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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como propósito analisar uma proposta formativa que pretende se 

estruturar de acordo com a concepção dos quatro cuidados: autocuidado; altercuidado; 

ecocuidado; e transcuidado. Nossa pesquisa investigou se os educandos que passaram por tal 

proposta se apropriaram dos princípios de cuidado. Através de um questionário quantitativo, 

buscamos comparar educandos ingressantes e educandos concluintes, visando identificar se os 

últimos apresentavam evidências de desenvolvimento em relação aos quatro cuidados citados. 

Por meio de uma entrevista qualitativa, também colhemos dados relacionados à percepção do 

educador sobre a proposta formativa e seus impactos. Nosso instrumento para a coleta de 

dados quantitativos foi viabilizado através de uma plataforma digital e contou com a 

participação de 557 educandos considerando grupo experimental e controle. Para a análise 

estatística, utilizamos o programa “R” na versão 0.97.551. Para a análise qualitativa, 

entrevistamos dois educadores que atuam na comunidade educativa analisada. O referencial 

teórico teve por base os ideais de formação humana contidos nos conceitos da educação 

interdimensional e o conceito da ética biofílica desdobrada em quatro cuidados fundamentais 

para o encontro do ser humano consigo mesmo, com os outros, com o meio e com as fontes 

de significado e sentido da existência humana. Na análise quantitativa, não identificamos um 

crescimento significativo no nível de cuidado dos educandos que passaram pelo processo 

formativo referido. Apesar de não conseguirmos comprovar um desenvolvimento através do 

instrumento quantitativo, que talvez mereça ser aprimorado para captar tal informação, foi 

possível perceber que os educadores reconhecem algum tipo de desenvolvimento dos 

educandos em relação aos princípios dos quatro cuidados. A investigação realizada nos 

permite sugerir, mesmo que minimamente, que a inclusão dos quatro cuidados nas estratégias 

pedagógicas pode gerar impacto positivo em relação à formação humana do educando. 

 

Palavras-chave: Educação Interdimensional. Formação Humana. Ética Biofílica. Cuidado. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis had the purpose analyze a formative proposal that intend to be structured 

according to the design of the four cares: Self Care, Altercuidado, Ecocuidado and 

Transcuidado. Our research investigated if the Students who passed for this proposal have 

appropriated of the care‟s principles. Through a quantitative questionnaire, we try to compare 

trainee‟s students and graduated students in order to identify if the lasts ones showed evidence 

of development in the four care cited. Using a qualitative interview, we also collected 

information about the Teacher‟s perception about a formative proposal and their impacts.  Our 

Collect instrument about the quantitative information was achievable through a digital 

platform, with the participation of 557 students considering experimental group and control. 

For statistical analysis, we use a version 0.97.551 from the “R” program. For the qualitative 

analysis, we interviewed 2 Teachers that working in an educational community analyzed. The 

theoretical reference was based on the ideals of human formation contained in the concepts of 

interdimensional education and the concept of ethics biophilic unfolded into four basic care 

for the human find themselves, the others,  the environmental and the sources of meaning and 

meaning of human existence. In quantitative analysis, we did not identify a significant growth 

in the level of care of students that passed in this process. Although we didn‟t prove a 

development with the quantitative instrument, that perhaps deserves to be enhanced to capture 

such information, it was revealed that educators recognize some kind of development in the 

students using the principles of the four cares. The research allows us to suggest, even 

minimal, that the inclusion of the four cares in teaching strategies can generate positive 

impact in relation to human education of the student. 

 

Keywords: Interdimensional education, Human Formation, Ethics Biophilic, Caution. 
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INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa investigou um fenômeno formativo e seus impactos no desenvolvimento da 

comunidade educativa envolvida nesse processo de formação. Queríamos analisar se o 

programa formativo desenvolvido na Escola Técnica Estadual Cícero Dias (ETECD), unidade 

escolar do Núcleo Avançado em Educação (NAVE)
1
 em Recife, o qual pretende se estruturar 

de acordo com a concepção dos quatro cuidados
2
 (que serão tratados adiante), promove a 

apropriação de tais princípios pelos seus educandos. Também foi foco dessa pesquisa, ouvir o 

educador e colher informações acerca da sua percepção sobre esse trabalho.  

Partindo da minha atuação como coordenador de pesquisa educacional do NAVE, 

observei que a discussão e as práticas desenvolvidas em torno dos conceitos de Antonio 

Carlos Gomes da Costa sobre os quatro cuidados – autocuidado, altercuidado, ecocuidado e 

transcuidado – podem gerar transformações nos comportamentos, atitudes, posturas e valores 

dentro de uma comunidade educativa. Dentre variadas experiências e ideias desenvolvidas 

nessa iniciativa, percebi o impacto que o tema do cuidado pode exercer quando inserido na 

rotina da escola, através de estratégias de ensino que viabilizem a vivência e a reflexão sobre 

a importância do ato de cuidar de si, do outro, do meio e das fontes de significado da 

existência humana.  

Para delimitar o problema de pesquisa, apresentamos a questão que orientou a nossa 

investigação, a saber: A prática formativa do NAVE, que procurou se fundamentar nos 

princípios dos quatro cuidados, impactou ou não a apropriação dos educandos a respeito 

desses quatro cuidados? Considerando que os princípios dos quatro cuidados são a base da 

visão de educação para valores contida na educação interdimensional
3
 e supondo que o 

itinerário formativo do NAVE é estruturado a partir desses princípios, queríamos observar se 

essa proposta pedagógica exerceu alguma influência nos modos de ver, sentir, entender e agir 

dos educandos. Em relação a uma educação para valores, Costa (2008) se preocupa em sua 

pedagogia com a vivência do educando, pois, a partir da experiência vivencial, o mesmo pode 

                                                 
1
 O NAVE é uma iniciativa do Instituto Oi Futuro em parceria com as Secretaria de Educação de Pernambuco e 

Rio de Janeiro. Sua missão central está focada na pesquisa e disseminação de novas tecnologias educacionais, 

alinhadas com a proposta pedagógica da educação interdimensional e o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação. Essa pesquisa focou sua investigação na unidade do NAVE-PE. No capítulo 2 dessa dissertação, 

apresentaremos detalhadamente os objetivos, e o funcionamento do programa.  
2
 Antonio Carlos Gomes da Costa propõe que o planejamento de ações pedagógicas considerem quatro cuidados 

fundamentais para a formação humana: o cuidado consigo mesmo (autocuidado); o cuidado com os outros 

(altercuidado); com o meio em que vivemos (ecocuidado); e com as fontes de significado e sentido da existência 

humana (transcuidado).  
3
 Educação Interdimensional é uma proposta pedagógica criada por Costa, com foco em formação humana. 

Vamos apresentar detalhadamente as bases sustentadoras dessa proposta no item 1.1 dessa pesquisa. 
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identificar e incorporar um “repertório de valores” para sua vida. O resultado dessa estratégia 

pedagógica se apresentará nas atitudes básicas dos educandos em relação à vida. Portanto, 

nossas perguntas foram nessa direção, visando obter dados e reflexões que nos permitissem 

analisar se a referida influência aconteceu ou não.   

Nessa pesquisa, apresentamos aspectos centrais da experiência pedagógica realizada no 

NAVE, destacamos um pouco da vida e obra de Costa, que foi mentor dessa iniciativa e 

apresentamos os eixos estruturantes de sua proposta intitulada como educação 

interdimensional e a história percorrida pelo programa NAVE na sua missão mais profunda de 

construir uma “escola de tipo novo”
4
, atenta aos ideais de formação humana. Para 

compreendermos bem essa iniciativa, é importante destacar que não há uma intenção de 

apresentar e defender um modelo único de ensino, pois essa não é a orientação que norteia as 

ações educativas elaboradas e experimentadas no NAVE. As práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos educadores desse programa apresentam-se não como um modelo para 

salvar a educação, mas como um espaço de discussão e experimento de práticas capazes de 

apontar novas perspectivas, novas formas de se pensar e agir diante da crise educacional tão 

discutida nos tempos atuais.  

Além de apresentar a proposta pedagógica que sustenta esse programa e que reúne 

educadores da rede pública preocupados em repensar a educação, também analisamos mais 

profundamente o conceito de cuidado. Buscamos compor e organizar um referencial teórico 

que sustente a construção de um instrumento de mensuração, capaz de avaliar o nível de 

apropriação que os educandos apresentam em relação aos princípios do autocuidado,  

altercuidado, ecocuidado e transcuidado. Além disso, entrevistamos educadores envolvidos no 

programa para verificar como eles percebem e avaliam a inclusão dos quatro cuidados de 

forma transversal na rotina escolar, buscando compreender se essa proposta altera e contribui 

com a prática educativa dos entrevistados.  

Considerando as novas demandas educacionais do século XXI, que apontam para um 

projeto educativo pluridimensional, capaz de contemplar todas as dimensões do humano no 

processo de formação do educando, a concepção de educação interdimensional apresenta 

variadas “ferramentas pedagógicas” para a prática de uma educação para valores, preocupada 

com a formação para a vida e o desenvolvimento pleno do humano. Nesse contexto, Costa 

(2008) destaca, como um grande desafio educacional, a promoção entre as novas gerações das 

práticas do cuidado. Preocupado com esse tema, esse autor se inspira no conceito de Biofília 

                                                 
4
 Expressão utilizada por Costa em referência aos ideais de Anísio Teixeira, jurista, intelectual, educador e 

escritor brasileiro, que disseminou os pressupostos do movimento Nova Escola no Brasil.  
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trabalhado por Fromm (1981), para sugerir uma ética biofílica, compreendida como uma ética 

de cuidado e promoção da vida em todas as suas manifestações, e que o autor desdobra em 

quatro dimensões do cuidado. Na obra citada, Fromm apresenta uma profunda análise sobre a 

capacidade de destruição do homem, indicando a necrofilia, o narcisismo e a fixação 

incestuosa como componentes que em suas formas extremadas atuam contra a vida e o 

crescimento e em prol da luta, destruição e morte (FROMM, 1981, p. 105). O autor denomina 

esse processo como uma “síndrome de deterioração”, mas, a sua intenção central está voltada 

para a “síndrome de crescimento”, para a superação desses três componentes de destruição. 

No seu lugar, a favor do crescimento e desenvolvimento pleno do homem, Fromm indica a 

biofilia, o amor ao próximo e a independência como os componentes da síndrome de 

crescimento. Toda essa concepção foi traduzida nas ideias sustentadoras da educação 

interdimensional como uma nova proposta ética, a Ética Biofílica, que, como citamos há 

pouco, se desdobra em quatro cuidados fundamentais para o desenvolvimento pleno da vida. 

Esse conceito central, adotado como norteador para o desenvolvimento das ações do NAVE, 

está presente na formação do corpo docente, na proposta pedagógica e nos sistemas de 

avaliação que compõem o itinerário formativo desenvolvido pelos educadores envolvidos na 

proposta.  

Observando o cenário dessa comunidade educativa e buscando responder à pergunta que 

norteia essa pesquisa, demarcamos como objetivos:  

GERAL: 

 Analisar a experiência formativa do NAVE, visando verificar o impacto que essa 

proposta pode gerar na apropriação dos educandos em relação aos princípios de 

cuidado.  

ESPECÍFICOS: 

 Apresentar a iniciativa do NAVE, suas bases pedagógicas e filosóficas, indicando em 

linhas gerais as ações desenvolvidas que compõem o itinerário formativo praticado por 

essa comunidade educativa. 

 Construir, aplicar e analisar um questionário com foco nos quatro cuidados, visando 

mensurar e comparar dados relacionados ao nível de apropriação dos educandos em 

relação aos princípios de cuidado. 

 Avaliar, na perspectiva dos educadores, através de uma entrevista, o impacto dos 

quatro cuidados na prática e nos resultados que o corpo docente obteve em suas ações 

educativas norteadas pela ideia central da ética biofílica. 
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Como hipótese dessa pesquisa, temos a compreensão de que a promoção dos quatro 

cuidados, sua inclusão na discussão pedagógica e o desenvolvimento de estratégias educativas 

que considerem o cuidado como eixo do aprender a ser e a conviver, podem contribuir 

significativamente com a formação humana dos educandos (e educadores). A convergência e 

complementaridade dessas quatro dimensões do cuidado, baseadas em uma ética biofílica, 

resultam na atitude básica de zelo pela vida. E essa postura de cuidado pela vida e suas 

manifestações vai ao encontro da formação plena do indivíduo, ultrapassando os limites da 

razão analítica e instrumental e integrando as variadas dimensões do humano no processo de 

humanização.  

Como justificativa acadêmica, destacamos que o campo da educação vem pesquisando e 

apresentando propostas que apontam para uma educação integral, capaz de contribuir com a 

formação plena do educando. Dessa forma, trazer a experiência do NAVE para a reflexão 

acadêmica, pode contribuir com essa missão, gerando sinergia entre as ações e reflexões sobre 

um novo ideal formativo que, segundo Costa (2008), surge como demanda educacional da 

atualidade. Também encontramos uma justificativa social para analisar esses conceitos e 

práticas sugeridas pela educação interdimensional, pois esse trabalho pode contribuir com a 

disseminação de uma ideia que ganha cada vez mais espaço na rede de ensino. Atualmente, 

segundo consulta realizada no site oficial da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco 

(<http://www.educacao.pe.gov.br> acesso em: 22 abr. 2014.), educadores de 260 escolas do 

Programa Integral são orientados para considerarem os conceitos da educação 

interdimensional em suas práticas pedagógicas. Sabemos que esse serviço ainda é limitado, 

diante da grande reforma que se faz necessária, não só na prática, mas na mente dos 

educadores. Porém, é fácil perceber a urgência de darmos mais atenção às metodologias 

voltadas para a promoção do humano e do cuidado com a vida em todas as suas dimensões. 

Temos aí um importante serviço que vai ao encontro de uma demanda social que se apresenta 

nessa “virada de época” segundo Costa (2008): o desenvolvimento de melhores relações 

intrapessoais, interpessoais, ambientais e transpessoais. Apresento ainda uma justificativa 

pessoal para essa pesquisa. Trabalhando há mais de 12 anos com os ideais desenvolvidos por 

Costa, percebo que chega o momento de contribuir mais profundamente com a sistematização 

dos conceitos e das práticas geradas a partir da proposta da educação interdimensional. 

Percebo também, que a força transformadora que os quatro cuidados podem exercer na rotina 

escolar, por sua relevância, merecem uma análise mais aprofundada, que possa nos gerar 

dados importantes para seguirmos em frente com a missão de aprimorar essas metodologias. 
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No primeiro capítulo desta dissertação, tratamos do referencial teórico da educação 

interdimensional, passando pelos ideais de formação humana e os quatro cuidados que serão o 

foco central de nossa pesquisa. No segundo capítulo apresentamos o NAVE, o perfil geral 

dessa iniciativa e o itinerário formativo desenvolvido pelo programa. A metodologia de 

pesquisa é apresentada no capítulo três e está dividida em uma descrição histórico-contextual 

do fenômeno em estudo, uma avaliação do impacto formativo da experiência e uma avaliação 

da experiência do educador. O último capítulo traz a análise dos dados quantitativos e 

qualitativos levantados por essa pesquisa. 
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1 POR UMA EDUCAÇÃO INTERDIMENSIONAL  

 

Para compreender a “educação interdimensional”, precisamos conhecer um pouco da vida 

e obra de Antonio Carlos Gomes da Costa, autor que cunhou tal expressão. Esse educador 

possui uma longa história de serviço a favor da educação e da construção dos atuais 

paradigmas que norteiam os deveres e direitos da criança e do adolescente. Com identidade 

humanista, envolvido em ideais de formação humana plena, Costa dedicou sua vida ao sonho 

de transformar, como ele mesmo dizia, “a escola que temos, na escola que queremos”. E as 

ideias pedagógicas propostas por esse autor, apontam, nos termos de Freire (2011), para uma 

educação libertadora voltada para o “ser mais” do educando. Veremos ao longo da pesquisa 

que essa proposta educativa tem alicerces profundos em ideais humanistas universais, 

considerando as discussões mundiais sobre as novas demandas educacionais para o século 

XXI, e que estão inseridas nas leis brasileiras relacionadas à educação e aos direitos da 

criança e do adolescente. Mesmo com o olhar voltado para contribuições mundiais, 

consideramos importante ressaltar que o conceito de educação interdimensional é uma 

construção brasileira, pois surge do desejo deliberado de Costa de sistematizar conceitos que 

pudessem contribuir com a melhoria e com a humanização do serviço educacional 

administrado pela rede de ensino brasileira. 

Costa nasceu em 1949 e faleceu em 2011. Depois de largar o curso de medicina nos anos 

70, ingressou no curso de pedagogia em 1974. Adiante, destacamos então as atuações 

profissionais mais relevantes registradas na sua síntese curricular, encontrada no website da 

Modus Faciendi, empresa que ele idealizou para realizar consultoria, formação e 

planejamento de projetos socioeducativos.  

Atuou como diretor da escola Barão de Carmargos da Fundação Estadual para o Bem 

Estar do Menor (FEBEM) em Ouro Preto-MG. Esse trabalho foi reconhecido nacionalmente 

levando Costa à Presidência da instituição no governo de Tancredo Neves. A partir de 1986, 

atuou na advocacia ética, social e política em favor do novo direito da criança e do 

adolescente, trabalhando como coordenador técnico da equipe de redação da lei 8069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) e dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal. Foi 

Secretário Municipal de Educação de Belo Horizonte, oficial de projetos do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Trabalhou como consultor para a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e para United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Atuou em vários organismos governamentais, federais, estaduais e 

municipais pelo Brasil. Foi Presidente do Centro Brasileiro para Infância e Adolescência 
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(CBIA). Em sua empresa, atuou nas fundações Odebrecht, Bradesco, Itaú Social, Telefônica, 

Bank Boston, Pitágoras e nos institutos Eco-Futuro, Camargo Correia, Votorantin, Associação 

Caminhando Juntos (ACJ), Instituto Alair Martins (IAMAR), C&A, Telemig Celular, 

Instituto Telemar (hoje Instituto Oi Futuro), Fundação Getúlio Vargas/RJ. Foi consultor e 

conselheiro do Instituto Ayrton Senna. Atuou também em empresas e organizações como 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), ABN-AMRO REAL, 

Instituto Euvaldo Lodi, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), 

Tribanco, Grupo Beira-Mar, ARCELORMITTAL, Fundação Nacional do Livro Infantil. 

Recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos (1998), participou do Comitê Internacional 

dos Direitos da Criança (Genebra) e do Instituto Interamericano da Criança (Montevidéu). 

Trabalhou como consultor em vários países da América Latina, nos Estados Unidos e na 

África. Foi representante do UNICEF/Brasil em seminários e congressos na Europa e na Ásia. 

Recebeu o título de notório saber pela Universidade de São Paulo (USP) em 2000 e participou 

de bancas de mestrado e doutorado no Instituto de Psicologia e na Escola de Comunicação e 

Arte, ambos da USP. Atuou como diretor de Relações Institucionais da Federação das 

Fundações de Direito Privado de Minas Gerais (FUNDAMIG). Foi conselheiro das fundações 

IOCHPE, ITAÚ-SOCIAL, do Centro de Empreendedorismo e Administração do Terceiro 

Setor (CEATS), da Escola de Dança e Integração Social da Criança e do Adolescente 

(EDISCA) e conselheiro pedagógico do Instituto de Governança Social do Estado de Minas 

Gerais (IGS).    

Com essa atuação vasta na área educacional e social, Costa buscava influir na construção 

de uma educação mais humanizadora e contextualizada com as demandas educacionais do 

século XXI, com foco nos pilares da educação (aprender a ser, aprender a conviver, aprender 

a fazer e aprender a conhecer) citados no Relatório Jacques Delors (UNESCO, 2000). Com 

esse propósito, produziu 96 livros e centenas de artigos, dos quais, nós destacaremos mais à 

frente o artigo “Por uma Educação Interdimensional” (COSTA, 2008, p. 13) por ser um texto 

seminal que apresenta, de forma compilada, várias das ideias que esse autor sistematizou para 

o mundo da educação. Antes, porém, vale ressaltar que a expressão Educação 

Interdimensional foi criada após anos de trajetória desse autor, que pensava a formação 

humana alicerçada sobre três pilares: a formação da pessoa, do cidadão e do trabalhador. Foi 

pensando nesses três aspectos que Costa propôs ferramentas pedagógicas que eram compostas 

de métodos e técnicas de ação social e educativa e que mais tarde seriam utilizadas como 

bases para a implementação e desenvolvimento de uma educação para a vida como um todo, 
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uma educação interdimensional, que busca contemplar todas as dimensões do humano, 

superando a lógica unidimensional adotada por um tipo de educação que se volta somente 

para o desenvolvimento do intelecto.  

