa, os participantes foram
orientados a asboçar mudança de perspectiva de um alargamento do seu potencial cósmico
(microcosmo e do macrocosmo), identificando as leis que regem o ser vivo e o contexto no
qual a vida surgiu, em particular a complexidade, a heterogeneidade, a evolução, os ritmos. O
desafio é conseguir perceber que somos a alternância entre o potencial e sua atualização. Para
isso, foi solicitado que cada um pegasse um dos recipientes com água e sabão, uma lancinha
de arame com um círculo no meio onde eles iriam molhar a lancinha de arame na água com
sabão e soprar para fazer fluir bolhas luminescentes, as quais representariam seu universo
pessoal. Andando pela sala entoados por um som instrumental, conectaram-se com seus
universos e identificaram como estava sendo sua relação com a natureza, com a mãe terra.
Cada um era estimulado a pensar o que estava fazendo para preservar essa relação cósmica do
eu com o universo. Era um momento de reflexividade vivencial, em que cada sujeito
cognoscente ia percebendo e descobrindo qual era o seu rítmo cósmico.

3º Movimento: Inventário dos conhecimentos em relação às Leis da Natureza (Individuação).
Figura 14 - Vivência com a bolha luminosa

Representação simbólica lúdica (desenho).

Figura 15 conhecimentos

Preenchendo

Inventário

dos

3º Movimento- Momento de Individuação - Após o intervalo para o lanche luminescente, os

participantes do Ateliê são orientados a se recolher, e, reconectando-se consigo mesmo,
expressassarem de forma projetiva, através de desenho e a partir das sensações vividas na
experiencialidade existencial, como está se dando, no cotidiano, a relação consigo mesmo e
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com a natureza. É a possibilidade do reconhecer-se como ser humano no espaço quântico
que emite energia proporcional à sua frequência, ou vibração.
4º Movimento: Inventário dos hábitos e a vida - Nossa relação com a vida!
Mantendo o clima reflexivo vivencial, agora são questionados, no formulário do
inventário pessoal, os hábitos de cada um em relação a si mesmo e à vida. Que ações estão
desenvolvendo para preservar sua qualidade de vida? Quais suas responsabilidades, enquanto
seres cósmicos, para a manutenção das condições saudáveis de vida no planeta?
Que decisão vão tomar em relação às suas práticas pessoais e profissionais referentes à
sua reponsabilidade consigo mesmo e com o planeta? Que meios utilizarão para a prática de
suas decisões/ Que fatores o farão reconhecer que atingiram seus objetivos?

Figura 16 - Expressão de subjetividades dos educadores

Figura 17- Expressão de subjetividadsdes dos educadores

5º Movimento: Mandala humanopoiética
Esse é o momento das trocas, das interações e das aprendizagens acerca de si e do
outro. O grupo é convidado a colocar suas produções no centro da sala, em círculo, e, após a
formação de uma mandala com os formulários pedagógicos humanescentes preechidos, todos
são orientados a circularem observando a criação dos outros, até cada um chegar ao seu lugar,
e aí se sentar, formando uma mandala humana.
É o momento das expressões do sentido da experiência subjetiva vivida. Cada um dos
participantes do Ateliê, através de seu desenho, reconhece-se enquanto sujeito cósmico,
complexo, habitante da terra, como possuidor de um campo energético que afeta seu lugar e
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seu planeta. Esta reflexividade vivencial oportunizou uma revisão de valores em relação à
corporeidade e ao cosmo.
É o despertar da responsabilidade individual e coletiva com o campo energético do
meio, portanto, um importante momento para a ressignificação das relações do sujeito
educativo com o curso.

Figura 17 - Mandala humanopoiética do 2º Encontro

6º Movimento: Experiencialidade Intelectiva- Os educadores assitiram ao DVD da
entrevista com Basarab Nicolescu, físico quântico e membro do CNRS, autor do Manisfeto
da Transdisciplinaridade, material disponibizado em cópia para leitura e arquivo nos
portfólios dos educadores.
7º Movimento: Reflexividade histórica corpográfica- Tomar uma decisão em
relação à sua prática pessoal e profissional enquanto Ser humano complexo e planetário
(sapiens, demens, ludens, luminus, poéticus...). Cada um dos educadores registrou em seu
arquivo existencial seus compromissos com as mudanças. E definiu que fatores o fariam
reconhecer que seus objetivos foram atingidos.
Reflexões Finais sobre o Ateliê: esse encontro foi fundamental para a compreensão
da teoria complexidade e da prática transdisciplinar. Nele foram desenvolvidos o sentipensar
em relação à transdisciplinaridade. Para La Torre, Pujol e Moraes (2008, p.24), são três os
principais campos conceituais da transdisciplinaridade:
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a) O campo científico, epistemológico e metodológico de construção do
conhecimento, com seus três níveis de realidade, a teoria da complexidade e o
terceiro incluído da lógica não aristotélica. Esses níveis de realidade variáveis na
terminologia, segundo os autores, podem se concretizar no plano da sensibilidade,
material característico do macrocosmo.
b) O campo de ação ecologizada que se manifesta na formação integral do ser
humano através de sua relação com o mundo (ecoformação), com os outros
(coformação, heteroformação), consigo mesmo (autoformação) e com a consciência
de próprio ser (ontoformação) que tem lugar tanto no âmbito formal como informal.
O entorno, o meio ambiente, é o cenário propício para esta formação integradora
porque revela os vínculos entre a pessoa, a sociedade, a natureza e o cosmos.
c) O campo da atitude transdisciplinar ou de vida, que busca a compreensão e
complementaridade do que ocorre na vida e no universo. Tenta compreender a
complexidade das relações entre os sujeitos (autoridade), dos sujeitos consigo
mesmo em busca do sentido e finalidade (autotélica), e dos sujeitos com os objetos
que os rodeiam (atitudes planetárias). A atitude transdisciplinar busca a
transformação do ser humano em sua totalidade ao se relacionar com os outros e
com o “o outro”. Uma atitude transdisciplinar está aberta ao novo, não confundindo
as diferentes manifestações da realidade com o “real”.

Diante disso, esse Ateliê proporcionou o encontro dos educadores com os supostos
teóricos da transdisciplinaridade e da complexidade, ponto de partida para a metamorfose.
Mas foi através das vivências que os seres cognoscentes mutantes foram mobilizados,
iniciaram a corporalização destes conceitos através de práticas ecologizantes que fomentam a
atitude transdisciplinar necessária à formação integral do curso.
Os momentos vividos nos Ateliês levavam aos caminhos para a vibração acontecer,
para o coração abrir, para expansão do espírito, neste exercício e instigante viagem, entre,
através e além do corpo. Esta sensação é expressa na fala da Borboleta Grapholita:

Consegui perceber neste Ateliê que, como humano, habitante do planeta, tenho
responsabilidades, preciso trabalhar minha energia pessoal, pois ela afeta o lugar
onde estou, as pessoas, as coisas; se estou feliz, irradio luz. Que existe um terceiro
incluído para romper com a lógica binária (...) enfim, que são as emoções e
sentimentos que movem nossas atitudes no universo

É o desafio como seres cognoscentes e sensíveis para superar a fratura do pensamento
que surge das ciências e das humanidades, envolvendo as artes, o sagrado, a intuição, a
compreensão da unidade humana dentro das diversidades individuais e culturais,
ultrapassando fronteiras entre os diversos pensamentos, organizando um novo espírito
científico, um espírito aberto a tudo o que acontece tanto no nível microcósmico, como no
macrocósmico.
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3º Encontro: Nascemos para organizar
Neste encontro foi trabalhado o saber organizar, estimulando-os a uma tomada de
consciência em relação às raízes biológicas do conhecimento, especialmente sobre os
mecanismos cognitivos (percepção, memórias, visão, imaginação etc), a reconhecer-se como
seres autopoiéticos refletindo sobre como tudo funciona, analisando, enquanto humanos, o
desejo de dar sentido àquilo que nos cerca. Para isso, foi montado um roteiro programático e
formulários para o registro vivencial. Foi elaborado um formulário, com um círculo no centro
(contendo um espaço vazio e a palavra EU), e etiquetas ao redor para serem preenchidas a
partir da vivência; e um outro instrumento, com perguntas a serem respondidas, para compor
o inventário dos registros pessoais.

Figura 18 - Formulário de expressão da subjetividade

Figura 19 - Formulário de hábitos/arquivo
existencial

Acolhimento humanescente: o ambiente de aprendizagem foi organizado com muita
criatividade, como tapetes coloridos espalhados pela sala; ao centro, dois tapetes circulados
por pétalas de flores. O chão estava permeado de almofadas estampadas, objetos lúdicos por
toda a sala, paredes decoradas com o motivo vivencial do Ateliê, um cenário com um quadro
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interativo com o fundo preto permeado de rosas coloridas, uma mesa com balões vermelhos,
azuis e brancos. Todos foram acolhidos de forma humanescente.

Figura 20 - Ambiente humanescente preparado para o terceiro encontro

1º Movimento: Experiencialidade sensorial corporal
Ao serem recebidos afetivamente, os participantes foram estimulados a ficar em
círculo e iniciar, sob a nossa condução, um trabalho de conectividade corporal. O corpo foi
expandido em movimentos de alongamentos, que provocavam contração e extensão, ritmados
pela dinâmica respiratória. Buscava-se uma harmonização energética para o fluir dos
trabalhos. Ao final, todos se tocaram para trocando energia.

Figura 21 - Experiencialidade sensorial corporal
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2º Movimento: Experiencialidade Existencial do Eu autopoiético (Vivência das
etiquetas humanopoiéticas).
Neste Ateliê optou-se por uma experiencialidade do tipo existencial, em que cada
participante foi convidado a caminhar pela sala e escolher um local para o recolhimento
pessoal para o processo de individuação.
Fecharam os olhos e, sob a nossa condução, inspirados por um tranquilo fundo
musical instrumental, iniciaram um processo de conectividade vivencial com o seu Eu
interior.
Os participantes foram estimulados a refletir sobre as seguintes questões: Como
funcionamos? De onde advém o nosso desejo de dar sentido àquilo que nos cerca? O que
colocamos sob os rótulos de nossas percepções? Como o nosso desejo e a nossa capacidade de
conhecer evoluíram? Qual a natureza e o papel da nossa memória? Qual o segredo do nosso
cérebro?

Figura 22 - Experiencialidade existencial: momento de individuação

3º Movimento: Inventário do conhecimento do conhecimento
Esta experiencialidade buscou o autorreconhecer-se como ser que vivencia uma
biologia do conhecimento. O grupo foi levado a um momento de individuação no qual cada
um pôde perceber-se e classificar-se, depois

representar-se de forma simbólica, lúdica

(desenho).
Após a atividade vivencial e ainda em momento de individuação, os educadores foram
convidados a sair daquele estado de consciência e iniciar uma missão autotélica, onde
deveriam, a partir da reflexividade vivencial, expor nos formulários os registros do vivido e

147

das descobertas sobre si. Resgatando a imaginação do vivido, cada educador representou,
através de desenhos, como se comportou seu corpo, considerando seu sistema sensório-motor
(neuronal).
Foram colocadas em uma das páginas do formulário as questões reflexivas e a figura
do cérebro com sua estrutura sensório-motora; o restante da página ficou vazia para a
representação simbólica de cada um a partir dos resultados da experiencialidade vivencial.

Figura 24- Preenchendo o inventário dos conhecimentos e dos hábitos no 3º Ateliê
Figura 23 – Educadores preenchendo o inventário dos conhecimentos e dos hábitos no 3º Ateliê

4ª Movimento: Inventário dos hábitos sobre o conhecimento – Como estamos
lidando com nossos mecanismos cognitivos.
Os educadores responderam aos três formulários refletindo sobre sua capacidade de
organizar,

conectar,

associar,

selecionar

e

classificar.

Também

definiram

suas

responsabilidades enquanto seres autopoiéticos, e responderam sobre como reagiriam caso
vivenciassem uma cilada. Ao final daquele inventário, registraram os fatores que o fariam
reconhecer que atingiram seus objetivos no cotidiano profissional e pessoal.
5º Movimento: Mandala Humanopoiética (dissonância cognitiva e sensitiva) - O
Ciclo de acoplamentos sensório-motores.
Após o intervalo para o lanche humanescente, os participantes do Ateliê foram convidados a
retornar as atividades, portando seu arquivo existencial (inventário de conhecimentos e
hábitos) e se organizando na mandala humanopoiética para socialização das vivências.
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Figura 24 - Mandala humanopoiética de educadores no 3º Ateliê

6º Movimento: Experincialidade Intelectiva
Foi apresentado um DVD de entrevista com Francisco Varela, biólogo, autor de
importantes livros, como: Àrvore do conhecimento; Convite às ciências cognitivas; A
inscrição corporal do espírito, em colaboração; Mente corpórea. Nessa entrevista, o autor
expôs a teoria da autopoiese e as raízes biológicas do conhecimento.
7º Movimento: Reflexividade histórica corpográfica
Os educadores assumiram a tomada de decisão em relação à sua prática pessoal e
profissional, enquanto ser humano humanopoiético. (capaz de se autofazer enquanto humano
/humanescer-se). Também assumiram na sua prática cotidiana, uma postura de iniciativa, a
abertura do coração, do espírito,

da cooperação,

da flexibilidade, da autonomia e do

questionamento.
Reflexões finais sobre o Ateliê: o Encontro foi considerado, pelos educadores, como
fundamental para o entendimento do fenômeno da humanopoise. As vivências e a
fundamentação teórica apresentada por Varela, oportunizaram o entendimento da relação
vivencial existente entre a autopoiese e a prática transdisciplinar. Isto é perceptível na fala da
Borboleta Vanillar:

Puxa...é fantástico quando conseguimos compreender o que acontece com nosso
corpo e com nosso cérebro no nosso dia-a-dia, inclusive na nossa forma de educar e
ser educado [...]. Às vezes caímos em ciladas e nem percebemos, conhecemos pouco
sobre nossa capacidade de auto-organização, subestimamos nossos potenciais
humanos e isso reflete na nossa forma de ser educador...é assim...nem sempre
paramos para pensar sobre isso!
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O educador, como ser vivo da espécie homo sapiens, carrega consigo a complexidade
do humano que possibilita o fluir de outros hominis. Ao expor sobre a biologia do
conhecimento, Varela apresentou a relação corpórea da cognição e as pontencialidades autoorganizativas do ser vivo. O entendimento de que o organismo cria sua identidade, acoplandose ao seu ambiente, possibilitou aos educadores pistas para forjarem suas identidades,
cultivando suas capacidades de mudança, a imensa capacidade de conexão com o cérebro e a
possibilidade de evitar ciladas. La Torre, Pujol e Moraes (2008, p. 82) retratam essa realidade
no dia-a-dia do educador, abordando a prática transdisciplinar:

É alí, junto com seus alunos, que o docente revela sua consciência transdisciplinar
integradora, que reconhece a multidimensionalidade humana, que percebe a
inscrição corporal do conhecimento, o papel das emoções e dos sentimentos, no
desenvolvimento das ações e reflexões. É na atividade diária em classe que ele
vivencia a complexidade da vida, que valoriza o papel da intuição, da imaginação e
da sensibilidade, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento dos
processos perceptíveis.

