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RESUMO

Este trabalho relata a aplicação das sete práticas da Pedagogia da Cooperação em
uma comunidade ribeirinha da Vila de Acajatuba, situada no município de Iranduba,
região metropolitana de Manaus (AM). O presente projeto destaca o impacto da
Pedagogia da Cooperação no processo de desenvolvimento pessoal e coletivo de um
grupo comprometido com o desenvolvimento turístico comunitário e sustentável.
A pesquisa utilizou de uma abordagem qualitativa e de caráter experimental por meio
de pesquisa-ação, iniciando com uma ação planejada (panejar e agir) seguida de uma
investigação a respeito da prática (descrição e avaliação) que permita verificar
mudanças para a melhora da prática e a geração de aprendizado, após três dias de
encontro com a comunidade, totalizando 20 horas de aplicação.
Todo o trabalho foi conduzido por uma visão sistêmica da vida, preocupado com a
inter-relação e interdependência dos fenômenos nos níveis intrapessoal, interpessoal
e global. Foram utilizados instrumentos fornecidos pela abordagem da Pedagogia da
Cooperação que conduziram a um caminho de abertura para reflexão, vivências para
o fortalecimento da parceria e construção de ambientes de cooperação.
As observações demonstraram que as competências cooperativas que a Pedagogia
da Cooperação propõe ativar foram desenvolvidas em diferentes níveis (despertar,
reconectar ou desenvolver) e geraram um impacto positivo no que tange a geração
de um ambiente colaborativo e produtivo, que promove o acesso à inteligência
coletiva, a criação de novas ideias, o fortalecimento das relações, a força que a união
do grupo traz, o acolhimento praticado e o sentimento de pertencimento conquistado.
Os resultados colaboram para concluir que a abordagem aplicada impactou
positivamente a comunidade, gerando um ambiente de cooperação capaz de ampliar
a mobilização de pessoas da comunidade em prol do desenvolvimento turístico da
região e gerando iniciativas reais para este fim.
Palavras-chave: Pedagogia da Cooperação, turismo comunitário, sustentabilidade,
processos individual e coletivo.

ABSTRACT

This paper reports the application of the seven practices of Pedagogy of Cooperation
in one of the riverside communities of Vila de Acajatuba, located in the district of
Iranduba, metropolitan region of Manaus (AM). This project highlights the impact of
Pedagogy of Cooperation on the personal and collective development process of a
group committed to sustainable community tourism development.
The research has taken a qualitative and experimental approach through action
research, starting with a planned action (planning and acting) followed by an
investigation about the practice (description and evaluation) that allows for changes to
improve the practice and the learning development, after three days living with the
community, completing 20 hours of application.
The whole work has been conducted through a systemic view of life, concerned with
the phenomena’s interrelationship and interdependence at intrapersonal, interpersonal
and global levels. We have been used tools provided by the Pedagogy of Cooperation
approach which led to an open path for reflection, experiences for strengthening
partnership and building cooperative environments.
The observations have shown that the cooperative skills activation proposed by the
Pedagogy of Cooperation were developed at different levels (awakening, reconnecting
or developing), and they have produced a positive impact bringing forth a collaborative
and productive environment, giving access to collective intelligence, developing new
ideas, strengthening relationships, the strength that the group union generates,
welcoming practice and the conquered sense of belonging. The results contribute to
conclude that the applied approach has positively impacted the community, creating a
cooperative environment capable of increasing mobilization in the community people
for tourism development in the region, bringing forth real initiatives for this purpose.
Keywords: Pedagogy of Cooperation, community tourism, sustainability, individual and
collective processes.
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1 INTRODUÇÃO
A colaboração, segundo o Aurélio 1 é o “trabalho feito em comum com uma ou
mais pessoas” e também é sinônimo de cooperação, ajuda e auxílio. Também citada
como palavra chave da Quarta Revolução Industrial (também conhecida como
Indústria 4.0), a colaboração é a base da nova economia, comumente tangibilizada
pela ascensão da economia colaborativa 2.
Por um olhar global, a colaboração surge como protagonista das projeções de
futuro feitas pelos governos alemão e japonês, que têm norteado o mundo. Enquanto
o Governo alemão projetou o futuro por uma ótica tecnológica, em que a “Quarta
Revolução Industrial”

3

lançava um olhar para as transformações e o desafio

colaborativo que a tecnologia propunha, o governo japonês projetou o futuro por uma
ótica social, na qual a “Sociedade 5.0” 4 é um convite para construirmos uma
Sociedade Inteligente (Super Smart Society) em que plataformas colaborativas e a
convergência do mundo real e virtual serão imprescindíveis para o bem comum.
As duas projeções serão suportadas por uma nova economia – a se consolidar
– que vem se desenhando com características distintas do mercado no qual vivemos.
Embora ainda não seja realidade para a maioria dos países, o mundo começa a se
familiarizar com a ideia de trocar a competição pela colaboração, a posse pelo acesso,
a escassez pela abundância, o interesse próprio pelo interesse coletivo e, por fim, o
crescimento pela prosperidade (JESUS, 2017). Mas, para que este cenário se instale
e os planos se concretizem, é necessária uma mudança cultural no indivíduo, nas
comunidades, nas organizações e nos governos.
Para entender esse movimento, é necessário investigar o que a filosofia, a
antropologia, a física e a história têm a dizer. Alguns pensadores descrevem duas
visões de mundo, uma baseada no pensamento cartesiano-newtoniano, sendo esta a
1
Dicionário Aurério, versão 8.1, online. http://aurelioservidor.educacional.com.br/download Acesso
em: 10 de setembro de 2019.
2
A Economia colaborativa se baseia em sistemas inovadores baseados no uso compartilhado
(consumo colaborativo, tais como Airbnb e Uber), que fornecem benefícios ambientais significativos
ao aumentar a eficiência de uso, ao reduzir o desperdício, ao incentivar o desenvolvimento de
produtos melhores e ao absorver o excedente criado pelo excesso de produção e de consumo.
(BOTSMAN & ROGERS, 2011, p. XIV)
3
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/implementation-industry-40-strategy-germanplattform-industrie-40 Acesso em: 17 de abril de 2019.
4
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5basicplan_en.pdf Acesso em: 26 de abril de 2019.
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visão dominante, e outra focada em uma visão sistêmica da vida, pautada na interrelação e interdependência dos fenômenos (CAPRA, 2012), que conduz a um novo
paradigma, um modelo de parceria e cooperação.
O pensamento cartesiano nasce e se apoia em um modelo de dominação, na
qual desde a revolução agrícola vivemos em sociedades patriarcais. Para sustentar
essa estrutura, as pessoas são educadas para pensar e agir de modo a favorecer a
competição, onde algumas pessoas são qualificadas como melhores que as demais,
criando sistemas e estruturas sociais onde “superiores” mandam e ditam as regras
para os considerados “inferiores”, em um sistema de hierarquia vertical, violenta e
opressora. Muitas teorias tentam explicar porque esta organização social tornou-se
dominante, pois ela estende-se aos dias atuais em todos os ambientes políticos,
sociais e econômicos (HARARI, 2015).
Pesquisas realizadas pelo primatologista Frans Waal com mamíferos,
trouxeram informações preciosas sobre os comportamentos dos animais que
contradizem as visões ocidentais, que por décadas retrataram que o lado competitivo
era mais autêntico do que o lado social e que a evolução humana tenha se beneficiado
da competição, da violência e, consequentemente, da dominância masculina. Embora
o estudo com os primatas tenha revelado que a competição existe, apontou também
que a estrutura das relações se alicerça na cooperação, sendo esta a base da
sobrevivência; e ainda mostrou que os grupos atingem o próprio equilíbrio entre a
competição e a cooperação. Assim, os biólogos entenderam que a sociedade se
estruturou para a “reprodução cooperativa”, na qual os “vários indivíduos trabalhavam
juntos em tarefas que beneficiavam a todos” (WAAL, 2007), em que indivíduos
realizavam trabalhos coletivos, como caçar e defender o grupo, e deste modo, cada
um poderia atender aos interesses pessoais no trabalho coletivo. (WAAL, 2007).
A cooperação e a competição se movimentam dentro de um espectro de troca,
as quais observam-se comportamentos que vão do altruísmo à crueldade da
competição (SENNETT, 2015). Confirmando as observações com primatas colocada
por Waal, Sennett classificou que a relação de equilíbrio entre a competição e a
cooperação acontece quando a troca produz benefício para todos. Neste espaço, os
resultados nem sempre são os mesmos, mas, apesar dos ganhos serem diferentes,
existem recompensas que atendem a necessidade de todos. Pensando por essa
perspectiva, é necessário rever a crença de que o mundo é um objeto a ser explorado