Assim, podemos compreender a Educação Interdimensional como uma proposta 

pedagógica que se origina a partir da preocupação em se desenvolver uma educação atenta a 

três aspectos do humano: a pessoa, o cidadão e o profissional. Costa escreveu e desenvolveu 

ideias voltadas para uma Educação para Valores (2008), preocupado com a formação da 

pessoa do educando. A pedagogia da presença, o caminho do desenvolvimento pessoal e 

social, a relação de ajuda, a resiliência (2001a), entre outros conceitos trabalhados por esse 

autor, compunham suas estratégias pedagógicas voltadas para uma educação para valores, 

focada na formação plena da pessoa do educando. Educar para valores, na visão desse autor, é 

educar para gerar sentido à existência humana, pois são os valores que tiram o homem da 

indiferença e o fazem pensar ou agir de determinada forma. Vejamos uma reflexão do próprio 

autor: 

Os valores não existem objetivamente. Eles funcionam em nossas vidas não 

nos momentos em que falamos ou escrevemos sobre eles, mas nos 

momentos em que decidimos e agimos, tornando-os princípios de nossas 

ações. Por isso o filósofo alemão Max Scheller afirma que “as coisas 

existem, os valores valem”. Quando os valores valem? Quando pesam na 

balança de nossas decisões, quando orientam nossas atitudes ou nossa 

conduta em uma direção e não em outra. Os valores, ao determinar o rumo 

de nossas decisões e ações, exercem a função de fonte de sentido de nossas 

escolhas. (COSTA, 2008, p. 29) 

Se para a educação interdimensional as estratégias pedagógicas contidas na ideia de 

educação para valores estão a serviço da formação da pessoa do educando, o Protagonismo 

Juvenil (2000) se apresenta como a estratégia de formação cidadã. O protagonismo juvenil 

tem como premissa central a participação do adolescente. Trata-se de uma estratégia de 

ensino que pretende colocar o jovem no centro da ação educativa, para que esse possa 

aprender pela prática, através de sua participação ativa e genuína. A ideia norteadora aqui não 

é fazer a cabeça do jovem para ele agir, mas fazer o jovem agir para que ele vivencie, 

identifique e incorpore conhecimentos, valores, atitudes, habilidades e competências. A 

aposta básica da metodologia do protagonismo juvenil é que o educando aprenderá mais pelo 

curso dos acontecimentos, do que pelo discurso das palavras (COSTA, 2001c). Para essa 

metodologia, o jovem deve ser visto como fonte de iniciativa, pois a ação educativa não deve 

vir por imposição. Também deve ser visto como fonte de liberdade e compromisso, não 

devendo ser manipulado pelo educador e assumindo a responsabilidade sobre os resultados da 

ação. Nesse sentido é que o protagonismo juvenil é entendido como uma forma de promover 
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uma educação para a cidadania, pois o jovem tem a possibilidade de aprender pela prática a 

decidir, planejar, negociar, executar, e avaliar os resultados. O protagonismo juvenil se 

estrutura em uma tríade que tem como base a participação do educando, como meio a 

cooperação entre educandos e educadores e, como fim, o desenvolvimento da autonomia, da 

solidariedade e de competências pessoais, relacionais, cognitivas e produtivas. Como se 

ensina a solidariedade, por exemplo? Sabemos que não seria através da docência que repassa 

conteúdos. A possibilidade de vivenciar é que dará condições ao educando de identificar o 

sentido real de uma atitude solidária e de incorporar esse valor para sua vida. Vejamos como o 

autor conceitua o protagonismo juvenil:  

A expressão protagonismo juvenil designa a participação de adolescentes 

no enfrentamento de situações reais na escola, na comunidade e na vida 

social mais ampla, atuando como parte da solução e não do problema. [...] 

Trata-se de um método pedagógico, baseado num conjunto de práticas e 

vivências, cujo foco é a criação de espaços e condições que propiciem ao 

adolescente empreender ele próprio a construção de seu ser em termos 

pessoais e sociais. [...] O protagonismo juvenil é uma forma de atuação com 

os jovens, a partir do que eles sentem e percebem da sua realidade. Não se 

trata de uma atuação para os jovens, muito menos de uma atuação sobre os 

jovens. Portanto, trata-se de uma postura pedagógica visceralmente contrária 

a qualquer tipo de paternalismo, assistencialismo ou manipulação. [...] A 

liberdade de crer e de criar: é isso que os jovens experimentam numa 

vivência de protagonismo. [...] Por que liberdade para crer? Porque o jovem, 

ao dar uma parte do seu tempo para melhorar algum aspecto do mundo à sua 

volta, está realizando um ato de esperança ativa, um ato de crença na 

solidariedade humana, no compromisso dos seres humanos com a própria 

dignidade e com a dignidade de todos que o cercam. Por saber-se 

insuficiente e precário, por saber-se parte de um todo, que o inclui e o 

ultrapassa, ele está participando. Participar na construção do bem comum é, 

em si mesmo, uma oração. É um ato, livremente assumido, de fé na bondade 

fundamental da vida.  Porque liberdade para criar? Porque, ao analisar uma 

situação-problema e buscar uma solução para ela, junto com os membros de 

seu grupo, o jovem está inventando para aquela situação um novo futuro, um 

futuro que não existiria sem o seu compromisso, a sua criatividade e a sua 

disposição de empenhar-se na ação. (COSTA, 2001c, p. 9; 23; 69). 

Em relação ao terceiro aspecto, a formação do trabalhador, Costa desenvolveu ideias e 

métodos voltados para uma cultura da trabalhabilidade. Esse autor não estava preocupado em 

contribuir somente com a capacitação profissional do educando, com sua empregabilidade. 

Mais que isso, o centro do que é proposto na ideia de uma cultura da trabalhabilidade é o 

serviço. Importa para a educação interdimensional que o jovem seja capaz de identificar o seu 

serviço. Todo ser humano precisa se desenvolver como pessoa que se realiza, como cidadão 

que participa, mas também como trabalhador que serve ao mundo em que vive. As reflexões 

centrais desse aspecto da formação humana, para Costa (2001c), passam pela reflexão sobre o 

novo mundo do trabalho, pelo pilar do aprender a fazer (DELORS, 2000), pelos códigos da 
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modernidade (TORO, 2001) e pelo desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de 

gestão.  

É claro que estamos delimitando esses terrenos para compreender didaticamente a 

caminhada que Costa fez até chegar ao conceito central da educação interdimensional, pois 

sabemos que esses três aspectos apresentados se atravessam nessa proposta. Daqui, depois de 

criar métodos e técnicas que pudessem fazer esses aspectos serem trabalhados na rotina 

escolar, Costa vai buscar na Paideia
5
 grega um ideal formativo que se aprofundasse mais na 

ideia de formação humana, pois esse autor refletiu sobre os grandes desencontros da 

humanidade e se perguntou: Quais são os problemas centrais do homem e da sociedade? 

Vejamos como ele esboça a sua resposta a essas questões:   

Mais do que uma época de crise, estamos vivendo a crise de uma época. A 

relação do ser humano consigo mesmo, com os outros homens, com a 

natureza e com a dimensão transcendente da vida está passando por amplas e 

profundas modificações. (COSTA, 2008, p. 13)   

Partindo dessa reflexão, Costa propõe uma educação que ultrapasse os limites da razão 

analítico instrumental e reequilibre essa dimensão com outras três dimensões co-constitutivas 

do humano: a emoção, a corporeidade e a transpessoalidade. A educação interdimensional vai 

resgatar na Paideia essas quatro dimensões (2008), propondo um trabalho educativo baseado 

não apenas nas disciplinas do logos (razão), mas que envolva também as dimensões do pathos 

(sentimento), do eros (corporeidade) e do mytho (relação com as fontes últimas de significado 

e sentido da existência humana, a relação com a dimensão transcendente da vida).  

Abaixo, destacamos uma figura que ilustra muito bem a ideia de reequilíbrio sugerida pela 

educação interdimensional. Também podemos notar nessa figura o salto do modelo 

interdisciplinar para o enfoque interdimensional, que inclui e ultrapassa a ideia de disciplinas:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Paideia era o ideal de formação grego, no qual, Costa se inspirou para propor as dimensões que estruturam a 

educação interdimensional: logos; pathos; eros; mytho.  
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FIGURA 1 – Educação Interdimensional 

 

Fonte: (COSTA, 2008, p. 21) 

 

A tese central exposta por Costa é de que a educação herdada do iluminismo, que focou o 

desenvolvimento racional, acabou por gerar um modelo formativo unidimensional que não se 

orienta pela visão do pleno desenvolvimento humano. O ser em desenvolvimento, a quem se 

destina a educação, não é somente razão e, por isso mesmo, necessita cuidar e cultivar outros 

aspectos importantes da sua constituição humana. A educação iluminista não deu conta de 

formar uma sociedade de liberdade, igualdade e fraternidade, como indicavam suas 

promessas.  Ao contrário, percebemos que o progresso social e econômico nos afastou cada 

vez mais desses ideais, gerando grandes desafios intrapessoais, interpessoais, ecológicos e de 

sentido existencial. Percebe-se então uma crise que não é somente econômica, social ou 

política, mas trata-se de uma crise ontológica  

[...] uma crise que diz respeito ao ser humano em sua totalidade irredutível e 

complexa. Minha tese básica é de que os dinamismos econômicos, sociais, 

políticos e culturais, que configuram a presente crise, são manifestações 

derivadas de um conjunto de fenômenos; são sintomas de uma crise mais 

profunda, a crise resultante do desenvolvimento desequilibrado do ser 

humano ao longo do processo civilizatório. (COSTA, 2008, p. 16) 

A educação interdimensional indica então quatro encontros fundamentais para a superação 

dessa crise. E para dar conta desses encontros, quatro cuidados básicos (autocuidado, 

altercuidado, ecocuidado, transcuidado) devem ser assumidos como uma atitude em relação à 
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vida, para responder à “fome de sentido”
6
 gerada no ser humano por um modelo educativo 

que não contempla o ser integralmente. Temos hoje uma sociedade com dois cenários, um 

cenário de riscos e outro de oportunidades em relação a esses quatro cuidados essenciais. 

Vejamos os riscos:  

Na relação consigo mesmo, o homem parece cada vez mais marcado pelo 

solipsismo, a ansiedade e o medo, entregando-se aos anestésicos da cultura 

de massas. Na relação com os outros, o individualismo, a competição, a 

exploração e o uso instrumental do ser humano marcam as relações 

interpessoais, enquanto que, no plano das relações coletivas, dentro das 

nações e entre as nações, o cinismo e a força bruta parecem ganhar cada vez 

mais espaço. Na relação com a natureza, a quebra sistemática dos 

ecossistemas vai desequilibrando as bases dos dinamismos que sustentam a 

vida, gerando consequências como a diminuição da biodiversidade, os 

buracos na camada de ozônio, comprometendo o direito à vida das gerações 

futuras. Na relação com a dimensão transcendente da vida, verifica-se uma 

forte crise de sentido, que resulta numa cada vez mais evidente perda de 

respeito pela dignidade e a sacralidade da vida em todas as suas 

manifestações naturais e humanas. (COSTA, 2008, p. 13)  

Se por um lado observamos variados desafios de uma sociedade desencontrada nas suas 

relações pessoais, sociais, ambientais e transcendentais, por outro lado o autor do artigo indica 

também um leque de oportunidades educacionais, que motivam relações mais biofílicas. 

Vejamos:  

Na relação consigo mesmo, parece estar emergindo com intensidade inédita 

na história um desejo humano de autocompreensão, autoaceitação, 

autoestima, autoproposição e autodeterminação, na busca da autorrealização 

e da plenitude humana. Este movimento reflete a busca do encontro do 

homem consigo mesmo, como condição para encontrar os demais. Na 

relação com os outros, constata-se uma busca de resignificação dos laços 

interpessoais na família, na escola, no trabalho, nas relações afetivo-sexuais. 

Por outro lado, na vida social mais ampla, no plano das relações com o bem-

comum, a incorporação dos direitos humanos individuais e coletivos, como 

novo eixo estruturador dos processos de desenvolvimento, propicia o 

surgimento e a ainda incipiente, mas gradual, afirmação do Paradigma do 

Desenvolvimento Humano como a grande via para a construção de um 

progresso com um rosto verdadeiramente humano. Na relação com a 

natureza, a emergência do conceito de sustentabilidade vai fazendo surgir 

uma nova ótica e uma nova ética, que têm como fundamento a noção de que 

cada geração deve legar às gerações vindouras um meio-ambiente igual ou 

melhor do que aquele recebido das gerações anteriores. No plano da relação 

com a dimensão transcendente da vida, registra-se uma grande fome de 

sentido existencial. Pessoas, grupos, comunidades e organizações de todo 

tipo cada vez mais se empenham na busca de novas fontes de significado 

                                                 
6
 A Fome de Sentido é o título de um texto de Costa (2009), no qual esse autor faz referências sobre os quatro 

encontros fundamentais, que sustentam a ideia dos quatro cuidados. Fome de sentido foi uma expressão usada 

por esse autor, para dizer de uma época de crise de valores, onde o indivíduo se sente perdido em relação aos 

valores fundamentais que norteiam suas posturas e atitudes.  
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para o seu ser e o seu fazer neste mundo, isto é, para sua presença entre os 

homens de seu tempo e de sua circunstância. (COSTA, 2008, p. 14) 

Pensando em uma educação atenta a esse cenário de riscos e oportunidades, a ideia central 

do modelo pedagógico que estamos apresentando está na criação de propostas que superem a 

lógica limitada da escolarização e que possam contribuir com a construção de uma escola 

voltada para os ideais de formação humana. A educação interdimensional utiliza a definição 

de “conteúdos” indicada na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que aconteceu 

na Tailândia em 1990, na qual se compreende que os conteúdos da educação são 

conhecimentos, mas também valores, atitudes e habilidades. Por isso, mais do que o 

desenvolvimento de conhecimentos cognitivos, a meta é a prática de uma educação para a 

vida que também promova o desenvolvimento de valores, atitudes e habilidades, que 

contribua com encontros mais biofílicos a favor da formação plena do educando e, 

consequentemente, da construção de uma sociedade mais harmonizada com os ideais do 

Paradigma do Desenvolvimento Humano.   

A educação interdimensional propõe ações educativas que visam a inserir na missão 

pedagógica a atenção à condição multidimensional do homem. Para justificar esse novo olhar, 

que nos faz superar a ideia de escolarização para mergulhar no vasto universo da formação 

humana, destacamos um trecho das propostas da Comissão Internacional sobre Educação para 

o Século XXI que gerou o Relatório Jacques Delors (UNESCO, 2000). A respeito das 

finalidades da educação, o relatório afirma:  

A Educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – 

espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade social, espiritualidade. Todo ser humano deve ser 

preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, para 

elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular seus próprios 

juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo nas diferentes 

circunstâncias da vida. (DELORS, 2000, p. 99)  

Além de considerar a condição multidimensional do homem, a educação interdimensional 

se baseia, como dissemos anteriormente, no conceito do protagonismo juvenil, buscando gerar 

práticas metodológicas participativas. Sobre essa estratégia metodológica, vejamos o seguinte 

trecho:    

Educar é criar espaços e condições para que o educando empreenda ele 

próprio a construção de seu ser, enquanto pessoa, cidadão e futuro 

profissional. Por isso, podemos afirmar a cada um de nossos jovens que ele 

não está aqui para ser educado, mas para educar-se. E, a cada adulto 

integrante de nossa comunidade educativa, podemos assegurar que, sejam 

quais forem suas atribuições funcionais, seu principal papel é o de contribuir 
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criativa, solidária e construtivamente no processo de autoeducação de cada 

um dos nossos jovens. (COSTA, 2000, p. 47) 

Outro ponto estruturante que encontramos no pensamento da educação interdimensional 

de Costa é a Pedagogia da Presença (COSTA, 2001b), entendida como a base de uma relação 

verdadeiramente humana. Fazer-se presente na vida do educando é condição para que o 

mesmo possa encontrar-se consigo mesmo. Trata-se de uma postura entre educador e 

educando constituída de alto nível de união e comunhão, baseada em três pilares: abertura, 

reciprocidade e compromisso. É importante que o educador demonstre um interesse real pela 

pessoa do educando, pelo seu pleno desenvolvimento. Confiança e exemplo são as vias para o 

exercício da pedagogia da presença, que é permeada pelo diálogo e que promove a relação 

EU-TU (BUBER apud COSTA, 2008).  

Reforçando essa ideia, Röhr (2010) destaca a importância do exemplo do educador e 

afirma que este pode educar pela presença que exerce junto ao educando. Ainda sobre a 

confiança, é importante saber que ela deve ser autêntica e que essa relação pode fracassar 

independentemente da postura do educador, pois ela depende também do educando. 

Importante aqui é identificar o que podemos evitar para não favorecer o fracasso e promover 

uma influência positiva e construtiva na vida do educando.  

Por fim, é importante deixar claro um posicionamento da proposta educativa que estamos 

discutindo, quando tocamos na ideia de reequilíbrio das dimensões co-constitutivas do 

humano. É comum encontrarmos propostas pedagógicas que, pensando na importância de se 

considerar múltiplas dimensões do humano, vão para outro extremo, o de negar a razão. Uma 

vez que reconhecemos outras dimensões e compreendemos a demanda de desenvolvimento de 

uma educação mais holística, não podemos cair no engano de desconsiderar a dimensão 

racional em prol das outras dimensões. A intenção da educação interdimensional está na 

criação de espaços para a formação plena e não na eliminação da dimensão analítico-

instrumental que hoje é central para o mundo da educação.  

Do exposto até agora, podemos perceber que a educação interdimensional apresenta 

sintonia com a ideia de formação humana e com o conceito de visão integral do ser humano. 

A proposta interdimensional está centrada na estruturação de ações e processos que possam 

gerar mudanças de conteúdo (o que ensinar), de método (como ensinar) e de gestão da 

aprendizagem. A estrutura dessa proposta pedagógica está organizada a partir dos pilares da 

educação, do conceito de Paideia, de desenvolvimento integral, dos quatro cuidados, do 

protagonismo juvenil e da pedagogia da presença.  
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Então, à luz dos elementos explicitados nesse item, é possível se ver que a concepção de 

formação humana aqui trabalhada é aquela que está relacionada com o sujeito ser capaz de 

compreender e cuidar de si mesmo, de estabelecer relações positivas e construtivas com os 

outros, desenvolver atitudes mais sustentáveis, encontrar sentido para suas questões 

existenciais e ter oportunidade de desenvolvimento da sua sensibilidade, inteligência e 

espiritualidade. 

 

 

 

1.1 IDEAIS DE FORMAÇÃO HUMANA 

 

Um fator que representa grande desafio para o sucesso da educação, é que o sistema de 

ensino parece não perceber com clareza qual é a finalidade da escola e em que direção ela 

deve orientar as suas ações. Diante da função pedagógica, não podemos deixar de lado o 

compromisso de construir um planejamento que defina de forma precisa e abrangente seus 

ideais de homem, de mundo e de conhecimento
7
. Para construir uma educação de tipo novo, 

capaz de responder aos grandes desafios da sociedade atual, precisamos refletir sobre um 

ideal antropológico, um ideal sociológico e um ideal epistemológico, que respondam 

respectivamente: Que tipo de jovem queremos que seja formado? Que sociedade pretendemos 

influenciar e construir com a formação desse jovem? Para que serve o conhecimento na vida 

das pessoas? Sem ideais formativos claros, o projeto educativo não pode indicar o sentido das 

nossas ações pedagógicas. O grande risco está no fato da educação ser “jogada de lá para cá”, 

levada pelos ventos do mercado, sem poder se guiar por um ideal mais firme, que preserve os 

valores fundamentais desenvolvidos pela humanidade, norteadores para o serviço de formação 

do humano.  

Como vimos na trajetória profissional de Costa, o mesmo tinha grande envolvimento com 

as leis para a infância e a juventude, como também com os ideais de Anísio Teixeira 

expressos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Por isso, percebemos 

que a educação interdimensional procura sempre manter coerência com as bases legais da 

educação brasileira. Na busca das respostas sobre os ideais antropológicos e sociológicos, 

comecemos analisando o art. 2
0
 da LDB:  

                                                 
7
 Em sua Educação Interdimensional, Costa (2008) aponta três ideais: antropológico, sociológico e 

epistemológico. Respectivamente, ideais de homem, de mundo e de conhecimento. 
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A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (2011, p. 9)  

Com base nesse artigo, considerando os princípios de liberdade e solidariedade, bem 

como a plena formação da pessoa, do cidadão e do profissional, a educação interdimensional 

aponta como ideal de homem a formação de um jovem autônomo, solidário e competente, 

sendo que a compreensão sobre competência passa necessariamente pelas competências 

pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas, inspiradas nos quatro pilares (DELORS, 2000) 

da educação.   

Para o ideal sociológico, Costa indica o Paradigma do Desenvolvimento Humano como 

resposta à pergunta sobre o tipo de sociedade que queremos influenciar com a formação desse 

jovem autônomo, solidário e competente. O próprio autor organiza em doze itens esse 

Paradigma do Desenvolvimento Humano, baseando-se nas ideias desenvolvidas pelo indiano 

Amartya Sen em 1990, quando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

buscava uma nova lógica para medir o desenvolvimento social que não se pautasse somente 

pela renda econômica. Desse movimento, surgiu o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Vamos aos doze itens elaborados por Costa
8
 (2008, p. 26): 

1. A vida é o mais básico e universal dos valores. 

2. Nenhuma vida humana vale mais do que a outra.  

3. Toda pessoa nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvê-lo.  

4. Para desenvolver o seu potencial, as pessoas precisam de oportunidades. 

5. O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende das oportunidades 

que teve e das escolhas que fez.  

6. Além de ter oportunidades, as pessoas precisam ser preparadas para fazer 

escolhas.  

7. Cada geração deve legar para as gerações vindouras um meio ambiente 

igual ou melhor do que aquele recebido das gerações anteriores. 

8. As pessoas, as organizações, as comunidades e as sociedades devem ser 

dotadas de poder para participar das decisões que as afetem.  

9. A promoção e a defesa dos DIREITOS HUMANOS é o caminho para a 

construção de uma vida digna para todos.  

10.  O exercício consciente da cidadania é a melhor forma de fazer os 

DIREITOS HUMANOS passarem da intenção à realidade. 

11.  A política de desenvolvimento deve basear-se em quatro pilares: 

liberdades democráticas, transformação produtiva, equidade social e 

sustentabilidade ambiental.  

12.  A ética necessária para pôr em prática o Paradigma do 

Desenvolvimento Humano é a ética da co-responsabilidade. 

                                                 
8
 Esses doze itens que compõem a visão sociológica da educação interdimensional, elaborados por Costa e 

nomeados como Paradigma do Desenvolvimento Humano, foram baseados no livro “Development as Freedom” 

(Desenvolvimento como Liberdade) de Amartya Sem (1999). 
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As perguntas relativas aos ideais antropológicos e sociológicos foram as primeiras 

perguntas que Costa apresentou para se pensar sobre o tipo de homem e de mundo que a 

escola pretendia influenciar com o serviço educativo. Outra visão inserida posteriormente por 

Costa foi a visão de conhecimento que buscava responder: Para que serve o conhecimento na 

vida das pessoas? Destacamos os 10 pontos centrais que esse autor analisa como funções do 

conhecimento:  

1. Relacionar-se melhor consigo mesmo. 

2. Relacionar-se melhor com os outros e com tudo o que integra a sua 

circunstância. 

3. Tomar decisões fundamentadas. 

4. Compreender o passado. 

5. Projetar o futuro. 

6. Adquirir competências e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho. 

7. Participar da tomada de decisões relacionadas ao interesse próprio e ao 

bem-comum. 

8. Ajudar outras pessoas a adquirir conhecimento. 

9. Produzir novos conhecimentos. 

10. Continuar aprendendo ao longo da vida. (COSTA, 2008, p. 51). 

As três visões apresentadas nesse item como ideais antropológicos, sociológicos e 

epistemológicos compõem as bases filosóficas da educação interdimensional. Podemos 

entender como finalidades educativas desse modelo pedagógico a formação plena da pessoa e 

a construção de uma sociedade mais equânime, diversificada, próspera, democrática, 

sustentável e mais espiritualizada. Pensar em uma educação mais integradora das dimensões 

que constituem o homem, voltada para influenciar construtivamente a formação humana dos 

indivíduos e para contribuir com a construção de uma sociedade mais afinada com o 

paradigma do desenvolvimento humano, é a missão maior que norteia as propostas 

pedagógicas da educação interdimensional.    