Compreender as potencialidades auto-organizativas do educador, o caráter bihemisférico do conhecimento e os acoplamentos estruturais, necessários ao processo de
adaptação para a prática transdisciplinar, foi, certamente, um importante enigma esclarecido
nesse Ateliê, o que representou uma fortaleza para implantação da proposta do currículo
integrado e a reforma dos pensamentos e práticas dos docentes do curso.
4º Encontro - Nascemos para criar sentido
Esse Ateliê teve como objetivo estimular, nos educadores, a tomada de consciência em
relação às consequências, para suas vidas, de uma visão do mundo mais coerente com os
dados científicos atuais relativos à vida do pensamento, ao conhecimento, ao saber. Também
foram levados a refletir sobre a importância de fundamentar os atos de aprendizagem, de
comunicação e de questionamentos em biografias, para propiciar maior consistência à
existência. Para isso, foi elaborada uma programação específica, com três formulários, para o
registro vivencial. O primeiro instrumento foi entregue, mas ficou em branco, pois seria o
espaço para o registro fotográfico do cenário construido pelos educadores.
Acolhimento humanescente: os educadores foram acolhidos de forma humanescente
em um ambiente de aprendizagem que foi cuidadosamente organizado com cangas coloridas
espalhadas pela sala. No centro da sala, uma tolha branca com depósitos plásticos cheios de
variadas miniaturas (pessoas, plantas, objetos pessoais, casas, carros etc) e papel alumínio
envolvendo massas de modelar com cores e cheiros.
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Tudo organizado para proporcinar o resgate das suas histórias de vida. Ao chegarem à sala, os
participantes iniciaram uma caminhada pelo local, conduzidos por uma experiencialidade
sensorial corporal de exercícios bioenergéticos que objetivavam o encontro consciente com
sua corporeidade.

Figura 25 - Experiencialidade sensorial corporal do 4º Ateliê

1º Movimento: Experiencialidade Imaginativa Emocional do Eu Existencial
autobiografico!
Após vivenciarem o acolhimento, os educadores foram convidados a se recolherem
em um lugar aconchegante, deitar-se e fechar os olhos, iniciando uma viagem interior de
resgate autobiográfico (autoconectividade), conduzidos por nós e inspirados por um fundo
musical de acalento que estimulava o processo imaginativo da infância.
Os educadores fizeram uma regressão histórica de suas vidas, desde o momento
intrauterino até o contexto atual. O processo vivencial oportunizou, a partir dessa regressão
histórica, a identificação dos momentos significativos de aprendizagem e autonomia.
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Figura 26 - Experiencialidade Imaginativa Emocional no 4º Encontro

2º Movimento: Inventário biográfico em relação ao que dá sentido e significado à
vida (individuação) - Representação simbólica lúdica (modelagem).
Os educadores, ainda movidos pela memória imaginativa da vivência, foram
lentamente convocados a se dirigirem aos depósitos plásticos e escolherem as miniaturas
apropriadas para projeção do cenário vivido por eles, a partir do processo regressivo de suas
histórias de vida,

destacando os momentos mais significativos para a formação de sua

autonomia e dos fatores que contribuíram para sua estruturação e criação de si, identificando,
ainda, quais foram ou são as âncoras em suas vidas. Nesse momento, os educadores se
entregaram completamente àquela vivência. Permitiram fluir a criatividade e a ludicidade a
partir de uma reflexividade histórica corpográfica expressa pelos cenários construídos com as
miniaturas.

Figura 27 - Expresssividade lúdica a partir da reflexividade histórica dos educadores
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3º Movimento: Inventário dos hábitos do cotidiano enquanto ser quântico
Os participantes do Ateliê receberam os formulários humanescentes de seu arquivo
existencial e foram orientados a descrever os cenários vivenciais autobiográficos, construídos
com as miniaturas, e a responder seu inventário de hábito sobre o que dá sentido às suas vidas,
identificando as armadilhas nas quais suas energias frequentemente se perdem e os possíveis
préconceitos. Refetiram em relação ao conhecimento e autonomia: autoestruturar-se/
construir-se/ criar sentido/ancorar-se.
4º Movimento: Mandala Humanopoiética
Após o lanche humanescente, os participantes retornaram aos trabalhos, agora na
mandala humanopoiética, onde foram socializados os sentimentos, emoções e percepções
relacionadas às experiências vivenciais. Foi possível abrir um espaço e um tempo de
ressonância para que os participantes elaborassem a emergência do sentido, a partir dos
conceitos de seletividade e emergência; sentido e significação.

Figura 28 - Mandala humanopoiética do 4º Encontro

5º Movimento: Experiencialidade Intelectiva
Foi apresentado um DVD com entrevista de Francisco Varela, agora trazendo os
fundametos teóricos para a compreensão de que tudo aquilo que se percebe, pensa e imagina é
biográfico, isto é, resultado do acoplamento pessoal com o meio ambiente. Explicava o autor
que a informação não existe em si mesma. Esclarecia a necessidade de reenquadrar a
linguagem, repensar a autonomia. Apontava a capacidade de seleção e decisão como o motor
da lógica de conhecimento.
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6º Movimento: Reflexividade histórica corpográfica - Os educadores foram levados
a tomar uma decisão em relação à sua prática pessoal e profissional, enquanto ser autônomo
(capaz de autoestruturar-se), e a identificar suas âncoras.
Reflexões finais sobre o Ateliê: este foi um encontro de muita profundidade
existencial, pois sempre ao mexer com o arquivo existencial, com a própria história de vida, a
emoção flui. A maioria dos educadores se emocionou ao falar de seus cenários, do seu resgate
histórico. Eram sempre colocações muito profundas, do tipo exposto por esta Borboleta em
seu arquivo existencial:

Meu querido Pequeno Príncipe, esta foi uma viagem instigante, atraente, mas
também dolorosa, pois a dor é para mim muitas vezes um santo remédio, afinal ela
me faz lembrar a minha misteriosa condição humana; sou um sujeito hipercomplexo,
mas sou também uma das mais frágeis criaturas do planeta [...] embora não
signifique o fim dessa história, tudo que sou hoje, esse sujeito amante das memórias
da pele, apaixonado pela vida e um lutador pela construção de um mundo melhor, é
o resultado das minhas interações com o mundo que vivemos desde a infância e que
me ensinou que é na dependência que construo minha autonomia (ELPENOR).

Discutir os conceitos de seletividade e emergência, sentido e significação, com base no
funcionamento biológico, foi algo muito profundo para o grupo de educadores, uma vez que
foram momentos permeados por fluxos em rede, campos de ressonância que possibilitaram
campos energéticos e vibracionais ricos em significações de natureza biopsicossocial,
político, cultural e espiritual. O Ateliê significa o fortalecimento da atitude transdisciplinar
dos educadores, pois houve um verdadeiro acoplamento entre os educadores e o objeto do
conhecimento proposto naquele encontro, possibilitando a interação entre ambos. O
conhecimento tem sua razão de ser e de existir, tem sua historicidade, ou seja, é um produto
histórico.
5º Encontro: Nascemos para escolher
Este encontro possibilitou aos educadores a descoberta de seus potenciais humanos de
escolha, reconhecê-los em em si mesmos e nos outros, aprender a discernir, engajar e decidir.
Os participantes foram conduzidos a identificar os tipos de aprendizagens, processos e as
aprendizagens, situações de aprendizagens, e as potencialidades cerebrais; autorreconhecer-se
como seres imperfeitos, passíveis de erros, responsáveis pelas suas histórias. Para isso, a
programação contou com um professor de Ioga; além das atividades vivenciais, os
formulários humanescentes foram elaborados para composição do inventário dos arquivos
existenciais dos participantes.
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Acolhimento

humanescente:

Os

educadores

foram

acolhidos

de

forma

humanescente, pelo docente e por um colega professor de Ioga convidado para conduzir a
primeira parte dos trabalhos. O ambiente de aprendizagem era zen. A sala foi organizada com
tapetes coloridos e uma canga no centro com uma cesta contendo revistas, tesouras e colas.

Figura 29 - Momento de integração de interconectividade corporal no 5º Encontro

1ª Movimento: Inventário dos conhecimentos em relação a quem eu sou, o que
faço e o que tenho.
O professor Klinger (UFRN) iniciou as atividades de Ioga desenvolvendo vivências de
consciência corporal; os docentes, em pé, usaram o centro de gravidade do corpo para evocar
emoções, e uma música xamânica foi usada para sugerir o ritmo que equilibra o primeiro e
segundo chakras, estimulando a hematopoiese.
2º Movimento: Experiencialidade corporal sensorial- Posteriormente, o professor
foi conduzindo o grupo à vibração, usando a dança do elefante (ganeshasana), estimulando a
ativação de circulação de sangue nas extremidades, e mentalmente aprofundou o sentir dos
sete principais chakras e o conhecimento da autoimagem dos educadores. Em seguida, os
participantes do Ateliê assumiram a postura gato-vaca, de joelhos, pés e mãos como apoio,
movimentando para cima quadril e o queixo, inspiram e encostam o queixo no peito
arqueando as costas para cima e puxando o umbigo para dentro do abdome, trabalhando os
sete principais chakras. Ao final, orientou uma atividade de relaxamento, em que, os
participantes deitados, trabalharam a concentração, consciência corporal e percepção dos
chakras no processo de autoconhecimento; por último, estimulou a torção da coluna
(matsiendrásana) como forma de aumentar o potencial energético dos sete principais chakras,
e consequentemente, o potencial de escolha.
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Figura 30- Atividades de autoconectividade no 5º encontro

3º Movimento: Inventário dos conhecimentos sobre sí – Como me vejo; como os
outros me veem; como desenvolvo minhas potencialidades de escolhas para as minhas
decisões e engajamento.
Finalizada as atividades iniciais de autoconhecimento através das vivências com a
Ioga, nesse movimento, os trabalhos foram retomados. Ao receber seu primeiro formulário
humanescente, cada educador, usando a técnica de colagem, representou através de uma
imagem ou metáfora, como se via, ou seja, elaborou sua autoimagem. Em seguida, finalizada
sua autoimagem, foi realizada uma atividade em dupla, em que cada um expressou a imagem
que um tinha do outro.
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Figura 31- Experiencialidade vivencial no 5º Ateliê

4º Movimento: Inventário dos hábitos sobre a autoimagem
O grupo agora foi convidado a voltar ao momento de individuação, e cada perticipante
recebeu o segundo e terceiro formulário humanescente do seu inventário existencial. A
resposta seria baseada na experiencialidade existencial oportunizada pela ioga, pela colagem e
pelo diálogo em dupla. Assim, foram oportunizadas aos docentes as seguintes reflexões: Você
é o que gostaria de ser? Que imagem o outro tem de você? O que você gostaria que o outro
pensasse de você? O que você poderá vir a ser como pessoa e educador?
5º Movimento: Roda de conversa - Dissonância cognitiva
Na mandala Humanopoiética, os educadores puderam expressar as sensações e aprendizagens
do Ateliê, socializar suas autoimagens e conhecer as imagens dos colegas. Foi um momento
de trocas cognitivas e sensitivas.

Figura 32 - Formulários do arquivo existencial dos educadores no 5º Encontro
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6º Movimento: Experiencialidade Intelectiva
O grupo assistiu a um DVD com entrevista de André Peretti, psicopedagogo, tradutor
e comendador de Carl Rogers, autor de numerosas obras de pedagogia, dentre elas:
Controvérsias em educação e Organizar as funções; e Dr Albert Jacquard, geneticista,
matemático, autor de: Elogio da diferença; Eu e os outros e Inventar o homem.
7º Movimento: Reflexividade histórica corpográfica
Os educadores foram mobilizados para tomar uma decisão, enquanto ser existencial, em
relação às suas escolhas, para o engajamento no seu projeto pessoal e educativo.
Reflexões finais sobre o Ateliê: esse foi um encontro diferenciado, já que o processo
vivencial não foi conduzido apenas por um facilitador. As atividades foram compartilhadas a
partir de momentos de individuação e interação. Nele, foi possível comprovar as palavras de
Varela (2002): “somos escolhas”.
O Ateliê tratou de explorar o potencial energético vibracional e a percepção para a
escolha, reconhecê-lo em si e nos outros. Foi um momento de exercício de discernimento para
fazer evoluir e se desenvolver individual e coletivamente. Tanto nas falas como nos arquivos
existenciais dos educadores, foi percebido a profundidade da experiencialidade e a influência
para suas práticas profissionais e pessoais.

Em alguns momentos senti-me como se estivesse flutuando [...] fazer minha própria
imagem foi um pouco complicado, sempre olho para os outros, é difícil olharmos
para nós mesmos [...] somos acostumados a fazer sempre a mesma coisa e não
paramos para pensar no que fazemos e porque fazemos. Aqui na Facex estou me
ressignificando enquanto pesssoa e educadora, estou aprendendo a fazer minhas
escolhas metodológicas e pessoais, a humanescência tem feito eu repensar muitas
coisas (LUNA).

Foi uma experiência onde se pôde, a partir do ser existencial, do fazer cotidiano e do
ter de cada um, deixar surgir o engajamento e nascer a determinação. Como diz Moraes
(2008), perceber a ação pedagógica como um processo complexo, que envolve toda a
corporeidade, retrata os processos vitais como fenômenos energéticos do ser, expressados nas
novas percepções de mundo que se manifestam na ação humana. Trabalhar pedagogicamente
a influência das experiências de vida no espaço acadêmico é um caminho quântico para a
evolução enquanto educadores transdisciplinares.
Paretti (2008), em sua entrevista assistida no Ateliê, alerta para o risco do
encarceramento quando se entra num projeto cujo objetivo foi imposto, porque isso não
pertence à dinâmica do ser vivo. Engajar-se para apropriar-se de seu projeto permite assegurar
a necessidade existencial de religar seu contexto ao seu sistema de valores (em nome do que
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construímos), etapa essencial num percurso educativo em formação, especialmente na
realidade da Facex, onde funciona o curso e o desafio de implantar o currículo
transdisciplinar.
6º Encontro - Nascemos para inovar
Este Ateliê foi o momento de descobrir a presença do gesto criador que se encontra
adormecido. A programação visou

identificar a capacidade de inovar como condição

existencial humana. Foi a oportunidade de mostrar aos educadores que não há receitas para
criar; trata-se de abrir-se à criação. Para isso, foram criados formulários humanescentes. O
primeiro trazia a figura de uma árvore a ser preenchida após atividade vivencial.
Acolhimento humanescente: como o encontro aconteceu no período natalino, o
ambiente de aprendizagem estava decorado com objetos do Natal. Tapetes vermelhos e
brancos, no centro uma toalha branca com Papai Noel, árvore de natal, sinos, bolas, arpa e até
um presépio.

Figura 33 - Ambiente humanescente natalino no 6º Encontro

1º Movimento: Experiencialidade sensorial
Os docentes foram orientados a ficar em círculo e, após um exercício de alongamento,
iniciaram a escuta corporal, conectando-se com o corpo, guiados pela nossa voz e fundo
musical relaxante. Cada um foi estimulado a desenvolver uma autoconectividade de forma a
perceber-se enquanto ser inacabado, de comunicação e criação.
Em seguida, ao circular pela sala, fizeram uma escolha pessoal e iniciaram uma
conectividade com o outro, através do olhar, do tocar, do cuidar.
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Figura 34 - Experiencialidade sensorial corporal

3º Movimento: Inventário dos conhecimentos
Após o momento de autoconectividade e de trocas cuidantes, os educadores foram
convidados a vivenciar uma atividade de individuação, através de uma experiencialidade
meditativa contemplativa, ao projetarmos a imagem de uma àrvore na parede e inicar uma
visualização imaginativa. Assim, os educadores imaginaram se transportar para aquela árvore
e fizeram uma retrospectiva do ano de 2008, identificando os saberes que foram possíveis
corporalizar.