14

pelo homem em busca de benefícios próprios (MATURANA, 2011, p. 8). Infelizmente
esse pensamento predatório, extrativista e ainda dominante traz a ideia de que é
possível extrair recursos de um “mundo-coisa”, uma percepção de separação. Mas
nenhum sujeito é separado do mundo e para a compreensão disto é necessário
conectar como os processos que “se enraízam na totalidade do ser vivo’’
(MATURANA, 2011, p. 40).
É preciso estar atento para o fato de que todos os seres dividem a mesma casa,
o planeta Terra, compartilhando deste grande espaço físico. A espécie homo sapiens
resistiu e sobreviveu às dificuldades impostas pela natureza a partir da habilidade da
cooperação. Desde 200 mil anos atrás, quando surgiram na África Oriental, a
sobrevivência destes grupos tornou-se viável pela rede de apoio que construíram.
Sozinhos eram extremamente frágeis, mas em grupo ganhavam força e viabilizavam
a existência. Ao longo das gerações, os homens modelaram os espaços físicos e as
relações sociais e acabaram por retirar a atenção deste fio condutor que viabiliza a
vida: a capacidade de cooperar.
O momento atual exige reconexão e mudança de paradigma no modo de vida.
É necessário transitar deste modelo de dominação para um modelo de parceria e
cooperação. Grandes pesquisadores, como Riane Eisler, Maturana, Pierre Lévy,
Capra, Harari, Sennett apontam nesta direção e diversas ações crescem em todo o
mundo. Os aspectos da mudança precisam percorrer desde a esfera pessoal,
interpessoal e sistêmica, passando pela política, relações sociais, econômicas,
ambientais e espirituais. A cooperação está na raiz da existência da espécie humana,
assim como das outras diversas espécies. Na proposição de um futuro que reative a
natureza criativa, cooperativa, ativa e pulsante, desponta a Pedagogia da Cooperação
(BROTTO, 2016) como um dos instrumentos para a construção deste caminho.
A Pedagogia da Cooperação tem como propósito criar ambientes colaborativos,
trilhando um caminho organicamente articulado e baseado em ensinagem
compartilhada (estímulo à consciência por auto-observação), à experimentação, ao
diálogo e à disposição para a mudança. Um ambiente de realização, no qual todos
têm algo para dar e receber, todos contribuem e evoluem igualmente, sem um sistema
de hierarquia tradicional, mas com funções organicamente definidas e partilhadas.
Abraçar a Pedagogia da Cooperação contempla abertura e expansão, uma
visão do mundo em que todos somos um, pertencemos igualmente ao universo,
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podemos e devemos contribuir para que todo o sistema evolua. Neste contexto, as
estudantes da Pedagogia da Cooperação e autoras do presente projeto tiveram seu
primeiro encontro com a comunidade ribeirinha de Acajatuba, localizada no município
de Iranduba (AM), que vive do turismo. Esse contato se deu por meio do Projeto
Vivalá 5 , uma ONG que atua com projetos que unem turismo com voluntariado
(“volunturismo”).
Apesar de ser uma comunidade assistida pelo governo, por meio da Reserva
Sustentável do Rio Negro 6 (RDS), e por projetos isolados como o Vivalá, que estimula
o empreendedorismo local, os empreendedores de Acajatuba possuem pouca
articulação coletiva, uma vez que as iniciativas, apoios e verbas são individualizados
e o despertar empreendedor dos membros da comunidade ocorre principalmente no
âmbito familiar.
Simultaneamente, as autoras tiveram contato com o articulador local Gabriel da
Silva Gomes, nascido e criado na região do Lago de Acajatuba, que reconhece na
região a vocação para o turismo e uma oportunidade de sobrevivência para muitos
ribeirinhos. Gabriel fundou a Acajatuba Tour, uma agência de turismo local que
oferece pacotes para passeios em comunidades da região. Sua iniciativa nutre como
propósito de vida ver a região de Acajatuba prosperando com o turismo e seu sonho
está em encontrar apoio para ações de engajamento da comunidade para desenvolver
seu potencial.
A partir da experiência pessoal das alunas envolvidas neste projeto de final de
curso com a comunidade de Vila de Acajatuba, em uma das expedições de
volunturismo 7 do projeto Vivalá em janeiro de 2019; contando com o apoio local de
Gabriel para a execução deste projeto na comunidade; reconhecendo o valor
agregado do fortalecimento dos laços comunitários e do despertar da inteligência
coletiva; e acreditando na utilidade da Pedagogia da Cooperação para estimular
ambientes colaborativos e criativos, o presente projeto almeja verificar como a
Pedagogia da Cooperação pode influenciar a colaboração entre os moradores da
comunidade ribeirinha de Acajatuba em prol do desenvolvimento turístico da região.

5

https://vivala.com.br/ Acesso em: 26 de abril de 2019.
https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/5036 Acesso em: 26 de abril de 2019.
7
Termo coloquialmente usado para denominar uma forma de turismo que inclui ações de voluntariado.
6
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1.1.

Objetivo geral e específico
O objetivo do presente projeto é aplicar a Pedagogia da Cooperação com

moradores da comunidade ribeirinha da Vila de Acajatuba, situada no município de
Iranduba, região metropolitana de Manaus (AM), engajados com o empreendedorismo
local e interessados no desenvolvimento turístico da região, a fim de avaliar seu
impacto no movimento da comunidade em prol do desenvolvimento turístico.
Para atingir o objetivo principal, o projeto prevê os seguintes objetivos
intermediários a serem alcançados:
●

Verificar o impacto da Pedagogia da Cooperação na adesão dos interessados

no movimento em prol do desenvolvimento turístico.
●

Verificar influência da Pedagogia da Cooperação no desenvolvimento de

competências de cooperação.
●

Avaliar a influência da Pedagogia da Cooperação na geração de um ambiente

de cooperação.
●

Avaliar a influência da Pedagogia da Cooperação na produção em prol do

desenvolvimento turístico da região.