 

 

1.2 OS QUATRO CUIDADOS  

 

Inspirado pela experiência de dirigir uma FEBEM, Costa trabalhou para mudar a lógica do 

antigo código de menores, que se estruturava em um enfoque correcional repressivo, visando 

contribuir com a construção de um novo paradigma legal no qual crianças e adolescentes 

passam a ser considerados como pessoas em situação peculiar de desenvolvimento e 

detentores de direitos e deveres com base na lei. Essa mudança representa um salto qualitativo 

na legislação brasileira para o público infanto-juvenil, pois saímos da ordem do vigiar e punir 
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para uma nova maneira de ver, entender e agir com o adolescente e a criança que, antes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, não se encontravam na condição de sujeitos de direitos 

e deveres. Foi diante dessa circunstância que Costa começa então a desenvolver estratégias 

educacionais na linha da educação para valores com base no que Fromm chamou de biofilia, 

trazendo a discussão sobre cuidado e autocuidado, buscando resgatar essas duas atitudes como 

imprescindíveis, como componentes essenciais para uma educação integral voltada à 

formação plena do educando. Em 2000, Costa cria um programa de nível nacional intitulado 

Cuidar
9
, do qual, destaco um trecho escrito para o livro destinado aos educadores envolvidos 

no programa.  

Entendemos a Educação para Valores como a entende Ítalo Gastaldi, ou seja, 

como a criação de espaços (oportunidades e condições) para o adolescente 

identificar, incorporar e vivenciar valores positivos. Uma educação assim, 

evidentemente, deve dar-se não somente pelo discurso, mas pelo curso 

mesmo dos acontecimentos na comunidade educativa, dentro e fora de sala 

de aula[...] Entendemos por ética biofílica aquele posicionamento ético 

fundado no compromisso de construir uma vida digna para todos os seres 

humanos, mas não se limitando a isso, ou seja, uma ética que tenha como 

fundamento uma atitude (fonte de atos) de respeito, zelo, veneração e 

celebração da vida em todas as suas dimensões. (COSTA, 2000, p. 164). 

Foi partindo da reflexão sobre o cuidado como eixo formativo do aprender a ser e a 

conviver, e da busca para a superação dos desafios intrapessoais, interpessoais, ambientais e 

transpessoais, que Costa estruturou os quatro cuidados: o autocuidado como forma de 

trabalhar a relação consigo mesmo; o altercuidado como forma de trabalhar as relações 

interpessoais e sociais; o ecocuidado como forma de estabelecer relações mais sustentáveis 

com o ambiente em que se vive; e o transcuidado como forma de relação com as fontes de 

significado e sentido da existência humana.  

Para a formação humana, a questão do cuidado é central. E quando o homem começa a 

compreender a implicação que suas escolhas exercem em relação à sua espiritualidade, é aí 

então que ele entra no campo da formação humana. É o momento que esse homem começa a 

ver significado em cuidar da coerência entre o pensar, o sentir e o agir (POLICARPO 

JÚNIOR, 2011, p. 141) e que o ser limitado à hominização expande seu horizonte e inicia o 

seu processo de humanização. Sabemos que a formação humana transcende a educação, mas 

quando estamos falando em Educação Interdimensinal, estamos falando de uma educação que 

vai ao encontro da formação humana. É partindo dessa ideia que a proposta interdimensional 

                                                 
9
 O Programa Cuidar foi um Programa com foco em educação para valores, criado por Costa para o Instituto 

Souza Cruz, que envolveu escolas de quase todo o Brasil, com números altos, cerca de 53 mil educandos e 4 mil 

educadores envolvidos.   
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apresenta o seu sentido maior. Por isso, o cuidado é tema central para essa abordagem 

pedagógica interdimensional, como o é para o desenvolvimento da espiritualidade. Antes de 

seguirmos adiante, é importante destacar que nosso entendimento de espiritualidade está 

profundamente vinculado à ideia de formação integral, ou seja, com a ideia de formação plena 

do humano. Röhr (2010, p.14) afirma que considerar a integralidade do homem é o primeiro 

passo para empreendermos uma reflexão sobre a espiritualidade. A educação interdimensional 

considera a transpessoalidade como uma das dimensões coconstitutivas do humano 

juntamente com as dimensões racional, emocional e corporal. Para essa abordagem, não é 

possível falarmos de formação plena, sem incluir todas as dimensões integradoras que 

constituem a existência humana. Nesse sentido, a educação interdimensional compreende o 

desenvolvimento da espiritualidade como o desenvolvimento integral do indivíduo, que atente 

para toda a sua inteireza e complexidade. Os quatro cuidados propostos pela educação 

interdimensional devem ser compreendidos como um conjunto de meios hábeis para a 

formação do homem, para o seu desenvolvimento espiritual. Destacamos o seguinte trecho 

que relaciona espiritualidade e cuidado: 

Uma vida espiritual se pauta pelo cuidado. Quando não o desenvolvemos 

espontaneamente, precisamos aprender o modo de praticá-lo em relação ao 

corpo, à energia das emoções e ao nosso pensar. Isso implica nutrirmos 

atenção cuidadosa em relação a aspectos simples e diversos de nossa vida, 

como a alimentação, a saúde, a higiene, atividade física, o comportamento, a 

manifestação das emoções/sentimentos, a atividade mental saudável, as 

intenções e propósitos de nossa vida. [...] a vida espiritual não é outra senão 

essa vida. (POLICARPO JÚNIOR; 2010, p. 85)  

Apesar de citar que a educação não tem como garantir uma realização espiritual, pois esse 

exercício é pessoal e intransferível, esse autor afirma que uma ação pedagógica pode gerar um 

terreno fértil para que o educando entre em contato consigo mesmo, apoiando-o na caminhada 

rumo ao autoconhecimento. Para a educação interdimensional, esse encontro consigo mesmo 

é uma forma de expressão do autocuidado e condição básica para o desenvolvimento de uma 

ética biofílica. Nessa lógica, a educação deve voltar-se para a criação de situações que 

permitam ao educando experimentar e incorporar valores à sua vida, não só no encontro 

consigo mesmo, como também com os outros, com a natureza e as fontes de significado da 

existência. 

Fromm (1981) fortalece essa noção do cuidado como o centro de um desenvolvimento 

integral quando nos traz o conceito de biofilia, indicando, como condição do crescimento 

pessoal, a necessidade de uma postura de amor pela vida. Esse autor contribui muito para a 

reflexão sobre as estratégias educacionais quando trata da síndrome de deterioração e a 
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síndrome de crescimento. Esta última, como já afirmado, indica a estratégia do 

desenvolvimento sadio, voltado para a plena realização do humano e que apresenta como 

caminhos: a biofilia, entendida como valorização e promoção da vida; o amor ao próximo, 

como superação do narcisismo; e a independência como superação da fixação incestuosa.   

Quando buscamos inserir a noção dos quatro cuidados no plano de ensino, de modo que 

os primeiros norteiem as ações educativas desenvolvidas na escola, nos deparamos com uma 

profunda mudança na estrutura da relação entre educadores e educandos. Apresenta-se para 

nós uma necessidade vital para a relação entre esses dois atores da comunidade educativa, 

uma necessidade de mais abertura, reciprocidade e compromisso, enfim, segundo Costa, a 

necessidade de fazer-se presente um na vida do outro. Como citamos na apresentação, a 

educação interdimensional trata da presença educativa como um de seus eixos centrais:  

A verdade da relação educador-educando, do ponto de vista da Pedagogia da 

Presença, baseia-se na reciprocidade, entendida como a interação na qual 

duas presenças se revelam mutuamente, aceitando-se e comunicando uma à 

outra, uma nova consistência, um novo conteúdo, uma nova força, sem que, 

para isto, a originalidade inerente a cada uma seja minimamente posta em 

causa. (COSTA, 2001b, p. 53) 

Aqui, vamos ao encontro do que López Quintás (2004) chamou de “entreveramento de 

âmbitos”. A reflexão sobre a reciprocidade entre educandos e educadores nos leva ao que esse 

autor aponta como experiências reversíveis (de dupla direção) que geram o encontro 

autêntico, um entreveramento de âmbitos que é a essência das experiências criativas. 

Indo mais além na questão da relação entre educador e educando, López Quintás lembra 

que o educador não ensina valores, mas cria condições para que o educando possa entrar em 

contato com eles e descubra, por si, o que eles representam na sua vida. Vejamos a seguinte 

afirmação:  

O bom educador aproxima as crianças e os jovens da área de irradiação dos 

valores por meio de experiências adequadas a isso. O restante fazem-no os 

próprios valores, pois estes não existem, simplesmente: eles se fazem valer. 

(QUINTÁS, 2004, p. 15) 

Importante perceber o educador como um preparador de experiências educativas capazes 

de aproximar o jovem do “campo magnético” dos valores. Uma vez que o educando tem a 

oportunidade de sentir ou perceber um valor positivo para a sua vida, ele tenderá a incorporá-

lo e vivenciá-lo. Quando o jovem incorpora um valor, este servirá como uma bússola que 

norteia e reveste de sentido as suas atitudes consigo mesmo (autocuidado) e por consequência 

com a sociedade de uma maneira geral. Aqui, encontramos o “espírito” que norteia a 

metodologia interdimensional. Não podemos falar de desenvolvimento humano sem 
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considerar o que López Quintás frisou sobre a preparação de experiências adequadas para 

fazerem o jovem vivenciar, identificar e incorporar valores. Nesse sentido, os quatro cuidados 

servem como áreas estratégicas para o educador planejar ações que façam o educando se 

aproximar de virtudes que lhe permitam incorporar conhecimentos, valores, atitudes e 

habilidades construtivas para o seu desenvolvimento pessoal e social.  

Mesmo sem podermos aprofundar a questão das fontes ou inspirações teóricas auferidos 

por Costa a respeito dos Quatro Cuidados, cabe ressaltar que o próprio Costa (2003) afirmou 

em uma entrevista que quatro autores o inspiraram: Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo 

Freire e Leonardo Boff.  

Finalizando esse capítulo, reafirmamos que o conceito de formação humana destacado por 

esse estudo, considera que o processo de humanização está relacionado com o 

desenvolvimento da capacidade de autocompreensão e autocuidado, da capacidade de 

conviver solidariamente e construtivamente com os outros e com o meio, bem como a 

capacidade de discernir e agir com base em valores humanos biofílicos. A educação 

interdimensional é uma proposta pedagógica que objetiva a formação plena do humano, por 

isso, sua visão formativa pretende transcender a dimensão racional, inserindo no contexto 

escolar a preocupação com o desenvolvimento das dimensões afetivas, corporais e  

transpessoais. A ética biofílica é a atitude básica que essa proposta pretende gerar como 

produto de sua ação formativa, que se desdobra em quatro cuidados fundamentais para a 

promoção da vida: o cuidado de si mesmo, o cuidado com os outros, com o meio e com as 

fontes de significado e sentido da existência humana.  
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2 METODOLOGIA  

 

Como citamos na introdução, a pesquisa que se deu na unidade do NAVE em Pernambuco 

buscou investigar se a experiência formativa do programa, com foco nos quatro cuidados, 

gerou ou não, impacto na apropriação dos princípios de cuidado pelos educandos. Para dar 

conta de verificar esse aspecto, apresentaremos a seguir os três passos centrais que 

estruturaram a metodologia da pesquisa. Destacamos, antes, que estamos inseridos em um 

modelo de pesquisa empírica e que, em relação às estratégias de investigação, trabalhamos 

com procedimentos de métodos mistos concomitantes, entendidos como        

[...] aqueles em que o pesquisador converge ou mistura dados quantitativos e 

qualitativos para realizar uma análise abrangente do problema da pesquisa. 

Nesse modelo, o investigador coleta as duas formas de dados ao mesmo 

tempo e depois integra as informações na interpretação dos resultados gerais. 

(CRESWELL, 2010, p.39)   

Compreendendo a nossa abordagem, partimos agora para a apresentação das técnicas que 

compuseram a nossa estratégia metodológica e que visaram descrever o itinerário formativo 

do NAVE, avaliar o impacto desse fenômeno nas atitudes de cuidado expressas pelos 

educandos e, por fim, analisar como essa experiência foi vivida pelos educadores.  

  

 

2.1 DESCRIÇÃO HISTÓRICO-CONTEXTUAL DO FENÔMENO EM ESTUDO 

 

Com a intenção de apresentar um perfil geral do NAVE e o itinerário formativo 

desenvolvido por essa iniciativa, fizemos um histórico-descritivo dessa experiência conforme 

capítulo 2. Não pretendíamos realizar uma descrição exaustiva, pois existem variados 

aspectos do programa que não são centrais para essa pesquisa. Também é importante declarar 

que essa descrição foi feita por um pesquisador que participou da concepção, do 

desenvolvimento e da coordenação das ações que estruturam a iniciativa. Isso nos dá uma 

concepção abrangente da maior parte de todo o processo, no entanto, essa condição também 

nos limita, não nos permitindo dizer que apresentaremos uma visão completa da experiência, 

pois a visão da coordenação certamente apresenta focos diferentes da visão do educador, do 

educando, dos educadores familiares, entre outros envolvidos na experiência do NAVE. 

Nosso objetivo aqui foi apresentar de forma sucinta os dados gerais e mais relevantes para o 

entendimento dessa proposta e, consequentemente, contextualizar a nossa pesquisa. Buscamos 
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descrever como nasceu o programa NAVE e qual é o papel da Secretaria de Educação de 

Pernambuco e do Instituto Oi Futuro, parceiros no desenvolvimento do NAVE-PE. 

Apresentamos também as etapas de formação do corpo docente e as estratégias pedagógicas  

desenvolvidas por esses educadores no dia-a-dia da escola, aspectos que dão singularidade ao 

programa e compõem o itinerário formativo praticado por essa comunidade educativa.  

Para isso, recorremos aos primeiros documentos produzidos no momento de planejamento 

do programa, buscando identificar os princípios que sustentam a proposta pedagógica, a 

estrutura e o funcionamento do NAVE. Também utilizamos os diários do pesquisador que 

contêm os registros históricos, que foram realizados com a finalidade de sistematizar os 

processos de desenvolvimento e implementação do itinerário formativo.  

     

 

2.2 AVALIAÇÃO DO IMPACTO FORMATIVO DA EXPERIÊNCIA  

 

Para avaliar o impacto do itinerário formativo em relação à apropriação dos princípios de 

cuidado pelos educandos, optamos por um método quantitativo. Consideramos que esse 

método de verificação pode nos dar maior segurança para respondermos à questão 

apresentada na introdução. Ao invés de realizar entrevistas com poucos educandos, que não 

dariam condições de representatividade do universo do NAVE, aplicamos um questionário 

quantitativo (apêndice A) que acreditamos ter mais poder de auscultar e de aferir esse impacto 

formativo. Assim, fizemos um estudo quantitativo com todos os educandos ingressantes e 

concluintes, respectivamente dos 1º e 3º anos da ETECD, unidade escolar do NAVE em 

Pernambuco, no ano de 2013. Tivemos um total de 179 educandos ingressantes e 141 

concluintes participando da pesquisa. A estratégia de aplicar o questionário em ingressantes e 

concluintes foi baseada no pressuposto de que os primeiros não passaram pelo itinerário 

formativo analisado, enquanto os concluintes representariam os educandos que passaram por 

grande parte desse modelo formativo que teve como um de seus objetivos promover a 

formação quanto aos quatro cuidados. Assim, hipoteticamente, partimos da visão de que os 

educandos do 3º ano já teriam se apropriado de conteúdos que permitiriam a vivência e a 

incorporação de valores que se traduzem nas suas atitudes e posturas de cuidado.  

Supondo que os educandos do NAVE poderiam apresentar diferença ou igualdade nos 

níveis de cuidado em relação a educandos de outra escola, realizamos também a aplicação do 

questionário em outra escola pública de referência, a Escola Técnica Estadual Professor 

Agamemnom Magalhães (ETEPAM). Esse público foi o nosso grupo controle. Após a análise 
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da variabilidade dos índices coletados no NAVE, definimos a quantidade de participantes que 

deveriam compor nosso grupo controle sendo 127 educandos ingressantes e 110 educandos 

concluintes. 

O questionário, que nomeamos como Mapeamento dos Quatro Cuidados, contém uma 

escala do tipo Likert de cinco pontos. A forma de categorização da escala referida apresenta 

as seguintes opções: nunca; raramente; algumas vezes; frequentemente; sempre.  

Nosso questionário contém uma escala relativa ao cuidado e cada um dos quatro cuidados 

investigados por esse instrumento foi transformado em uma subescala. Temos 40 itens no 

questionário, sendo 10 para cada subescala.  

As subescalas são as nossas variáveis dependentes: Autocuidado; Altercuidado; 

Ecocuidado; Transcuidado. Cada uma dessas variáveis dependentes é composta por itens que 

foram criados a partir da teoria dos quatro cuidados e que foram investigados para 

confirmação da hipótese dessa pesquisa. É importante destacar que os itens foram misturados 

e os educandos não tinham acesso ao tipo de cuidado relativo a cada item. Abaixo, 

apresentamos as variáveis com os seus itens.     

 

QUADRO 1 

AUTOCUIDADO   

Tenho sentimentos positivos em relação a mim mesmo. 

Procuro cuidar da minha saúde física. 

Busco atividades que contribuam com meu equilíbrio mental. 

Reconheço e valorizo as minhas qualidades.  

Procuro atividades que promovam o meu desenvolvimento. 

Confio em mi mesmo. 

Evito experiências que possam prejudicar meu desenvolvimento pessoal. 

Costumo pensar e sonhar com o meu futuro. 

É importante praticar atividades físicas. 

Procuro me proteger de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Para o autocuidado (Quadro 1), os itens foram organizados a partir da escada do 

desenvolvimento pessoal e social do ser humano criado por Costa (2000, p. 240). Esse 

esquema está estruturado em doze itens: identidade; autoestima; autoconceito; autoconfiança; 

visão destemida do futuro; querer-ser; projeto de vida; sentido da vida; autodeterminação; 



36 

 

 

resiliência; autorealização; plenitude humana. Também encontraremos reflexos desse 

esquema nas outras variáveis dependentes. 

 

QUADRO 2 

    ALTERCUIDADO 

Valorizo as relações que estabeleço com meus familiares. 

Gosto de estar entre amigos.    

Tenho facilidade para confiar nas pessoas. 

Sinto-me responsável pelos meus amigos. 

Sou uma pessoa aberta para criar laços de afeto. 

Preocupo-me com o bem das pessoas com quem convivo. 

É fácil trabalhar em grupo. 

Gosto de colaborar com as pessoas. 

Procuro ouvir as opiniões dos outros. 

Gosto de praticar esportes coletivos. 

 

Para o altercuidado (Quadro 2), considerando a capacidade interpessoal do educando, os 

itens buscaram contemplar temas como relacionamento familiar, amizade, confiança, 

capacidade de trabalho em grupo.  

QUADRO 3 

     ECOCUIDADO 

Gosto de estar em contato com a natureza. 

Procuro cuidar da limpeza dos ambientes que frequento. 

A questão ambiental me preocupa. 

No meu dia-a-dia eu evito desperdícios. 

Contribuo com os processos de coleta seletiva. 

Participo de ações voltadas para a preservação do ambiente. 

Preocupo-me em deixar um meio ambiente melhor para as próximas 

gerações.  

Preocupo-me em não desperdiçar água. 

Acredito que a crise ecológica tem a ver com as pequenas atitudes de cada 

indivíduo. 

Preocupo-me com a proteção dos espaços de preservação ambiental. 
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Os itens relativos ao ecocuidado (Quadro 3) foram criados a partir da ideia central de 

sustentabilidade, expressa no sétimo item do paradigma do desenvolvimento humano, 

apresentado no item 1.1 dessa pesquisa: Cada geração deve legar para as gerações vindouras 

um meio ambiente igual ou melhor do que aquele recebido das gerações anteriores (COSTA, 

2008, p. 26). Também consideramos o conceito de ecologia que Boff (2008, p. 21) trabalhou 

como relação, interação e diálogo entre todas as coisas viventes ou não e que extrapola a 

natureza e implica a sociedade e a cultura humana. 

 

QUADRO 4 

    TRANSCUIDADO 

Costumo refletir sobre o real sentido da vida. 

Tenho como objetivo pessoal, compreender cada vez mais qual é a minha 

missão nesse mundo. 

Me pego muitas vezes pensando em perguntas do tipo: De onde eu vim? 

Para onde eu vou? O que estou fazendo da minha vida? 

Considero que nenhuma vida humana deve valer mais do que a outra.  

Reconheço os principais valores que considero importantes. 

Gosto de adquirir conhecimento sobre assuntos relacionados à 

espiritualidade. 

Preocupo-me com valores éticos como a paz, a justiça e a solidariedade. 

Acredito que todo ser humano precisa dedicar um tempo para cuidar do 

equilíbrio entre corpo, mente e emoções. 

Mantenho uma postura de abertura e respeito às variadas manifestações 

religiosas. 

Quando necessário, tenho facilidade para dar e pedir perdão. 

 

Por fim, os itens relacionados com a variável dependente do transcuidado (Quadro 4), 

buscaram investigar a postura dos educandos em relação aos valores e às virtudes humanas, 

como perdão, compaixão, solidariedade, amor, caridade, justiça e paz. Também encontramos 

itens voltados para a questão do sentido da vida. 

Nossa variável de controle foi a série em que o educando se encontra, pois essa variável 

nos dá condições de responder a pergunta dessa pesquisa. Como variáveis independentes, que 
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são os itens destinados aos aspectos sócio demográficos, o questionário investigou: idade; 

sexo; prática de esportes e atividades artísticas; responsáveis com quem os educandos moram; 

escolaridade dos responsáveis; quantidade de irmãos; e prazer em estudar. Nossa intenção foi 

comparar esses dados, visando observar se os mesmos exerceram ou não influência nas 

respostas dos educandos em relação aos quatro cuidados. 

É importante dizer que o questionário estava em uma plataforma digital para a coleta dos 

dados nas duas escolas analisadas. A análise estatística, bem como a elaboração dos gráficos 

foi realizada pelo programa “R” que é um software gratuito de análise estatística, versão 

0.97.551.        