Figura 35- Inventário dos conhecimentos do 6º Encontro
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4º Movimento: Inventário dos hábitos criativos- Inventariar os hábitos e
condições que favorecem o ato criador
A partir da visualização imaginativa, foi entregue a cada um do grupo os três
formulários humanescentes para o inventário do arquivo existencial, pedindo que
preenchessem o desenho com os registros vivenciais dos saberes corporalizados. No segundo
formulário orientamos que identificassem as condições para desenvolver sua capacidade de
inovação como educador, que vivências foram significativas para sua prática como educador
transdisciplinar e que comentassem sobre sua capacidade auto-organizativa no contexto de
uma educação transdisciplinar.

Figura 36 - Formulários do arquivo existencial do 6º Encontro

5º Movimento: Mandala humanopoiética
Após o lanche humanescente, os educadores formaram um círculo ao redor da tolha
branca e discutiram seus processos humanopoiéticos vivenciados no ano de 2008, a partir de
sua capacidade de inovar. Foi um momento de reflexividade não só vivencial, mas também
histórica corpográfica. Os educadores expressaram, através da socialização das suas
vivências, as condições indispensáveis para criar; eles assumiam a sua biologia ao invés de
serem assumidas por ela.
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Figura 37 - Mandala humanopoiética do 6º Encontro

6º Movimento: Experiencialidade intelectiva
Foi

apresentado

o

DVD

da

entrevista

com

Jean-Didier

Vicent,

neuroendocrinologista, autor de vários livros, como: Biologia das paixões, Casa nova ou
contágio do prazer, Divertimento, Aquele que quase falava; e Georges Brunon, pintor, autor
de: O gesto criador, A arte de ser vivo, As forjas de Hefesto, Saber criar e saber diferenciar.
7º Movimento: Reflexividade histórica corpográfica - Tomada de decisão em
relação à capacidade de inovar
Os educadores, a partir de suas vivências, foram estimulados à decisão, enquanto
sujeito existencial criativo, de definir como utilizará a capacidade de inovar no processo
educativo transdisciplinar.
Reflexões finais sobre o Ateliê: esse encontro foi movido pelo ato criador, desde sua
motivação natalina. Nele os educadores refletiram sobre o fato de que saber criar é saber
diferenciar, enriquecer, adaptar, integrar o inesperado, dar lugar à imaginação. Saber criar é
utilizar as capacidades fundamentais do cérebro: conectividade, seletividade, flexibilidade,
complementaridade, ritmos. Também houve a oportunidade de discutir, neste contexto, as
raízes da linguagem, da narrativa e da leitura escrita.
Uma Borboleta emocionou a todos quando comentou:

Cheguei atrasada, pois eu e meu marido assistimos um acidente de moto antes de
chegar aqui, quase não vinha mais. Ainda bem que não desisti, pois estou saindo
outra, aprendi algo essencial no encontro de hoje, a capacidade de inovar revitaliza a
nós e ao nosso ambiente. Somos movidos pela enrgia criadora, porém na nossa
formação docente isto não é motivado, somos eternos repetidores de tarefas [...]
Depois que iniciei aqui, tudo mudou, não me acostumo mais com a mesmice, tenho
sempre que inovar (PERILA).
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Ao final do encontro, a primeira missão do educador transdisciplinar seria fazer surgir
o gesto criador, sem o qual ele não despertaria as trocas verdadeiras e as aprendizagens
significativas.

Foi possível, a partir das reflexividades vivenciais do encontro e das

experiências de vida expressadas pelos educadores nesse Ateliê, compreender que a criação, o
lúdico, o belo, a arte, a poesia, a música e a meditação levam a dimensões mais elevadas do
universo, carregando efeitos luminescentes para si e para o planeta. Como tem afirmado
Moraes (2008), a aceitação dessas novas dimensões é a porta para a lógica quântica e,
consequentemente, para a transdisciplinaridade. Portanto, o educador transdisciplinar é
criativo, poético, músico, dançarino, pintor, ator, entre outros.
7º Encontro - Nascemos para trocar
Este foi um momento de reencantamento. Foram identificados os recursos para troca
dialógica sem fronteiras sobre o ato de aprender e ensinar (o reencantar da educação). Para
isso, os educadores foram conduzidos à tomada de consciência das potencialidades para
aprender a inventar-se (reencantar-se). Também foi possível avaliar as representações dos
educadores quanto ao ato de trocar, interagir, entrar em reciprocidade, educar. Para tanto, uma
programação especcífica foi elaborada para possibilitar mais uma viagem epistemológica
transdisciplinar e os formulaários humanescentes para o inventário do arquivo existencial dos
educadores.
Acolhimento humanescente: O ambiente de aprendizagem foi organizado sob o
clima de reencantamento. A luminescência tomava conta do ambiente. Tapetes pela sala, no
centro uma toalha branca com um baú cheio de pedras luninosas, uma cesta com revistas,
colas e tesouras. Aquele sábado, o espaço tinha incenso, brilho no chão, tudo que favorecesse
o clima de mistério, de fascinação e encantamento, para fazer fluir o espírito incandescente
dos educadores. Algo que chamou atenção foi a forma natural em que os calçados se
organizaram, formando uma mandala.
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Figura 38 - Ambiente humanescente do 7º Encontro

1º Movimento: Experiencialidade sensorial
Os educadores foram convidados a ficar em círculo e iniciar uma comunicação com
seu corpo, inicialmente por diálogo, onde foi possibilitado cada um ouvir seu prório corpo e
saber das suas queixas e necessidades; depois foram orientados a se harmonizar em relação à
sua corporeidade. Os participantes foram estimulados a abraçar seu próprio corpo; cada um
foi levado a acolher-se e envolver-se. Em seguida, sentaram-se e se prepararam para o
receber, para o doar, para o trocar.
2º Momento: Experiencialidade imaginativa emocional
Foi solicitado que fechassem os olhos e mentalizassem que aquele pequeno baú era
encantado portava vários tesouros. Pedimos que cada um imaginasse o que o fazia encantar;
entregou-se, carinhosamente, a cada educador, uma pedrinha encantada que representava toda
sua luminosidade.

Figura 39 - O Processo de encantamento no 7º Encontro
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3º Movimento: Experiencialidade existencial autobiográfica
Cada educador foi orientado a levantar e caminhar pela sala, de posse do seu tesouro,
refletindo sobre os valores essenciais para a expansão de seu ser, o que lhe fazia feliz.
Deveriam passar toda essa energia para aquela pedrinha e escolher um colega para trocar os
tesouros, doando todo seu encantamento para o colega e recebendo o encanto dele.

Figura 40 - Experiencilidade vivencial de troca no 7º Ateliê

4º Movimento: Inventário dos conhecimentos interativos
Os participantes do Ateliê, ainda em clima de encantamento, foram convidados a
sentar e iniciar uma experiencialidade existencial que os levassem a refletir sobre os
acoplamentos estruturais no processo educativo. Escolheram uma figura que representava
simbolicamente onde está a alegria, o prazer e a magia nas trocas e interações durante o ato de
aprender e montaram o formulário humanescente do seu arquivo existencial.

Figura 41 - Expressividade vivencial no 7º Encontro
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5ª Movimento: Inventário dos hábitos sobre o processo comunicativo
Como se efetiva minha comunicação com o outro e comigo mesmo? Assim, iniciou a
indagar sobre os acoplamentos estruturais.

A partir da experiencialidade imaginativa

emocional com as pedrinhas, os educadores respondiam às seguintes refexões: Como se
sentiu ao ter que dar ao outro o universo que era seu? E como foi receber o universo do outro?
Como reduzir a distância entre você e seus discentes? De que forma pretende fazer convergir
o olhar? Como entrar na singularidade do outro? Como promover o reencantamento no
processo de prendizagem?

Figura 42 - Formulário para o arquivo existencial no 7º Encontro

6ª Movimento: Roda de letramento - Dissonância cognitiva e sensitiva
Foi realizada uma roda de letramento com o artigo Reencantar a educação a partir de
novos paradigmas da ciência, de Moraes (2004). Fluiu um momento maravilhoso na roda de
letramento! O texto de Cândida

Moraes pôde ser lido coletivamente, trazendo as

experiencialidades vivenciais para o centro das discussões epistemológicas. O momento foi de
muita troca e aprendizado, além do visível reencantamento dos educadores.
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Figura 43 - Roda de letramento no 7º Encontro

8º Movimento: Tomada de decisão em relação ao reencantamento
Os educadores foram estimulados a tomar uma decisão em relação à sua
transformação para uma relação de prazer e alegria

na troca dos saberes, no processo

educativo.
Comentários finais sobre o Ateliê: nesse encontro trabalhou-se um saber essencial,
na prática transdisciplinar aos educadores: o saber trocar. Foi um momento de muito
crescimento, de expansão, de revitalização. Foi trabalhado o equilíbrio do eixo dar/receber na
aprendizagem e na comunicação, de forma a garantir a integração, a participação, o despertar
da responsabilidade.
Os participantes do Ateliê trouxeram variados exemplos de abertura

do espírito

docente ao diálogo nas suas práticas pedagógicas. Nesse encontro, foi possível identificar as
estratégias para que o ato de aprender seja reconhecido, na sua totalidade, no reencantamento
da educação. O grupo pôde expor suas estratégias de mudança na perspectiva de uma
autonomia sobre o saber comunicar, saber avaliar, saber encantar.
No entendimento da Borboleta luminescente Athena, esse processo é cósmico e
mágico.
Somos seres complexos, mas não fazemos nada para vivenciar esta complexidade, a
maioria dos educadores não saem dos discursos, têm o horário limitado para suas
atividades acadêmicas, zombam quando falo da nossa experiência, não acreditam
que isso acontece em um curso de graduação em Enfermagem, não parece ser coisa
de Universidade [...] meu título de doutora perdeu o valor quando sentei pela
primeira vez neste espaço, percebi que não sabia nada, tive que reaprender a ensinar,
aliás a trocar, pois aprendo muito mais do que ensino. Não sei o que é [...] mas estes
nossos encontros tem uma magia, saio sempre com a sensação de fui enfeitiçada e aí
me sinto motivada a enfeitiçar também meus discentes...é uma corrente de energia
que flui pelos corredores do nosso curso....e até nas nossas vidas, minha família
disse que mudei depois que entrei aqui.
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Certamente, os encontros são sempre um momento de crescimento e de evolução para
todos que fazem parte do corpo docente do curso. Os momentos de individuação, de troca, são
sempre essenciais à formação humanopoiética. A autopoiese só ocorre através da
corporeidade, portanto, expandir as potencialidades corporais é também avançar nas
conquistas intelectivas.
O primeiro passo para a realização transdisciplinar na educação parte de uma iniciativa
individual, portanto, de um processo de individuação, de reconhecimento da natureza
profunda, ou do si mesmo, em cada sujeito educativo. A transcedência ocorre a partir da
integração do eu em todas as suas potencialidades.
O sentipensar é necessário e indispensável para o processo de expansão criativa do
educador transdisciplinar. A transdisciplinaridade é vivencial e atitudinal, envolve toda a
corporeidade do ser; sem a reforma do pensamento e a abertura do coração esse processo não
transcende.

4.3.2 Borboletas luminescentes pós-metamorfose
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
O curioso Príncipe, em clima de espanto e fascinação, interrogava-me qual era o
segredo para aquele encantamento. Por que aquele local era tão envolvente? E por que tinha
tantas Borboletas? Respondi que as Borboletas eram a expressão do encantamento pósmetamorfose vivenciado pelos educadores no casulo (Ateliê). Que elas eram as reponsáveis
pelas mudanças, pelas cores, pelos cravos e rosas que habitavam aquele planeta, pelos voos
rumo à transcendência.
Era necessário dar alguns esclarecimentos ao Pequeno Princípe sobre o casulo
institucional (Ateliê de Formação Humana Autopoiética), onde se encontram outras
Borboletas (educadores) que eu cativava e que, por sua vez, se preparavam para ensinar o
cuidado a futuros cuidadores (discentes do curso de Enfermagem). O Príncipe atenciosamante
ouvia as explicações buscando compreender melhor o casulo.
Esclarecia ao Pequeno Príncipe que as estruturas daqueles educadores encontravam-se
numa dança recursiva e contínua com o meio físico, biológico, cultural e social que o entorna.
O docente está, portanto, envolto pelas circunstâncias que configuram um campo energético
vibracional. Com elas, biologicamente, ele flui. O educador atua sobre as circunstâncias e
estas sobre o educador, em função do acoplamento estrutural, mediante o qual ambos
transformam-se mutuamente. A estrutura do organismo muda constantemente em função da
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plasticidade e de sua congruência com o meio. O Ateliê é um espaço de preparação para os
acoplamentos, para a auto-organização, para a metamorfose de novas Borboletas. É um
espaço do sentipensar.
Esse universo surgiu a partir de algumas situações criadas pelas pessoas grandes – eu
explicava ao Príncipe. O professor habituou-se a cumprir tarefas acadêmicas, orientando-se
pelas teorias tradicionais e tecnicistas reforçadas pelos ambientes de aprendizagem
cartesianos, pelas normas legais e burocráticas do Ministério da Educação. Guiando-se
sempre pelos critérios utilizados pelas autoridades administrativas e por atitudes e modos de
pensar implícitos na sociedade, na vida pessoal e em todo o sistema educacional, como diz
Alves (2003), o professor tornou-se um tarefeiro.

4.3.3 A ludopoiese docente

No real processo educativo, a aprendizagem não pode ser confundida com a
transmissão de informações distantes da vida concreta dos educadores e educandos; todo
processo educativo supõe diálogo, comunicação, e, se há comunicação, há cognição e
afetividade. A criatividade, a ludicidade, a sensibilidade, certamente constituem o canal
necessário para o fluir do ser docente em toda sua corporeidade, a qual favorecerá situações
de fluxo energético com os educandos.
Cavalcanti (2008, p.7), ao associar a teia da corporeidade à Autopoiese, apresenta a
concepção da ludicidade como sistema autopoiético, cujo fenômeno emergente corresponde à
dinâmica das respectivas propriedades que constituem a sua organização específica: a
ludopoiese. Para ela,

a culminância desse processo de emergência da pulsão lúdica viva, da alegria de
viver com plenitude e beleza é a Ludescência que pode irradiar esta energia própria
da ludicidade humana para o próprio sujeito, que de forma recursiva alimenta a
própria fonte e ao mesmo tempo expande esta luminosidade da alegria de viver para
o seu entorno, para todos os seres à sua volta.

