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Introdução

A Universidade,  como  um  centro  emergente  de  novas  ideias  e  práticas,  deve 
proporcionar junto aos seus discentes e docentes um espaço que permita o debate aberto 
e franco entre os indivíduos, entendendo o debate como um processo inerente à prática 
democrática  de  uma  sociedade.  O  Projeto  Tereré  Filosófico  busca  contribuir  nesse 
processo, promovendo e articulando rodas de discussões, junto a acadêmicos, docentes 
e  servidores,  como  forma  de  integração  entre  os  diferentes  cursos  e  de  troca  de 
experiências  na  universidade,  além  de  permitir  o  acesso  de  membros  externos  à 
instituição, convidado-os a participar desta integração.

A educação é um processo contínuo de permanente superação e desdobramentos, 
por  isso a prática reflexiva é decisiva para as mudanças e para o alcance de novos 
conceitos e modos de atuação no cotidiano. A reflexão é uma habilidade essencialmente 
humana, não sendo possível confundi-la com informações técnicas e ações previamente 
determinadas  que,  muitas  vezes,  são  dinamizadas  por  modismos  ou  pelo 
conservadorismo  presente  na  educação.  A prática  da  reflexão  relaciona-se  com  as 
finalidades  éticas  da  vida  humana.  Corresponde  ao  apelo  de  indagar  os  sentidos 
filosóficos e existenciais de cada ser humano em suas relações de produção social  e 
convivência com os demais semelhantes. 

Uma das  funções  mais  importantes  da  educação  é  formar  um cidadão  crítico, 
“criativo”, “com iniciativa”, participante, com “elevada autoestima” e capaz de “integrar-se 
grupal e socialmente” com consciência do lugar social ocupado. A discussão em grupo 
tem especial importância para nós, comunidade universitária, tendo em vista a educação 
como  um processo  de  socialização,  e  para  a  comunidade  externa  que  passa  a  ser 
inserida num processo informal de aquisição de conhecimento. A experiência da troca de 
conhecimento e opiniões contribui para o desenvolvimento da cidadania de cada um. 

O uso de debates, motiva críticas sobre o uso mais adequado dessas informações, 
difundidas num ritmo cada vez mais frenético em nossa sociedade. Trabalhar com esses 
recursos suscita por parte dos educadores a necessidade de aguçar em si e na sociedade 
um olhar crítico sobre o mundo globalizado em que vivemos. 

O projeto busca despertar a curiosidade e auxiliar na formação do aprendizado, 
através  das  palestras  e  debates  sobre  temáticas  atuais,  formando  conhecimento 
significativo e não uma simples transmissão de conteúdo. Propiciando o intercâmbio entre 
os diversos cursos de graduação da Universidade, aumentamos a troca de conhecimento 
e experiência entre acadêmicos e docentes.

O projeto Tereré Filosófico foi idealizado em 2007 como um dos projetos pioneiro 
da  Casa  da  Ciência  de  Campo  Grande  (Programa  de  Extensão  Casa  da  Ciência), 
ganhando o formato atual em 2008, quando os encontros passaram a ser abertos aos 
acadêmicos e comunidade externa.
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O nome Tereré Filosófico é uma analogia ao Café Filosófico realizado em outra 
Instituição de Ensino Superior. O tereré é uma bebida típica da região de Mato Grosso do 
Sul, onde as 'rodas' de tereré são conhecidas como momento de distração e conversa 
entre amigos, dando assim, ao projeto, um caráter menos formal.   

Metodologia

A atividade conta com a participação de acadêmicos da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul e outras Instituições de Ensino Superior, professores e alunos de 
escolas  públicas,  associações  e  organizações  não  governamentais,  interessados  em 
debater temas da atualidade como foco regional. 

Os temas das palestras são definidos nas reuniões com os organizadores dos 
encontros  em cada campus,  assim como os seus palestrantes,  focando sempre uma 
realidade regional.  As  palestras  contam com a presença de um mediador,  que faz  o 
controle do tempo e dá direção, quando necessário, às discussões. O palestrante é livre  
para escolher o formato da sua exposição, com a intervenção do público ou abrir para 
debate após a exposição do tema.

As  palestras  são  abertas  a  toda  comunidade  interessada  (acadêmicos, 
professores,  servidores e pessoas não vinculadas à Universidade).  Os encontros  são 
mensais, sendo os dias dos encontros definidos para cada palestra (com datas e temas 
marcados de acordo com a disponibilidade dos palestrantes).

Para contribuir com o desenvolvimento intelectual de cada um, há certo grau de 
preocupação com a escolha dos temas e dos palestrantes convidados, tendo em vista 
que o projeto é aberto a comunidade. O projeto pretende discutir os temas enquanto meio 
de difusão de cultura, ciência e artes, para troca de conhecimento.