Deixamos claro que o nosso foco é o NAVE e o grupo controle. Não pretendíamos 

generalizar as conclusões como representação da realidade de outras escolas. Para isso, 

precisaríamos de uma pesquisa maior, com amostras aleatórias e uma base mais numerosa, o 

que pode ser alvo de uma pesquisa futura. Por enquanto, declaramos que essa estratégia de 

pesquisa quantitativa foi de caráter exploratório.  

 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO EDUCADOR  

 

Para investigar como a experiência foi vivida pelos educadores, levantando suas 

percepções e avaliações sobre o itinerário formativo analisado nessa pesquisa, trabalhamos 

com a técnica da entrevista semiestruturada visando um levantamento qualitativo de 

informações. Como o nosso estudo é exploratório, não tivemos condições de entrevistar todos 

os educadores e também não pretendíamos tomar a análise das informações colhidas nessa 

entrevista como representativa de todo o corpo docente. Escolhemos dois educadores 

considerando os seguintes critérios: a) os dois educadores entrevistados deveriam ter pelo 

menos dois anos de atuação na ETECD; b) um educador que demonstre maior envolvimento 

com a proposta pedagógica da educação interdimensional; c) um educador que apresente 

menor envolvimento com a proposta pedagógica da educação interdimensional. 

Uma vez que escolhemos a entrevista semiestruturada como técnica para a coleta de dados 

junto aos educadores, organizamos um roteiro que, mesmo apresentando um formato aberto e 

flexível, pudesse garantir a investigação dos temas centrais desta pesquisa, visando análises 

que contribuíssem com a confirmação ou não da hipótese levantada. Os entrevistados foram 

informados anteriormente sobre a nossa intenção de gravar a entrevista. Como a nossa 

intenção era seguir com a entrevista somente com o educador que aceitasse a gravação, 
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solicitamos que esses educadores se posicionassem sobre isso, declarando sua aceitação ou 

não.   

As duas entrevistas aconteceram na ETECD. Os dois educadores foram convidados para 

participar da pesquisa e foram informados sobre o objetivo geral e os objetivos específicos 

que orientam a investigação. Como a presente pesquisa é fruto do trabalho de pesquisa-ação 

desenvolvido na comunidade educativa da ETECD, os entrevistados já possuem algum 

conhecimento mínimo sobre os princípios dos quatro cuidados que estruturaram o 

questionário utilizado com os educandos. Nosso objetivo central com a entrevista é analisar 

como os educadores entrevistados percebem e avaliam a inclusão dos quatro cuidados de 

forma transversal na rotina escolar. Queremos saber se esses educadores consideram que essa 

proposta altera e/ou contribui com a prática educativa dos entrevistados e se eles percebem 

que os educandos desenvolvem atitudes que considerem os princípios dos quatro cuidados.     

Abaixo, destacamos sete questões orientadoras, que serviram como roteiro para a nossa 

entrevista. Como estamos trabalhando com um modelo semiestruturado, essas perguntas não 

precisam seguir uma só ordem, mas devem ser consideradas para chegarmos a uma 

quantidade de dados suficientes para interpretarmos e analisarmos a influência dos quatro 

cuidados na rotina pedagógica dos entrevistados. Vejamos as questões que estruturam nossa 

entrevista: 

1. Qual a sua percepção sobre a ideia dos quatro cuidados proposta pela educação 

interdimensional? 

2. Você considera os quatro cuidados quando está fazendo o seu planejamento de 

aula? Dê um exemplo. 

3. Você acha que o corpo docente compreende e pratica os princípios dos cuidados 

junto aos educandos? 

4. Qual a principal ação educativa que você já realizou ou participou, que estava 

fundamentada nos princípios dos quatro cuidados? Conte resumidamente como foi 

essa atividade. 

5. Você acha que os educandos do terceiro ano desenvolveram ou não mais 

capacidade de autocuidado, altercuido, ecocuidado e transcuidado ao longo de sua 

formação? Quais as evidências? 

6. Na sua percepção, as práticas desenvolvidas em torno dos quatro cuidados podem 

gerar transformações nos comportamentos, atitudes, posturas e valores dentro de 

uma comunidade educativa? Comentar em relação ao educando e ao educador. 
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Como você avalia, em relação à sua própria pessoa, as repercussões do trabalho 

com os quatro cuidados? 

7. Você considera que os princípios dos quatro cuidados podem contribuir com o 

processo de formação humana de educandos e educadores? Comente. Como você 

pensa os quatro cuidados no processo amplo de formação do ser humano? 

No capítulo seguinte iremos apresentar e analisar os dados quantitativos e qualitativos 

colhidos pelos instrumentos de investigação desta pesquisa. 
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3 NÚCLEO AVANÇADO EM EDUCAÇÃO 

 

Em 2006, começa a ser desenvolvido o programa NAVE no Recife. Nesse momento, o 

Instituto Telemar realizava uma parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco para a 

criação desse programa, que teve como primeiro nome Conexão Escola e ainda um segundo 

nome antes do atual, Geração Oi.  O Instituto Telemar também mudou seu nome para Instituto 

Oi Futuro. Em relação à Secretaria de Educação de Pernambuco, é importante ressaltar que a 

parceria foi iniciada com o Pró-Centro, que também alterou seu nome com a mudança de 

governo em 2008 e, atualmente, é denominado Programa de Educação Integral.   

Em 2008, a segunda unidade do NAVE começa a ser desenvolvida no Rio de Janeiro em 

parceria com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Como destacamos na introdução 

dessa dissertação, nosso estudo considerou somente as experiências desenvolvidas na unidade 

do NAVE em Pernambuco. A missão central desse empreendimento está no serviço de pensar 

e praticar uma escola que contemple em sua proposta os ideais da educação interdimensional, 

voltados para a formação plena do educando e para o desenvolvimento de novas tecnologias 

educacionais replicáveis para a rede pública de ensino. A novidade não está somente na 

discussão sobre uma educação que favoreça o desenvolvimento integral do ser humano, mas 

no espaço aberto para experimentar e praticar ações pedagógicas afinadas com essa demanda.  

O NAVE foi criado como um programa de responsabilidade sócio-educacional do 

Instituto Oi Futuro tendo como parceiros principais as Secretarias de Educação de 

Pernambuco e do Rio de Janeiro. Durante a sua história, o programa incluiu outras parcerias 

para o desenvolvimento de cursos técnicos, de mídia educação e avaliações diagnósticas. Os 

parceiros que prestaram e prestam serviços para o NAVE são: Modus Faciendi; 

Planetapontocom; Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.); PUC-

Rio; VisonLab; Primeira Escolha. Além desses parceiros, o NAVE também participa de ações 

conjuntas com o MEC e a Microsoft. É importante destacar que o pesquisador responsável por 

essa dissertação participa do programa desde a concepção teórica que gerou o primeiro 

documento que apresenta os objetivos da proposta. Esse documento foi intitulado como: 

Centro de Ensino Experimental Telemar – Proposta Pedagógica, Estrutura e Funcionamento. 

Nele encontramos uma apresentação geral, o perfil geral da iniciativa, as bases jurídico-legais, 

as bases pedagógicas, as bases filosóficas e a concepção sustentadora: a educação 

interdimensional. Ainda no mesmo documento, encontramos uma segunda parte mais voltada 

para a inspiração dos educadores envolvidos na proposta, enquanto a primeira parte trazia as 

bases sustentadoras. Os subtítulos dessa segunda parte são: Proposta curricular, currículos e 
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programas, o processo educativo, o planejamento na educação interdimensional, execução, 

avaliação, conteúdos por disciplina, roteiro de elaboração dos guias de aprendizagem. Até 

esse momento inicial do programa, o referido pesquisador trabalhava para um dos parceiros, a 

Modus Faciendi, encarregada da pesquisa e sistematização dos processos relacionados à 

educação interdimensional e da formação dos educadores que trabalhariam na implementação 

do programa. Essa formação aconteceu em quatro cursos de 40h intitulados: i) Educação 

Interdimensional e suas Tecnologias; ii) O Professor como Educador e A Mobilização da 

Comunidade Educativa; iii) Centro de Ensino Experimental Telemar: proposta pedagógica, 

estrutura e funcionamento; iv) Planejamento Educacional: o projeto pedagógico e o guia de 

aprendizagem. Em 2006, esse pesquisador foi convidado pelo então Instituto Telemar, para 

acompanhar e registrar toda a experiência. Os dois primeiros anos foram difíceis, a proposta 

não foi bem aceita e nem assimilada pela Secretaria de Educação de Pernambuco. Passamos 

um ano com uma gestão que não levou adiante as propostas registradas no documento citado 

acima. No segundo ano, a escola teve uma alta rotatividade de profissionais que assumiram a 

gestão sem serem nomeados oficialmente. Enfim, em 2008, a escola recebe uma gestora 

muito comprometida e empenhada no desenvolvimento das ideias que geraram o NAVE. 

Começam então a funcionar de forma mais sistematizada as ações de pesquisa e o 

desenvolvimento do curso profissionalizante.  

Durante esses anos de atuação, o centro de disseminação promoveu três encontros em 

Recife e quatro no Rio, destinados à apresentação das pesquisas desenvolvidas pelos 

educadores do NAVE. É importante dizer que essas pesquisas são protagonizadas pelos 

educadores, elas não foram construídas de fora para dentro, mas discutidas e organizadas em 

temas de pesquisa que reúnem times de educadores pesquisadores. A missão é disseminar 

ideias e tecnologias educacionais. Não pensamos em modelos prontos e acabados, pois está 

claro para essa comunidade educativa que a disseminação de estratégias pedagógicas deve 

considerar o ritmo, a identidade e a autonomia de cada organização de ensino.  

Sem passar pelo centro de disseminação do NAVE, mas sendo desenvolvido pela 

Secretaria de Educação de Pernambuco, tivemos também uma disseminação dos conceitos 

centrais da educação interdimensional para as 260 escolas do Programa Integral dessa 

Secretaria que aconteceu através de capacitações de 16 horas para os educadores.  

As duas escolas parceiras do NAVE funcionam como “laboratórios” onde 

experimentamos na prática, por meio de uma pesquisa-ação protagonizada pelos educadores, 

ideias como Didáticas e Avaliações Colaborativas, Pedagogia da Presença, Protagonismo 
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Juvenil, Educação para Valores, Cultura da Trabalhabilidade, além da construção de um plano 

de curso na lógica do Ensino Médio Integrado.  

 

 

3.1 O PERFIL GERAL DA INICIATIVA 

 

Educação interdimensional, tecnologia e cultura contemporânea são as palavras-chave da 

iniciativa do NAVE. O programa pretendia em seu início funcionar como uma instituição de 

referência na discussão das novas demandas educacionais da atualidade, expressas, por 

exemplo, nos pilares da educação e criação de novos caminhos para a rede de ensino 

brasileira. Sua estrutura foi organizada em três centros de resultado: uma escola pública 

funcionando como espaço aberto para experimentação de novas soluções e propostas 

educativas; um centro de pesquisa direcionado para a coordenação e registro do aprendizado 

gerado pela comunidade educativa; e um centro de disseminação de ideias relevantes para o 

ensino público. 

Nos documentos do NAVE, a pergunta que delimita o problema de cada pesquisa dos 

educadores está relacionado com a seguinte questão: “Como a escola pode falar a linguagem 

do seu tempo e se preparar para formar pessoas, cidadãos e profissionais do futuro?”. Como 

hipótese que responde à pergunta citada, a iniciativa considera que a formação humana 

baseada nos conceitos interdimensionais e o fornecimento de cursos profissionalizantes 

voltados para uma cadeia produtiva futurista, afinada com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, são o caminho para a construção dessa nova escola. 

Apresentamos os objetivos destacados no texto mais atualizado de apresentação do 

NAVE:  

Objetivo Axiológico: uma escola pública de qualidade que contribua para a 

realização do Projeto da Nação Brasileira: uma sociedade livre, justa e 

solidária.  

Objetivo Primário: Centro de Pesquisa: formular soluções para o Ensino 

Médio com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. (OI 

FUTURO; 2012, p. 3)  

 

Sobre a função de cada centro de resultado do NAVE, que são a unidade escolar, o centro 

de pesquisa e o centro de disseminação, esse mesmo documento indica: 

Unidade Escolar: promover a formação de um cidadão justo, competente e 

solidário, com foco na formação humana e na qualificação técnica no 

formato de Ensino Médio Integrado para atender às profissões decorrentes 

da Era do Conhecimento. 
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Centro de Disseminação: sistematizar as pesquisas e soluções desenvolvidas, 

aplicar métricas avaliativas e criar canais de distribuição gratuita para a rede 

pública. 

O Centro de Pesquisa: é orientado em duas linhas ordenadoras. A primeira 

diz respeito à criação de conteúdos, em nível técnico, para a formação de 

profissionais no âmbito das novíssimas profissões que, em sua maioria, 

emergem do ambiente denominado Tecnologias da Informação e 

Comunicação. A segunda está voltada para a construção de um projeto 

pedagógico de tipo novo, o que já vem sendo realizada na Escola de 

Referência do Ensino Médio Cícero Dias, em Recife, desde a sua 

inauguração. Trata-se da realização da educação interdimensional, como 

ampliação das ações educativas para além do cognitivo, abrangendo as 

dimensões relacionadas à corporeidade, à inteligência emocional e à busca 

de significado e sentido para a existência (crenças, valores, significados e 

sentidos). Este estudo é fruto da pesquisa de COSTA e adotado na Cícero 

Dias em parceria com o Oi Futuro e a Secretaria de Estado de Educação. O 

Plano Pedagógico baseado na Educação Interdimensional implica três ordens 

de mudanças: Mudanças de Conteúdo; Mudanças de Método; Mudanças de 

Gestão. Essas mudanças visam acrescentar à grade curricular conteúdos 

norteadores, que deverão diferenciar a Escola: Educação para valores; 

Protagonismo Juvenil; Enculturamento Digital; Cultura da Trabalhabilidade. 

(OI FUTURO, 2012, p. 4)  

 

Podemos observar nesses trechos do documento de apresentação do NAVE, que o mesmo 

indica que esta iniciativa não se encerra nas unidades no NAVE, mas tem um compromisso 

com a lógica da disseminação. A escola que participa do programa tem compromisso com a 

reflexão pedagógica, a experimentação de metodologias afinadas com as novas demandas 

educacionais do século XXI e a disseminação do conhecimento surgido das práticas 

experimentais desenvolvidas no NAVE, que apresentamos mais detalhadamente adiante. 

 

 

3.2 ITINERÁRIO FORMATIVO   

 

Começamos esse subtítulo apresentando uma imagem produzida por educadores e 

educandos do NAVE, representando a visão que eles têm sobre o itinerário formativo da 

instituição. Na imagem, encontraremos algumas ações pedagógicas que alteram a rotina da 

escola, não encontraremos todas, mas, na sequência, vamos apresentando cada estratégia que 

compõe esse itinerário. Perceberemos também, nessa ilustração, o ideal antropológico e ações 

voltadas para a metodologia colaborativa. A maioria das atividades que relacionaremos agora 

é administrada pelos times de pesquisa-ação montados pelos educadores NAVE. O motivo da 

pesquisa docente ser uma das estruturas desse programa, está relacionado com a crença de que 

fazer pesquisa educa (FREIRE, 2004), por isso, a estratégia de trabalhar com times de 

educadores pesquisadores é tão forte no contexto dessa iniciativa. Algumas propostas foram 
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criadas por eles e outras levadas pela equipe de gestão do Oi Futuro e das duas escolas 

parceiras. Independente disso, os educadores têm liberdade para criar e recriar cada 

instrumento ou ação pedagógica que apresentaremos a seguir. Vejamos a ilustração:   

 

FIGURA 2 – Itinerário Formativo NAVE 

 

Fonte: (OI FUTURO, 2012). Ilustração criada por educadores e educandos do NAVE. 

 

Abaixo, destaco estratégias educativas criadas pela comunidade educativa do NAVE, que 

compõem o itinerário formativo e alteram a rotina escolar da unidade de Recife.  

A primeira estratégia que registramos é chamada de “Disciplina Base” que apresenta dois 

objetivos centrais: 1) promover um nivelamento dos conhecimentos básicos para ingresso no 

Ensino Médio; 2) dar sentido ao aprendizado de determinada disciplina. No momento da 

disciplina base, os educadores estão voltados à missão de apresentar a função social da 

disciplina, mostrando o uso instrumental da mesma no cotidiano e nas ações produtivas com 

as quais ela se relaciona. Também deve demonstrar a sua beleza, seu encantamento. Temos 

aqui duas dimensões, uma instrumental que procurar nivelar e eleger os elementos para a vida 

produtiva como um todo e uma dimensão filosófica, que apresenta o sentido de se aprender 

aqueles conteúdos na nossa vida, mostrando uma ótica, uma forma de se compreender o 

mundo através de determinada disciplina. Os educadores trabalham um mês com as turmas de 

primeiro ano. O planejamento da disciplina base deve considerar os conteúdos centrais que os 

educandos não podem deixar de saber para ingressar no ensino médio. A ideia acontece com 

recursos didáticos que não se limitem à cognição e à docência, como filmes, textos, músicas, 
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vivências e práticas capazes de fazer o educando reconhecer o valor da aprendizagem dos 

conteúdos propostos pela disciplina. 

A ideia do “Educador Mentor” é outra estratégia pedagógica. Partimos do princípio de que 

o educador é permanentemente um facilitador / mediador da aprendizagem. Ao destacarmos 

no educador a sua função de orientar, estamos nos referindo ao trabalho com os times de 

educandos, pois os mesmo são divididos em times como veremos mais adiante. Quando a 

ação educativa compreende o trabalho colaborativo, a atuação do educador estará focada no 

time, suas entregas e suas demandas cognitivas e relacionais. Sem perder a abrangência da 

turma e de cada educando na sua individualidade, o educador orientador investirá tempo, 

presença e exemplo de maneira mais intensa com os times de sua responsabilidade. A ideia 

central é que cada educador do NAVE assuma um determinado número de times como 

orientador (2 a 3 times com cinco educandos em média). A base dessa proposta está nos 

conceitos de Pedagogia da Presença e na compreensão dos instrumentos de acompanhamento 

e avaliação de competências  colaborativas. O processo é anual, com abertura para alterações 

semestralmente e o educador terá o apoio da coordenação pedagógica. O educador orientador 

terá acesso ao mapeamento interdimensional, a avaliação sócio-cultural, o plano de vida e o 

opinionário dos educandos que compõem seus times.   

O “Plano de Vida” é uma estratégia central, pois a educação interdimensional destaca a 

importância da visão de futuro para o jovem em desenvolvimento. Trata-se de um exercício 

de visualização daquilo que pretendemos ser como pessoas, profissionais e cidadãos. A 

preocupação central aqui é fazer com que o educando desenvolva uma visão de futuro e seja 

capaz de responder à seguinte questão: O que eu pretendo fazer de minha vida nos planos 

pessoal, familiar, profissional e social? O plano de vida pode ser visualizado como o grande 

sonho de cada um, porém, para que ele se torne realidade, devemos traçar um caminho viável 

para realizá-lo. Este itinerário de vida deve ter objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos. Claro que não pretendemos que o educando decida com precisão, nessa fase de vida, o 

seu futuro. O foco está no exercício de autoproposição, que fará com que o jovem aprenda a 

projetar seus sonhos.  

As “Didáticas Colaborativas” compõem mais uma estratégia do itinerário formativo. A 

definição de metas coletivas é muito importante do ponto de vista pedagógico, porque todos 

passam a olhar para a mesma direção. O alcance dos objetivos de uns não colide com a 

realização dos objetivos dos outros, pois o trabalho conjunto e cooperativo gera 

intercomplementaridade, convergência e sinergia entre as ações dos membros dos times. O 

foco do trabalho educativo nas competências cognitivas, com ênfase nas didáticas 
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cooperativas, tem prioridade que não pode ser confundida com exclusividade. O educador 

deve sempre procurar o necessário equilíbrio entre as três situações de aprendizagem: i) 

didatismo, procedendo a uma exposição introdutória sobre os conteúdos; ii) autodidatismo, 

apoiando e orientando o desenvolvimento do plano de estudo de cada educando; iii) didáticas 

cooperativas. Para isso, os educandos são organizados em times, através do instrumento 

Opinionário. Aliada a essa organização, contaremos com a estratégia de educadores 

orientadores já citados e os instrumentos de avaliação do desempenho dos times.   

O “Opinionário” é um instrumento criado para apoiar o educador na tarefa de agrupar seus 

educandos, considerando variados fatores e estabelecendo relações entre eles. A idéia central 

é identificar padrões de relacionamento, a comunicação estabelecida, papéis de liderança, 

saberes e características individuais, que servirão de balizadores para a formação de grupos. 

Na experiência piloto realizada no NAVE-PE, observamos que a montagem planejada dos 

times pode trazer benefícios para o educador, além de gerar sinergia positiva e construtiva 

entre os educandos. Esse instrumento é aplicado logo na primeira semana de aula. Após a 

aplicação, os educadores se reúnem para montar os times. Em relação ao primeiro ano, 

consideramos a possibilidade de uma nova aplicação no meio do ano, caso seja observado que 

o pouco tempo de convivência prejudicou a análise dos dados colhidos pelo instrumento.  

Buscando gerar uma análise capaz de nos orientar em relação ao desenvolvimento do 

educando nas mega-aprendizagens (aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, 

aprender a aprender), criamos o “Mapeamento Interdimensional”
10

. Esse instrumento está 

voltado para as quatro aprendizagens da UNESCO, que são desdobradas em suas respectivas 

competências que, por sua vez, possuem um conjunto de habilidades seguidas de indicadores. 

O mapeamento interdimensional do educando deve ser aplicado como avaliação de entrada e 

saída, na primeira semana do ano para os 1º e 2º anos e, no caso do 3º ano, no fim do ano 

letivo.  