1.2

O Sonho
Segue aqui o relato do sonho de quatro mulheres que se aventuraram no

projeto de uma pós-graduação mais humanizada e, a partir da convivência, viajaram
juntas, construíram este sonho e agora o materializam neste projeto. Como no mundo
dos sonhos tudo começa com “era uma vez”, assim esta história também se inicia.
Era uma vez quatro mulheres que se encontraram na pós-graduação de
Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas 8. O encontro entre elas foi
inusitado, pois eram diferentes entre si, mas algo as ligou e, após meses estreitando
8
Curso de Pós-Graduação oferecido regularmente pelo Projeto Cooperação
(https://projetocooperacao.com.br/pos-graduacao/pedagogia-da-cooperacao/) em parceria com a
Universidade Paulista (UNIP).
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o contato no curso acadêmico, foram para a Amazônia participar de um volunturismo
(voluntariado com turismo) do projeto Vivalá.
Uniram-se conscientemente pela necessidade e curiosidade em relação às
raízes brasileiras e planejaram abruptamente a viagem que se concretizou no início
de 2019. Juntas na Amazônia, acolhiam cada nova experiência que se apresentava,
assim como as diferenças que experenciavam no transcorrer da viagem. Estavam
presentes princípios básicos do processo de cooperação nas relações interpessoais,
como o acolhimento, o não julgamento, a celebração e a compreensão. Assim, o
relacionamento entre elas fluía sob a égide do amor e do humor leve e vivo.
Dia a dia, a cumplicidade, a intimidade e a amizade cresciam, visto que todas
tinham o propósito comum de estabelecer vínculos saudáveis que visassem ao
crescimento de todas e de todos com quem compartilhariam seus tempos.
Espelhavam-se e cresciam juntas.
Este grupo era composto por Adriana (a Dri), libriana de 52 anos, psicóloga,
que tem por característica a busca eterna do autoconhecimento e entrou na pósgraduação com o sonho de fazer uma comunidade que unisse culturas diversas, para
realizar a troca entre todos. DRI sempre prioriza o aprendizado, o lúdico e a arte,
banhando-se na energia da natureza e nutrindo os espaços interno e externo para
dialogar e honrar as diferenças. Em Acajatuba, ela percebeu que o que buscava era
a possibilidade de ser um canal para um grupo ter uma convivência construtiva e
harmoniosa e vislumbrou agir nessa comunidade, começando através do TCC.
Carla (a Carlinha), geminiana, engenheira e administradora, entrou na pósgraduação com o objetivo de se aprimorar para aplicar práticas colaborativas no
trabalho e, com a experiência de Acajatuba, teve o sonho de desenvolver o senso
colaborativo entre os ribeirinhos com um projeto que ajudasse na prosperidade da
região. Apaixonada pela natureza e se sentindo em casa, só desejava energizar os
ribeirinhos numa força alegre e única, o famoso todos por um.
Rita Cristina (a Cris), canceriana de 45 anos, arquiteta e, no fim deste ano, será
também psicóloga. Buscou a Pedagogia da Cooperação para atuar junto a grupos em
comum-unidade, além da oportunidade de aprendizado de um repertório de
instrumentos de sensibilização. Apesar de conhecer a pós desde a primeira turma,
somente em 2018, conseguiu viabilizar a sua participação. Teve o desejo de atuar
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junto com a comunidade de Acajatuba com forte interesse na construção de espaços
de acolhimento, escuta e o fortalecimento de redes de apoio, por acreditar que estas
são muito necessárias na sociedade atual.
Luciana (a Lu), canceriana de 44 anos, jornalista, casada, mãe, criativa e
curiosa, entrou na pós-graduação para se capacitar em métodos colaborativos e em
facilitação de grupos, trabalho que já vinha desenvolvendo há algum tempo. Quando
ela conheceu a ementa do curso em 2016, ficou muito interessada e, em 2018,
conseguiu entrar na 4ª turma do Rio, onde conheceu as companheiras de viagem que
fizeram parte de sua aventura pela Amazônia. Durante a viagem, se encantou pela
Vila de Acajatuba e vislumbrou o sonho de apoiar a comunidade no desenvolvimento
do turismo sustentável, promovendo a colaboração, a resiliência e a autonomia entre
os empreendedores locais.
Com a convivência na Amazônia, configurou-se a possibilidade dos diferentes
sonhos serem realizados em conjunto, em uma terra genuinamente brasileira, a nossa
raiz. Quando a viagem para Acajatuba já estava acontecendo, ficou clara a paixão de
todas pelo encontro entre elas e de cada uma consigo mesma, assim como com o
grupo de voluntários do Vivalá, com a natureza e com a generosidade dos ribeirinhos
de Acajatuba. Como foram fazer um trabalho voluntário, cada uma apoiou um
empreendedor local no processo e, depois que os trabalhos de facilitação finalizaram,
pensaram em como seria potente desenvolver algo com os ribeirinhos utilizando o
percurso da Pedagogia da Cooperação.
Neste momento, entra o quinto participante desse sonho: Gabriel, um
personagem importante na ampliação das perspectivas das quatro amigas durante a
viagem. Gabriel é um ribeirinho de Acajatuba que tem a missão de promover a região,
apresentando para o mundo as suas riquezas e, para isso, transformou-se em guia
turístico, abrindo uma agência de turismo.
Quando foram recepcionados pelo Gabriel no projeto Vivalá, ele manifestou
claramente o desejo de fazer parcerias para que um número maior de pessoas
conhecessem as riquezas da Amazônia. Casualmente, comentou que sonhava em
fazer com que os empreendedores da comunidade trabalhassem juntos para o
crescimento da região. Em função de sua fala, as quatro sonhadoras conversaram
com ele sobre a abordagem da Pedagogia da Cooperação, o que o deixou
entusiasmado.
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Unindo o entusiasmo de todos, despertaram para a possibilidade de aplicar os
sete passos da abordagem 9 na Vila de Acajatuba. Porém havia muito mais entre o
sonho e sua realização, pois estavam em grupos diferentes e cada grupo já tinha seu
tema do TCC definido e o pré-projeto aprovado, assim como a definição do orientador.
Deste modo, precisaram se reorganizar e obter aprovação da coordenação e dos
orientadores para a mudança. Falaram com os respectivos grupos sobre o desejo de
fazer este rearranjo para concretizar o sonho nascido e nutrido em Acajatuba.
Em todos os grupos, as respostas foram receptivas, compreensivas e flexíveis,
no sentido de que deviam continuar nesse movimento para onde os corações as
estavam redirecionando. Provavelmente, em função da verdade, do propósito e do
amor que imperavam na mudança de decisão, todos os grupos se reestruturaram com
mais força. Alguns até mudaram seu tema e se sentiram melhor contemplados do que
antes. Vivenciaram com clareza a passagem do (somente) caos para o caos criativo
e comemoram a liberdade de seguir com amor e dedicação os seus propósitos. O
mesmo aval veio da coordenação e do orientador, que abraçaram o sonho.
Amadureceram a proposta no módulo Dragon Dreaming 10, quando as ideias
clarearam e se solidificaram na parceria: a possibilidade real de se complementarem
com suas diferenças e agirem de forma criativa e ativa naquela comunidade,
oferecendo algo prático para expressar a gratidão e honrando as raízes “amazônicas”.
A partir do Dragon Dreaming elaborou-se o Círculo dos Sonhos (Figura 1) e a Alegria
do Nascimento (Figura 2) para o projeto em Acajatuba.

9
A abordagem como um todo será descrita no capítulo 2 e a aplicação prática dos sete passos no
capítulo 4.
10
http://www.dragondreaming.org/ Acesso em: 10 de setembro de 2019.
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Figura 1 – Círculo dos Sonhos elaborado para o projeto

Figura 2 – A alegria do Nascimento elaborado para o projeto 11

.
1.3 A Comunidade de Acajatuba
A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida como Vila de
Acajatuba, é uma das principais comunidades que pertencem à região do entorno do
11
A “Alegria do Nascimento” é um exercício de visão proposto pelo Dragon Dreaming na qual se
simula uma notícia da experiência que se deseja viver com a realização do projeto escrita no
passado, como se realmente tivesse ocorrido. Contudo, não trata da experiência real vivida, esta está
descrita no capítulo 4.
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Lago de Acajatuba, que é um afluente do Rio Solimões (Figura 3). A Vila pertence ao
município amazonense de Iranduba, localizado na região metropolitana de Manaus, à
margem esquerda do Rio Solimões e com aproximadamente 47 mil habitantes,
segundo dados do IBGE de 2018.
Figura 3 - Localização da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Vila da
Acajatuba), no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus.