A ludopoiese é concebida metaforicamente pela autora como uma flor de cinco
pétalas, representando cada uma delas uma propriedade específica do sistema ludopoiético:
autotelia; autoterritorialidade; autoconectividade; autovalia e autofruição. Este é um
fenômeno vivenciado constantemente pelas Borboletas ao interagirem com o pólen das flores
que encantam os encontros dos Ateliês.
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Assim, ousamos, enquanto Borboleta Cuidadora e um Príncipe curioso, interpretar
essas categorias a partir das vivências do Ateliê de Formação Humana Autopoiética.
 Autotelia
Promover atitude transdisciplinar exige o compromisso com as condições para
proporcionar a implicabilidade docente. A humanopoiese acontece no âmago da corporeidade,
porém existem condições que favorecem esse fenômeno humanescente. O fluxo de energia
presente nos ambientes de aprendizagem é um deles. A metáfora do casulo possibilita
reconhecer que os ambientes de aprendizagem podem ser lugar de ludicidade, criatividade,
reflexividade vivencial e recursividade humanescente, espaços luminescentes que favorecem
a transcorporeidade.
O contato consigo mesmo é um estado vivenciado constantemente nos Ateliês, como
condição necessária para o fluir do espírito transdisciplinar do educador. Cavalcanti (2008, p.
4) afirma:

Acreditamos que na formação do espírito transdisciplinar há subjacentemente um
alicerce lúdico, criativo e sensível, onde o brincar, o criar e o sentir se fundem na
alegria de viver a vida com sentido humanescente. Este sentido que irradia
luminosidade da subjetividade humana para o seu entorno é capaz de constituir
campos energéticos que se comunicam, configurando assim uma conectividade
transcorporal.

Como fazer fluir o espírito transdisciplinar no corpo do educador? Como trazer a
alegria e o sentido para a prática educativa? Essas respostas são vivenciais, experienciais. No
decorrer dos ateliês, a autotelia é como um estado que favorece essa atitude transdisciplinar,
ao permitir que o educador estabeleça seus próprios fins encontrando sentido para sua vida.
Para Cavalcanti (2008, p.7),

a autotelia é a propriedade da ludicidade humana que a define como uma vivência
que tem um fim em si mesmo, voltada para a própria subjetividade de cada um,
traduzindo escolhas, desejos que refletem autonomia e autodeterminação de uma
expressividade humana no tempo presente.

Como diz Morin (2003), o ser humano é uno, mas com múltiplas dimensões: corporal,
emocional e espiritual. Falar do corporal, no ser humano, é, simultaneamente, falar do
emocional e do espiritual; assim como, quando se fala do emocional, fala, ao mesmo tempo,
do corporal e do espiritual. Em qualquer uma destas dimensões, dão-se as outras. A autotelia é
uma propriedade que possibilita essa unicidade na totalidade do ser, finalidade ontológica que
dar sentido as vivências e a vida. Neste sentido, o autor alerta para a necessidade de mudança
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de pensamentos por parte dos educadores, o que pode ser considerado condição primeira, para
a mudança de atitude na implantação da atual proposta do Sistema Humanescente
Enfermagem Facex.
Os educadores chegam, na maioria das vezes, ainda na condição de lagartos,
rastejantes e sem brilho, numa forma corporal linear e uniforme. O espaço humanescente dos
Ateliês visa possibilitar as condições para a reforma do pensamento, condição precípua para a
metamorfose, a transmutação, para o reconhercer-se e transformar-se enquanto ser educativo e
cuidador luminescente.
A autotelia é uma propriedade vivenciada principalmente na primeira etapa dos
Ateliês; são momentos de individuação oportunizados através de experiencialidades
vivenciais, os quais

possibilitam a expansão e expressão das subjetividades. Assim, as

Borboletas ganham asas e escolhem os destinos dos seus voos. As novas Borboletas do
Universo Humanopoiético afirmam:

A possibiliadde de participar desses momentos únicos e marcantes me fez mudar a
minha concepção de ensino . Pude perceber que o ensino não se restringe apenas ao
ato de “passar conhecimentos”; ele pode ser construido coletivamente a partir das
concepções de mundo de cada ator envolvido no processo. Certamente estes
momentos marcaram profundamente a minha vida pessoal e profissional (PAPÍLIO).
Participar desses momentos humanopoiéticos foi a oportunidade de quebrar
paradigmas, de descoberta, de viver o Ser Educador, de brincar, de descobrir
possibilidades, de plenitude. Ah...foi mágico! Reencantei-me com a vida! Foi aqui
que descobri saídas para o labirinto (DRYAS).
Toda insegurança, sentimentos negativos, medo de tocar no outro, de ser visto pelo
outro, de que o outro precebesse minha fragilidade...tudo isso foi trabalhado em mim
sem que eu percebesse. Aprendi a ouvir o que meu corpo fala, aprendi a viajar em
um Universo paralelo só fechando os olhos. Aprendi que educar é partilhar, é dar as
mãos para caminhar sempre em uma mesma direção, sem que mostre a direção a ser
tomada e sim lhes dê condições de fazer a escolha certa (CLYMENA).

Pode-se perceber, na fala das Borboletas, que a vivência dos Ateliês estimula uma
personalidade autotélica. A autonomia pessoal e profissional é também uma dinâmica
autopoiética, uma condição biológica de maturidade para o discernimento e, portanto, de
capacidade para interação com o meio

e intervenção sobre ele. Conforme a Borboleta

Atalanta, passamos por um processo de aprendizagem contínuo, uma experiência formativa
que modificou não apenas nossa realidade na Faculdade, mas a nossa vida pessoal.
Assumir uma postura pedagógica transdisciplinar é uma caracteristica de educador
autotélico. Uma prática que envolve toda a corporeidade, a qual exige autonomia
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metodológica, epistemológica e ética no fazer educativo, sem perder a interdependência com
o todo do meio. Como diz Morin (2002), uma autocodependência.
 Autoterritorialidade
A concepção de território é abrangente e multirreferencial; no entanto, é unânime a todos
os conceitos a definição de território enquanto lugar, ou espaço delimitado. Pode-se afirmar
que o curso de Enfermagem da Facex é um território vivencial, rico de criatividade,
sensibilidade, ludicidade e reflexividade.
Um território vivo, espaço integralizado que não fragmenta nem separa a objetividade
da subjetividade, os lugares das pessoas, a razão da emoção, os conhecimentos das
histórias de vida, enfim, a saúde da doença. É possível, nesse território acadêmico, juntar
o objetivo do subjetivo no processo de construção do conhecimento.
Para se envolver neste território, o educador precisa estar nele e implicar-se com ele.
Os Ateliês são espaços para estimular esta autoterritorialidade, onde a aprendizagem é vista
como função complexa do cérebro e do corpo no todo, propiciando ao sujeito educativo uma
reflexão a partir de seu imaginário e do mundo real, visando a uma interpretação pessoal e a
uma intervenção pedagógica com os sujeitos cognoscentes que fazem parte do território
Enfermagem Facex.
Para Cavalcanti (2008, p.7), a autoterritorialidade refere-se à propriedade da
ludicidade humana ocorrer em espaço-tempo autodelimitado, constituindo, assim, o campo
de jogo que propicia concretizar desejos vivenciais de criação e expressão de si mesmo por si
mesmo. Ou seja, vai se referir à identidade institucional, a autorreferencialidade.
As Borboletas luminescentes atuam sempre em territórios floridos e belos, movidas
pelo mistério da natureza. Promovem, através da sua ação, a polinização, fazem fluir a
criação, as cores, o cheiro aos cenários naturais. Nos Ateliês, elas expressam essa vivência
de autoterritorialidade.

Os primeiros encontros foram muito instigantes. Eu vim esperando uma formalidade
(a qual estou acostumada), mas aos poucos fui me desarmando no sentido de curtir
as vivências daquele lugar e passei a me permitir viajar no imaginário, coisas lindas
fluíram de dentro de mim, foi um libertar de coisas há muito abafadas num velho
baú (JORDAN).
Neste espaço, vivencio a sensação de uma paz interior, de corporalização. Na
verdade é a descoberta do início da reorganização tão necessária em nossa vida. É
preciso “arrumar” e também “desarrumar” a nossa vida. Isso foi um encontro do Ser
Educador com a pedagogia da vida (DRYAS).
Espaço privilegiado para a construção de nossos saberes e novos Seres. Nesses
Ateliês consegui repensar a minha prática a partir de um exercício contínuo de
autoconhecimento, assim os mesmos funcionaram como um espaço terapêutico, no
qual pude reorganizar minha prática docente, levando a um nível mais humano. (...)
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possibildade de reflexões profundas que me serviram principalmente para a vida,
pois me faz mudar como sujeito, mudo em tudo, inclusive na prática profissional.
Afinal, para mim “não existem grandes profissionais em seres humanos mediocres”
(ELPENOR).

A noção de lugar, de escolha e delimitação são exercitada nos encontros vivenciais.
Cada educador define seu território vivencial para deixar fluir a ludicidade, sensibilidade e
criatividade. Expressam também esta autoterritorialidade de forma lúdica.
Nos Ateliês acontecem práticas vivenciais que estimulam a concepção existencial
espaço-tempo autodelimitado, em que cada sujeito pode reconhecer-se, definir suas
prioridades a partir de seus desejos e da ressignificação de si mesmo.
O educador é, portanto, um ser humanopoiético, capaz de alterar o estado de
funcionamento do seu organismo e da sua consciência humana. Um ser luminescente,
inteligente, capaz de sentir, criar, aprender e construir, dependente de um sistema
ontopoiético, complexo, dinâmico e adaptativo ao meio. Nesta ótica, a aprendizagem é vista
como uma função complexa do cérebro e do corpo, como um todo que propicia ao sujeito
mergulhar no seu território, em sua interpretação pessoal e nele intervir (CAVALCANTI,
2006; LOWEN, 1997; SERRES, 2005; PIERRAKOS, 2000; MORAES, 2008).
 Autoconectividade
Parar, pensar, sentir, refletir e criar exige tempo, dedicação e envolvimento.
Envolvimento, eis a palavra-chave. Analisando à luz do pensamento de Csikszentmihalyi
(1999), da teoria do fluxo, é possível afirmar que o desafio seria proporcionar condições para
que os educadores expandissem seus estados de consciência, ao facilitar situações favoráveis
para experiências de fluxo (experiências humanopoiéticas), ou seja, um estado em que os
educadores se encontrem tão envolvidos nas atividades que nada parece importunar ou
importar. Para Cavalcanti (2008, p.8),

a autoconectividade representa a propriedade do envolvimento e da implicabilidade
do ser consigo mesmo para poder se conectar como personalidade criadora com os
outros e com o mundo. Isto significa reconhecer o papel fundamental da
autoconsciência e da corporeidade no mundo das relações ecopoiéticas, ou seja,
refere-se à capacidade de conexão com os outros sistemas autopoiéticos.

Acredita-se

numa

formação

integral

que

favoreça

a

implicabilidade

corpo/mente/espírito. É a energia e a consciência de cada um desses educadores que vão
definir o campo vibratório do curso. Sobre isso, Pierrakos (2000, p.18) afirma:
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A substância básica da pessoa é a energia. O movimento da energia é a vida [...] essa
energia viva não é apenas quantidade ou massa. Seu aspecto qualitativo sua
capacidade de direção tem consciência, ou na verdade é consciência. A inteligência
da harmonia da criação aponta para uma cosciência que é, ao mesmo tempo,
totalmente abrangente e minuciosamente específica.

Esse estado de envolvimento como fluxo vital de autoconectividade é retratado por
algumas educadoras Borboletas ao se referirem à vivência do Ateliê:
Eu não conhecia o Ateliê de Vivências de Ana Tania, fiquei encantada, quando pela
primeira vez participei e me ví ali, desprendida de tudo, sentando no chão como
muito tempo não fazia (me senti como criança). Pude brincar com lápis de cor, com
bolas de encher, abraçar pessoas que eu nem tinha tanta aproximação, ouvir música,
sonhar de olhos fechados, sorrir e chorar. Para mim, esses momentos servem como
um momento mais meu, do que mesmo como parte do curso. Na realidade esses
Ateliês sempre me deixam muito feliz por poder viver momentos inesquecíveis!
(LUNA).
A experiência do Ateliê tem sido reenergizante, onde vejo-o como recarregador de
baterias para seguirmos mais um mês, como uma viagem, uma excursão ao mundo
interior que podemos visitar os lugares mais inusitados e mais inóspitos do nosso
Ser (GRAFHOLITA).

O envolvimento é um referencial de implicabilidade do educador no âmbito da prática
pedagógica transdisciplinar, o qual se legitima no campo energético da corporeidade, ou seja,
é preciso vivenciar, experienciar, sentir o processo educativo por inteiro e em todas suas
etapas, identificando no contexto de um campo vibracional, as sensações que possibilitam
uma verdadeira descoberta de si.
Na realidade, conseguir este envolvimento, por parte dos docentes, é um desafio, tendo
em vista toda a cultura materialista, mecanicista e separatista que divide pessoas, coisas e
sentimentos, e que permanece impregnada nas práticas educativas. A hierarquia existente no
processo educativo muitas vezes bloqueia o educador quanto à abertura para o “aprender
aprendendo”, uma vez que se é acostumado a “ensinar para”, ou seja, a informar e não a
formar pessoas. Indo mais além, impede a abertura do coração!
Ressurreição e Porto (2006, p.94), ao escrever um artigo sobre o coração do professor
dizem:

Neste sentido, compreendemos que não há espaço para o prazer, a alegria e
criatividade num corpo bloqueado e desencantado, e, por esta razão, a prática da
Pedagogia Lúdica precisa trabalhar com a vivência simultânea da mente e do corpo,
desbloqueando as resistências do profissional de educação. Portanto, como
instrumento teórico e prático desta formação, o corpo, do professor precisa ser lido e
vivido neste processo.
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Neste sentido, a corporeidade e a teoria da complexidade foram adotadas para guiar as
práticas transcorporais, usando a superação da mentalidade disjuntiva, que resgata a
interconexão das partes, assumindo um modo de pensar que distingue, mas não disjunta,
articulando simultaneamente todos os referenciais. Atuam com um cenário epistemológico e
metodológico, complementam as oposições que integram ambiguidades e incertezas,
envolvendo o todo com suas partes sem os separar. Uma autoeco-organização permanente
que se constroi mobilizando dimensões mentais e corporais dos educadores, por meio da
comunicação consigo mesmo, com o outro e com o mundo exterior (MORIN, 2003).
Ao se referirem às vivências do Ateliê, as Borboletas luminescentes metamorfoseadas
expressam essa autoconectividade:

Com eles fomos direcionados a adentrar em nosso interior e movê-lo de forma a reorganizá-lo, retiramos o que nos fazia mal e completamo-nos com as histórias e
experiências apresentadas pelos colegas. Construímos laços de amizade, permitindo
que nosso espírito de equipe fosse aflorado e nossa prática pedagógica mais
integrada (ATALANTA).
Os Ateliês foram/são essenciais para eu refletir os meus fazeres enquanto educadora
e mulher, me fizeram/fazem transformar ou ao menos tentar iniciar um processo de
modificação internas/ou externas. Sinto-me alegre em poder estar junto com os
outros educadores e conhecê-los. Os Ateliês cativaram e me reencantaram com a
educação e o processo de ensino/aprendizagem (ATLAS).