“Guias do educando e do educador familiar”. Esses guias trazem mensagens dirigidas aos 

educandos e aos educadores familiares. Mais do que um conjunto de explicações sobre a 

organização e o funcionamento do NAVE, esses instrumentos também contemplam 

orientações básicas para o educando guiar-se na vida escolar, familiar e comunitária e para os 

pais se aproximarem da escola e das ações educativas que ela desenvolve. São dois 

importantes documentos que apresentam os valores centrais que orientam e estruturam nossa 

comunidade educativa. O Guia do Educando deve ser trabalhado por uma comissão de 

                                                 
10

 O Mapeamento Interdimensional foi inspirador para a construção do questionário quantitativo dessa pesquisa, 

que estamos chamando de Mapeamento dos Quatro Cuidados.  
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educandos do 2º e 3º anos, na primeira semana de aula do primeiro ano, através de práticas e 

vivências que fomentem a discussão sobre seus temas centrais. O Guia do Educador Familiar 

deve ser discutido em reunião entre pais e gestão da escola. É importante que os dois Guias 

sejam revisitados periodicamente e os educadores devem conhecer muito bem o Guia, para 

explorá-lo no dia-a-dia escolar.     

O “GPS” (guia de procedimentos sócio-educativos) é um documento que contém todas as 

informações sócio-educativas voltadas para orientar a convivência escolar entre educadores 

familiares, escolares e educandos, contribuindo com a organização da rotina escolar. O 

mesmo está atrelado a um sistema de informação, criado pela escola em discussão com os 

responsáveis, que monitora o acesso, a frequência e a convivência no ambiente escolar, 

facilitando a comunicação entre escola e educadores familiares e mantendo os dados do 

educando atualizados na secretaria escolar. Os educandos recebem o GPS na primeira semana 

de aula, quando os detalhes do instrumento serão apresentados. Eles deverão apresentar o 

mesmo para a entrada na escola e o receberão de volta na saída. Os pais devem conferir o 

GPS de seus filhos para verificar os recados e/ou comunicações da escola.  

“Guia de Aprendizagem”. Na perspectiva da educação interdimensional, o plano de 

unidade e o plano de aula devem ser substituídos por um único instrumento: o Guia de 

Aprendizagem. O objetivo desse guia é orientar o educando, deixando claro para o mesmo o 

processo de planejamento e desenvolvimento das atividades e o que se espera dele no seu 

itinerário pedagógico. O Guia de Aprendizagem deve ser produzido e colocado à disposição 

dos educandos no início de cada unidade.    

Os “Diagnósticos sociocultural e propedêutico” são dois instrumentos de diagnóstico. Um 

está voltado para levantar informações sobre o meio social e cultural do educando, visando 

compreender melhor o contexto sociocultural no qual o educando está inserido. O outro visa 

levantar os conhecimentos prévios que o educando tem em relação às disciplinas do ensino 

fundamental, mapeando também os conteúdos que não se encontram ainda assimilados para o 

ingresso no ensino médio. Esse diagnóstico ajudará na elaboração do plano de ensino para um 

nivelamento dos conhecimentos. Aplicamos o diagnóstico sócio cultural na primeira semana 

de aula com o primeiro ano. A avaliação de conhecimentos é aplicada nas turmas de 1º, 2º e 

3º anos por área de conhecimento: ciências humanas, ciências exatas, matemática e 

linguagem. 

O “Sistema de Avaliação” nas escolas do NAVE vão além da cognição. Alinhadas com a 

proposta de educação interdimensional, as avaliações contemplam a cognição, mas também 

consideram a colaboração entre os educandos nos seus times. A atitude do educando e seu 
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desenvolvimento nas mega-aprendizagens também serão avaliadas com uma auto-avaliação e 

uma avaliação atitudinal realizada pelo educador. A avaliação está organizada da seguinte 

forma: Avaliação Didática (60%); Avaliação Colaborativa (20%) (as duas juntas 

correspondem a 80% da nota do bimestre); Auto-avaliação do educando (10%); Avaliação 

atitudinal realizada pelo educador (10%).  

O “Acordo Pedagógico” é um documento elaborado coletivamente pelos educadores, em 

assembleia, no início de cada ano letivo, considerando a proposta pedagógica da escola, o 

Plano de Ação Anual, bem como a sua implementação, a partir do envolvimento de todos os 

seus atores, que são responsáveis pela execução das tarefas que lhe são delegadas, ao longo do 

ano letivo. Este instrumento, serve para nortear o dia-a-dia da escola, é sempre revisitado nas 

reuniões pedagógicas, servindo para balizar o alinhamento da equipe. 

A “Cogestão” é um modelo de gestão delegada, compartilhada e democrática em que os 

educadores se revezam diariamente no apoio aos processos de gestão da rotina escolar. O 

objetivo é que o corpo docente possa vivenciar e participar das ações realizadas pela gestão. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo, apresentamos as análises dos dados coletados por meio dos dois 

instrumentos de investigação desta pesquisa: o questionário respondido pelos educandos e a 

entrevista realizada com educadores.  

Os resultados dos 320 (trezentos e vinte) questionários aplicados na amostra do grupo 

experimental (ETECD) e dos 237 (duzentos e trinta e sete) questionários aplicados no grupo 

controle (ETEPAM) são apresentados nas tabelas e gráficos abaixo, desenvolvendo uma 

análise da estatística descritiva. Nosso foco está na discussão dos resultados que nos permitam 

levantar conclusões sobre o perfil da amostra e a apropriação dos princípios relacionados aos 

quatro índices de cuidado (auto, alter, eco e transcuidados) pelos educandos que participaram 

da pesquisa. Eventuais diferenças percentuais podem ocorrer por conta do arredondamento da 

última casa.  

Na sequência, analisaremos duas entrevistas realizadas com educadores que atuam 

diretamente com os educandos envolvidos nesta pesquisa. A análise não pretende representar 

a opinião do corpo docente, nosso foco aqui está em levantar dados que possam contribuir 

com elementos para a confirmação ou não da nossa hipótese e seu esclarecimento, que sugere 

que estratégias educativas que considerem o cuidado como eixo do aprender a ser e a 

conviver, pode contribuir com a formação humana dos educandos.   

 

 

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA  

 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Iniciamos nossa análise de perfil da amostra indicando, em números absolutos e 

percentuais, a quantidade de participantes do grupo experimental quanto ao sexo dos 

educandos: 

TABELA 1 

Sexo – Grupo experimental 

Feminino 147 45,9% 

Masculino 173 54,1% 

Totais 320 100% 
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A tabela seguinte nos apresenta os mesmos dados de sexo em relação ao grupo controle:  

TABELA 2 

Sexo – Grupo controle 

Feminino 136 57,4% 

Masculino 101 42,6% 

Totais 237 100% 

 

Percebemos que houve predominância do sexo masculino no grupo experimental e do 

sexo feminino na amostra do grupo controle.  

A seguir, vamos apresentar as tabelas 3 e 4 que relacionam os participantes por turma, 

considerando que estamos analisando somente as turmas de 1º e 3º anos, critério utilizado 

para fazermos a comparação central dessa pesquisa, que nos permitirá observar se houve 

crescimento dos índices de cuidados entre os educandos:  

 

TABELA 3 

Educandos por turma – Grupo experimental 

1º ano 179 55,9% 

3º ano 141 44,1% 

Totais 320 100% 

 

TABELA 4 

Educandos por turma – Grupo controle 

1º ano 127 53,6% 

3º ano 110 46,4% 

Totais 237 100% 

 

Podemos observar nas duas tabelas, que a maioria dos educandos participantes da 

pesquisa se encontram no primeiro ano. Isso é natural, considerando que as duas escolas 

envolvidas são escolas cujo ensino médio é integrado ao ensino técnico e, por isso mesmo, 

apresentam um índice maior de evasão ou transferência.  

Em relação à distribuição da amostra por idade (mínima, 1º quartil, mediana, 3º quartil e 

máxima), encontramos um perfil bastante parecido entre as duas escolas analisadas:  
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TABELA 5 

Idade – Grupo experimental 

Mínima 1º quartil Mediana 3º quartil Máxima 

13,5 15,2 16,1 17,4 20,1 

 

TABELA 6 

Idade – Grupo controle 

Mínima 1º quartil Mediana 3º quartil Máxima 

13,0 16 17,0 18 21,0 

 

Ainda sobre a idade dos educandos participantes da pesquisa, apresentamos a distribuição 

por idade nos gráficos 1 e 2: 

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 

 

Em relação à prática de esportes, a maioria dos participantes do grupo experimental e do 

grupo controle responderam que não praticam esportes, como podemos observar nas tabelas 7 

e 8:  
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TABELA 7 

Pratica esportes? – Grupo experimental 

NÃO 196 61,3% 

SIM  124 38,7% 

Totais 320 100% 

 

TABELA 8 

Pratica esportes? – Grupo controle 

NÃO 126 53,2% 

SIM  111 46,8% 

Totais 237 100% 

 

 

Comparando os dois gráficos abaixo, percebemos que o grupo controle é mais 

homogêneo em relação aos educandos que praticam e não praticam esportes. Mesmo assim, 

ainda observamos a maioria dos educandos dos dois grupos declarando que não praticam 

esportes. Esse é um dado relevante para a analise sobre a apropriação dos princípios dos 

quatro cuidados. 

 

 

Gráfico 03 
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Gráfico 04 

 

 

Como afirmamos na apresentação da metodologia, o questionário quantitativo desta 

pesquisa possui quatro subescalas: autocuidado; altercuidado; ecocuidado e transcuidado. 

Para o propósito desta pesquisa, a baixa participação em atividades esportivas é um dado 

relevante, pois pode ter relação com o desenvolvimento ou não de uma pedagogia que 

considere os quatro cuidados. Partimos então do pressuposto de que essas quatro subescalas 

apresentam relações (biofílicas ou não) com a prática de esportes, pois refletem atitudes 

relacionadas ao cuidado do físico, às relações de cooperação e competição, à relação com o 

meio que nos cerca e à relação com os valores que orientam nossos pensamentos e nossas 

ações. A educação interdimensional, quando apresenta a dimensão do eros como a dimensão 

do desenvolvimento da corporeidade, percebe o esporte como uma das vias que caminha 

rumo ao pleno desenvolvimento do humano. Por tudo isso, resolvemos incluir, nas duas 

primeiras subescalas relativas ao autocuidado e ao altercuidado, itens diretos relativos à 

prática de esportes.   

Quando perguntados sobre atividades artísticas, a maioria dos participantes dos dois 

grupos analisados responderam que não praticam atividades artísticas. É interessante destacar 

que, apesar do grupo experimental se encontrar em uma escola de ensino médio integrado que 

tem como formação técnica as áreas de programação e arte para jogos digitais, os educandos 

afirmam que não praticam atividades artísticas. Vejamos os resultados para a prática de 

atividades artísticas: 
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TABELA 9 

Pratica atividades artísticas? – Grupo experimental 

NÃO 229 71,6% 

SIM  91 28,4% 

Totais 320 100% 

  

TABELA 10 

Pratica atividades artísticas? – Grupo controle 

NÃO 169 71,3% 

SIM  68 28,7% 

Totais 237 100% 

 

 

Nos gráficos abaixo, percebemos como as respostas sobre a prática de atividades 

artísticas foram homogêneas entre as duas escolas: 

 

 

 

 

Gráfico 05 
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Gráfico 06 

 

Em relação à moradia, os educandos do grupo experimental foram perguntados se moram 

com os pais, somente com a mãe, somente com o pai, ou com outros. Percebemos que a 

maioria dos educandos do grupo experimental, cerca de 91%, mora com pai e mãe ou somente 

com a mãe. Apenas 9% deles moram somente com o pai ou com outro responsável. 

Observamos exatamente as mesmas porcentagens para o grupo controle. Vejamos as respostas 

nas tabelas seguintes: 

TABELA 11 

Com quem você mora? – Grupo experimental 

Pai e mãe 195 61,0% 

Só com a mãe 96 30,0% 

Só com o pai 5 1,5% 

Com outro responsável 24 7,5% 

Totais 320 100% 

 

TABELA 12 

Com quem você mora? – Grupo controle 

Pai e mãe 143 60,3% 

Só com a mãe 70 29,5% 

Só com o pai 7 3,0% 

Com outro responsável 17 7,2% 

Totais 237 100% 
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Vejamos os gráficos relativos à moradia dos educandos nas duas escolas analisadas. 

Percebemos que a maioria dos educandos moram com pai e mãe. Os educandos que moram 

somente com o pai são a minoria, seguida de educandos que moram com outros responsáveis.   

  

Gráfico 7 

 

Gráfico 8 

 

 

Sobre a escolaridade dos responsáveis, podemos perceber na tabela 13 que 86,9% dos 

pais de educandos do grupo experimental possuem ensino médio ou superior, contra 11,9% 

com ensino fundamental e 1,2% dos responsáveis que não possuem nenhuma escolaridade.  
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TABELA 13 

Escolaridade dos responsáveis – Grupo experimental 

Nenhuma 4 1,2% 

Ensino Fundamental 38 11,9% 

Ensino Médio  146 45,6% 

Ensino Superior 132 41,3% 

Totais 320 100% 

 

 

Os resultados do grupo controle sobre a escolaridade dos responsáveis foram parecidos, 

podemos perceber na tabela 14 que 89,4% dos responsáveis possuem ensino médio ou 

superior, contra 10,6% com ensino fundamental. Não houve registro de responsáveis que não 

possuem nenhuma escolaridade nesse grupo.  

 

 

TABELA 14 

Escolaridade dos responsáveis – Grupo controle 

Nenhuma 0 0% 

Ensino Fundamental 25 10,6% 

Ensino Médio  133 56,1% 

Ensino Superior 79 33,3% 

Totais 237 100% 

 

 

Nos dois gráficos seguintes, podemos observar a escolaridade dos responsáveis 

comparando os níveis ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Percebemos que 

uma maioria expressiva dos responsáveis dos dois grupos analisados apresentam escolaridade 

no nível ensino médio ou ensino superior.   
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Gráfico 9 

 

Gráfico 10 

 

Em relação à quantidade de irmãos, a amostra varia entre 0 e 9. Analisando a distribuição 

da amostra pela quantidade de irmãos dos educandos do grupo experimental e grupo controle 

(mínima, 1º quartil, mediana, 3º quartil e máxima), percebemos que a maioria dos educandos 

declarou ter de 1 a 2 irmãos. Vejamos as duas próximas tabelas: 

 

TABELA 15 

Quantidade de irmãos – Grupo experimental 

Mínima 1º quartil Mediana 3º quartil Máxima 

Ø 1 1 2 9 

 

 

TABELA 16 

Quantidade de irmãos – Grupo controle 

Mínima 1º quartil Mediana 3º quartil Máxima 

Ø 1 1 2 10 
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Nos gráficos seguintes podemos visualizar os números das duas escolas analisadas em 

relação à quantidade de irmãos:   

 

Gráfico 11 

 

Gráfico 12 

 

 

Nossa última pergunta sobre o perfil do educando foi em relação ao prazer de estudar. 

Novamente encontramos resultados similares entre os dois grupos analisados. As duas tabelas 

seguintes e seus respectivos gráficos indicam que o educandos consideram o estudo como 

uma atividade prazerosa: 
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TABELA 17 

Você tem prazer em estudar? – Grupo experimental 

NÃO 27 8,4% 

SIM  293 91,6% 

Totais 320 100% 

 

 

TABELA 18 

Você tem prazer em estudar? – Grupo controle 

NÃO 26 11,0% 

SIM  211 89,0% 

Totais 237 100% 

 

 

Gráfico 13 

 

Gráfico 14 
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Fazendo um resumo dos resultados encontrados em relação ao perfil dos jovens que 

participaram da pesquisa, podemos dizer que são educandos de escolas públicas de ensino 

médio integrado ao profissionalizante, com uma faixa etária mediana de 16 anos, 

razoavelmente equilibrada em relação ao sexo. Trata-se de uma amostra na qual a maioria não 

apresenta hábito de praticar esportes, nem atividades artísticas. Em relação ao grupo de 

ingressantes e ao grupo de concluintes, podemos dizer que temos mais ingressantes que 

concluintes, porém, há um equilíbrio nos números. A maior parte dos educandos mora com 

seus pais ou com a mãe. E esses pais, na sua maioria, possuem ensino médio ou superior. 

Poucos educandos registraram que não têm prazer em estudar. Diante desses dados, podemos 

refletir sobre o público que estamos trabalhando, o qual, apesar de ser constituído por 

estudantes de duas escolas públicas, parece apresentar um nível escolar um pouco maior do 

que encontramos comumente em outras escolas da mesma categoria. Isso pode ter a ver com 

os fato das escolas serem de ensino médio integrado e, por isso mesmo, realizarem provas de 

seleção para os educandos. 

 

 

ESTATÍSTICA INFERENCIAL  

 

Cada subescala já apresentada foi convertida em um índice, cada um deles com a média 

de todos eles, por meio do coeficiente de correlação de postos de Spearman. Para preparar os 

índices, realizamos a validação de cada iten por meio da correlação de Spearman. Os dados a 

seguir referem-se à Escola Cícero Dias. Os dados referentes à escola Etepam serão indicados 

posteriormente. A validação dos itens e a estimativa da confiabilidade dos índices serão 

aferidas, no entanto, apenas com os dados da Cícero Dias, pois sendo confirmadas a validade 

e confiabilidade, dificilmente deixariam de o ser em relação à escola Etepam. Nosso primeiro 

índice é o de Autocuidado. Vejamos a correlação e significância dos itens em relação à média 

de todos eles na tabela abaixo: 
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TABELA 19 

ÍNDICE DE AUTOCUIDADO – IAUTO 

Item Correlação 

Spearman 

Valor de p 

Tenho sentimentos positivos em relação a mim mesmo. 0,62 0 

Procuro cuidar da minha saúde física. 0,64 0 

Busco atividades que contribuam com meu equilíbrio 

mental. 

0,62 0 

Reconheço e valorizo as minhas qualidades.  0,72 0 

Procuro atividades que promovam o meu desenvolvimento. 0,64 0 

Confio em mi mesmo. 0,65 0 

Evito experiências que possam prejudicar meu 

desenvolvimento pessoal. 

0,49 0 

Costumo pensar e sonhar com o meu futuro. 0,40 0 

É importante praticar atividades físicas. 0,49 0 

Procuro me proteger de doenças sexualmente transmissíveis. 0,26 0 

 

Nove itens apresentam uma correlação de Spearman considerada entre alta (maior que 

0,6) ou moderada (entre 0,3 e 0,6). O último iten da tabela apresentou correlação considerada 

baixa, porém, todas elas são significativas estatisticamente. Portanto, todos os itens foram 

validados como componentes desse índice de Autocuidado. Através do cálculo da 

consistência interna, por meio do Alpha de Cronbach, que resultou igual a 0,77, podemos 

dizer que o índice do Autocuidado (Iauto) é estatisticamente confiável para utilização no 

âmbito das ciências humanas, ou seja, os itens são harmônicos entre si e estão testando 

realmente o participante em relação ao conteúdo dos itens que compõem o índice.  

 

Vamos agora analisar a correlação e significância dos itens que compõe o índice de 

Altercuidado: 
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TABELA 20 

ÍNDICE DE ALTERCUIDADO – IALTER 

Item Correlação 

Spearman 

Valor de p 

Valorizo as relações que estabeleço com meus familiares. 0,46 0 

Gosto de estar entre amigos.    0,46 0 

Tenho facilidade para confiar nas pessoas. 0,52 0 

Sinto-me responsável pelos meus amigos. 0,56 0 

Sou uma pessoa aberta para criar laços de afeto. 0,69 0 

Preocupo-me com o bem das pessoas com quem convivo. 0,57 0 

É fácil trabalhar em grupo. 0,52 0 

Gosto de colaborar com as pessoas. 0,64 0 

Procuro ouvir as opiniões dos outros. 0,49 0 

Gosto de praticar esportes coletivos. 0,46 0 

 

 

Todos os itens foram validados como componentes desse índice de Altercuidado, pois 

apresentam uma correlação de Spearman entre alta e moderada. A Confiabilidade do índice 

por meio do cálculo de sua consistência interna (Alpha de Cronbach) foi igual a 0,75, o que 

caracteriza o Ialter como confiável para utilização no âmbito das ciências humanas. 

 

Correlação e significância dos itens que compõe o índice de Ecocuidado: 
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TABELA 21 

ÍNDICE DE ECOCUIDADO – IECO 

Item Correlação 

Spearman 

Valor de p 

Gosto de estar em contato com a natureza. 0,62 0 

Procuro cuidar da limpeza dos ambientes que frequento. 0,68 0 

A questão ambiental me preocupa. 0,79 0 

No meu dia-a-dia eu evito desperdícios. 0,59 0 

Contribuo com os processos de coleta seletiva. 0,68 0 

Participo de ações voltadas para a preservação do ambiente. 0,67 0 

Preocupo-me em deixar um meio ambiente melhor para as 

próximas gerações.  

0,79 0 

Preocupo-me em não desperdiçar água. 0,63 0 

Acredito que a crise ecológica tem a ver com as pequenas 

atitudes de cada indivíduo. 

0,50 0 

Preocupo-me com a proteção dos espaços de preservação 

ambiental. 

0,83 0 

 

 

Todos os itens foram validados como componentes desse índice de Ecocuidado, pois 

apresentam uma correlação de Spearman entre alta e moderada. A Confiabilidade do índice 

por meio do cálculo de sua consistência interna (Alpha de Cronbach) foi igual a 0,87, o que 

caracteriza o Ieco como confiável para utilização no âmbito das ciências humanas. 

 

Correlação e significância dos itens que compõe o índice de Transcuidado: 
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TABELA 22 

ÍNDICE DE TRANSCUIDADO – ITRANS 

Item Correlação 

Spearman 

Valor de p 

Costumo refletir sobre o real sentido da vida. 0,62 0 

Tenho como objetivo pessoal, compreender cada vez mais 

qual é a minha missão nesse mundo. 

0,67 0 

Me pego muitas vezes pensando em perguntas do tipo: De 

onde eu vim? Para onde eu vou? O que estou fazendo da 

minha vida? 

0,57 0 

Considero que nenhuma vida humana deve valer mais do 

que a outra.  

0,52 0 

Reconheço os principais valores que considero importantes. 0,51 0 

Gosto de adquirir conhecimento sobre assuntos relacionados 

à espiritualidade. 

0,56 0 

Preocupo-me com valores éticos como a paz, a justiça e a 

solidariedade. 

0,64 0 

Acredito que todo ser humano precisa dedicar um tempo 

para cuidar do equilíbrio entre corpo, mente e emoções. 

0,59 0 

Mantenho uma postura de abertura e respeito às variadas 

manifestações religiosas. 

0,41 0 

Quando necessário, tenho facilidade para dar e pedir perdão. 0,47 0 

 

Todos os itens foram validados como componentes desse índice de Ecocuidado, pois 

apresentam uma correlação de Spearman entre alta e moderada. A Confiabilidade do índice 

por meio do cálculo de sua consistência interna (Alpha de Cronbach) foi igual a 0,87, o que 

caracteriza o Itrans como confiável para utilização no âmbito das ciências humanas. 