Fonte: Google maps, 2019

A Vila de Acajatuba foi criada em 1976 e é formada por 67 famílias,
aproximadamente 240 pessoas. Grupos familiares são os maiores empreendedores
locais, um exemplo disso é a Associação de Artesanato Sustentável Grupo Japiim
(Figura 4), que atua há mais de 25 anos na produção de artesanato feito com
sementes e madeiras da Amazônia. Hoje, 20 artesãos fazem parte da associação,
liderados pela fundadora da Vila de Acajatuba, dona Marlene Alves da Costa, e sua
família. A Vila de Acajatuba é reconhecida como o polo produtor de artesanato do
município de Iranduba.
O acesso de Manaus até à região é feito primeiramente pela travessia da Ponte
Jornalista Phelippe Daou sobre o Rio Negro. Depois é necessário atravessar em
canoas em uma viagem de 80 quilômetros partindo da capital. Também é possível
fazer o trajeto de lancha, num percurso que dura duas horas.
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Figura 4 - Fachada do Artesanato Japiim, local de venda das peças dos artesãos locais e onde
mora a dona Marlene, fundadora da Vila e presidente da associação.

Fonte: Arquivo das autoras, drive compartilhado.

O município de Iranduba faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável
do Rio Negro (RDS), uma unidade de conservação de uso sustentável, que abrange
três municípios, dezenove comunidades e cerca de seiscentas famílias da região, que
tem como principais atividades a agricultura, o manejo florestal e a pesca. Os
ribeirinhos assinaram documentos se comprometendo a preservar e promover o
desenvolvimento sustentável e recebem em contrapartida uma “bolsa-floresta”. Com
isso a gestão da RDS procura engajar as comunidades locais em torno da
preservação das florestas e do desenvolvimento sustentável dos negócios locais,
como, por exemplo, com a conscientização da pesca não predatória e da não poluição
dos rios.
Diferentes projetos sociais e de apoio à economia local e ao turismo da região
foram promovidos ao longo do tempo pelo poder público e por organizações não
governamentais. Muitos destes projetos foram descontinuados, principalmente por
não considerarem as reais necessidades locais e a sustentabilidade das
comunidades. Hoje a comunidade está iniciando uma aproximação maior com a
Secretaria de Turismo do Governo do Estado para divulgar a região de Acajatuba nas
feiras nacionais e internacionais de turismo.
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Esta aproximação está ocorrendo por conta da interlocução dos responsáveis
pelo projeto de turismo aliado ao voluntariado ("volunturismo") Vivalá, de São Paulo,
que, por meio de uma parceria com o guia e agente local Gabriel, começou em 2016
a levar jovens voluntários para apoiar os empreendedores locais e visitar a região
(Figura 5). Este projeto, que já está na oitava edição, ajudou a fortalecer a economia
local e a dar maior visibilidade à região por meio da rede de voluntários que participam
das expedições e criam laços com a comunidade.
A partir deste trabalho dos voluntários das expedições Vivalá, a comunidade
começou a despertar a consciência para a necessidade de aprender e trabalhar
fortemente para desenvolver o turismo sustentável da região, ao atuarem de fato como
empreendedores locais e agentes de transformação, criando vínculos com seus
negócios.
Figura 5 - Voluntários na 7ª Expedição do Projeto Vivalá, em frente à Igreja de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, na Vila de Acajatuba

Fonte: Arquivo das autoras, drive compartilhado.

O guia e agente local Gabriel, que nasceu numa família de empreendedores da
região, é o principal interlocutor do presente projeto na comunidade. Gabriel criou a
Acajatuba Tour, com o apoio dos sócios da Vivalá, com o objetivo de aumentar o
número de turistas brasileiros na região. Outras empresas de turismo que atuam há
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mais tempo por lá trabalham junto aos hotéis do entorno também trazendo turistas
estrangeiros que estão em Manaus. Segundo Gabriel, não há uma maior aproximação
e nem preocupação das agências de turismo com o desenvolvimento do turismo de
base comunitária e sustentável das famílias locais.
Na década de 90, existiu na região o hotel de luxo Ariaú, maior hotel da região
que chegou a receber no seu auge, em média, 900 pessoas por dia e, nesse período,
era a principal fonte de renda para a economia local. Toda a região cresceu em torno
do Ariaú, inclusive qualificando a mão de obra dos moradores para atender ao hotel,
trabalhando no local ou vendendo produtos e oferecendo serviços para os turistas.
Quando o hotel fechou, houve um grande declínio na renda das comunidades de
entorno, fazendo com que muitos fossem para Manaus em busca de emprego e
abandonassem seus negócios.
A partir deste episódio, as comunidades da região, incluindo a Vila de
Acajatuba, até hoje tentam se reativar economicamente e retomar seus negócios
locais por meio do turismo. Hoje, existem na região, em torno de oito hotéis de
pequeno porte, com capacidade total para cento e cinquenta hóspedes, que levam
uma média de oitenta turistas por dia para a região de Acajatuba. Uma realidade bem
diferente da época do funcionamento do Hotel Ariaú.
A Vila de Acajatuba hoje, principalmente com o apoio do agente local Gabriel e
a parceria com o trabalho do Projeto Vivalá, está procurando se fortalecer e se
reinventar por meio de seus negócios locais, com o objetivo de oferecer um turismo
de experiência, oferecendo uma vivência para os turistas com os moradores locais,
oficinas de produção de farinha de mandioca, de doces locais, de artesanato e
workshops de plantas medicinais, além dos já tradicionais passeios pela
biodiversidade local.
Hoje, a importância do turismo sustentável da região é algo que aos poucos
tem sido disseminado e apreendido por parte dos moradores, mas, segundo Gabriel,
ainda falta despertar a visão de grupo. O primeiro passo foi uma pequena feira que
reuniu alguns empreendedores locais na Vila de Acajatuba num fim de semana. Foi o
primeiro movimento em torno de um projeto mais cooperativo, (além da associação
do Artesanato Japiim), reunindo outros tipos de negócios locais.
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Existem hoje 30 diferentes tipos de negócios nas Vilas de Acajatuba e Santo
Antônio, que fazem parte do projeto iniciado pelos voluntários da Vivalá em parceria
com o Gabriel. Os empreendedores da Vila de Santo Antônio participam das iniciativas
e das expedições de voluntariado que acontecem na Vila de Acajatuba. O trabalho
dos voluntários do Vivalá é feito de forma individual, atendendo cada um dos
empreendedores com foco no seu negócio.
De forma orgânica, os empreendimentos se complementam e formam uma
“rede invisível” para o desenvolvimento sustentável da comunidade, que vão desde o
serviço dos canoeiros que levam os turistas e moradores, os mateiros que levam para
os passeios na selva e os restaurantes que servem as comidas típicas. Rede essa
que precisa ser reconhecida e fortalecida para o comprometimento e a contribuição
de cada um para o “ganha-ganha-ganha” entre indivíduo, grupo e natureza.

2 REVISÃO DA LITERATURA
A proposta da Pedagogia da Cooperação perpassa aspectos cognitivos,
afetivos, emocionais e sociais, através de uma experiência grupal pela utilização de
atividades e metodologias colaborativas como instrumento para o aprendizado.
Segundo Huizinga (1938), o jogo começou há milhares de anos e é uma
realidade originária e primitiva que faz parte da natureza do ser humano e que
antecede a cultura. Para o autor, o jogo se caracteriza por ser lúdico, imprevisível,
excitante, fascinante e, algumas vezes, irracional. O aspecto irracional aflora aspectos
biológicos de quando se perde o controle e não se está mais contido pela
racionalidade.
Pesquisas sobre os povos ancestrais demonstram que o jogo nem sempre é
uma competição, ele traduz relações culturais e pode promover transformações
pessoais e coletivas, trazendo a ideia de jogos cooperativos (ORLICK, 1978).
A partir dos jogos é possível conectar as experiências vividas com as atitudes,
os valores, as ações e, por fim, revisitar os diferentes comportamentos que são
perceptíveis no trânsito entre os jogos competitivos – com os quais há mais
familiaridade pelo ensino e prática ao longo da vida – e os jogos cooperativos. Da
competição extrema ao altruísmo, Orlick (1978) descreve seis comportamentos, que
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podem ser analisados como estágios entre a total dominação em prol de uma
conquista solitária (rivalidade competitiva), até a capacidade de privilegiar o outro sem
qualquer benefício para si (auxílio cooperativo), conforme representado na Figura 6.