A divulgação dos encontros é feita de forma abrangente dentro e fora do meio 
acadêmico  de  forma  impressa  e  eletrônica  (blog  do  projeto,  e-mail,  sites  de 
relacionamentos, entre outros).

Os encontros tem documentação fotográfica e áudio visual  produzida e editada 
pela equipe executora. 

A avaliação direta é feita através de questionário respondido pelos participantes de 
forma digital e escrita, e a avaliação indireta é feita pela equipe executora analisando o 
número de pessoas participando,  a frequência com que participam e a qualidade dos 
debates.

Resultados e discussão 

Ocorreram ao todo 16 encontros, entre o segundo semestre de 2008 e o segundo 
semestre de 2011, realizados em locais variados diversos locais da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, incluindo o Campus de Aquidauana. Especialistas de diversas 
áreas  do  conhecimento  participaram  dos  encontros,  o  que  possibilitou  ao  projeto 
promover a diversidade cultural, social e a divulgação científica. 

Os  temas  abordados  foram  'Razão  e  Sensibilidade  -  quando  o  conhecimento 
científico  e  a  arte  se  unem',  'Darwin  e  o  Racionalismo',  'Religiões:  reveladas  e  não 
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reveladas',  'Marx -  Sociologia em Marx',  'Economia solidária',  'A questão indígena em 
Aquidauana', entre outros. 

Os encontros realizados tiveram uma ótima média de participantes, cerca de 50 
pessoas  por  palestras.  Algumas  discussões  foram  estendidas  para  além  do  tempo 
previsto  devido  ao  grande  interesse  do  público,  e  continuaram  no  blog  do  projeto 
(www.tererefilosofico.blogspot.com), o qual é utilizado para divulgar os encontros e como 
ferramenta para estender as discussões além das palestras.

Diante dos resultados positivos dos anos anteriores e à constantes sugestões de 
temas  a  serem  abordados  o  projeto  foi  reeditado  em  2012  para  melhor  atender  as 
expectativas do público participante e da própria equipe executora. Estendemos nossas 
atividades  ao  Campus  de  Aquidauana,  o  qual  realizará  4  encontros  durante  o  ano, 
organizados  por  uma  equipe  de  graduandos  da  UFMS  CPAQ  em  parceria  com  a 
coordenação do Projeto. Existe a possibilidade do Projeto ganhar dimensões nacionais e 
passar a ser realizado em instituições de outros estados. No Campus de Campo Grande 
acontecerão 8 encontros entre os meses de abril e novembro, sendo realizados em um 
local fixo, na sala Francisco Anselmo de Barros – Casa da Ciência de Campo Grande, 
com melhor infraestrutura para a realização das palestras.

Durante o ano de 2011, foi feito o registro áudio visual dos encontros, os vídeos 
estão  sendo  editados  para  a  produção  de  um  documentário  sobre  o  projeto.  O 
documentário  também deve  abordar  a  importância  de  ações  de  extensão  como esta 
dentro das Universidades, que tem como foco o compromisso com a interdisciplinaridade 
dos  temas  e  a  abertura  para  participação  de  toda  comunidade  externa.  Todos  os 
encontros  também  têm  registro  fotográfico.  Os  encontros  do  Tereré  Filosófico  2012 
continuam sendo registrados.

Conclusões 

O Projeto Tereré filosófico teve como objetivo principal criar um ambiente aberto de 
debates saudáveis e discussão sobre assuntos diversos, de temas atuais àqueles que 
desde  os  primórdios  da  existência  humana  geram  curiosidade  e  a  busca  pelo 
entendimento.  A prática  da  reflexão  relaciona-se  com  as  finalidades  éticas  da  vida 
humana. Corresponde ao apelo de indagar os sentidos filosóficos e existenciais de cada 
ser  humano  em  suas  relações  de  produção  social  e  convivência  com  os  demais 
semelhantes. 

Com base na diversidade, no bom número do público, e no interesse em participar 
de todos nos debates gerados, entende-se que foi positiva a busca pelo rompimento com 
práticas repetitivas e sem compromisso com o desenvolvimento da criatividade aplicada à 
resolução de problemas, tanto na vida pessoal como no campo profissional das pessoas.

No ano de 2011, esta ação ganhou o Prêmio de Melhor Projeto da Pró Reitoria de 
Assuntos Estudantis na área de Cultura. Cumpriu com suas expectativas, visto que pôde 
acrescentar  no  conhecimento  de  muitos,  recebeu  várias  críticas  positivas,  por  isso 
continuamos a  realizar  os  encontros,  fazendo com que a prática  do pensar  se  torne 
rotineira na vida da população acadêmica.
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