Uma vez confirmada a validade dos itens e a confiabilidade dos índices, podemos agora tratar 

diretamente das hipóteses de nossa investigação. 
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ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES  

 

Supondo que os índices de cuidado apresentam associação entre si, ou seja, o 

desenvolvimento de um dos quatro cuidados analisados pode interferir positivamente no 

desenvolvimento dos demais, vamos analisar a correlação dos diferentes cuidados 

representados pelos índices Iauto, Ialter, Ieco, Itrans. Vejamos as duas tabelas seguintes, as 

quais demonstram que todos os itens mantêm correlação moderada a forte entre si, nas duas 

séries, com algumas variações. Isso nos permite inferir que um sujeito que apresenta um 

índice elevado de Iauto, deverá apresentar também um índice elevado nos Ialter, Ieco e Itrans. 

O inverso também aconteceria de acordo com esse raciocínio, ou seja, um sujeito que 

apresente um nível baixo em um dos índices também expressaria esse resultado nos demais. 

Para verificar essa hipótese, utilizamos a correlação de Pearson. 

 

TABELA 23 

Correlação de Pearson entre os índices (alunos 1
a
 série)  

p aprox. = 0 em todos os casos 

 Iauto Ialter Ieco Itrans 

Iauto 1,00 0,59 0,54 0,49 

Ialter 0,59 1,00 0,47 0,51 

Ieco 0,54 0,47 1,00 0,58 

Itrans 0,49 0,51 0,58 1,00 

 

 

TABELA 24 

Correlação de Pearson entre os índices (alunos 3
a
 série) 

p aprox. = 0 em todos os casos 

 Iauto Ialter Ieco Itrans 

Iauto 1,00 0,54 0,44 0,34 

Ialter 0,54 1,00 0,43 0,39 

Ieco 0,44 0,43 1,00 0,42 

Itrans 0,34 0,39 0,42 1,00 
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O 1º ano apresentou correlações maiores que as do 3º ano, porém, todas elas foram 

positivas. As correlações mais baixas ocorreram no 3º ano entre o Itrans e Iauto (0,34) e entre 

o Itrans e Ialter (0,39).  Observa-se, portanto, que, nas duas séries, há de moderada a alta 

correlação positiva e estatisticamente significativa entre os 4 índices, o que confirma a ideia 

de que o crescimento em determinado índice tende a acompanhar o crescimento similar nos 

demais e vice-versa.  

 

Verificadas a correlação de Pearson entre os índices, vamos apresentar agora as médias 

(M) e desvios-padrão (s) de vários setores da amostra: 

 

TABELA 25 

Médias (M) e desvios-padrão (s) dos índices da amostra 

Índices 1
a
 série 3

a
 série 

 M s M s 

Iauto 3,12 0,53 3,13 0,53 

Ialter 2,96 0,52 2,98 0,49 

Ieco 2,78 0,64 2,77 0,64 

Itrans 2,96 0,54 3,00 0,56 

 

Podemos observar de antemão que não parece existir diferença significativa, quanto aos 

índices, entre as duas séries. As médias guardam grande semelhança entre si, com poucas 

variações. Vamos agora buscar a confirmação com o teste T de médias. Vejamos a tabela 26: 

 

TABELA 26  

Parâmetros (médias, valor de T, significância estatística) do teste T para os quatro 

índices entre as médias de alunos da 1
a
 e 3

a
 séries 

Índices M 1
a
 série M 3

a
 série Valor de T Valor de p 

Iauto 3,12 3,13 -0,2112 0,8329 ns 

Ialter 2,96 2,98 -0,4057 0,6853 ns 

Ieco 2,78 2,77 0,1907 0,8489 ns 

Itrans 2,96 3,00 -0,5729 0,5672 ns 

ns – não significativo      
*
p < 0,05;       

**
p < 0,01;       

***
p < 0,001;       

****
p <0,0001 
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Como previsto, as diferenças entre a 1
a
 e 3

a
 séries quanto aos índices mencionados não é 

significativa; no caso do Ieco, o valor da média da 3
a
 série é até mesmo menor do que o da 1

a
 

série, mas não significativo. Em todos os casos, as diferenças não alcançam significância 

estatística, de sorte que se pode afirmar que, segundo o instrumento de mensuração utilizado 

nessa pesquisa, não há evidência de desenvolvimento entre os educandos quanto aos índices 

mencionados. É importante ressaltar que o teste não está dizendo que essa diferença não 

exista, mas que ela não se revela através dos dados colhidos pelo questionário aplicado nessa 

amostra. Podemos levantar a hipótese de que estamos trabalhando com um instrumento com 

pouca precisão para levantar esses dados com uma amostra do tamanho que escolhemos. Uma 

amostra maior poderia nos apresentar um resultado mais significativo estatisticamente. Outra 

hipótese é de que os itens, por estarem possivelmente enviesados positivamente, ficaram 

muito previsíveis e fáceis de responder, favorecendo com que os educandos marcassem a 

resposta mais desejável do ponto de vista das atitudes mais positivas.   

Com o intuito de verificar em maior proporção os dados mencionados acima, calculemos 

essas diferenças entre séries desta feita separando por sexo.  

 

 

TABELA 27 

Parâmetros (médias, valor de T, significância estatística) do teste T para os quatro 

índices entre as médias de alunos da 1
a
 e 3

a
 séries, alunos do sexo MASCULINO 

Índices M 1
a
 série M 3

a
 série Valor de T Significância 

Iauto 3,14 3,16 -0,2757 0,7831 ns 

Ialter 2,93 3,01 -1,0195 0,3094 ns 

Ieco 2,78 2,66 1,2073 0,2290 ns 

Itrans 2,90 2,99 -1,0455 0,2973 ns 

ns – não significativo      
*
p < 0,05;       

**
p < 0,01;       

***
p < 0,001;       

****
p <0,0001 
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TABELA 28  

Parâmetros (médias, valor de T, significância estatística) do teste T para os quatro 

índices entre as médias de alunos da 1
a
 e 3

a
 séries, alunos do sexo FEMININO 

Índices M 1
a
 série M 3

a
 série Valor de T Significância 

Iauto 3,10 3,07 0,2767 0,7825 ns 

Ialter 2,99 2,94 0,6681 0,5053 ns 

Ieco 2,78 2,94 -1,6618 0,0992 ns 

Itrans 3,02 3,01 0,0917 0,9271 ns 

ns – não significativo      
*
p < 0,05;       

**
p < 0,01;       

***
p < 0,001;       

****
p <0,0001 

 

 

Observamos, portanto, que nem entre alunos do sexo masculino, nem entre alunos do 

sexo feminino, há diferença significativa quanto aos índices aludidos. Portanto, diante dos 

resultados, vemos que entre as duas séries do ensino médio da amostra não há evidência de 

desenvolvimento quanto aos índices dos 4 cuidados. 

 

A partir de agora, apresentamos a estatística inferencial considerando os dados referentes 

à escola ETEPAM. Quanto à validação dos itens, já tínhamos observado que eles deveriam se 

manter válidos, tal como vimos na análise dos dados da Cícero Dias. Pois bem, no caso dos 

dados da ETEPAM, refizemos os mesmos cálculos e observamos que, de acordo com o teste 

de Correlação de Postos de Spearman, todos os itens de todos os índices se demonstraram 

válidos, pois evidenciaram correlação positiva de moderada a forte e estatisticamente 

significativa com a média de cada índice respectivo. Portanto, todos os itens foram validados. 

Também refizemos o cálculo para estimar a confiabilidade dos índices com os dados da 

ETEPAM e todos os índices também evidenciaram confiabilidade, uma vez que todos 

alcançaram Alpha de Cronbach bem maior do que 0,6. 

Portanto, confirmadas as validades dos itens e a confiabilidade dos índices, podemos 

agora tratar diretamente das hipóteses de nossa investigação, com os dados da Escola 

ETEPAM. 

 

Hipótese da correlação dos diferentes cuidados representados pelos índices Iauto, Ialter, 

Ieco, Itrans. Vejamos as tabelas seguintes, as quais demonstram que todos os itens mantêm 

correlação moderada a forte entre si, nas duas séries, com algumas variações. 
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Tabela 29 – Correlação de Pearson entre os índices (alunos 1
a
 série) 

p aprox. = 0 em todos os casos 

 Iauto Ialter Ieco Itrans 

Iauto 1,00 0,58 0,38 0,42 

Ialter 0,58 1,00 0,38 0,45 

Ieco 0,38 0,38 1,00 0,58 

Itrans 0,42 0,45 0,58 1,00 

 

 

Tabela 30 – Correlação de Pearson entre os índices (alunos 3
a
 série) 

p aprox. = 0 em todos os casos 

 Iauto Ialter Ieco Itrans 

Iauto 1,00 0,7 0,72 0,65 

Ialter 0,7 1,00 0,57 0,56 

Ieco 0,72 0,57 1,00 0,7 

Itrans 0,65 0,56 0,7 1,00 

 

Verificadas as correlações entre os índices, vamos apresentar agora as médias(M) e 

desvios-padrão (s) de vários setores da amostra 

 

Tabela 31 – Médias (M) e desvios-padrão (s) dos índices da amostra, entre as 2 séries 

Índices 1
a
 série 3

a
 série 

 M S M s 

Iauto 3,2 0,49 3,19 0,62 

Ialter 3,09 0,45 3,03 0,61 

Ieco 2,72 0,62 2,81 0,74 

Itrans 3,02 0,55 3,03 0,68 

 

Apesar de ainda não termos calculado o nível de significância estatística das diferenças 

entre tais médias, podemos observar de antemão que não parece existir diferença significativa, 

quanto aos índices, entre as duas séries. As médias guardam grande semelhança entre si, com 

poucas variações. Isso deve possivelmente ser confirmado com o teste T de médias. 
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Teste t de médias 

 

Tabela 32 – Parâmetros (médias, valor de T, significância estatística) do teste T para os 

quatro índices entre as médias de alunos da 1
a
 e 3

a
 séries 

Índices M 1
a
 série M 3

a
 série Valor de T Valor de p 

Iauto 3,2 3,19 0,1262 0,8997 ns 

Ialter 3,09 3,02 0,9133 0,3622 ns 

Ieco 2,72 2,81 -1,0156 0,311 ns 

Itrans 3,02 3,03 -0,1538 0,8779 ns 

ns – não significativo      
*
p < 0,05;       

**
p < 0,01;       

***
p < 0,001;       

****
p <0,0001 

 

 

Como previsto, as diferenças entre a 1
a
 e 3

a
 séries quanto aos índices mencionados não é 

significativa; nos casos de Iauto e Ialter, os valores das médias da 3
a
 série são até mesmo 

menores do que os da 1
a
 série, embora também não significativas. Em todos os casos, as 

diferenças não alcançam significância estatística, de sorte que se pode afirmar que não há 

evidência de desenvolvimento entre os alunos quanto aos índices mencionados. 

 

Com o intuito de verificar em maior proporção os dados mencionados acima, calculemos 

essas diferenças entre séries desta feita separando por sexo. 

 

Tabela 33 – Parâmetros (médias, valor de T, significância estatística) do teste T para os 

quatro índices entre as médias de alunos da 1
a
 e 3

a
 séries, alunos do sexo MASCULINO, da 

escola ETEPAM 

Índices M 1
a
 série M 3

a
 série Valor de T Valor de p 

Iauto 3,14 3,13 0,0667 0,947 ns 

Ialter 3,1 2,97 1,1203 0,2664 ns 

Ieco 2,59 2,58 0,0609 0,9516 ns 

Itrans 2,88 2,9 -0,1978 0,8438 ns 

ns – não significativo      
*
p < 0,05;       

**
p < 0,01;       

***
p < 0,001;       

****
p <0,0001 
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Tabela 34 – Parâmetros (médias, valor de T, significância estatística) do teste T para os 

quatro índices entre as médias de alunos da 1
a
 e 3

a
 séries, alunos do sexo FEMININO, da 

escola ETEPAM 

Índices M 1
a
 série M 3

a
 série Valor de T Valor de p 

Iauto 3,26 3,24 0,1792 0,8581 ns 

Ialter 3,08 3,06 0,1916 0,8484 ns 

Ieco 2,81 2,96 -1,2834 0,2016 ns 

Itrans 3,12 3,11 0,1000 0,9205 ns 

ns – não significativo      
*
p < 0,05;       

**
p < 0,01;       

***
p < 0,001;       

****
p <0,0001 

 

 

Observamos, portanto, que nem entre alunos do sexo masculino, nem entre alunos do 

sexo feminino, há diferença significativa quanto aos índices aludidos. Assim, diante dos 

resultados, vemos que entre as 1a e 3a séries do ensino médio dos alunos do ETEPAM não há 

evidência de desenvolvimento quanto aos índices dos 4 cuidados. 

Fazendo uma análise geral dos resultados encontrados nos dois grupos que responderam 

o questionário quantitativo dessa pesquisa, podemos perceber que os dados da estatística 

descritiva e inferencial são razoavelmente semelhantes entre as duas escolas. Em relação aos 

níveis de cuidado apresentados, podemos afirmar que, através do questionário aplicado, não 

encontramos evidências de desenvolvimento dos princípios de cuidado comparando 

educandos ingressantes e concluintes. Podemos supor que o nosso questionário não foi 

preciso o suficiente para nos permitir averiguar o impacto da experiência formativa do NAVE 

em relação a esses princípios de cuidado. Ao mesmo tempo, o questionário também não nos 

permite afirmar que o referido desenvolvimento não existiu. Considerando o resultado do 

nosso instrumento quantitativo, partimos então para uma análise qualitativa, buscando mais 

dados que nos permitam fazer mais análises sobre o desenvolvimento dos educandos em 

relação aos princípios dos quatro cuidados. 

 

 

4.2 PERSPECTIVA DO EDUCADOR 

  

As entrevistas com os dois educadores da ETECD foram realizadas em dezembro de 

2013, após a aplicação do questionário quantitativo com os educandos. Nossa intenção era 

buscar informações qualitativas que nos ajudassem a explorar mais a fundo os resultados da 
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estatística descritiva e inferencial e contribuíssem assim com a reflexão levantada pela 

hipótese dessa pesquisa.  

Como já apresentamos na metodologia, os entrevistados foram escolhidos a partir dos 

seguintes critérios: a) dois anos de atuação na instituição; b) 1º entrevistado apresentando 

muito envolvimento com a proposta pedagógica da educação interdimensional; c) 2º 

entrevistado demonstrando baixo envolvimento com a proposta pedagógica da educação 

interdimensional. Para essa análise, utilizaremos nomes fictícios, Walter para o primeiro 

entrevistado e Márcio para o segundo entrevistado. A transcrição completa das entrevistas 

está no “apêndice B” desta dissertação. 

O entrevistador iniciou a entrevista apresentando o objetivo da pesquisa, explicando 

resumidamente a metodologia de entrevista e solicitando a permissão para gravar. Os dois 

entrevistados permitiram a gravação. Walter demonstrou interesse e disponibilidade para a 

entrevista, desde o momento do convite para a mesma. Márcio, também se mostrou disposto 

para a entrevista, apesar de perguntar ao entrevistador se não era melhor realizar a 

investigação com um educador mais envolvido com a metodologia da escola. Uma vez que o 

segundo entrevistado foi escolhido por apresentar baixo envolvimento com a proposta 

pedagógica da educação interdimensional, essa pergunta pode confirmar nossa escolha, pois 

demonstra que o entrevistado, assim como o entrevistador, percebe seu pouco envolvimento 

com a metodologia analisada. Pensando ainda sobre a validação desse critério de escolha, vale 

ressaltar que a entrevista com Walter durou 00:29:23, suas respostas foram mais elaboradas e 

longas, sua postura demonstrava atenção e disposição, enquanto a entrevista com Márcio 

durou 00:12:30, suas respostas foram mais objetivas e curtas, apresentou postura menos atenta 

e disponível se comparada com Walter.  

Nessa introdução da entrevista, também foram feitas perguntas para confirmar o tempo de 

trabalho no programa NAVE, pois um dos critérios para a escolha do entrevistado era que este 

tivesse pelo menos dois anos de trabalho com a metodologia NAVE. Outra questão foi sobre 

o curso de educação interdimensional e o entrevistado Walter afirmou que fez os cursos 

oferecidos pelo Instituto Oi Futuro e pela Secretaria de Educação, enquanto que o 

entrevistado Márcio não realizou nenhum curso sobre o tema.  

Ainda é importante informar que os educadores da comunidade educativa analisada 

fazem um revezamento das séries. Alguns educadores podem trabalhar com a 3ª série em um 

ano e não trabalhar em outro ano, como foi afirmado pelo segundo entrevistado. Porém, esse 

entrevistado conhecia bem o grupo da 3ª série que foi alvo da nossa investigação e, por isso, 

consideramos que o mesmo estava apto a dar a entrevista.   
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Sobre a percepção dos entrevistados em relação à ideia dos quatro cuidados proposta pela 

educação interdimensional, os dois afirmam ser uma proposta que contribui com o processo 

educativo e gera bons resultados. Para Walter, a proposta tem muito valor, influencia 

positivamente a formação da personalidade do educando, contribui com o desenvolvimento da 

autonomia para fazer escolhas, porém, ele ressalta como um problema o fato de não estarmos 

inseridos em uma sociedade que privilegie esse tipo de preocupação pedagógica. Para o 

entrevistado a sociedade focaliza a formação técnica por conta dos resultados que dão mais 

visibilidade do que a questão da formação humana. Mesmo assim, ele considera que a 

ETECD, por ter a educação interdimensional como norteadora das suas estratégias 

pedagógicas, acaba fomentando o discurso e a prática de ações que promovam o 

desenvolvimento integral do educando. O entrevistado Márcio, oscila entre considerações que 

afirmam o valor da ideia dos quatro cuidados e seus bons resultados e dúvidas sobre sua 

eficácia, pois o entrevistado problematiza que o educando ainda não tem maturidade para 

lidar com essas ideias. Ele afirma ainda que o horário integral favorece o convívio que, por 

sua vez, contribui com o desenvolvimento do educando, dando a entender que os bons 

resultados poderiam ser oriundos dessa condição.     

Quando perguntados sobre a consideração dos quatro cuidados no planejamento de aula 

podemos perceber que Walter teve mais segurança em afirmar que contempla a ideia dos 

quatro cuidados em seu planejamento. Sua estratégia para incluir a noção dos quatro cuidados 

no seu plano de aula começa com uma pergunta, o educador lança a seguinte questão que, 

para ele, vai gerar reflexões que podem contribuir com a formação do educando: “quem sou 

eu”. É interessante destacar que se trata de uma pergunta que está contemplada no Guia do 

Educando, criado para o programa NAVE e disseminado nas escolas de tempo integral do 

estado de Pernambuco. Partindo desse questionamento fundamental sobre quem somos e 

utilizando linguagens artísticas, o entrevistado afirma que os educandos passam por reflexões 

importantes sobre seus valores, seus projetos de vida, suas dificuldades e habilidades 

pessoais. Além disso, Walter também estimula a participação dos jovens em projetos 

relacionados ao cuidado com a sala, a escola e o mundo. O entrevistado Márcio disse que 

tenta, mas não sabe se chega a contemplar a ideia dos quatro cuidados no seu plano de aula. 

Porém, no fim de sua fala, ele deixou entender que trabalhava as ideias de cuidado através da 

abordagem de temas como respeito à diversidade, etnia, consumismo, tecnologias, 

autoconhecimento e mídias.  

Para os dois entrevistados, não foi fácil afirmar que o corpo docente compreende e pratica 

os princípios dos cuidados junto aos jovens. Walter citou em sua fala que a ETECD foi criada 
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para quebrar paradigmas, mas que isso não é uma coisa fácil, pois os educadores trazem 

consigo histórias de vida e histórias profissionais que interferem bastante nas suas práticas 

educativas. Para ele, os educadores entram em crise quando chegam em uma escola que quer 

quebrar paradigmas, como se isso obrigasse o educador a rever sua prática e a mudar. Essa 

circunstância já gera uma mudança, pois o profissional vai se transformando, mas não se trata 

de um movimento simples e ele percebe que existe resistência de muitos profissionais em 

repensar e incluir novas ideias em seus planos de aula. Ele ainda afirma a necessidade de 

investirmos mais no estudo teórico sobre as ideias da educação interdimensional, pois, para 

ele, às vezes, muitos educadores praticam ações afinadas com esses ideais, mas não refletiram 

ainda o suficiente sobre o valor dessas ações para a formação humana do educando. Essa 

postura de agir sem fazer um mergulho mais profundo na teoria acaba por enfraquecer a ação 

pedagógica na prática e também acaba permitindo que a cobrança por resultados e números 

tire o foco que a escola procura dar aos quatro cuidados e à formação humana dos educandos. 

Márcio considera que o corpo docente não compreende bem a proposta dos quatro cuidados e 

ainda afirma que nem ele próprio compreende os conceitos que sustentam a educação 

interdimensional. Mesmo sem ter uma boa compreensão, o entrevistado afirma que o corpo 

docente tenta realizar ações afinadas com a proposta e que, de tanto falarem sobre esses 

temas, os educadores acabam assimilando as ideias. Comparando a fala dos dois 

entrevistados, podemos notar que a discussão teórica sobre os quatro cuidados faz grande 

diferença na prática e no envolvimento dos educadores. Considerando que o primeiro 

entrevistado tem mais tempo de trabalho na ETECD, que passou pelas formações em 

Educação Interdimensional e isso parece fazer com que ele tenha uma atuação mais intensa no 

que diz respeito às ideias e princípios de cuidados, fica aqui uma dica importante para a 

gestão do NAVE: é necessário retomar o investimento na formação continuada dos 

educadores que atuam no programa. 