Figura 6 - Baseado na obra de Terry Orlick

Dos comportamentos descritos por ORLICK (1978), a cooperação não
competitiva (em que se atua em conjunto para atingir um objetivo compartilhado) é a
que mais se aproxima ao conceito da nova economia (JESUS, 2017). A competição
cooperativa (em que se busca um objetivo pessoal sem desconsiderar o bem-estar do
outro) e o altruísmo (valorizar o objetivo do outro em primeiro lugar) priorizam as
necessidades coletivas e do outro e reduzem progressivamente padrões agressivos
em que, normalmente, apenas uma das partes obtém maiores benefícios ou mesmo
anula a outra parte. Sennett acrescenta que pode haver um equilíbrio entre a
competição e a cooperação, sendo este um espaço onde as “experiências de dar e
receber” atendem ao “ritmo básico de estímulo e respostas da vida” (SENNETT, 2012,
p. 93). A troca entre os seres pode ser experimentada de diferentes formas, apenas
é importante que ocorra uma reciprocidade que poderá ser diferenciada dentro das
possibilidades de cada um.
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Os Jogos Cooperativos propõem objetivos compartilhados para o grupo e
convidam os participantes a experimentarem situações de não competição.
(BROTTO, 2013). Jogando, cada um tem a oportunidade de perceber seu estado
competitivo, o quanto se sente motivado pela situação de não competição e como se
sente nesse cenário cooperativo. Cada um vive o conflito do modo de vida atual com
o proposto na intensidade em que é competitivo ou em que deseja deixar de competir;
o que se reflete na facilidade ou não de entrar na brincadeira. A medida em que
absorve a forma colaborativa de agir, pensar e olhar para o mundo, é possível traçar
paralelos com a vida e perceber em que situações e como a cooperação se aplica
mais facilmente. Aí está dado o primeiro e importante passo: olhos e corações abertos
para um novo olhar para o outro.
Lannes amplia a definição de jogo dada por autores anteriores ao descrever o
jogo como “qualquer interação, intrapessoal ou interpessoal, mediada por regras”
(LANNES, 2012, p. 190). Assim, uma partida de futebol, uma partida de videogame,
xadrez com o computador, tênis no paredão, cantar ao violão, namorar e até uma
conversa de botequim, são todos jogos praticados naturalmente na rotina humana.
Com esta definição, o autor leva boa parte das ações desenvolvidas individualmente,
em grupo, na vida pessoal ou profissional à condição de jogo.
Contribuindo com a perspectiva de aprendizado trazida pela Pedagogia da
Cooperação, o modelo de Aprendizagem 70:20:10, desenvolvido no Centre for
Creative Leadership (Carolina do Norte, EUA), indica que adultos retém conhecimento
na proporção de 70% por experiências, 20% por aprendizagem social e apenas 10%
por treinamento formal, sugerindo maior eficiência a partir de aprendizado prático,
informal e social. (ARETS, JENNINGS e HEIJNEN, 2016)
Adicionando o aspecto de atividades em grupo trazido pela Pedagogia da
Cooperação, Pierre Lévy lança luz à inteligência coletiva. O autor parte do princípio
de que cada ser constrói ao longo da sua jornada saberes únicos, a partir de toda a
sua experiência de vida, somada ao seu percurso profissional, práticas sociais e
culturais, sendo capaz de oferecer à comunidade conhecimento, independentemente
de estar empregado, de ter dinheiro, de possuir diploma ou algum status social. O
sociólogo defende a inteligência coletiva, construída a partir do compartilhamento de
saberes, sendo o saber o maior valor a ser compartilhado na presente era; e a
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prosperidade das nações, das empresas e dos indivíduos diretamente relacionada a
capacidade de trocar saberes. (LEVY, 2015)
Considerando que as práticas colaborativas propostas pela Pedagogia da
Cooperação são jogos (LANNES,2012), que o jogo é algo que atrai institivamente o
ser humano (HUIZINGA, 1038), que o caráter experiencial, informal e social dos jogos
tem maior eficiência para o aprendizado do adulto (ARETS, JENNINGS e HEIJNEN,
2016) e que as atividades em grupo trazem consigo oportunidades de construção de
inteligência coletiva; pode-se supor que as práticas propostas pela Pedagogia da
Cooperação constituem uma poderosa ferramenta de aprendizagem e que práticas
colaborativas trazem consigo a perspectiva de uma visão mais ampla do papel da
colaboração para a humanidade.

2.1. Conceituação de Cooperação e Colaboração
Os termos colaboração e cooperação estão presentes na literatura em diversas
áreas de conhecimento como sinônimos, com sentidos distintos e até intercambiáveis.
(WINCKLER, 2011 e KEMCZINSKI, 2007). Ambas partem do trabalho em conjunto,
podendo se traduzir num comportamento recíproco simétrico com ganhos comuns ou
de simples apoio (assimétrico) com ganhos individualizados. (WINCKLER, 2011)
Não se pretende no presente trabalho discorrer sobre os distintos conceitos,
mas elucidar o sentido que os termos podem assumir dentro da proposta da
Pedagogia da Cooperação. Neste contexto, Campos et al (2003) descreve cooperar
como atuar junto na produção de trabalhos e nas relações para atingir objetivos
comuns, sejam esses de prazer por estar junto ou para obter benefícios mútuo. A
definição de Campos norteia o presente projeto sem distinção entre os dois termos
supramencionados.
O uso dos termos pelos múltiplos autores é reproduzido neste trabalho sem
qualquer interferência. Entretanto, visando harmonizar a linguagem e a facilitar o
entendimento para o leitor, nos demais conteúdos gerados neste trabalho,
especificamente capítulos 3, 4, 5 e 6, o uso da palavra cooperação será limitado à
designação da abordagem tema deste projeto (Pedagogia da Cooperação) e
colaboração será usada para discorrer sobre comportamento (oriundo de ética e
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valores) e efeito da atuação em conjunto. Serão também respeitados todos os termos
cunhados por terceiros citados ao longo do projeto, que sejam derivados de
cooperação e colaboração, tal como o termo “coopetências” (termo cunhado pela
abordagem para nomear competências cooperativas).
Ao longo do presente trabalho, serão vistos termos cunhados por outros
autores e pela própria abordagem, respeitando a identidade conferida a elas. A título
de exemplo temos os termos “VenSer”, definido e descrito por Artur da Távora em seu
Livro Comunicação é Mito (1985), e “Di-Ver-Gente”, usado na Pedagogia da
Cooperação para ressignificar o termo (cujo senso comum leva sentido de oposição),
convidando o leitor à ideia “de ver as pessoas”.

2.2. Pedagogia da Cooperação
Em 1991, Fabio Otuzi Brotto começou a sonhar com a ideia de espalhar a
cooperação pela Terra. Alguns ensaios e experiências relacionadas o levou,
juntamente com Gisela Sartori Franco, à fundação do Projeto Cooperação, em 1992. 12
No Projeto Cooperação, um time de especialistas em jogos e em práticas
colaborativas começou a se dedicar aos Jogos Cooperativos e a desenvolver com
Fabio a abordagem da Pedagogia da Cooperação, ambos em contínuo
aprimoramento por meio do estudo do comportamento humano, da sua
experimentação e do seu ensino-aprendizagem.
A Pedagogia da Cooperação é uma abordagem que se propõe a criar um
ambiente colaborativo de forma sistêmica, prática, dinâmica e interdisciplinar, a partir
do autoconhecimento e aprendizado para culminar no estimulo ao indivíduo, grupo,
comunidade, organização ou mesmo país a ser quem quer ser (VenSer), para servir
melhor (SerVir). A abordagem é co-realizada a partir de seus 5Ps (Propósito,
Princípios, Práticas, Procedimentos e Processos), amparados por quatro campos
transdisciplinares de conhecimento (ciência, arte, jogos e tradições) e executado por
pessoas e grupos conscientes da importância do exercício permanente de 4 pequenas
virtudes (desapego, integridade, plena atenção e abertura para compartilhar),
conforme representado na figura 7.