A autoconectividade docente trata de reconhecer que o educador é um ser humano
dotado, ao nascer, de um potencial de aprendizagem, ou seja, de adaptação e organização. E
que, portanto, poderá aprender a aprender, ou seja, para ensinar, precisa saber aprender. Para
cuidar do outro precisa aprender a cuidar de si. Somos eternos aprendentes em conexão
conosco e com o cosmo. Este reconhecimento da sua própria autoconectividade é fundamental
para o educador, já que essa é uma condição necessária para a expansão e a trasnsgressão.
Para voar, não é suficiente ter asas; é necessário estar bem conectado, em sintonia
consigo mesmo e com o meio. Um educador transdisciplinar é aquele que vive e possibilita a
conectividade.
 Autovalia
A ludicidade é entendida como ação corporalizada que depende das experiências que
surgem por termos um corpo com várias capacidades sensoriomotoras, as quais se encontram
mergulhadas num contexto biológico, psicológico, cultural e cósmico muito mais abrangente,
ou seja, os processos sensoriais e motores, percepção e ação são fundamentalmente
inseparáveis no processo lúdico da cognição vivida .
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A ludicidade possibilita alegria, prazer, troca, e essas são condições para o reencantar
da educação, pois o limiar de valor dado pelo educador para essas vivências lúdicas vai ser
proporcional ao fluxo da sua implicabilidade. Para Cavalcanti (2008, p. 8),

a autovalia diz respeito à gratuidade, ao valor atribuído pelo sujeito às suas escolhas
lúdicas. É a própria subjetividade humana responsável por determinar o valor das
vivências lúdicas para a criação e a recriação de si mesmo, para a sua alegria de
viver. A ludicidade humana não se manifesta como valor de troca mercantilizado
pela cultura de consumo. O valor do usufruto do lúdico é um autovalor, devendo ser
definido pelo próprio sujeito.

No Ateliê Autopoiético ocorrem vivências que possibilitam o processo autoorganizativo do ser poiético. É um ambiente de aprendizagem, de revitalização não apenas
intelectual, mas também de autorreconhecimento poiético, por lidar com as emoções, onde
prevalecem a cooperação, a alegria, o prazer do aprender e do viver.
Ao saírem daquele ambiente autopoiético, os educadores relatam sentir no seu
organismo um processo pulsante irradiante, ou seja, de transformação humanescente. Segundo
eles, uma aprendizagem corporalizada, vibrante, fortemente conectada com a subjetividade de
cada um. Pode-se assim reconhecer que o fenômeno da humanopoise é sentido, desejado e
valorizados por todos os educadores. As Borboletas expressam o valor das sensações vividas
no processo de matamorfose:

É um prazer muito grande participar dos encontros nos sábados. As aprendizagens
foram qualitativas, sem mensuração. As aproximações, as entregas, as trocas, as
transparências, o desnudar de cada um que participou foi simplesmente encantador.
O conteúdo teórico reflexionado consolidava prática-teoria-nova prática, novo
pensar e novo agir. O olho no olho do amor, compreensão, simplicidade,
espontaneidade, cumplicidade fortalecem o grupo de educadores (VANILLAE).
Os Ateliês permitiram que eu evoluísse como ser humano e modificasse meus
valores existenciais. Posso falar de como foi importante para mim e o quanto isso
me deixou mais forte, pois acredito que devemos amar o nosso eu e cuidar dele,
coisa que esquecemos com frequência, devido à vida atribulada que levamos,e
quando cuidamos dele de forma coerente e sábia sentimos tudo melhorar; é como se
a energia corporal pudesse fluir livremente e quando estamos cheios de problemas
ela fica reclusa em nosso ser, é como um processo vital (respirar, alimentar-se,
mover-se...), em que tudo depende da energia que emanamos de nós, sim porque
somos seres bioenergéticos, e o nosso corpo é a matéria pela qual essa força fluídica
emana de nós e alcança ou toca o outro (ATTACUS).
Esses encontros não poderiam receber outro nome porque os momentos foram de
“costura” de “corte” de “fabricação” de uma educadora que não está acabada, mas
que se encontrou durante estas manhãs de sábado em vivências de alegria e prazer,
sem que mostre a direção a ser tomada e sim lhes dê condições de fazer a escolha
certa (CLYMENA).
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Essa propriedade da autovalia também é expressa através de técnicas projetivas nas
atividades do Ateliê. A reforma do pensamento emerge a partir dessas ações corporificadas, as
quais traduzem o funcionamento de uma cooperação global do organismo que envolve
diferentes dimensões humanas. A partir dessa cooperação global, percebe-se que as
habilidades cognitivas e éticas do educador se alteram quando a sua biologia é alterada e que
nada ocorre a qualquer educador se a biologia do seu sistema vivo não o permite. É a partir
dessa operação global que educador e mundo emergem juntos mediante ações e processos
auto-organizadores que acontecem, em que a autonomia, a complexidade, a incerteza e a
ambiguidade também estão presentes, como características das relações sujeito/objeto e dos
valores dado a elas.
 Autofruição
O autorreconhecimento do educador, enquanto ser lúdico, é uma forma de expansão
interior, condição essencial para o resgate das nossas experiências, ligando-as à significação
profunda de nossa vida, ao sentido que a afeta, ao projeto existencial que a ilumina, ou seja, à
própria Luminescência, estado quântico do ser humano que define sua vibração energética.
Somos seres quânticos, portanto luminescentes, de luz, estamos sempre ondulando
nossas fronteiras, sempre se movendo e se modificando, a nossa integração pode variar a todo
instante. Para Zohar (2008, p. 141), o ato de prestar atenção focaliza nossa energia mental e,
através do mecanismo de atenção seletiva, podemos canalizar energia para determinado
aspecto do ser “iluminando-o” (Grifo da autora).
As experiências são vividas, armazenadas e revividas através do exercício espontâneo
ou planejado da corporeidade, ou seja, por meio da subjetividade experienciada. A
subjetividade humana é capaz de criar para si muitos mundos, conforme as perspectivas com
que atua na realidade, através do corpo.
A autofruição é uma condição biológica necessária para o envolvimento do educador
com a proposta do curso, pois para atuar em um currículo que rompe com a lógica cognitivista
é preciso criar, ter prazer e alegria no ato de educar, tornar o processo de aprendizagem do
discente significativo. É preciso de entrega na vivência educativa. Transcender é um desafio
vivencial para a consolidação do currículo transdisciplinar, considerando que a aprendizagem
só acontece quando as vivências pedagógicas são significativas.
Para Cavalcanti (2008, p.8), a autofruição significa o estado vivencial de prazer e
alegria como meta a ser alcançada pelo sujeito na realização de seus desejos ludopoiéticos
de expressão de si mesmo por si mesmo como vivência plena da alegria de viver.
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Como apresentado no capítulo anterior, a proposta pedagógica do curso exige uma
educação transdisciplinar, ética e solidária, pautada na Humanescência, vista como fenômeno
humano atitudinal, ontológico, existencial. Portanto, é um processo autônomo que leva em
conta todas as dimensões do ser humano, tratando-se de um movimento integrador que se
autopotencializa com as vivências e as diferenças; assim, uma educação que possibilita o
sentir, o criar, o brincar, o expressar.
Varela (2001) concebe cognição ao contrário da hipótese cognitivista, ou seja, não como
um processo meramente mental, uma vez que, para ele, a cognição é corporal e não
intelectual. Aprende-se com o corpo inteiro e não apenas com a mente. As estruturas
cognitivas emergem de esquemas recorrentes de atividade que envolve sentimentos e
emoções. Pode-se perceber que o desenvolvimento cognitivo tem como pressuposto o
perceber, o sentir e o agir. Nos Ateliês, procura-se oportunizar a expansão deste estado de
fruição. Alguns relatos feitos pelas Borboletas luminescenetes expressam este estado
vivencial:

Só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo experimentar e
redescobrir a minha sensibilidade, expressa agora muito mais facilmente em
emoções e vibrações e num novo olhar para meu eu interior e minhas
potencialidades. Sei que hoje posso contribuir muito melhor no processo formativo
dos educandos, transmitindo sensibilidade no cuidar do outro. Objeto maior de nossa
profissão, Enfermagem! (JORDAN).
Os Ateliês para mim são momentos mágicos, pois podemos desenvolver a
sensibilidade conseguindo perceber a grandiosidade da força e da luz que enviamos
e que recebemos, é uma troca infinita de energia e sentimentos permeados pela
liberdade e alegria do ser e do sentir (ATTACUS).
Os ateliês são ótimos. Lá podemos fazer de tudo, como dançar, pintar, brincar,
assistir entrevistas com cientistas maravilhosos, aprender mais. Aprendemos
brincando através das atividades de Ana Tania. Relaxamos com as músicas lindas, é
sempre alegre e energizante (GRAPHOLITA).
As experiências resultantes dos Ateliês para minha vida foram interessantes,
criativas, cheias de memórias comovidas, otimismo e a oportunidade de repensar
muita coisa. Nós, educadores, em muitas ocasiões estamos num mesmo barco, da
alegria ou da aflição, da perplexidade; como fazer, quando começar a fazer, o que
fazer? Portanto, momentos de reflexão, mudanças, olhar de frente e...novas atitudes
(FLAMBEAU).

A vivência do currículo transdisciplinar, adotado pelo curso, é um contínuo
sentir/pensar/fazer/significar/ressignificar/refazer que está centrado no processo ensinoaprendizagem, o qual depende fundamentalmente da prática educativa, ou seja, de como o
educador desenvolverá sua atividade pedagógica junto ao educando, de como ele
corporalizará a proposta pedagógica transdisciplinar.
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Os Ateliês são, de acordo com as falas das Borboletas luminescentes, os espaços que
possibilitam a ludescência do educador e, portanto, a luminescência necessária para o
encantamento do processo educativo. A proposta teórica do curso é um tratado pedagógico de
conexões, alaborada a partir de devaneios de pessoas grandes sonhadoras, portanto, não se
consegue viabilizá-la se esses espaços não forem perpetuados para o surgimento de novos
devaneios e novos sonhos que levem ao prazer e à alegria.
Diante das propriedades analisadas pela Borboleta Cuidadora e vivenciadas pelas
Borboletas luminescentes, afirma-se a possibilidade da humanopoiese docente, enquanto
processo autopoiético (metamorfose vivencial). Com base na nova biologia da cognição, os
biólogos Maturana e Varela (2001) sustentam esta hipótese, afirmando que a realidade é
percebida por um dado indivíduo, segundo a estrutura (a configuração biopsicossocial) de seu
organismo num dado momento.
Essa estrutura muda constantemente, de acordo com a interação do organismo com o
meio. Seus estudos foram inovadores em relação à dinâmica auto-organizativa da
morfogênese do conhecimento. Para eles, educar e aprender são fenômenos biológicos
fundamentais que envolvem todas as dimensões do ser humano, em total integração do corpo
e do espírito e do ser com o fazer. Quando isto não ocorre, produzem-se alienação e perda do
sentido social e individual no viver.
Uma das Borboletas Luminescentes confirma essa teoria ao falar do impacto dos
Ateliês na sua vida pessoal e profissional: Os Ateliês experienciados ao longo do curso
trabalharam fortemente nosso processo de aprendizagem, identitário, o autocuidado, a
autoimagem, a autoestima, através da mobilização do nosso corpo (ATALANTA).
Pode-se identificar que os sistemas autopoiéticos consubstanciam-se como um
conjunto de componentes cujas transformações e interações não param de reproduzir a
organização à qual pertencem, garantido, pela própria organização, a identidade do sistema,
através da interdependência dos processos.
Os educadores, como seres de unidades autônomas, quânticos, realizam-se e
especificam-se pela organização autopoiética, onde o ser e o fazer são inseparáveis. Os seres
humanos fazem continuamente a si mesmos, num operar recursivo de processos autopoiéticos
e sociais, posssibilitados pela linguagem, que permite a autodescrição do que é feito, levandose à reflexividade, consciência e identidade. A humanopoiese! Este processo autopoiético,
estudado por Maturana e Varela (2001), na metáfora da pesquisa, é a sonhada metamorfose
vivencial necessária ao educador.
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O educador, para adaptar-se à proposta pedagógica do curso de Enfermagem da Facex,
precisa selecionar estruturas que proporcionem sua autopoiese. É, portanto, durante esse
processo de desenvolvimento estrutural, que se constroi uma determinada história e esta
poderá se incorporar tanto na estrutura do educador (sistema vivo), como na estrutura do meio
ambiente (Instituição). Os Ateliês oportunizam mudanças estruturais que afetam a biologia
dos educadores, a sua corporeidade.
Uma das Borboletas classifica o Ateliê como fonte de abastecimento para seu processo
autopoiético, de acoplamento de sua estrutura mutante com a realidade do curso de
Enfermagem e com sua vida. Para ela, os Ateliês servem como um “Posto de
reabastecimento” não só em relação “à prática pedagógica do curso”, mas em relação ao
meu ser como um todo! (ATHENA).
Assim, a adaptação do educador a esse novo meio (prática pedagógica
transdisciplinar) só ocorrerá a partir do acoplamento de sua estrutura mutante, que compõe
sua unidade autopoiética plástica, com a estrutura do meio ambiente (Instituição) também
cambiante. Este processo ocorre a partir das mudanças estruturais que desencadeiam
mudanças de estado que, a qualquer momento, seleciona uma estrutura mais ou menos
equivalente à estrutura do meio com a qual está interagindo. É um processo de adaptação que
possui uma natureza dinâmica e não acomodada (MATURANA & VARELA, 1997).
Essa adaptação exige, muitas vezes, o autoconhecer-se, o reconhecer-se e o
reorganizar-se. Isto fica claro na fala desta Borboleta:

Os Ateliês são inesquecíveis, pois desorganizo minha vida e reorganizo. Momentos
muito importantes para meu Ser educador, pois contribuiu para que eu refletisse
sobre como, para quem e porque eu estava iniciando essa nova trilha: a do educador
humanescente (DRYAS).

O Ateliê é um espaço encantado que favorece o processo de aprendizagem
autopoiético, vital, auto-organizativo, que possibilita o autofazer-se, envolvendo a totalidade
do ser docente. Implica, portanto, as relações do indivíduo consigo mesmo, com o outro, com
a natureza, com a cultura e com o cosmo.
Educador e meio ambiente não estão separados, mas estruturalmente acoplados, em
processos de co-determinação. A implementação do curso de Enfermagem com currículo
transdisciplinar exige bastante criatividade e dinamismo para ultrapassar as concepções
cristalizadas de educadores e educandos no âmbito da formação.
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Na fala desta Borboleta luminescente, esse acoplamento é favorecido estruturalmente
pela vivência do Ateliê.

No começo ficava pensando em perder um sábado para ir para o Ateliê, mas depois
que ví como era, fico contando os dias para o reencontro, pois eles proporcionam
momentos de exposição de sí e de suas experiências ou conhecimento do mundo;
além de ser sensível às demandas e aos problemas que emergem neste processo de
implantação do curso, auxiliando-o. (ATLAS).

As refletividades históricas e vivenciais desenvolvidas com os educadores, estimulam
o resgate das suas histórias, ampliando os níveis de consciência sensitivo, intelectivo e até
mesmo contemplativo, os quais propiciam estados de prazer e, consequentemente, o ato
criativo. A experiência rompe, na cultura pedagógica, com a lógica que separa a intelectação
da afetividade e da ludicidade. Esta Borboleta diz:

Foram vivências maravilhosas, não sei explicar bem o que sinto, mas sei que mexe
muito comigo. Em cada encontro aprendo mais sobre mim, sobre os colegas e sobre
o curso. Não tenho dúvidas que sem estes encontros eu não saberia como atuar neste
projeto pedagógico do curso. Não sei, mas acho que é algo que vai além de nós, que
irradia para nossa prática e nossa vida. Nunca saio do jeito que cheguei. Vou para
casa mais leve, principalmente quando choro, sempre alguém chora, sempre me
inspiro a criar algo novo para melhorar meu desempenho no Eixo Temático do
curso (HUBNER).