A principal atividade que Walter se envolveu na escola relacionada aos quatro cuidados 

foi o trabalho com o Guia do Educando, instrumento criado com a finalidade de trabalhar 

temas centrais para a educação interdimensional junto aos educandos. O projeto durou dois 

anos e envolveu todo o corpo docente. O trabalho com o Guia do Educando fomentou a 

criação entre os educandos de grupos de cuidados, voltados para o cuidado com o patrimônio 

e ambientes escolares, voltados também para o desenvolvimento de atividades ligadas ao 

autocuidado e altercuidado. Márcio não se envolveu diretamente em uma atividade com foco 

nos cuidados, mas lembrou de uma campanha que acontece anualmente e é planejada e 

executada por educadores, educandos juntamente com a Fundação de Hematologia e 
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Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE). O entrevistado participou como espectador e 

contribuiu em um momento ajudando na recepção dos doadores. Ficou claro que, entre os 

dois entrevistados, temos um que participou ativamente de projetos relacionados aos cuidados 

e outro que não se envolveu ainda profundamente com o tema. Como já analisamos, essa 

diferença pode ter ligação com a formação teórica que gera reflexão sobre o trabalho 

pedagógico e sustenta uma prática mais afinada com os ideais contidos na educação 

interdimensional. 

Quando perguntados se os educandos do terceiro ano desenvolveram ou não mais 

capacidade de cuidado ao longo da sua formação na ETECD, os dois entrevistados afirmam 

que houve sim desenvolvimento de atitudes mais cuidadosas, afinadas com os princípios dos 

quatro cuidados. Walter é mais afirmativo e diz que os educandos desenvolveram uma 

convivência muito mais forte e permeada pelo respeito e cuidado entre eles e com os 

educadores. Para o entrevistado, se compararmos os dois momentos do grupo de educandos, 

no primeiro ano e depois no terceiro ano, podemos constatar que temos “grupos totalmente 

distintos”. A maior evidência disso, segundo ele, é o respeito. Essa afirmação é interessante, 

pois ela contrasta com o resultado do questionário quantitativo, que não apontou evidências 

dessa diferença entre os dois grupos, apesar de os resultados também não poderem afirmar 

que os grupos não apresentaram diferença no desenvolvimento de atitudes de cuidado. O 

entrevistado Márcio considerou que o desenvolvimento do terceiro ano em relação a esses 

aspectos do cuidado pode estar relacionado ao desenvolvimento da maturidade do grupo, mas 

também afirmou que a proposta metodológica da escola influencia nesse desenvolvimento. 

Em relação às mudanças que o trabalho com os quatro cuidados pode gerar no educador, 

Walter considera que houve grande mudança na sua prática e na sua maneira de ver e 

entender o processo educativo. O entrevistado relata que seu trabalho era muito técnico e que 

a experiência na ETECD vem transformando sua prática. Ele se sente um educador mais 

presente e mais integrado com a comunidade educativa. Ele destaca alguns elementos que 

podemos interpretar como sinais de uma prática mais humanizada. Destacamos um trecho da 

entrevista que pode ilustrar um pouco a mudança que o educador percebe na sua atuação: “E 

isso também foi fantástico, porque todas essas visões né, elas foram transformadas, elas 

foram mudanças para o professor, como aquilo que tem que ser alcançado né, acho que não 

vejo mais como professor, eu me vejo mais como educador que tá presente, que tá 

estimulando aquele tá fazendo, fazendo com que os meninos se vejam e observem as suas, as 

dificuldades, os seu valores... aquele que sofre porque não tá conseguindo, aquele que ouve, 

aquele que participa, então assim, a minha prática pedagógica ela mudou radicalmente, ao 
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mesmo tempo né, eu vejo, eu sou, eu me vejo na escola, não é, é... percebo como a escola está 

né, sou parte integrante dela, então, não sou só um ser que trabalha aqui né, mas que vive, 

convive, participa. Então, todas essas coisas, elas modificaram completamente, não só sobre 

a minha visão né, como elas melhoraram a minha prática, elas, elas se tornam muito mais, é, 

se tornam presentes não é. Aquilo que eu, que eu via, mas não praticava agora eu pratico, 

isso me deixa mais assim, é, aquilo que eu previa antes, que eu era como um aprendiz do 

cuidado, do cuidado com o outro, consigo, com o ambiente, com as pessoas.” Em relação à 

essas mudanças, Márcio considera que não houve mudança na sua prática, porque, segundo o 

entrevistado, ele já trabalhava com essas ideias, porém, com outros nomes. 

Em relação à última questão que investigamos com os entrevistados, sobre a contribuição 

dos princípios dos quatro cuidados no processo de formação humana, os mesmos parecem 

concordar que se trata de uma ideia que contribui. Walter destacou que cuidar é fazer-se 

presente e atuante. Temos aí nessa afirmação dois elementos centrais para a educação 

interdimensional: a presença e a participação. Para Costa (2001b), fazer-se presente na vida 

do educando era condição para uma relação entre educadores e educandos fundamentada na 

abertura, na reciprocidade e no compromisso, elementos básicos para uma relação mais 

humanizada. A participação genuína, tanto do educando como do educador, representa para 

esse autor a base que sustenta o processo educativo, se a participação é a base, a cooperação 

entre educadores e educandos é o meio da ação educativa, que por sua vez, tem a autonomia 

do adolescente como fim.  

Analisando as duas entrevistas, fica claro que conversamos com educadores de perfis 

bem diferentes. Um educador que passou por momentos de capacitação em educação 

interdimensional e participou ativamente de ações voltadas para a promoção dos quatro 

cuidados, outro que não passou por formações introdutórias sobre o tema e teve uma 

participação mais passiva nos projetos desenvolvidos na ETECD, relacionados aos quatro 

cuidados. Mesmo assim, parece que os dois entrevistados consideram que a proposta de 

inclusão dos quatro cuidados nas estratégias de ensino promove a vivência e a reflexão sobre 

a importância do ato de cuidar, gerando algumas transformações positivas na comunidade 

educativa como um todo. Apesar de o primeiro entrevistado (Walter) afirmar com mais 

segurança que o segundo entrevistado (Márcio), os dois declaram que os educandos 

desenvolveram sim uma postura mais cuidadosa nas suas relações intrapessoais, interpessoais, 

nas relações com o meio e na reflexão sobre valores e o sentido da vida. Podemos supor que o 

primeiro entrevistado, por passar pela formação em educação interdimensional e por estar há 

mais tempo na escola, foi mais ativo como educador que fomentou o tema entre os educandos 
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e propiciou um terreno pedagógico mais fértil para que o educando pudesse vivenciar, 

identificar e incorporar valores relacionados ao ato de cuidar de si, do outro, do meio e das 

fontes de significado da existência humana. O segundo entrevistado (Márcio) parece menos 

envolvido com o tema e com as práticas da escola que visam desenvolver atitudes e posturas 

de cuidado. Porém, conhecendo mais profundamente ou não a proposta, não identificamos nas 

entrevistas rejeição à ideia de que o trabalho pedagógico em torno dos quatro cuidados seja 

construtivo e positivo para a formação humana dos educandos. O que podemos encontrar nas 

falas não parece rejeição, mas pode ter a ver com resistência, pois, mudar não é fácil e, muitas 

vezes quando estamos confrontados com a necessidade de refletir, repensar e inovar a nossa 

prática educativa, sentimos insegurança diante do novo. 

Nosso problema de pesquisa está formulado na introdução através da seguinte pergunta: 

A prática formativa do NAVE, que procurou se fundamentar nos princípios dos quatro 

cuidados, impactou ou não a apropriação dos educandos a respeito desses princípios? Mesmo 

sem termos condições de identificar um crescimento dos educandos em relação à apropriação 

dos princípios dos quatro cuidados no questionário quantitativo, podemos observar nas 

entrevistas o que é bastante falado na escola e que pode ser observado pelos dados relativos 

aos cuidados com o meio (baixa ocorrência de depredação) e com as pessoas na comunidade 

educativa da ETECD: se compararmos educandos ingressantes e concluintes, notamos que os 

educandos concluintes desenvolveram atitudes mais cuidadosas ao longo dos três anos de 

formação na ETECD.  

Percebemos então que, para dar conta de uma análise mais aprofundada sobre a 

apropriação dos princípios dos quatro cuidados pelos educandos da ETECD, seriam 

necessárias outras pesquisas que pudessem aprimorar o instrumento quantitativo e nos 

fornecer dados mais precisos sobre as atitudes básicas dos educandos em relação aos 

cuidados.   
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5 CONCLUSÃO  

 

Considerando a hipótese central dessa pesquisa, de que a promoção de estratégias 

educativas relacionadas aos quatro cuidados pode contribuir significativamente com o 

processo de formação humana, buscamos levantar dados que nos permitissem analisar se os 

educandos da ETECD apresentavam evidências de desenvolvimento em relação a esses 

cuidados. Para dar conta de averiguar esse desenvolvimento, fizemos uma análise da 

experiência formativa do NAVE, apresentando as bases conceituais que sustentam as suas 

ações pedagógicas e compõem o itinerário formativo praticado nessa comunidade educativa. 

Além disso, desenvolvemos, aplicamos e analisamos um questionário quantitativo e uma 

entrevista qualitativa visando mensurar e comparar dados relacionados ao nível de 

apropriação dos educandos em relação aos princípios de cuidado.  

Na análise dos dados quantitativos, não foi identificado um crescimento significativo no 

nível de cuidado dos educandos quando comparamos ingressantes e concluintes. Assim, não 

pudemos afirmar através desse instrumento, que o itinerário formativo realizado no NAVE 

gerou impacto na apropriação dos princípios de cuidados pelos educandos. Através da análise 

das entrevistas realizadas com os educadores, colhemos dados que nos permitem sugerir que, 

na perspectiva do educador, existe um crescimento da capacidade de cuidado dos educandos 

que passaram pelo processo formativo do NAVE. Parece estar claro para os educadores 

entrevistados que a consideração e inclusão dos quatro cuidados nas estratégias pedagógicas 

geram impacto positivo em relação à formação do educando no que diz respeito ao cuidado 

consigo mesmo, com o outro, com o meio e com as fontes de significado e sentido da 

existência humana.  

Além dos dados colhidos sobre os níveis de cuidado, também vale a pena destacar que os 

resultados dessa pesquisa podem evidenciar uma circunstância pouco favorável ao 

desenvolvimento de estratégias educativas com foco em formação humana. Segundo uma das 

entrevistas concedidas para essa pesquisa, mesmo a ETECD sendo uma escola que declara 

sua intenção em trabalhar outras dimensões do humano além da cognitiva, a comunidade 

escolar é muito cobrada em relação aos resultados das provas externas e também das 

aprovações no vestibular. Dessa forma, a escola acaba orientando suas estratégias 

pedagógicas com base em números que expressam o nível cognitivo dos educandos, mas 

deixam a questão da formação humana em um segundo plano, mais presente nos discursos do 

que nas ações educativas que são realizadas no dia-a-dia da escola.    
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Por isso, percebemos que o desenvolvimento de uma ética biofílica no ambiente 

educativo, que vise gerar apropriação dos princípios de cuidados pelos educandos, se 

apresenta como uma estratégia bastante relevante para o processo de formação humana. 

Aprender a cuidar de si, do outro, do meio e das fontes de significado da existência, pode 

contribuir com a formação plena do educando e com a construção de uma sociedade mais 

sustentável, equânime e democrática. O tema do cuidado é central para uma educação que 

almeje ir além da formação meramente instrumental ou intelectual. Nas grandes discussões 

sobre as demandas educativas da atualidade, emerge a preocupação com a formação integral 

do humano, que contemple as variadas dimensões do ser e que permita ao homem e à 

sociedade em geral empreender relações mais biofílicas. Por isso, concluímos que o presente 

estudo é mais um pequeno passo na direção de um tema que merece ser mais explorado e 

compreendido no meio educacional. Nós, educadores, precisamos nos aprofundar no tema do 

cuidado, buscando criar estratégias de ensino que permitam ao educando vivenciar, identificar 

e incorporar conhecimentos, valores, atitudes e habilidades relacionadas ao autocuidado, ao 

altercuidado, ao ecocuidado e ao transcuidado. Para essa missão, é necessário que nossas 

reflexões pedagógicas mergulhem mais profundamente na compreensão, na análise e na 

prática de ações educativas que façam os ideais de formação humana se concretizarem nas 

rotinas escolares.  

Considerando o instrumento quantitativo utilizado nessa pesquisa, pensamos que ainda 

seria necessário um estudo mais completo, realizado com uma amostra maior. Seria 

importante reformular algumas questões para obter dados mais precisos que nos apresentem 

informações mais relevantes sobre os níveis de cuidado analisados. Um questionário voltado 

para as dimensões do cuidado seria um instrumento importante para gerar reflexão e orientar 

estratégias pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de atitudes de cuidado, contribuindo 

assim com a estruturação de ações educativas mais afinadas com os ideais de formação 

humana.     
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APÊNDICE A 

 

NAVE - ETECD  

 
 

Orientações para o preenchimento: 

Prezado(a) Educando(a),  

Você está diante de um questionário de pesquisa autoaplicável. O objetivo deste instrumento é 

verificar como os jovens se percebem em relação às suas atitudes e posturas de cuidado. Não 

existem respostas certas nem erradas. Procure assinalar a alternativa que mais se aproxima de 

sua realidade, com atenção e sinceridade. Trata-se de uma pesquisa estatística que não 

divulgará a identidade de nenhum participante. Aproveite para refletir sobre suas atitudes e 

obrigado por participar!  

 

Data de nascimento: ___/___/___ 

Sexo:          Masculino                    Feminino                     

Situação escolar:            1º ano do ensino médio                  3º ano do ensino médio                     

Pratica esportes:           Sim                 Não 

Pratica alguma atividade artística:             Sim                 Não 

Mora com:           pai e mãe          só com a mãe           só com o pai            com outro 

responsável  

Indique a escolaridade do(s) responsável(is):           1º grau            2º grau          Superior  

Tem irmãos:           Não               Sim   (quantos?): ____ 

Você tem prazer em estudar:            Sim           Não  
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AUTOCUIDADO 

Tenho sentimentos positivos em relação a mim 

mesmo. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Procuro cuidar da minha saúde física. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Busco atividades que contribuam com meu 

equilíbrio mental. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Reconheço e valorizo as minhas qualidades.  nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Procuro atividades que promovam o meu 

desenvolvimento. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Confio em mi mesmo. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Evito experiências que possam prejudicar meu 

desenvolvimento pessoal. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Costumo pensar e sonhar com o meu futuro. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

É importante praticar atividades físicas. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Procuro me proteger de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 
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ALTERCUIDADO 

Valorizo as relações que estabeleço com meus 

familiares. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Gosto de estar entre amigos.    nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Tenho facilidade para confiar nas pessoas. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Sinto-me responsável pelos meus amigos. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Sou uma pessoa aberta para criar laços de afeto. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Preocupo-me com o bem das pessoas com quem 

convivo. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

É fácil trabalhar em grupo. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Gosto de colaborar com as pessoas. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Procuro ouvir as opiniões dos outros. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Gosto de praticar esportes coletivos. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 
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ECOCUIDADO 

Gosto de estar em contato com a natureza. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Procuro cuidar da limpeza dos ambientes que 

frequento. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

A questão ambiental me preocupa. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

No meu dia-a-dia eu evito desperdícios. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Contribuo com os processos de coleta seletiva. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Participo de ações voltadas para a preservação 

do ambiente. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Preocupo-me em deixar um meio ambiente 

melhor para as próximas gerações.  

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Preocupo-me em não desperdiçar água. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Acredito que a crise ecológica tem a ver com as 

pequenas atitudes de cada indivíduo. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Preocupo-me com a proteção dos espaços de 

preservação ambiental. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 
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TRANSCUIDADO 

Costumo refletir sobre o real sentido da vida. nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Tenho como objetivo pessoal, compreender 

cada vez mais qual é a minha missão nesse 

mundo. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Me pego muitas vezes pensando em perguntas 

do tipo: De onde eu vim? Para onde eu vou? O 

que estou fazendo da minha vida? 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Considero que nenhuma vida humana deve 

valer mais do que a outra.  

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Reconheço os principais valores que considero 

importantes. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Gosto de adquirir conhecimento sobre assuntos 

relacionados à espiritualidade. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Preocupo-me com valores éticos como a paz, a 

justiça e a solidariedade. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Acredito que todo ser humano precisa dedicar 

um tempo para cuidar do equilíbrio entre 

corpo, mente e emoções. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Mantenho uma postura de abertura e respeito 

às variadas manifestações religiosas. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 

Quando necessário, tenho facilidade para dar e 

pedir perdão. 

nunca Rara-

mente  

Algumas 

vezes 

Frequen 

temente 

Sempre 
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APÊNDICE B 

 

Transcrição de entrevista 1 

Pesquisador: Júlio Horta 

Entrevistado: Walter (substituímos o nome real por esse fictício)  

Legenda: [...] Utilizado quando há falha na gravação ou não compreensão de parte do 

áudio. 

Duração da entrevista: 00:29:23 

 

Pesquisador: É o seguinte: é, na minha dissertação de mestrado, o objetivo da minha 

investigação está muito alinhado com aquela pesquisa que a gente fez com mapeamento é 

[...]. O quê que eu venho investigando? Eu venho investigando assim: os educandos 

envolvidos, eles vem demonstrando crescimento em relação aos princípios dos quatro 

cuidados do Antônio Carlos. Essa entrevista, não é uma entrevista que tem a pretensão de 

representar uma verdade do corpo docente, não é isso. A intenção é ouvir de vocês um 

pouco sobre esses quatro cuidados. Eu fiz uma [...] entrevista semi-estruturada, fiz, tenho, 

sete perguntas aqui que vão orientar nossa conversa. Não existe resposta certa ou errada 

[...] e a melhor resposta é a que lhe vier à cabeça. Quero te perguntar se você aceita gravar?   

Entrevistado: Sim, aceito. 

Pesquisador: Tempo que trabalha na Cícero Dias? 

Entrevistado: Desde dois mil e cinco, comecei no preparatório acho que na realidade era 

mais uma seleção, um encontro né de capacitação e de escolha dos professores que viriam 

ensinar aqui né.  

Pesquisador: Ok. E, é você participou também do curso que a Secretaria de educação 

promoveu sobre educação interdimensional?  

Entrevistado: A gente participou dos cursos [...]. 

Pesquisador: Bom, vamos lá, minha pergunta é a seguinte: qual a sua percepção sobre a 

ideia dos quatro cuidados propostos pelo Antonio Carlos na educação interdimensional? 

Entrevistado: Bem, eu acho, eu entendo que tem muito valor na questão da educação. Eu 

entendo que contribui com as, as diretrizes do ensino fundamental, do ensino médio, tudo, 

e em termos de ensino médio que vai fazer com que os meninos decidam para onde eles 

vão. Então, para o ensino médio, ele é importantíssimo porque vai influenciar na fase de 

formação de personalidade, das escolhas, da integridade dos jovens né, e trabalhar o, o, 

esse lado na educação interdimensional que está fomentando os quatro cuidados é tratar 

essas questões. O problema é que a gente não tem uma sociedade que preferiria isso né, a 
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gente tem numa sociedade técnica e que preferiria resultados, aí isso tudo implica em 

técnica, que a questão humana se torna tão importante quanto um resultado né e um, um 

número. 

Pesquisador: Você quer dizer assim, a gente que pode acabar deixando essa ideia de 

quatro cuidados, cuidado consigo, com o outro, com o meio e com os valores, é, em 

segundo plano porque a gente é cobrado prioritariamente por resultados objetivos, é isso? 

Entrevistado: Eu vejo de outro jeito, não é que fique em segundo plano, na realidade acho 

que nem se enxerga muito bem essa visão, a gente não dá, né, o valor necessário. Não que 

a gente não ache importante, não que a gente não veja que isso é importante, mas, como 

você colocou, por serem cobradas tantas outras coisas a gente trabalha mais focado nos 

resultados, mas, não vê que tá fazendo isso, acabando cobrando do menino os resultados. 

Então muitas vezes perdemos o foco dos cuidados... quais são as discussões hoje, né, como 

professor que eu estou incluído tanto como corpo docente, quanto como corpo discente 

também, com a questão, então qual é a discussão quando a gente diz um educando, a gente 

vê um educando, um grupo que tá se construindo,  mas outra visão é que já está construído, 

e o que eles serão cobrados, não é que eles não consigam ser eles próprios [...], mas é com 

as cobranças de vestibular, as cobranças, as cobranças de ter os melhores índices que 

fazem esse resultado. Mas, o universo escola, eu acho que a própria, a própria instituição 

do Cícero Dias, desde inicio, é, tem esse discurso e ela faz com que a gente perceba, ou 

pelo menos que a gente desenvolva esse cuidado com esse cuidado com o outro e esse 

cuidado comigo, porque a gente vai se relacionar, e a convivência ela, ela cobra o cuidado, 

cobra a preocupação com o outro né, cobra a presença isso é uma coisa assim, 

surpreendente né, na, na educação e esses cuidados né, que compõem  o, a nossa 

metodologia... a própria proposta inicial né, de pensar, de querer ser uma escola que 

considere essa ideia da educação interdimensional é um, um, uma experiência que faz a 

escola ser um pouco assim, você vai sendo... 

Pesquisador: Vai sendo?   

Entrevistado: É, você vai se encantando, você é, a, eu acho que impregna na gente né, e a 

gente no convívio, o dia todo, é, ações das pessoas que já  conseguem enxergar mais, outro 

que ainda tá preso a questão metodológica, didática, é,  convencional, então, segue porque 

esse discurso sobre a questão de habilidades, de valores né, de formação de um menino 

competente, solidário e autônomo e essas coisas elas, elas vem a tona.  

Pesquisador: Você quando você tá fazendo um planejamento de aula sua, você considera 

essa ideia dos cuidados?  
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Entrevistado: Sim, sim. Eu sempre considero os quatro cuidados, de forma que eu possa 

tá alimentando né, essa preocupação de eles procurarem, é, atividades que eles se 

questionem sobre o ponto em que estão, quem são eles, como eles descobrem seu trabalho, 

desenvolvam suas habilidades, entendam suas dificuldades, e ao mesmo tempo, que eles 

estejam juntos, que eles possam partilhar isso, né, e possam saber onde vão buscar força e 

energia ou ritmo para dar conta desse campo, né, da sua formação. 

Pesquisador: Assim, você conseguiria me dar um exemplo prático de alguma coisa 

inserida no seu planejamento com eles? 