12

https://projetocooperacao.com.br/ Acesso em: 23 de abril de 2019.
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Figura 7 – Diagrama da Pedagogia da Cooperação, elaborada a partir de Brotto (2016)

A abordagem aposta que as necessidades que agentes externos (consultores,
especialistas ou qualquer pessoa que não pertença ao grupo) fossem capazes de
perceber, se forem de fato relevantes, irão aparecer a partir do acesso à inteligência
coletiva do grupo em sua essência (talvez sem a nomenclatura adotada pelo mercado
nem na forma padronizada pela academia). Da mesma forma que aposta no
surgimento de ideias e soluções que representem o grupo e que sejam mais
facilmente implementadas por eles a partir da construção coletiva. Trata-se de um
processo que pode ser mais longo e tomar um pouco mais de tempo do que se a
resposta fosse dada a eles por agentes externos. Entretanto, tais necessidades
surgirão já legitimadas pelo grupo, com uma força impulsionadora maior e
naturalmente traduzidas na cultura e na linguagem mais adequada ao grupo.
Assim, a Pedagogia da Cooperação se propõe especificamente a gerar um
ambiente colaborativo que estimule o acesso à inteligência coletiva do grupo,
minimizando a influência de agentes externos com ideias, soluções ou qualquer
conhecimento que induza o grupo a caminhar por uma trilha que não tenha sido
traçada por ele próprio.
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2.2.1 Propósito
O propósito da Pedagogia da Cooperação, segundo Brotto (2016), é criar
ambientes colaborativos e de realização (produtivos), no qual todos têm algo para dar
e receber e contribuem igualmente sem hierarquia, mas com funções organicamente
definidas e partilhadas. Nestes ambientes, espera-se que todos se sintam convidados
a “VenSer (juntos) para SerVir” melhor ao bem comum.
Ainda que a aplicação da abordagem em si se proponha a fortalecer a
colaboração, sua aplicação é feita a partir de um tema proposto para (ou pelo) o grupo.
Este tema será desenvolvido ao longo da aplicação das sete práticas, a partir da
realização concreta de um propósito temático desenvolvido pelo grupo, para que seja
possível tangibilizar a produtividade que pode ser alcançada em ambientes
colaborativos. Segundo Fábio Brotto (informação verbal) 13, a ação colaborativa e o
consequente acesso à inteligência coletiva geram produtividade, ao possibilitar uma
visão mais ampla sobre o tema, ao promover ambientes férteis à criação de ideias,
soluções e projetos diferentes (e provavelmente mais robustos) dos que seriam
pensados individualmente e ao proporcionar reflexões coletivas capazes de gerar
mais clareza sobre o tema, suas demandas inerentes e os seus recursos
relacionados.
O autor (BROTTO, 2016) cita a aplicação da abordagem para a solução de
problemas complexos,a transformação de conflitos interpessoais,a superação de
metas de produtividade oua realização de objetivos comuns. Ainda sobre o tema sob
o qual o grupo pode produzir, acrescenta-se a possibilidade de trabalhar conceitos e
comportamentos, tais como aplicar a Pedagogia da Cooperação para elucidar o
paradigma da competição, ampliar a consciência da cooperação, aumentar a
confiança entre as pessoas do grupo e promover a inclusão.

13

Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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2.2.2. Princípios
Segundo Brotto (2016), os princípios que norteiam a Pedagogia da
Cooperação, também presentes na dinâmica da vida, são:
(A) Co-existência [fato da vida] – o entendimento de que somos interdependentes, de
que estamos ligados a tudo e a todos, ainda que em situações e acontecimentos
aparentemente distantes e sem relação direta, portanto afetamos uns aos outros e
devemos investir nessa consciência para uma re-conexão integral com o universo;
(B) Com-vivência [condição social] – reconhecer o outro num ambiente de
inclusividade e conhecê-lo para conviver. Reconhecer que cada ser é único, portanto,
agrega algo diferente (e valioso) na visão de mundo, em atitude, ideias, sentimentos,
valores etc. A proposta é criar ambientes que possibilitem a com-vivência de todos
que queiram fazer parte;
(C) Co-operação [prática diária] – nutrir o interesse pelo bem comum, o compromisso
com a comunidade e a corresponsabilidade pelo aprimoramento das relações
humanas. Para Humberto Maturana (1990), a cooperação é uma característica
humana, que se fundamenta na confiança e no respeito mútuo;
(D) Comum-unidade [ambiente] – valorizar a possibilidade de ser e fazer juntos algo
que não seríamos capazes de fazer tão bem e plenamente sozinhos. Para dar sentido
à comunidade, é necessário se questionar quanto ao que nos reuniu, ao que
esperamos produzir juntos e ao que acreditamos ser possível juntos que não o é
isoladamente.
Tais princípios devem nortear o planejamento e a execução da aplicação da
abordagem, a fim de promover um ambiente em que se perceba e aceite a condição
humana de interdependência, se valorize a convivência promovendo a inclusão, se
assuma um compromisso com o bem comum e se valorize o “estar-junto”. Assim, os
princípios são organicamente trabalhados com o grupo ao longo da aplicação,
gerando uma oportunidade efetiva para um ambiente colaborativo e produtivo.
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2.2.3. Procedimentos
Os procedimentos são o “como fazer”, um jeito de estar junto que promove a
cultura de colaboração e desenvolve a comum-unidade. Brotto (2016) descreve cinco
procedimentos a serem adotados na aplicação da Pedagogia da Cooperação (Figura
8):
Figura 8 – Procedimentos da Pedagogia da Cooperação, elaborada a partir de Brotto (2016)

Círculo e
Centro

Começar e
Terminar
Juntos

Ensinagem
Cooperativa
Procedimentos
da Pedagogia
da Cooperação

Do Simples
para o
Complexo

Mestre e
Aprendiz

(A) Círculo e centro – desenvolver as atividades, ou parte delas - especialmente iniciar
e terminar atividades - em círculo e com um centro. O círculo resgata o sentido de
igualdade, em que todos veem e são vistos sem hierarquia nem diferenciação. O
centro, para onde todos do círculo estão voltados, representa o objetivo comum do
grupo, o que é comum a todos e o mantém “visível” a todos. É interessante que o
centro seja fisicamente representado, podendo ser proposto por um guardião
previamente definido ou co-criado pelo grupo;
(B) Ensinagem cooperativa – aprendizado em quatro etapas, em que se estimula a
experimentação

(convivência),

a

consciência

(auto-observação),

a

“compartilhEssência” (diálogo, troca de percepções e ideias) e, por fim, a
transcendência (disposição à mudança). Na prática da Pedagogia da Cooperação,
este é um convite a conduzir as atividades a partir da vivência e experimentação, com
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posterior estimulo a auto-observação, para então provocar o compartilhamento de
aprendizados no grupo e encorajar mudanças de comportamento;
(C) Do simples para o complexo – conduzir as atividades colaborativas partindo do
simples para o complexo, do indivíduo para a comunidade, de dentro para fora e do
mais próximo para o mais distante, a fim de privilegiar o aprendizado e encorajar a
experimentação;
(D) Mestre-aprendiz – colocar a si e a todos do grupo (focalizadores 14 e participantes)
como mestres-aprendizes, conscientes de que todos ensinam e aprendem com todos
o tempo todo. Manter-se aberto a aprender e a ensinar e encorajar todos a
compartilharem seus conhecimentos e receberem novos aprendizados;
(E) Começar e terminar juntos – sempre iniciar e terminar junto as atividades,
preferencialmente em círculo. Ainda que a atividade proposta não possa ser realizada
em círculo, a cumplicidade e o senso de comum-unidade pode ser consolidado pelo
ritual de começar e terminar todos juntos.