A esse respeito, Restrepo (2001) afirma que é a cognição humana que caracteriza o
pensamento, e que nenhuma máquina jamais irá suplantar a sua capacidade de se emocionar,
de reconstruir o mundo e o conhecimento, a partir do componente afetivo presente em todas
as manifestações da convivência humana. Este fenômeno é confirmado na fala desta
Borboleta: É muito forte nossos encontros, eles não se limitam a transmissão de
conhecimento, mexem visceralmente com o meu corpo, minhas emoções (ATALANTA).
A implantação dos Ateliês de Formação Humana, como um espaço humanopoiético,
indicou um caminho metodológico que não corresponde a uma mera resposta diante dos
estímulos do meio, pois o que está colocado é, na verdade, que o indivíduo, frente aos
estímulos, transforme-os ativamente, segundo as suas próprias exigências.

O Ateliê é para mim meu refúgio pessoal e profissional. Sou tímida e fiquei com
medo de assumir como professora desse curso; desde o processo seletivo, era tudo
diferente das outras Instituições de Ensino Superior. A pedagogia Vivencial
Humanescente, eu nunca tinha ouvido falar e ficava esperando as receitas. Foi nos
Ateliês que entendi o curso e sua metodologia, e hoje sou apaixonada pela
pedagogia vivencial, sou uma “taniete”. Não me acostumo mais com a metodologia
tradicional, não consigo mais conviver com disciplinas isoladas, me assusta quando
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chego para dar aulas em outros ambientes de arrumação de salas no modo
tradicional e aulas meramente expositivas. Não me acostumo mais, como diz Ana
Tania, “já corporalizei a proposta” (GRETA).

A questão central nesta discussão é a de que o conhecimento não se organiza
objetivamente em função de exigências externas, mas de exigências internas do próprio
educador, quando este corporaliza para si tais exigências. Daí a necessidade de um trabalho de
formação autopoiética que crie situações de aprendizagem para que os educadores reflitam
sobre o seu próprio ser e fazer, conferindo novos significados e novas significações numa
recursividade humanopoiética e humanescente.
Enquanto Borboleta Cuidadora, mantenho a função polinizadora, dando atenção,
encanto e beleza aos cenários desse universo encantado. Já se percebe a diferença; no entanto,
isto exige muita dedicação, persistência e envolvimento. Há uma maior exigência de energia
pessoal para o enfrentamento dos desafios. É preciso mobilizar todo o potencial criativo e
cuidador para motivar o educador a também se envolver. É preciso estar diariamente
alimentando as crenças, nutrindo da beleza das flores (os discentes), de pensamentos e
sentimentos positivos em relação à possibilidade de uma formação integral.
Sem o envolvimento dos educadores, sem a metamorfose de novas Borboletas, o fazer
não se reproduz no espaço dos discentes, e, como efeito de neve, a formação integral não
acontece, permanecendo a prática pautada na visão fragmentada e biologicista do cuidado.
Portanto, o Ateliê de Formação Humana Autopoiética é de fundamental importância para a
corporalização vivencial do currículo transdisciplinar do curso de Enfermagem da Facex. A
primeira turma de enfermeiros humanescentes Facex foi concluída no mês de julho de 2009.
Já se pode perceber o grande diferencial dos discentes, futuros cuidadores. Os
serviços já comprovam o caráter sensitivo, criativo, reflexivo e transformador dos
enfermeirandos. O curso é exemplo para outros cursos da Facex e seus instrumentos da
Pedagogia Vivencial Humanescente já se multiplicam por outros universos acadêmicos. Há
uma intensa luta por uma verdadeira educação humanescente em Enfermagem.
A estada no meu universo parece ter agradado profundamente àquele majestoso
Príncipe; ele se encontrou e se encantou com planeta humanopoiético, com as Borboletas,
com as cores, os cenários, com as experiencialidades vividas nos processos de metamorfose.
Falou até que não parece lugar de gente grande. Mas, apesar de não parecer é um lugar de
gente grande. Porém, onde amar e brincar não são fundamentos esquecidos do humano.
Destarte, conclui-se pela necessidade dos Ateliês de Formação Humana Autopoiética,
como condição para favorecer as mudanças estruturais que possibilitam os acoplamentos e a
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vivência de estados de consciência necessários à adaptação da prática educativa
transdisciplinar, ou seja, as metamorfoses necessárias para o surgimento de novas Borboletas
para encantar o Universo Humanopoiético.
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5 DE VOLTA PARA CASA: CONCLUINDO NOSSA VIAGEM
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Nesta viagem epistemológica transdisciplinar rumo ao Universo Encantado do
Cuidado Docente, eu e meu Príncipe, que me ensinara a cativar, buscamos compreender
como a formação humana autopoiética dos educadores poderia contribuir para a prática
educativa humanescente do projeto curricular transdisciplinar da Enfermagem.
Transitamos nos territórios do conhecimento, inicialmente por aqueles espaços da
formação em saúde/enfermagem. O trajeto foi cheio de descobertas, sensações, emoções,
criações e surpresas. Apreciamos inicialmente luzes sobre a graduação em Enfermagem, que
nos fizeram ver o quanto mecanicista e reducionista foi, historicamente, a formação para o
cuidado em saúde. Fomos preparados para intervir na doença, orientados pelo método
cartesiano analítico do conhecimento, predominante nos âmbitos tradicionais da
epidemiologia ou da terapêutica. Não se aprende a cuidar das pessoas, a intervir no meio, a
valorizar os aspectos externos das experiências, ignorando as vivências internas do indivíduo
e sua influência no contexto social.
Chegávamos, eu e o Pequeno Príncipe, à conclusão, ao final da nossa viagem. Essa
autopoiese docente promoveu acoplamentos estruturais que geraram adaptações em nível
curricular, a partir da integração de conteúdos temáticos e de metodologias ativas que
oportunizaram uma aprendizagem significativa na formação para o cuidado.

5.1 UM NOVO OLHAR E NOVOS CAMINHOS

Na era moderna, o corpo era tratado como uma máquina que precisava de consertos
em suas partes, portanto, de ser recuperado para voltar a produzir. Foi assim que
historicamente se aprendeu e se ensinou o cuidado, ensinamentos que ainda refletem na
formação

contemporânea.

Os

estudos

mostraram,

nesse

contexto,

um

processo

socioeconômico, político, evolutivo que culminou com a reforma sanitária brasileira de 1988,
a qual trouxe novos conceitos sobre saúde e um novo modelo de atenção proposto pelo SUS.
O percurso epistemológico desta viagem nos levou a fazer importantes reflexões e
aprendizados acerca da formação para o cuidado, sob diferentes pores-do-sol. Aprendemos
que atenção, formação e gestão estão acopladas a uma estrutura organizacional do Sistema de
Único de Saúde-SUS. Não se modificam estruturas sem afetar organizações. Para a verdadeira
implantação do SUS no Brasil, precisa-se mudar, inicialmente, o pensamento dos
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profissionais, educadores e gestores, e corporalizar este pensamento reformado no cotidiano
dos serviços.
Como educadora, pesquisadora e Borboleta do Cuidado, tendo algum tempo atrás
vivenciado o processo de metamorfose pelo pensamento moriniano, desejante por mudanças,
voei em busca de novos espaços para a formação em Enfermagem, espaços que não tivessem
territórios de conhecimentos individualizados, fronteiriços, mas que promovessem a religação
e a incerteza, havendo um terceiro incluído; espaços que possibilitassem uma formação
integral do ser cuidador.
Em busca desse lugar, visitei novos planetas, onde encontrei o universo da
humanescência! Lá, aprende-se uma nova forma de ensinar a cuidar, pois se encontram as
condições para corporalização do pensamento complexo. Foi possível conhecer a realidade de
um mundo onde a ludicidade, criatividade, sensibilidade e reflexidade são essências
lembradas e vivenciadas pelos humanos daquele universo. O lúdico é uma condição biológica
humana capaz de unir o sensível e o racional no processo criativo. Foi maravilhoso sentir a
energia daquele universo, dos seres que o habitavam, das suas luminescências. Tudo parecia
se expandir naquele universo! Nada era estático, ou separado. Tudo era integrado, acoplado.
Conhecedora desse novo pôr-do-sol, pude voar mais alto, levando o Pequeno Príncipe
a pousar comigo no Universo Humanescente Facex, meu lugar! Espaço onde vivenciamos a
implantação de um curso de Enfermagem com currículo aberto à criatividade e à vida, que
explora o desconhecido, acolhe o inesperado, possibilitando novas emergências e
incentivando novas transcendências que vão além do conhecimento disciplinar.
Foi nesse universo que montei o casulo do sentipensar, o Ateliê de Formação
Humana Autopoiética, lugar onde ocorreram as metamorfoses a partir dos sujeitos
existenciais, onde educadores se auto-organizam mediante vivências de processos
intersubjetivos, bem como da recuperação de suas histórias de vida, de suas memórias.
Naquele espaço, foram possibilitadas outras metamorfoses que geraram novas
Borboletas, novos Educadores luminescentes! Foi a corporalização do pensamento complexo,
dos acoplamentos, das adaptações estruturais, do transcender de novos horizontes, do
humanescer como forma de ser e estar no mundo. O reencantar da educação!
No Ateliê de Formação Humana Autopoiética é vivenciada a capacidade peculiar da
corporeidade de irradiar energia positiva quando se depara com situações e emoções que
possibilitam a liberação de um fluxo energético multidirecional e multifocal para si, para os
outros e para o entorno.
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Considerando a minha implicabilidade, enquanto docente e pesquisadora desse
processo, foi possível vivenciar algumas teorias (rejeitar algumas hipóteses) a partir das falas
dos sujeitos humanopoiéticos, educadores (Borboletas luminescentes) pós-metamorfose e dos
diferentes instrumentos construídos e vividos no decorrer daquela vivência no casulo do
sentipensar.
Para o pensamento complexo moriniano, os educadores são seres vivos da espécie
homo sapiens demens, que trazem em si potenciais genéticos, sociais e filéticos que poderão
se expandir em sua máxima plenitude, de acordo com as condições e seu tempo de existência;
um potencial autopoiético docente, que, na cultura acadêmica atual, em sua maioria, está
reprimido; uma cultura universitária que tem na ciência a totalidade do conhecimento, que
não possibilita o diálogo entre ciência e tradição, emoção e razão.
As universidades, espaços de formação para o cuidado em saúde, de preparação para
atuar com a integralidade no SUS, têm desconsiderado o educador como humano, ou seja,
como o único ser consciente/reflexivo - dos que conhecemos - que foi brindado pela vida com
o poder e a responsabilidade de tornar-se sujeito desse desenvolvimento, como pessoa e como
coletividade, portanto, capaz de autofazer-se, de auto-reconhecer-se e de auto-organizar-se.
Vivenciar a implantação de um currículo transdisciplinar na formação em
saúde/enfermagem tem me possibilitado uma constante aprendizagem, auto-organização, um
ressignificar de muitos valores e crenças sobre o cuidado e a educação.
É fundamental, na implantação dessa realidade transdisciplinar, a própria possibilidade
de não conseguir viabilizá-la, pois somos seres inacabados e, portanto, possíveis de
limitações. Nas falas dos educadores (Borboletas luminescentes), muitos foram os desabafos,
as dificuldades sentidas em relação a essa forma de desenvolver o processo educativo. No
início, a transdisciplinaridade era vista como algo distante, teórico, complicado. Foi a partir
das vivências que os saberes disciplinares se associaram aos saberes humanescentes,
ocorrendo o fluir da organização interdisciplinar dos conteúdos para a atitude transdisciplinar
docente.
Na maioria dos educadores (Borboletas luminescentes) que frequentaram o casulo do
sentipensar, os estados de autotelia, autoterritorialidade, autoconectividade, autovalia e
autofruição foram revelados. As metamorfoses auto-organizativas refletiam nos espaços do
curso. A experiência se expandiu pelos espaços da Faculdade e do sistema de saúde. Hoje, a
Formação Humanescente em Enfermagem ganhou asas para voar, chegando a outras
instituições de formação e de gestão. Ministramos cursos e oficinas a profissionais de outras
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instituições de ensino, aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Natal e da
Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte.
A autopoiese docente também já fluiu por outros espaços da pesquisa. No decorrer
desses três anos de implantação do curso, mais de vinte trabalhos foram apresentados em
congressos nacionais e internacionais, referentes à experiência da formação humanescente
transdisciplinar em Enfermagem.
Muitos foram os voos vivenciados na experiencialidade da implantação do curso de
Enfermagem da Facex, especialmente da autopoiese docente, horizonte bifurcado, de
diferentes possibilidades, onde todas as ações acontecem a partir de interações mútuas entre
sujeito, entre sujeito e objeto ou o sujeito e seu meio. Ideias, pensamentos, sentimentos,
emoções e valores influenciam a construção desse espaço humanescente. Nele, toda ação
cognitiva é uma ação guiada, pois percepção e ação são inseparáveis nos processos cognitivos
e evoluem juntos sob fluxos energéticos e informacionais. Este universo da humanescência
impulsiona o aparecimento de novas configurações estruturais que continuamente emergem
nos sistemas vivos que compõem o processo formativo. São as mudanças estruturais que
ocorrem sem perda de organização viva.
A possibilidade de novos horizontes na formação para o cuidado em saúde/
enfermagem é sempre reafirmado. A experiência vivenciada no curso revelou a existência de
caminhos que levam a um currículo e a uma atitude transdisciplinar. Foi possível transitar em
diferentes territórios do conhecimento, aprendendo a conhecer, a fazer, a ser e a conviver, ou
seja, envolvendo toda a corporeidade nos acoplamentos com o entorno, capacitando os
discentes para um cuidado que visa à autonomia do sujeito.
A formação humana autopoiética do educador é, portanto, uma questão fundamental
para o reencantar da educação, visto que a existência desse espaço viabiliza a ecologia dos
saberes, o sentipensar: o fluir de novos fundamentos para iluminar as práticas educativas.
Complexidade e transdisciplinaridade caminham juntas pelas trilhas da corporeidade.
Assim, chego ao término dessa outra viagem, agora epistemológica e transdisciplinar.
Sei que todo momento de despedida é também um momento de emoção, de sensibilidade, de
tristeza, mas não quero que fiquem tristes amigos leitores. Desejo que possam viver as
emoções que me emocionaram durante todo este percurso, que possam se sensibilizar como
me sensibilizei ao vivenciar uma nova forma de ensinar a cuidar, que acreditem nas
possibilidades dos sonhos, como eu acreditei!
Esta viagem é a narrativa da transformação de um sonho em realidade. Um sonho que
foi gerado por mim, com a ajuda das minhas mentoras intelectuais, há quatro anos, e que hoje
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é uma realidade vivida por essa Borboleta encantada com a vida, com a enfermagem, com a
educação e com a pesquisa.
Obrigada, amigos leitores, por terem tido a paciência de ler todo meu relato, e por
terem indiretamente contribuído para a realização deste sonho. Não chorem, apenas abram
seus corações!