Entrevistado: Sim. Então, eu acho que minha disciplina já faz um trabalho que está 

associado aos quatro cuidados, no caso, eu já começo a disciplina com a pergunta sobre 

quem é ele? Então essa grande pergunta, o processo parece simples demais, então, eu acho 

ela muito importante quando a gente para pra pensar “quem sou eu?”. Então, nesse “quem 

sou eu?”, quem [...] ele vai buscar, né, entender o quê que ele traz, é... vai descrever isso 

né, vai fazer isso numa linguagem artística e isso vai percorrer os três anos, e dentro desse 

quem sou eu tem uma pergunta de, de, do outro, de quem é o outro. Aí temos uma 

oportunidade de que eles questionem quais são os valores deles, quais são as atividades 

que são importantes, quais são os seus projetos, o que eles têm como projeto vida, é... 

começam a perceber as suas dificuldades e as suas habilidades, pedir ajuda onde tem 

dificuldade, ajudar naquilo que são hábeis, é, ao mesmo tempo percebem o que precisam 

explorar, é, pontos que eles não desenvolveram e, ao mesmo tempo [...] desenvolver os 

projetos de cuidado na sala de aula, na escola, do mundo que eles vivem  e vão trazendo 

pra sala e a gente vai discutindo e muitos deles saem da sala e já trazem essa discussão, por 

exemplo, com Eliane (nome fictício, pois o entrevistado citou uma outra colega), comigo 

mesmo, e eu acredito que isso também vá para outros professores.  

Pesquisador: É, sei que também você já falou um pouco agora, mas eu queria perguntar 

diretamente: você acha que os outros educadores, que eles compreendem essa ideia dos 

quatro cuidados? Eles praticam também esses princípios em outros cantos?  

Entrevistado: É, você faz essa pergunta e eu lembro de uma fala lá do professor Antônio 

Carlos né, que essa escola iria “servir para quebrar paradigmas” né, mas, ao mesmo tempo 

ele dizia “não é muito fácil isso, não é simples” porque a gente trás uma história, a gente 

tem uma bagagem e essa bagagem ela é, ela é recheada, não é, de tantas fontes e que a 

gente cria muitas escolhas, então somos nós, todos nós trazemos essas bagagens, todos nós 

trazemos esses modelos já prontos e usamos a nossa referência. Temos a nossa referência 

pro mundo né, e pra as coisas. E, quer queira quer não é isso que dita um pouco a nossa 
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atitude como pessoa, como pessoa né. Então quando essa escola quer ser assim, quer 

quebrar os paradigmas, e a maioria das pessoas quando chega aqui na escola entra em 

crise, porque ele já vem de uma história, que quer a velha escola que vê assim: eu sou o 

professor você é o aluno né, existe uma longa distância entre esses dois. Né, aquela questão 

das teorias educacionais, que a gente vai absorvendo na escola ainda, mas quando a gente 

chega aqui que a gente passa a conviver é que a gente vai perceber melhor o educando, vai 

ver que aquilo que a gente acreditava parece que não funciona muito, e que eu preciso 

aprender outras coisas. E a gente vai vendo a postura de outros professores, a gente vai 

quebrando paradigmas e isso vai forçando aquilo que eu falei anteriormente [...] a gente vai 

sendo né, vai quebrando aos poucos esses paradigmas e a gente vai absorvendo outras 

maneiras de ver a forma de educar, do seu trabalho. Os professores vão vendo outra 

realidade e sentem a diferença, sentem essa necessidade né, justamente porque? Por que a 

gente aqui vai absorvendo isso [...] não tem essa consciência né, de que isso tá acontecendo 

mas está, o que eu acho que é melhor é, é, o tudo que compromete mais partes do que os 

outros, isso não quer dizer que outros se tornam um robô né, pelo contrário, eles vão ter 

uma outra visão sobre a prática. E aí [...] eles vão aos poucos transformando a sua prática 

né, mas também não quer dizer que transforme completamente né, percebemos muitos 

profissionais ainda resistentes em determinados aspectos.  

Pesquisador: Sobre essa compreensão do corpo docente. Essa prática que você está 

falando, que é um processo ainda de muita transformação, um processo assim que mexe 

com as pessoas, pra alguns é fácil assimilar rapidamente, pra outros não é, você quer dizer 

que isso se reflete na prática também, ou seja, às vezes se pratica e às vezes não se pratica?   

Entrevistado: Muita gente tem a práxis e essa é a que transforma né, mas, acho que tá 

faltando a, a teoria que de certa forma, se a gente fizer uma reflexão sobre a nossa história, 

a gente tinha mais esforço, a gente discutia mais, não é? Então, não é que nós não 

discutamos hoje, mas eu não sei se, não sei, a própria história da escola, a própria estrutura 

e caminhar né, [...], então eu acho que como a gente tinha mais, é, tempo pra tá com os 

textos estudando né, uma coisa alimentava a outra, eu acho que a práxis tá muito sozinha, 

entendeu, tá faltando um pouco mais também das discussões das teorias pra que, pra que os 

novos e pra que a gente também né, é aprofundemos a discussão, mas, quando você faz só 

muitas vezes você não consegue associar e isso aqui é parte da metodologia da escola, 

então, precisamos nos aprofundar mais, mais sobre isso.  

Pesquisador: Qual, quais ações educativas que você realizou aqui na escola que considera 

o princípio dos cuidados?  
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Entrevistado: Muitos projetos né, que a gente já desenvolveu aqui na escola.  

Pesquisador: Tem um principal que você pode contar agora?. 

Entrevistado: Tem, tem muita gente trabalhando com o guia do educando né, então, foi 

um processo, foram todos os professores trabalhando com todas as turmas, inclusive que, 

tomou uma semana de atividades onde... e no final da semana todo mundo apresentava 

uma culminância do trabalho né, o resultado daquilo. Muitos daqueles grupos, começaram 

a surgir dos próprios meninos, é, vamos dizer assim, grupos de cuidados né. Uns né, 

ficaram com cuidado com patrimônio né, outros com a questão do auto e do altercuidado, 

outros criaram atividades que pudessem cuidar mais das sala de aula, da limpeza, e dessas 

coisas e, eu acho que isso é uma das atividades que eu acho que é mais fortes na escola. 

Ela durou quase dois anos né, os grupos que participavam disso aí, eles faziam questão de 

dar continuidade àquilo que o grupo anterior tinha feito né, da sala, do banheiro, do galpão, 

todos, todos os espaços da escola.  

Pesquisador: Você lembra a data disso? Entre dois mil e nove e dois mil e onze? 

Entrevistado: Eu não lembro agora mas, eu posso dizer pra você depois.  

Pesquisador: Ok. Observando os educandos do terceiro ano, você acha que eles 

desenvolveram ou não, capacidades de altocuidado, de alter, eco e transcuidado? 

Entrevistado: Sim, completamente... O terceiro ano, ao longo da formação deles, eles 

desenvolveram sim, pelo menos esse terceiro ano atual desenvolveu consideravelmente as 

capacidades de cuidado. Posso dar um exemplo claro dessa turma que, quando entrou no 1º 

ano, na época era uma turma complicada, eu lembro que tinham turmas com um nível de 

dificuldade para trabalhar na época, se você conseguisse conversar com eles e fazer com 

que ficassem atentos, você já tinha conseguido muita coisa, além das próprias é, vamos 

dizer assim, conflito entre eles, roubos carteiras quebradas, uma série de atividades, de 

situações que eram todas muito complicadas, muito complexas e, hoje, entre o terceiro „a‟ 

e o  terceiro „b‟, todos aliás né, que são turmas né, muito diferentes, muito do que eram 

antes, tanto da questão do respeito entre eles, desenvolveram uma amizade né, muito mais 

forte e isso faz com que eles se respeitem muitos mais, como com os próprios professores, 

com o espaço né, então se você toma como base esse grupo que chegou a três anos atrás e 

hoje eles saindo, são grupos totalmente distintos, aí você poderia me perguntar assim: mas 

isso não é comum em todas as turmas que começam e terminam? Eu digo não. Porque a 

gente já teve turmas aqui que mantivessem uma estrutura, mais ou menos uma linha né, 

chegavam relativamente é... com uma postura e continuavam. Mas, no geral, as turmas 
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muito difíceis ou não, todas elas, todas as turmas modificaram-se, mas essa que eu falei foi 

especial né.  

Pesquisador: Você destaca essa turma porque ela apresentou uma mudança que foi mais 

evidente, mas sobre as outras, você considera também que houve mudança... 

Entrevistado: Olha, eu to falando dessa turma por que é agora né, mas houve turmas tão, 

tão difíceis quanto... e a gente criou atividades, isso tudo pra tentar fazer com que eles, é, 

desenvolvessem em todos aspectos, é tanto  que a gente tem um número, que ninguém 

esperava, de meninos que passaram no vestibular e estão tendo sucesso em suas vidas... 

Pesquisador: Se você fosse destacar assim o que a gente pode perceber sobre esse 

crescimento né, então, o que você destacaria como evidência desse crescimento?  

Entrevistado: Respeito.  

Pesquisador: Respeito? 

Entrevistado: O respeito pelos outros, entendeu, é uma coisa que eu acredito que eles 

desenvolvam.  

Pesquisador: É, como você avalia a relação com sua própria pessoa né, as repercussões 

que isso gerou em você. Essa ideia de trabalho com os quatro cuidados que repercussão 

isso teve em você, na sua pessoa?  

Entrevistado: É interessante né, você de certa forma é, como eu coloquei no início, quebra 

os paradigmas né, você vem de uma estrutura né? Pra você ter uma ideia, eu comecei na 

área de exatas e trabalhei numa escola onde eu era, vamos dizer assim, respeitado pelo 

número de alunos que eram reprovados, então pra mim, pra mim isso era, era interessante 

porque mantinha, impunha aquela autoridade, eu mas, acreditava que os que passassem 

eram os que realmente estudavam, minha visão de, de, de é pedagógica, didática, 

metodológica era aquela de que os meninos tinham que no mínimo alcançar né, eu tinha 

muito cuidado nesse tipo de convívio com, com eles. Que era como se houvesse uma 

distância que era muito comum na área de exatas. Também não tinha muita relação com a 

escola, com o, era mais assim, a própria história da educação no Estado, você dá aula em 

pelo menos quatro escolas, você cria poucos vínculos, porque você dá duas aulas hoje em 

determinada escola, amanhã você dá em outra, a tarde você tá em outra e assim você se 

torna um profissional, você gosta do que você faz, mas você não tem talvez vínculos né, é 

aí que você se encontra muito técnico. Então, quando a gente veio pra cá, a gente sofreu 

essa pressão né, uma mudança abrupta né, porque a gente saiu desse universo de várias 

escolas e, e de repente você tá aqui, você tem partes também é responsável é, e você 

percebe que você também compõe o universo. E isso também foi fantástico, porque todas 
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essas visões né, elas foram transformadas, elas foram mudanças para o professor, como 

aquilo que tem que ser alcançado né, acho que não vejo mais como professor, eu me vejo 

mais como educador que tá presente, que tá estimulando aquele tá fazendo, fazendo com 

que os meninos se vejam e observem as suas, as dificuldades, os seu valores... aquele que 

sofre porque não tá conseguindo, aquele que ouve, aquele que participa, então assim, a 

minha prática pedagógica ela mudou radicalmente, ao mesmo tempo né, eu vejo, eu sou, eu 

me vejo na escola, não é, é... percebo como a escola está né, sou parte integrante dela, 

então, não sou só um ser que trabalha aqui né, mas que vive, convive, participa. Então, 

todas essas coisas, elas modificaram completamente, não só sobre a minha visão né, como 

elas melhoraram a minha prática, elas, elas se tornam muito mais, é, se tornam presentes 

não é. Aquilo que eu, que eu via, mas não praticava agora eu pratico, isso me deixa mais 

assim, é, aquilo que eu previa antes, que eu era como um aprendiz do cuidado, do cuidado 

com o outro, consigo, com o ambiente, com as pessoas.  

Pesquisador: Bom, então pra terminar assim: como é que você pensa né, esses quatro 

cuidados no processo de formação de formação humana? Eu vejo que você já falou um 

pouco sobre isso... 

Entrevistado: É, exatamente né, quando eu falei dessa questão do cuidado eu falei sobre o 

quanto é importante né, cuidar. Cuidar é você se tornar atuante é, você se fazer presente. 

Você, você sabe que você não é um ser fora né, você tem que ser um dentro. E quando 

você vê o, vê o educando, você não vê uma pessoa que está fora também, que está num 

outro ambiente, mas você vê um ser humano como um ser próximo né, com, com todas as 

habilidades, com todos é, dificuldades para serem vistas. E serem desenvolvidas e serem 

moldadas, é você que vai decidir. Então, é isso que eu acho importante, você aprender a 

decidir, você aprender a fazer escolha, você aprender a saber como se portam as coisas, 

você não apenas ser teleguiado, eu acho que [...] trabalhar com essa questão do cuidado e 

pra despertar isso, ela propõe isso né, então eu vejo fundamental numa escola né. Então, 

aquilo de, que o professor Antonio Carlos que dizia né, “não é só o logos na escola, não é 

somente isso, é mais que isso”, não é, é mais que isso, então esse mais que isso é o 

diferencial, né, e quando a gente tá aí fora a gente percebe que a gente não precisa 

responder integralmente a mais uma questão técnica, é uma questão prática mais, mais 

humana. E o que é isso, esse humano? A gente acha que quando você coloca isso na sua 

prática, você começa a melhorar a sua visão sobre o que o mundo.  

Pesquisador: Quero te agradecer, você contribuiu demais. Vamos em frente! 

Final da entrevista.  
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Transcrição entrevista 2 

Pesquisador: Júlio Horta 

Entrevistado: Márcio (substituímos o nome real por esse fictício) 

Legenda: [...] Utilizado quando há falha na gravação ou não compreensão de parte do 

áudio.  

Duração entrevista: 00:12:30 

 

Pesquisador: Márcio, essa entrevista irá compor minha dissertação de mestrado. O 

objetivo é analisar o desenvolvimento dos nossos educandos em relação aos princípios dos 

quatro cuidados do Antonio Carlos Gomes da Costa: autocuidado que é o cuidado consigo, 

o altercuidado como cuidado com o outro, o ecocuidado relacionado ao cuidado com o 

meio e o transcuidado relacionado aos valores e fontes de significado da existência 

humana. Quero ver se os educandos se desenvolveram em relação a esses cuidados. Essa 

entrevista não é... é para de representar uma verdade do corpo docente, mas para 

analisarmos algumas percepções dos educadores a cerca dos cuidados e do 

desenvolvimento dos educandos em relação a eles. Trata-se de uma entrevista semi-

estruturada, ou seja, com perguntas que orientarão nossa conversa. Não existe resposta 

certa ou errada, a melhor resposta é a que lhe vier à cabeça. Eu lhe pergunto: posso gravar?  

Entrevistado: Sim.   

Pesquisador: Pode até parecer repetitivo, mas eu preciso perguntar: seu nome completo? 

Entrevistado: Márcio (substituímos o nome real por este fictício)   

Pesquisador: Seu nome não vai para a dissertação, usaremos siglas tá? 

Entrevistado: Tá.  

Pesquisador: Quanto tempo você tem de escola? 

Entrevistado: Aqui? 

Pesquisador: É.  

Entrevistado: Desde dois mil e onze, e doze. 

Pesquisador: Fevereiro de dois mil e doze?  

Entrevistado: É, isso.  

Pesquisador: Dois anos então. É, fez algum curso de educação interdimensional? Aquele 

que a Secretaria de Educação promove? 

Entrevistado: Não, até hoje não me chamaram, nada, nada, nada. 

Pesquisador: Nunca fez nenhum curso. Ok. Qual a disciplina sua? 

Entrevistado: Língua portuguesa.  
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Pesquisador: Língua portuguesa. Tá ok. Bom, como lhe falei, o objetivo da pesquisa é 

investigar se os educandos estão se desenvolvendo em relação aos quatro cuidados, auto, 

alter, eco e transcuidado. Então, em relação à essa ideia dos quatro cuidados proposta pela 

educação interdimensional, qual é a sua percepção sobre ela? 

Entrevistado: Eu acho que é uma proposta muito boa né, é avaliar é o educando num, 

como cidadão, não restringir, né, sempre ampliando né, ele no que tá em sua volta. É uma 

proposta muito boa. Não sei se a princípio ela funciona muito bem, até porque eles 

chegam, eles não conhecem essa proposta, a idade também não, não dá essa maturidade. 

Mas, como aqui é uma escola integral e eles estão todos, o dia todo, então tem o almoço 

essa, esse espaço de convivência entre os professores e os estudantes, eu acho que tudo 

isso no final, eu acho que geram um bom resultado, depois de três anos essa proposta tem 

um bom... ela rende bons frutos. 

Pesquisador: Você quer dizer que os resultados que você percebe são bons resultados, que 

estão relacionados com o desenvolvimento dos educandos, é isso? 

Entrevistado: Isso.  

Pesquisador: Você acha que tem a ver com essas ideias dos cuidados? Cuidado consigo, 

cuidado com o outro? 

Entrevistado: Eu acho que sim. Ao longo dos, dos três anos eles vão incorporando isso a, 

ao cotidiano deles. Uns mais, outros [...], mas no final eu acho que dá certo.  

Pesquisador: E... quando você tá fazendo o seu planejamento de aula, você considera a 

ideia de quatro cuidados?  

Entrevistado: Eu tento né, não sei se eu chego a contemplar. Durante as aulas a gente 

tenta imprimir todo, todos os cuidados né: os demais até com consigo, com o outro, o 

respeito, é todo o processo.  

Pesquisador: Mas ai você fala assim que isso vai acontecendo de forma natural ou existe 

um planejamento para desenvolver o cuidado que você falou? Cuidado com o ambiente, 

cuidado com o outro?  

Entrevistado: Eu, eu, eu sempre gostei de planejar, mas, não é sempre.  

Pesquisador: De alguma vez que você planejou, você quer dar um exemplo do que foi 

planejado?  

Entrevistado: É... trabalhar o respeito a diversidade, a raça né, negros e brancos. É, em 

relação ao consumismo, às tecnologias, a buscas por mim mesmo e não ser influenciado 

por muitas mídias, é, e a questão da energia.  
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Pesquisador: E você acha que o corpo docente né, você como membro do corpo docente, 

você acha que eles compreendem essa ideia dos quatro cuidados? Eu digo assim, eles 

compreendem, eles praticam isso, você acha que essa ideia é compreendida e praticada 

pelo corpo docente?  

Entrevistado: Totalmente assim não né, aí é meio complicado. Eu, eu demorei pra 

entender, até hoje ainda não entendi direito. Agora praticar eu não sei, é difícil dizer. Acho 

que sim, tenta. Eu acho que sim, tenta sim. É claro que não há perfeição que né, as vezes 

uns saem da linha vamos dizer assim. Mas, eu acho que de tanto falar disso acaba, a gente 

acaba absorvendo também. 

Pesquisador: Qual a principal ação educativa que você ou realizou ou participou aqui na 

escola, que estava fundamentada nos princípios, desses cuidados? Você participou de 

alguma ação assim? Ou desenvolveu alguma ação assim? Se sim, se você pode contar 

resumidamente? 

Entrevistado: Não, assim especificamente o que eu achei que, que eles se empenharam 

bastante foi a campanha do HEMOPE. O ano passado eu não vim. Esse ano eu vim. Eu 

gostei muito, achei muito bonito a ação deles, junto com o time de ética biofílica.  

Pesquisador: Então quer dizer que você participou assim é, meio que como... 

Entrevistado: Meio que espectadora né. Mas, mas, depois assim, no dia mesmo é que eu 

fui atuar mais de frente. Ficava ali olhando os meninos no, no, no convite para chamar de 

lá, o público vim de lá.  

Pesquisador: É... você acha que, observando assim os educandos do terceiro ano, você 

acha que eles desenvolveram ou não a capacidade de cuidado consigo, com os outros,  com 

o ambiente, com os valores. Ao longo da formação desde que eles entraram aqui, você 

percebeu um certo crescimento? Você acha que eles se desenvolveram?  

Entrevistado: Eu não trabalhei com terceiro ano esse ano, eu trabalhei no ano passado né, 

que era segundo, segundo ano. Eu acho que assim, que a maturidade também ajuda nesse 

processo. Eu acho que muitos, é, são mais responsáveis, mais envolvidos.  

Pesquisador: Você acha que tem a ver somente com maturidade ou você acha que a 

metodologia que considera a ideia dos quatros cuidados influencia? Ou é um 

desenvolvimento natural deles? 

Entrevistado: Eu acho que influencia. É, como, é, é difícil né. Então, tem sempre que 

repetir todo dia a mesma coisa pra, o resultado vem depois. Eu acho que é o que acontece 

aqui. Começa, um trabalho de formiguinha mas que, mais na frente a gente vê resultado. E 

também, é, contribui. O 3º ano está mais desenvolvido nisso.    
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Pesquisador: Como você avalia, em relação a sua própria pessoa, existe repercussão em 

você como pessoa dessas ideias de interdimensionalidade, de quatro cuidados?  Você fala 

que tá aqui a dois anos, isso transforma você ou transforma sua prática?  

Entrevistado: Não, eu acho que pra mim não mudou muita coisa não, que eu já, 

trabalhava nessa mesma, nessa, nessa dinâmica ai.  

Pesquisador: Já trabalhava com, com essa ideia, com essas ideias? 

Entrevistado: Com as ideias, mas não com esses nomes. Assim, eu nunca tinha ouvido 

falar.  

Pesquisador: Você está dizendo que na prática você já considerava isso. 

Entrevistado: Isso, é. 

Pesquisador: Sobre os princípios dos quatro cuidados, são ideias que você considera que 

promovem do processo formação humana dos educandos e educadores? Elas têm a ver 

com o processo de formação humana? 

Entrevistado: Eu acho que tem. Faz parte né, o cuidado com você, eu, eu acho que 

começa por aí, o cuidado com você com o espaço, respeitar, pra depois a sua relação com o 

que tá ao seu redor, ser também harmoniosa, com o outro é, comigo, acho que tudo tem 

que ter um equilíbrio e começa a partir de mim, do meu eu.  

Pesquisador: Em relação a essa transformação que você fala assim, que percebe uma 

transformação nos educandos do 3º ano. Você consegue destacar algumas evidências desse 

desenvolvimento? O quê que denuncia isso? Que comportamento você acha pode ser 

exemplo dessa transformação?  

Entrevistado: Eu não sei se, eu tenho contato com poucos né, do terceiro ano, alguns. 

Mas, o que eu ouço que eles são mais, não sei eu acho que amadureceram mesmo, que 

estão mais responsáveis, mais, a formação também, apesar de ser uma escola técnica é tem 

esse clima, pronto, as aulas de sociologia ajudam eles a refletirem é, sobre a situação deles, 

sobre o social, refletirem melhor, eu acho que isso dá mais base pra eles saírem daqui mais 

amadurecidos.   

Pesquisador: Ok. Muito obrigado!  

Final da entrevista.  

 