2.2.4. Práticas
As práticas, a partir daqui denominadas “As 7 práticas”, consistem em um
passo-a-passo para criar oportunidades de ativação (desenvolvimento, reconexão ou
despertar) de competências ou habilidades relacionais que propiciam um ambiente
colaborativo. Conforme descrito por Brotto (2016), competências estas que devem ser
estimuladas e exercitadas nos grupos colaborativos a fim de que estes se comportem
de maneira integrada.
Cada prática (ou passo) desenvolve uma competência cooperativa ou
“coopetência”. São elas: saber conectar-se (Com-Tato), saber cuidar (Com-Trato),
saber compartilhar (In-Quieta-Ações), saber confiar (alianças e parcerias), saber

14

Focalizador é o termo usado para denominar quem é responsável por manter o foco de um grupo ao
longo de uma atividade. Dentre as denominações de professor, instrutor, facilitador e focalizador, o
último é aquele que usufrui da maturidade e autonomia do grupo para permitir que evoluam livremente
a partir das suas demandas, cuidando exclusivamente para que mantenham o foco da atividade. O
termo surgiu na Fundação Findhorn com o significado de “guardião do foco”.
(https://blogdapa.tumblr.com/post/57521024829/voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A9-focalizador)
Acesso em: 23 de abril de 2019.
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cocriar (soluções como-uns), saber cultivar (Projetos de Cooperação) e saber celebrar
(celebrar o VenSer).
Fabio Brotto (informação verbal)

15

relacionou as

práticas

com

as

“coopetências” e o propósito da abordagem, conforme transcrição a seguir:
Em um ambiente onde as pessoas são incluídas e bem-vindas do jeito
que são (Com-Tato), se sentem cuidadas/acolhidas (Com-Trato), a ponto
de abrir suas inquietações (In-Quieta-Ações) sem pressa para receber as
respostas e abertas para compartilhar as perguntas dos outros,
fortalecem as relações e regeneram as alianças (alianças e parcerias) de
forma consciente, para além das diferenças e a partir do que é comum.
Nesse ambiente de confiança, geram ideias (soluções como-uns) usando
suas capacidades colaborativas para descobrir a ideia que nasce da soma
das contribuições, soluções sínteses que serão colocadas em prática no
cultivo cotidiano da colaboração (projeto de cooperação), para ajudar
cada pessoa, grupo, organização, comunidade ou país a VenSer para
SerVir melhor ao bem comum (celebrar).

Cada prática é um campo de ativação de experiências ligadas a uma
“coopetência”. “Coopetência” esta que assim é chamada por precisar do outro para
ser exercida plenamente. Brotto (2016) descreve assim cada prática:
1.

Com-Tato (saber conectar) – passo para promover o contato, a

aproximação e a integração do grupo, com atividades leves e possíveis para todos
que estimulem “com-versa-ações descontraídas e aproximadoras” entre os
participantes. O foco desta prática é a interação pessoal. A pergunta inspiradora é
“Quem somos nós quando nos unimos uns com os outros?”
2.

Com-Trato (saber cuidar) – passo para estabelecer acordos de

colaboração e com-vivência no grupo, com atividades inclusivas e leves que
estimulem o diálogo empático em que os “pedidos” de todos são bem-vindos e aceitos.
O foco desta prática é a valorização das pessoas e de suas necessidades. A pergunta
inspiradora é “Quais são os cuidados que precisamos ter para conviver bem aqui,
durante o tempo que estivermos reunidos?”

15

Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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3.

In-Quieta-Ações (saber compartilhar) – passo para compartilhar

perguntas, dúvidas, inquietações e incertezas sobre o tema proposto, com atividades
provocativas que despertem a curiosidade. O foco desta prática é na produção de
perguntas, sem se ocupar com respostas. A pergunta inspiradora é “O que queremos
descobrir juntos?”
4.

Alianças & Parcerias (saber confiar) – passo para exercitar a habilidade

de com-vivência e fortalecer as relações de parceria e colaboração no grupo. Para
este passo, atividades desafiadoras, intensas e que só sejam possíveis de realizar em
grupo. O foco é gerar oportunidades de ampliação da confiança no grupo. A pergunta
inspiradora é “O que nos fortalece e nos torna como-um?” Em sala de aula 16 Fabio
Brotto ressaltou a importância de mapear as “coopetências” que contribuíram para se
chegar a um resultado: “Se essa atividade fosse um mestre, qual o ensinamento que
ela teria trazido para iluminar o desenvolvimento deste grupo?”
5.

Soluções Como-Uns (saber cocriar) – passo para gerar e coletar ideias,

sugestões, dicas, comentários e insights relacionados às perguntas produzidas na
prática anterior. Aqui devem ser aplicadas atividades que promovam a troca de ideias
e circulação dos participantes pelas In-Quieta-Ações geradas. O foco é gerar um
ambiente de colaboração e inovação para reunir o que há de melhor na comumunidade. A pergunta inspiradora é “O que sabemos juntos que não sabemos
sozinhos?”
6.

Projetos de Cooperação (saber cultivar) - passo para definir ações para

a implantação das soluções idealizadas, a partir de atividades que estimulem a prática
da colaboração. O foco nessa prática é criar e desenvolver o projeto a ser
implementado e estimular a ação. Para isso, é importante estimular que alguma ação
seja realizada já no encontro (mínima ação elegante que possa ser realizada
imediatamente para que a solução se concretize). A pergunta inspiradora é “Como
realizar as soluções encontradas?”
7.

Celebrar o VenSer (saber celebrar): passo para reconhecer as

aprendizagens pessoais e coletivas conquistadas, a partir de atividades simples,
reflexivas e celebrativas, facilitadoras de tomada de consciência de si e da comum-

16 Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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unidade. O foco nesta prática é provocar a auto-reflexão e o compartilhar das
conquistas individuais e do grupo. A celebração deve ser feita a cada prática e ao final
do encontro. A pergunta inspiradora é “Quem eu sou mais plenamente agora e quando
sirvo mais inteiramente ao outro?”
Figura 9 – As 7 práticas, “coopetências” e entregas geradas. Elaborado a partir de
Brotto (2016) e Aula de Fabio Brotto (informação verbal) 17.

Vale destacar que a proposição para realizar um “mínimo passo elegante” aqui
e agora, presente na sexta prática (Projetos de Cooperação) é uma plataforma para
impulsionar a continuidade das ações traçadas após o encontro conduzido a partir da
abordagem da Pedagogia da Cooperação. Esta ação pode ser algo simples, apenas
o início de algo maior. Segundo Fábio Brotto (informação verbal) 18, o “menor passo”
respeita o procedimento “do simples ao complexo” e traz o projeto co-criado pelo

17
Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
18
Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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grupo para o campo do possível. Uma suspeita, muitas vezes, presente nos grupos é
“se realmente vale a pena colaborar”. Ao prover uma experiência concreta que
demonstre o poder da colaboração e o aproxime da certeza de que vale a pena
colaborar, espera-se reduzir a chance dos projetos co-criados permanecerem
adormecidos ao se encerrar o encontro. Por isso, colocar em prática, pelo menos,
uma das ações previstas no projeto de cooperação, pode ajudar as pessoas a
superarem as dificuldades de colaborar e também despertar a consciência de que
são capazes de fazer, possuem as ferramentas para lidar com tais dificuldades e têm
motivação suficiente para querer fazer.
A Figura 9 relaciona cada uma das 7 práticas descritas por Brotto (2016) com
as “coopetências” a serem ativadas e exemplos de resultados gerados (entregas
tangíveis) a cada prática executada.