5.2 A DESPEDIDA: PARTINDO MEU CORAÇÃO
 Cenário Dialógico Transdisciplinar
Assim, chego ao término desta viagem, sei que outras virão, nada é definitivo, e,
portanto, acabado. Os sonhos permanecem e as incertezas também, o que me motiva cada vez
mais a buscá-los. Este trajeto será inesquecível, porque foi vivido sem medo de assumir a
emoção, pois é com ela que o sistema nervoso manda informação para a memória, e é a partir
dela que se continua nos caminhos das descobertas.
Ah! Eu vou chorar... A culpa é tua - disse-me o Príncipe e ainda acrecentou: - Eu não
queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse... Mas tu vais chorar?
Eu vou meu Príncipe! - Chegava o momento da despedida. O Pequeno Príncipe
precisava retornar ao seu pequeno planeta. Lá estava sua florzinha precisando de cuidados. Eu
entendia a sua preocupação. Quando se cativa alguém, se envolve, se compromete, cuida. E
ele era o cuidador daquela rosa vaidosa! Calei-me. E ele se calou também porque estava
chorando. Sentou-se, porque tinha medo. Disse:

-Tu sabes... minha flor... Eu sou responsável por ela! Ela é tão frágil! Tão ingênua!
Tem quatro espinhos de nada para defendê-la do mundo. Continue a cuidar de suas
Borboletas, a promover metamorfoses, a cativar flores, a cultivar alegria. A criar e
embelezar esse mundo mágico que é o Universo Encantado da Humanopoiese
Docente. Esse Universo precisa de Borboletas para polinizar as flores, para
viabilizar o encontro do yin e yang, para dar cor e beleza ao Universo.

Eu me sentei também, pois não podia mais ficar de pé. Estava chorando. Ele se foi,
mas os ensinamentos ficaram. Aprendi muito com aquele Príncipe. Nunca o esquecerei! Meu
coração se expandiu para recebê-lo e agora se recolhia com sua ida. Estava de coração
partido, mas feliz, pois havia possibilitado ao Pequeno Príncipe um mundo de gente grande
que brinca, cria, ama, cuida e chora!
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ANEXO 1 - NASCEMOS PARA DESCOBRIR

OBJETIVO
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Deeessscccooobbbrrriiirrr ooosss rrreeecccuuurrrsssooosss dddooosss ssseeennntttiiidddooosss dddeee nnnooossssssooo
cccooorrrpppooo,,, pppaaarrraaa eeennnrrraaaiiizzzaaarrrm
m
m
mooosss nnnuuum
m “““aaaqqquuuiii eee aaagggooorrraaa””” qqquuueee nnnooosss
dddiiizzz rrreeessspppeeeiiitttooo dddiiirrreeetttaaam
m
meeennnttteee...
E
C
F
C
O
E
P
E
FIIIC
CO
OSSS:::
ESSSP
PE
EC
CÍÍÍF
aaa))) C
o
n
d
u
z
i
r
n
C
Coonndduuzziirr--nnooosss ààà tomada de consciência da extensão
do nosso potencial sensorial de que dispomos para
entrar em interação com o mundo exterior;
b)
Avaliar
nossas
próprias
representações,
conhecimentos, necessidades de informação e
significação;
c) Esboçar uma mudança de perspectiva e uma
ampliação do nosso quadro conceitual relativo à área
abordada na sequência, em particular à percepção.

ATIVIDADE VIVENCIAL

1ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação
aos cinco sentidos (Individuação).
2ª Etapa: Inventário dos hábitos - Como se efetiva a
gestão de nossas capacidades sensoriais.
3ª Etapa: Roda de conversa - Dissonância cognitiva
3ª Etapa: DVD Entrevista com Boris Cyrulnik
(Psiquiatra, neurologista, etólogo, autor de vários
livros, dentre eles: sob o signo do afeto; falar de amor
à beira do abismo).
4ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua própria
prática profissional referente ao uso dos sentidos pelo
corpo.
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EESSPPEEC
CÍÍFFIIC
CO
OSS::
 C
Coon
nddu
uzziirr--n
nooss àà tomada de consciência da extensão do nosso
potencial sensorial de que dispomos para entrar em interação
com o mundo exterior;
 Avaliar nossas próprias representações, conhecimentos,
necessidades de informação e significação;
 Esboçar uma mudança de perspectiva e uma ampliação do
nosso quadro conceitual relativo à área abordada na
sequência, em particular, à percepção.
Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação aos cinco sentidos
(Individuação).
2ª Etapa: Inventário dos hábitos - Como se efetiva a gestão de nossas
capacidades sensoriais
3ª Etapa: Roda de conversa - Dissonância cognitiva.
3ª Etapa: DVD Entrevista com Boris Cyrulnik (Psiquiatra, neurologista,
etólogo, autor de vários livros, dentre eles: sob o signo do afeto; falar de amor
à beira do abismo).
4ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua própria prática profissional
referente ao uso dos sentidos pelo corpo.

Boa viagem!
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A - Descreva com detalhes o contexto do universo (sala) o qual você explorou:
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B – Quais sentidos você utilizou na exploração do Universo da sala?
C - Reflita sobre seus hábitos, suas preferências (que sentido utiliza mais), suas representações
e o que poderia melhorar para utilização dos seus cinco sentidos, pense como desenvolver
aqueles que são raramente solicitados.
D - Tome uma decisão em relação à sua própria prática profissional referente ao uso da sua
capacidade sensorial:
Qual?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quais meios utilizará para por em prática sua decisão?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quais fatores te farão reconhecer que atingiu seu objetivo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________

Boa viagem!
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ANEXO 2 - NASCEMOS PARA RECONHECER AS LEIS DA VIDA
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OSSS:::
aaa))) C
C
Cooonnnddduuuzzziiirrr---nnnooosss ààà tomada de consciência da
importância de se reconhecer as características do
contexto no qual vivemos;
b)Identificar nossa condição de seres humanos,
viventes de uma realidade complexa, diversa,
inesperada;
c) Esboçar uma mudança de perspectiva de um
alargamento do nosso potencial cósmico (microcosmo
e do macrocosmo);
d) Identificar as Leis que regem o ser vivo e o contexto
no qual a vida surgiu, em particular a complexidade, a
heterogeneidade, a evolução, os ritmos;
e) Perceber que nós somos a alternância entre nosso
potencial e sua atualização (concretização).

ATIVIDADE VIVENCIAL
1ª Etapa: Experiencialidade Vivencial do Eu e o
Cosmo (Vivência da bolha luminosa flutuante).
2ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação às
Leis da Natureza (Individuação). Representação
simbólica lúdica (desenho).
3ª Etapa: Inventário dos hábitos - Como se efetiva a
nossa relação com a vida!
4ª Etapa: Roda de conversa (Dissonância cognitiva)“O ser Humano no espaço quântico (energia
proporcional à sua frequência, ou vibração)”.
5ª Etapa: DVD Entrevista com Basarab Nicolescu
(Físico quântico e membro do CNRS - Centro
Nacional de Pesquisas Científicas de Paris ), autor de:
A ciência, o sentido e a evolução-ensaio sobre Jakob
Boehme; Nós, a partícula e o mundo; e O manisfeto da
transdisciplinaridade.
6ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua prática
pessoal e profissional enquanto Ser humano complexo
e planetário (Sapiens, demens, ludens, luminus,
poéticus...).
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 C
Coon
nddu
uzziirr--n
nooss àà tomada de consciência da importância de se
reconhecer as características do contexto no qual vivemos.
 Identificar nossa condição de seres humanos, viventes de
uma realidade complexa, diversa, inesperada;
 Esboçar uma mudança de perspectiva de um alargamento
do nosso potencial cósmico (microcosmo e do macrocosmo);
 Identificar as Leis que regem o ser vivo e o contexto no qual
a vida surgiu, em particular a complexidade, a
heterogeneidade, a evolução, os ritmos;
 Perceber que nós somos a alternância entre nosso potencial e
sua atualização (concretização).

Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Experiencialidade Vivencial do Eu e o Cosmo (Vivência da bolha luminosa
flutuante).
2ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação às Leis da Natureza
(Individuação). Representação simbólica lúdica (desenho).
3ª Etapa: Inventário dos hábitos - Como se efetiva a nossa relação com a vida.
4ª Etapa: Roda de conversa (Dissonância cognitiva) - “O ser Humano no espaço
quântico (energia proporcional à sua frequência, ou vibração)”.
5ª Etapa: DVD Entrevista com Basarab Nicolescu (Físico quântico e membro do
CNRS - Centro Nacional de Pesquisas Científicas de Paris ), autor de: A ciência, o
sentido e a evolução-ensaio sobre Jakob Boehme; Nós, a partícula e o mundo; e O
manisfeto da transdisciplinaridade.
6ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua prática pessoal e profissional
enquanto Ser humano complexo e planetário (Sapiens, demens, ludens, luminus,
poéticus...).

Boa viagem!
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A – Considerando a sua condição de Ser Vivente no espaço da natureza, diante da
experiencialidade vivencial, represente (simbolicamente) como está sendo sua relação consigo
mesmo e com o Planeta Terra.

.
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B – Você conseguiu se perceber na condição de Humano habitante da Terra? Sentir que sua
energia pessoal afeta seu lugar e o planeta? Identificar o terceiro incluído?

C – Reflita sobre sua relação consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Quais ações
está desenvolvendo para preservar sua qualidade de vida?

D – Defina suas responsabilidades enquanto Ser Cósmico (Humano) com as condições
saudáveis de vida no planeta. Tome uma decisão em relação à sua prática pessoal e
profissional referente à sua responsabilidade consigo mesmo e com o planeta terra.
Qual?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
Quais meios utilizará para por em prática sua decisão?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Quais fatores te farão reconhecer que atingiu seu objetivo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________

Boa viagem!
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ANEXOS 3 - NASCEMOS PARA ORGANIZAR
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E
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FIIIC
CO
OSSS:::
ESSSP
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aaa))) C
C
Cooonnnddduuuzzziiirrr---nnnooosss ààà tomada de consciência de se
reconhecer como seres autopoiético;
b) Refletir sobre como funcionamos;
c) Analisar, enquanto humanos, nosso desejo de dar
sentido aquilo que nos cerca;
d) Identificar os rótulos de nossas percepções;
e) Refletir sobre como o nosso desejo e a nossa
capacidade de conhecer evoluíram;
f) Analisar qual a natureza e o papel da nossa
memória;
g) Discutir qual o segredo do nosso cérebro.

ATIVIDADE VIVENCIAL
1ª Etapa: Experiencialidade Vivencial do Eu
autopoiético
(Vivência
das
etiquetas
humanopoiéticas).
2ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação a
como me classifico (Individuação). Representação
simbólica lúdica (desenho).
3ª Etapa: Inventário dos hábitos - Prática cotidiana: a
iniciativa, a abertura do espírito, a cooperação, a
flexibilidade, a autonomia, o questionamento;
4ª Etapa: Roda de conversa (Dissonância cognitiva) “O Ciclo de acoplamento sensório-motor”.
5ª Etapa: DVD Entrevista com Francisco Varela.
Biólogo, Ciências da cognição autor de importantes
livros (Árvore do conhecimento; Convite às Ciências
cognitivas; A inscrição corporal do espírito, em
colaboração; Mente corpórea).
6ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua prática
pessoal e profissional enquanto Ser humano
Humanopoiético (Capaz de autofazer-se enquanto
humano /Humanescer-se).
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EESSPPEEC
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OSS::
 C
Coon
nddu
uzziirr--n
nooss àà tomada de consciência de se reconhecer como
seres autopoiético;
 Refletir sobre como funcionamos;
 Analisar, enquanto humanos, nosso desejo de dar sentido
àquilo que nos cerca;
 Identificar os rótulos de nossas percepções;
 Refletir sobre como o nosso desejo e a nossa capacidade de
conhecer evoluíram;
 Analisar qual a natureza e o papel da nossa memória;
 Discutir qual o segredo do nosso cérebro.
Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Experiencialidade Vivencial do Eu autopoiético (Vivência das etiquetas
humanopoiéticas).
2ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação a como me classifico
(Individuação). Representação simbólica lúdica (desenho).
3ª Etapa: Inventário dos hábitos - Prática cotidiana: a iniciativa, a abertura do
espírito, a cooperação, a flexibilidade, a autonomia, o questionamento.
4ª Etapa: Roda de conversa (Dissonância cognitiva) - “O Ciclo de acoplamento
sensório-motor”.
5ª Etapa: DVD Entrevista com Francisco Varela. Biólogo, Ciências da cognição autor
de importantes livros (Árvore do conhecimento; Convite às Ciências cognitivas; A
inscrição corporal do espírito, em colaboração; Mente corpórea).
6ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua prática pessoal e profissional
enquanto Ser humano Humanopoiético (Capaz de se autofazer-se enquanto humano
/Humanescer-se).

Boa viagem!
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A – Considerando a sua condição biológica da espécie “homo sapiens” com capacidade de
percepção, visão, memória e imaginação, a partir da experiencialidade vivida, como você se
classifica? SOU UM (A)...
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B – Resgatando a Imaginação do vivido (experiência vivencial), tente representar como se
comportou seu corpo considerando o funcionamento do seu sistema sensório-motor
(neuronal) quando memorizou sua história de vida. Como funcionamos? De onde advém o
desejo de darmos sentido às coisas que nos cerca? Qual a natureza e o papel da nossa
memória? Qual o segredo do nosso cérebro?
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C - Reflita sobre sua capacidade de organizar, conectar, associar, selecionar e classificar.
Como está na prática cotidiana a iniciativa, a abertura do espírito, a cooperação, a
flexibilidade, a autonomia, o questionamento?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D - Defina suas responsabilidades enquanto Ser autopoiético (capaz de modificar-se a partir da
plasticidade/acoplamento).
Qual?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vivencia ou vivenciou alguma cilada? Quais meios utilizará para evitar essas ciladas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quais fatores te farão reconhecer que atingiu seu objetivo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________

Boa viagem!
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ANEXO 4 - NASCEMOS PARA CRIAR SENTIDO
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m
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e
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CÍÍÍF
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aaa))) C
C
Cooonnnddduuuzzziiirrr---nnnooosss ààà tomada de consciência da
importância de fundamentar os atos de
aprendizagem;
b) Identificar na nossa biografia momentos
significativos de aprendizagem, (autonomia);
c) Refletir sobre o que dá sentido à nossa vida;
d) Identificar armadilhas nas quais nossas energias
frequentemente se perdem;
e) Identificar nossos pré-conceitos;
f) Descobrir o motor da nossa lógica de
conhecimento;
g) Discutir com base no nosso funcionamento
biológico os conceitos de Seletividade e
Emergência; sentido e significação.

ATIVIDADE VIVENCIAL
1ª Etapa: Experiencialidade Vivencial do Eu Existencial
autobiografico (Vivência projetiva com massa de
modelar).
2ª Etapa: Inventário biográfico em relação ao que dá
sentido e significado a minha vida (Individuação).
Representação simbólica lúdica (Modelagem).
3ª
Etapa:
Inventário
dos
hábitos
–
Conhecimento/Autonomia: autoestruturar-se/ construirse/ criar sentido/ancorar-se.
4ª Etapa: Roda de conversa (Dissonância cognitiva) “Como emerge meus sentidos e significados”.
Seletividade e emergência; sentido e significação.
5ª Etapa: DVD Entrevista com Francisco Varela.
Biólogo, Ciências da cognição autor de importantes
livros (Árvore do conhecimento; Convite às Ciências
cognitivas; A inscrição corporal do espírito, em
colaboração; Mente corpórea).
6ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua prática
pessoal e profissional enquanto Ser autônomo (Capaz de
se autoestruturar). Identificar suas âncoras.
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C
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nddu
uzziirr--n
nooss àà tomada de consciência da importância de
fundamentar os atos de aprendizagem;
Identificar na nossa biografia momentos significativos de
aprendizagem, (autonomia);
Refletir sobre o que dá sentido à nossa vida;
Identificar
armadilhas
nas
quais
nossas
energias
frequentemente se perdem;
Identificar nossos pré-conceitos;
Descobrir o motor da nossa lógica de conhecimento;
Discutir com base no nosso funcionamento biológico os
conceitos de Seletividade e Emergência; sentido e significação.

Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Experiencialidade Vivencial do Eu Existencial autobiografico (Vivência
projetiva com massa de modelar).
2ª Etapa: Inventário biográfico em relação ao que dá sentido e significado a minha
vida (Individuação). Representação simbólica lúdica (Modelagem).
3ª Etapa: Inventário dos hábitos – Conhecimento/Autonomia: autoestruturar-se/
construir-se/ criar sentido/ ancorar-se.
4ª Etapa: Roda de conversa (Dissonância cognitiva) - “Como emerge meus sentidos
e significados”. Seletividade e emergência; sentido e significação.
5ª Etapa: DVD Entrevista com Francisco Varela. Biólogo, Ciências da cognição autor
de importantes livros (Árvore do conhecimento; Convite às Ciências cognitivas; A
inscrição corporal do espírito, em colaboração; Mente corpórea).
6ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua prática pessoal e profissional
enquanto Ser autônomo (capaz de se autoestruturar). Identificar suas âncoras.
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B – Resgatando seu cenário (técnica projetiva da experiência vivencial): descreva que
momentos foram mais significativos para a formação da sua autonomia? Quais fatores
contribuíram para sua estruturação e criação de si? Quem (ou “o quê”) foram (ou “são”) suas
âncoras?
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Fatores que dão sentido ao seu processo de aprendizagem?






O que lhe desestrutura como pessoa e profissional?





Defina suas responsabilidades enquanto Ser Autônomo (capaz de se autoestruturar,
construír-se, criar sentido, ancorar). Quais?





Considerando as ciladas que lhe desestruturam? Que meios utilizará para evitar essas ciladas?

Que fatores te farão reconhecer que atingiu seu objetivo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________

Boa viagem!
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ANEXO 5 - NASCEMOS PARA ESCOLHER

OBJETIVO
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aaa))) C
C
Cooonnnddduuuzzziiirrr---nnnooosss ààà tomada de consciência sobre o
nosso potencial de escolha;
b) Identificar os tipos de aprendizagens, processos de
aprendizagens, situações de aprendizagens e
potencialidades cerebrais;
c) Auto-reconhecer-se como ser imperfeito, passível de
erros, responsável pela nossa história;
d) A partir do SER, do FAZER e do TER, deixar
surgir o engajamento e nascer a determinação.

ATIVIDADE VIVENCIAL
1ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação a
quem sou, o que faço e o que tenho (Individuação Atividade IOGA).
2ª Etapa: Inventário dos hábitos – Como me vejo;
como os outros me veem; como desenvolvo minhas
potencialidades de escolhas para as minhas decisões e
engajamento.
3ª Etapa: Roda de conversa - Dissonância cognitiva.
3ª Etapa: DVD Entrevista com André Peretti Psicopedagogo, tradutor e comendador de Car Rogers,
autor de numerosas obras de pedagogia, dentre elas:
Controvérsias em educação e Organizar as funções; e
Dr Albert Jacquard - Geneticista, matemático, autor
de: Elogio da diferença; Eu e os outros e inventar o
homem.
4ª Etapa: Tomar uma decisão, enquanto ser
existencial, em relação a suas escolhas para o
engajamento no seu projeto pessoal e educativo.
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nooss àà tomada de consciência sobre o nosso
potencial de escolha;
 Identificar os tipos de aprendizagens, processos de
aprendizagens, situações de aprendizagens e potencialidades
cerebrais;
 Auto-reconhecer-se como ser imperfeito, passível de erros,
responsável pela nossa história
 A partir do SER, do FAZER e do TER deixar surgir o
engajamento e nascer a determinação.
Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Inventário dos conhecimentos em relação a quem sou, o que faço, e
o que tenho (Individuação- Atividade IOGA);
2ª Etapa: Inventário dos hábitos – Como me vejo; como os outros me veem;
como desenvolvo minhas potencialidades de escolhas para as minhas
decisões e engajamento;
3ª Etapa: Roda de conversa - Dissonância cognitiva;
3ª Etapa: DVD Entrevista com André Peretti - Psicopedagogo, tradutor e
comendador de Carl Rogers, autor de numerosas obras de pedagogia, dentre
elas: Controvérsias em educação; e Organizar as funções e Dr Albert
Jacquard - Geneticista, matemático, autor de: Elogio da diferença; Eu e os
outros; e Inventar o homem;
4ª Etapa: Tomar uma decisão, enquanto ser existencial, em relação a suas
escolhas para o engajamento no seu projeto pessoal e educativo.

Boa viagem!
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A - Represente através de uma imagem ou metáfora COMO VOCÊ SE VÊ (sua autoimagem).
Use a técnica de colagem.
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B – Baseada na experiência existencial da IOGA, comente: Você É o que gostaria de SER?

C - Com a pessoa que você escolheu, responda: Que imagem o outro tem de você? O que
pensa que você É?

D – Responda individualmente: O que você gostaria que o outro pensasse de você?
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E – Considerando os seguintes aspectos humanos
 Tipos de aprendizagem: Sensório-motor, conceitual, verbal etc. + combinatória;
 Processos de aprendizagens: por observação, imitação, repetição, associação,
referência a uma teoria, experiência (ensaio e erro), reflexão (dedução, indução),
apropriação (enraizamento em seus sistemas de valores, de referências de
conhecimento) de maturação (pela ação do tempo) pelo acaso;
 Situações de aprendizagens: isolamento, à distância, por procuração, em grupo, com
um mestre (guia e avaliador), em autonomia (auto-regulação e auto-avaliação), em
semi-autonomia, em alternância;
 Potencialidades cerebrais: abstrair, realizar (se),adaptar, antecipar, aprender, reunir,
tornar (se) autônomo, categorizar, mudar, escolher, comunicar, decidir-se, desenvolver,
expressar-se, evoluir, imaginar, gerir (o inesperado, o desconhecido), inovar, integrase, interagir, interpretar, memorizar, fazer funcionar, organizar, relacionar, passar à
ação, perceber, questionar (se), buscar o equilíbrio, selecionar, estruturar.
Pautado nas suas escolhas, nos erros da sua vida e no seu potencial humano, expresse: O
QUE VOCÊ PODERÁ VIR A SER como PESSOA e como EDUCADOR!

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________

Boa viagem!
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ANEXO 6 - NASCEMOS PARA INOVAR

OBJETIVO
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m
mooosss;;;
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ATIVIDADE VIVENCIAL
1ª Etapa: Inventário dos saberes corporalizados na sua
prática educativa
(Individuação - Atividade
visualização imaginativa);
2ª Etapa: Inventário dos hábitos e condições que
favorecem o ato criador – Como saber inovar;
3ª Etapa: Roda de conversa - Dissonância cognitiva;
3ª Etapa: DVD Entrevista com Jean-Didier Vicent,
neuroendocrinologista, autor de vários livros: Biologia
das paixões, Casa nova ou contágio do prazer,
Divertimento, Aquele que quase falava; e Georges
Brunon, pintor, autor de: O gesto criador, A arte de
ser vivo, As forjas de Hefesto, Saber criar e saber
diferenciar;
4ª Etapa: Tomar uma decisão, enquanto sujeito
existencial criativo, definir como utilizará a capacidade
de inovar no processo educativo transdisciplinar.
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Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Inventário dos saberes corporalizados na sua prática educativa
(Individuação - Atividade visualização imaginativa);
2ª Etapa: Inventário dos hábitos e condições que favorecem o ato criador –
Como saber inovar;
3ª Etapa: Roda de conversa - Dissonância cognitiva;
3ª Etapa: DVD Entrevista com Jean-Didier Vicent, neuroendocrinologista,
autor de vários livros: Biologia das paixões, Casa nova ou contágio do prazer,
Divertimento, Aquele que quase falava; e Georges Brunon, pintor, autor de: O
gesto criador, A arte de ser vivo, As forjas de Hefesto, Saber criar e saber
diferenciar;
4ª Etapa: Tomar uma decisão, enquanto sujeito existencial criativo, definir
como utilizará a capacidade de inovar no processo educativo transdisciplinar.

Boa viagem!
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A – A partir da visualização imaginativa, registre que saberes foram corporalizados por
você em 2008.

.
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B – Baseada na experiência existencial da visualização imaginativa, identifique que condições
favorecem a sua capacidade de inovação como educador?

C: Resgatando seu arquivo memorial-sensorial, identifique no decorrer do Ateliê de
formação humana autopoiética que vivência (s) foi (foram) mais significativa (s) para você e
para sua atuação como educador transdisciplinar:
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D - Considerando as potencialidades do nosso cérebro: conectividade, seletividade, flexibilidade,
complementaridade, rítmo, e a condição humana auto-organizativa de corporalizar o que
aprendemos, comente para você o que é SER UM EDUCADOR TRANSDISCIPLINAR:

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________
Boa viagem!
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ANEXO 7 - NASCEMOS PARA TROCAR
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E
E
P
E
C
F
C
O
ESSSP
PE
EC
CÍÍÍF
FIIIC
CO
OSSS:::
aaa))) C
o
n
d
u
z
i
r
C
o
n
d
u
z
i
r
Conduzir-nnnooosss ààà tomada de consciência das
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(((rrreeeeeennncccaaannntttaaarrr---ssseee)));;;
b) Avaliar nossas próprias representações quanto ao
ato de trocar, interagir, entrar em reciprocidade,
educar;
c) Identificar as estratégias para que o ato de aprender
seja reconhecido na sua totalidade (o reencantamento
da educação);
d) Expor nossas estratégias, mudança na perspectiva
de uma autonomia sobre o saber comunicar, saber
avaliar, saber encantar.

ATIVIDADE VIVENCIAL
1ª Etapa: Experiencialidade existencial: Inventário
dos conhecimentos em relação a nossas representações
e concepções de troca e de encantamento acoplamentos estruturais (Individuação) - vivência das
pedrinhas.
2ª
Etapa:
Experiencialidade
Imaginativa
emocional: Inventário dos hábitos - Como se efetiva
minha comunicação com o outro e comigo mesmo acoplamentos estruturais (Representação simbólica técnica projetiva).
3ª Etapa: Roda de Letramento (artigo: reencantar a
educação a partir de novos paradigmas da ciência Moraes, 204) - Dissonância cognitiva.
3ª Etapa: DVD Entrevista com Bertrand Schwartz
(Pesquisador das Ciências da Educação, Autor de
L´éducacion demain (a educação do amanhã)
Moderniser sans exclure (Modernizar sem excluir)
dentre outros.
4ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua
transformação para uma relação de prazer e alegria na
troca dos saberes – (trazer).

232

ATELIÊ DE FORMAÇÃO HUMANA AUTOPOIÉTICA
28/03/2009

7

N
Na
asscceem
mooss p
pa
arra
aA
Ap
prreen
nd
deerr
N
Na
asscceem
mooss p
pa
arra
aT
Trroocca
arr

O
OB
BJJEETTIIVVO
nttiiffiiccaarr ooss rreeccu
urrssooss ppaarraa ttrrooccaa ddiiaallóóggiiccaa sseem
m
OG
GEER
RA
ALL:: IIddeen
ffrroon
ntteeiirraass ssoobbrree oo aattoo ddee aapprreen
nddeerr ee een
nssiin
na
arr ((oo rreeeen
ncca
an
ntta
arr d
da
a

eed
du
ucca
aççã
ãoo))..
-

EESSPPEEC
CÍÍFFIIC
CO
OSS::
C
o
n
d
 Condu
uzziirr--n
nooss àà tomada de consciência das potencialidades
ppaarraa aapprreen
nv
veen
nttaarr--ssee ((rreeeen
nccaan
nttaarr--ssee));;
nddeerr aa iin
 Avaliar nossas próprias representações quanto ao ato de
trocar, interagir, entrar em reciprocidade, educar;
 Identificar as estratégias para que o ato de aprender seja
reconhecido na sua totalidade (o reencantamento da
educação);
 Expor nossas estratégias mudança na perspectiva

de uma autonomia sobre o saber comunicar, saber
avaliar, saber encantar.

Sequência de Atividades:
1ª Etapa: Experiencialidade existencial: Inventário dos conhecimentos em relação a
nossas representações e concepções de troca e de encantamento - acoplamentos
estruturais (Individuação)-vivência das pedrinhas
2ª Etapa: Experiencialidade Imaginativa emocional: Inventário dos hábitos - Como
se efetiva minha comunicação com o outro e comigo mesmo-acoplamentos estruturais
(Representação simbólica - técnica projetiva)
3ª Etapa: Roda de Letramento (artigo: reencantar a educação a partir de novos
paradigmas da ciência- Moraes, 2004)- Dissonância cognitiva.
3ª Etapa: DVD Entrevista com Bertrand Schwartz (Pesquisador das Ciências da
Educação, Autor de L´éducacion demain (a educação do amanhã) Moderniser sans
exclure (Modernizar sem excluir) dentre outros.
4ª Etapa: Tomar uma decisão em relação à sua transformação para uma relação de
prazer e alegria na troca dos saberes (trazer).

Boa viagem!
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A – Representação simbólica - “Onde está à alegria, o prazer e a magia nas trocas –
interações - durante o ato de educar e de aprender”?
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B – Baseada na experiencialidade existencial das pedrinhas: Como se sentiu ao ter que dar
ao outro o universo que era seu? E receber do outro o universo que era dele?

C – Como reduzir a distância entre você e seus discentes? De que forma pretende fazer
convergir o olhar? Como entrar na singularidade do outro? COMO PROMOVER O
REENCANTAMENTO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM?

Autorizo o uso deste material para produção científica, preservando o
sigilo da minha identidade:
____________________________________________________________________

Boa viagem!
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ANEXO 8 - DVDs DE ENTREVISTA UTILIZADOS DURANTE OS ATELIÊS

Boris Cyrulnik (Psiquiatra, neurologista, etólogo, autor de vários livros);

Basarab Nicolescu (Físico quântico e membro do CNRS - Centro Nacional de Pesquisas
Científicas de Paris, autor de vários livros e do manifesto da transdisciplinaridade);

Francisco Varela (Biólogo, cientista da cognição, autor de variados livros e autor, junto com
Humberto Maturana, da teoria da auto-organização dos seres vivos);

André de Peretti, (psicopedagogo, tradutor e comentador de Carl Rogers, autor de numerosas
obras de pedagogia);

Albert Jacquard (geneticista, matemático, autor de vários livros na área da constituição do
ser vivo);

Jean-Didier Vincent (neuroendocrinologista, pesquisador e autor de importantes obras na
área da neuroendocrinologia do humano e sua implacabilidade no campo da cognição);

Georges Brunon (pintor e autor de vários livros no campo da arte, da estética e da criação);

Edgar Morin (Formado em geografia, história e Direito, migrou para filosofia, sociologia e
epistemologia. Escreveu mais de meia centena de livros e artigos);

John Pierrakos (desenvolveu o conceito de energética da essência, fundou com Alexander
Lowen a Bioenergética, autor de vários livros na área), dentre outros.