2.2.5. Processos
Os processos consistem em metodologias colaborativas, uma sistematização
de estratégias colaborativas que funcionam como recursos a serem adotados na
vivência de alguma das sete práticas da Pedagogia da Cooperação, em adição aos
procedimentos definidos para a abordagem. As metodologias podem ser usadas com
bastante flexibilidade, em diferentes práticas da abordagem e em adição a outras
metodologias. Dança Circular, por exemplo, é usualmente aplicável nas práticas de
Com-Tato, Alianças & Parcerias e Celebrar, enquanto Jogos Cooperativos são úteis
também em Com-Trato e In-Quieta-Ações. Alguns recursos metodológicos
colaborativos são citados na figura 10, conforme as práticas mais comumente
adotadas, e descritos a seguir.
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Figura 10 – As 7 práticas e possíveis metodologias colaborativas e
atividades que podem ser adotadas. Elaborado a partir de Brotto (2016) e
Aula de Fabio Brotto (informação verbal) 19.

Comunicação Não-Violenta (CNV) – uma ferramenta empática, amorosa, legitima e
assertiva que se propõe a encontrar um caminho que atenda às
diferentes necessidades dos envolvidos em um conflito, agindo
proativamente para aprimorar relações. Inicialmente denominada
como “os 4 passos da honestidade”, o CNV convida os envolvidos a
observar o fato que gerou o conflito (sem interpretação ou
julgamento), a identificar os sentimentos individuais que surgiram a
partir do fato, a nomear a necessidade não atendida que gerou o
sentimento para, por fim, a formalizar um pedido. Baseado na
observação do fato em si ocorrido, no sentimento e na necessidade
e não na análise ou julgamento inicial decorrente. (ROSENBERG,
2006)

19

Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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Transformação de Conflitos – um conceito concebido para a construção da paz, que
aborda a origem do conflito a fim de assegurar uma paz sustentável.
Emprega ferramentas analíticas oriundas do pensamento sistêmico
com o propósito de reformular estruturas e dinâmicas sociais,
gerando envolvimento e transformação das relações, dos interesses
e dos discursos, que culminam em oportunidades de mudança.
(LEDERACH, 2017)
Dança Circular – um instrumento para experimentação da alegria, do amor, da
gratidão, da coragem e do pertencimento. O movimento das danças
é muito antigo entre os seres humanos. Estava presente nas
reuniões para festejar as colheitas, as conquistas ou os lutos,
acompanhando

momentos

significativos

para

os

grupos

expressarem por seus corpos unidos de modo a se nutrirem pela
energia do encontro. O resgate do movimento das danças circulares
começou quando Bernhard Wosien (1908-1986), então professor de
dança e coreógrafo, buscou um tipo de dança que permitisse a
todos, independentemente da idade, participarem. Ele a nomeou de
“Danças Sagradas” por ter percebido que invocavam qualidades
espirituais com a proposta de integração: corpo, movimento,
expressão e pensamento. Os movimentos acontecem sempre ao
redor do centro, um lugar comum onde cada participante deverá
buscar orientação. (WOSIEN, 2015)
Design Thinking – uma abordagem para identificar necessidades humanas e criar
novas soluções usando ferramentas que ajudam a mergulhar no
problema e a encontrar novos insights. Ela se apoia na capacidade
humana natural de ser intuitivo, de reconhecer padrões e
desenvolver ideias emocionalmente significativas e funcionais
(KELLEY & KELLEY, 2014). Com base na capacidade de combinar
empatia, entendimento e respeito ao contexto e experimentação,
adota ferramentas de cunho prático e colaborativo com o propósito
final de gerar ideias e soluções focadas no ser humano.
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Roda de Diálogo 20 – uma metodologia para fazer circular sentidos e significados,
estabelecer e fortalecer vínculos e a formação de redes. Foco na
experiência de reflexão conjunta, geração de ideias, educação
mútua e produção compartilhada de significados. Mais que uma
técnica, é uma maneira de conduzir conversações para gerar uma
nova visão de mundo, de relacionamentos e de processos, ao
mesmo tempo que retoma práticas ancestrais de contato e de
integração de grupos.
Dragon Dreaming

21

– um método lúdico, inspirador, encorajador e significativo para

ajudar indivíduos e grupos que procuram realizar seus sonhos. Ou
seja, é uma ferramenta para ajudar grupos a construírem sonhos e
a realizá-los, com base na inteligência coletiva, na criatividade, na
cooperação e no poder que habita cada ser e suas comunidades.
Uma metodologia para a realização de projetos sustentáveis e
colaborativos que tem por princípio promover crescimento pessoal,
construir comunidades e servir a terra, ou seja, construída na cultura
de “Triplo Win” (Ganha-Ganha-Ganha): uma vitória pessoal, para
nossas comunidades e para a Terra como um todo.
Investigação Apreciativa 22 – um processo generativo e prático para abordar a
mudança e qualquer nível dentro de um sistema, apoiado nos
princípios construcionista, de simultaneidade, de antecipação,
poético e positivo. A metodologia se aplica em cindo passos, a
começar pela definição do tema a ser abordado, descoberta, sonho,
planejamento e destino.
Jogos Cooperativos – uma metodologia vivencial de jogos com estrutura alternativa,
em que os participantes “jogam uns com os outros, ao invés de uns
contra os outros”. Jogando para superar desafios ou pelo prazer de
jogar, o esforço cooperativo se faz necessário para se atingir um
objetivo comum. A metodologia usa o jogo como um processo para
o aprendizado da cooperação, em que se reconhece a própria

20

http://escoladedialogo.com.br/escoladedialogo/ Acesso em: 24 de abril de 2019
www.dragondreaming.org Acesso em: 24 de abril de 2019
22
https://appreciativeinquiry.champlain.edu/ Acesso em 23 de abril de 2019
21
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autenticidade, se desenvolve a solidariedade e se prioriza a
integridade de todos. (BROTTO, 2013, pg. 67)
Open Space 23 – uma metodologia que cria um espaço aberto no qual os participantes
propõem e se responsabilizam pelos temas a serem discutidos e
aprofundados. Uma forma de organizar reuniões, conferências ou
grupos aproveitando a motivação dos indivíduos, fazendo uso da
capacidade de auto-organização de um sistema vivo, em que cada
um é protagonista do processo. Ele pode ser usado para gerar novas
ideias, soluções, resolver conflitos e planejar ações.
Práticas

Meditativas

– a proposta da

meditação é aquietar

e silenciar

harmoniosamente o corpo, sentimentos e pensamentos, permitindo
que uma nova forma de consciência se abra no espaço grupal. A
partir dela, podem ser incorporadas ou acomodadas novas
percepções e experiências. Atualmente, as práticas meditativas são
muito difundidas no ocidente, mas possuem seu berço na cultura
oriental, principalmente no norte da Índia e no Tibete (BLOOM,
1999). A meditação no trabalho com grupos é importante para abrir
um espaço de pausa e relaxamento, na qual se pode propor também
uma redução do nível de estresse e de ansiedade, levando os
participantes a um estado de bem-estar (GERMER,2016).
Roda de Fechamento – uma roda de diálogo específica para um momento de
celebração

e

uma

homenagem

à

intimidade

vivida

pelos

participantes. É um espaço para o coração com palavras simples de
reconhecimento, sem necessidade de discursos, mas quando falas
profundas e emocionadas provavelmente afloram. Espaço de
conexão entre os integrantes do círculo, pois quando um se coloca
a falar, todos os demais se abrem para o acolhimento e para escuta.
Cada círculo é único, pois marca a reunião de um determinado grupo
de pessoas que juntas se colocam a celebrar a viagem coletiva
vivida em um determinado tempo e espaço em comum-união.
(MACY, 2004)

23

https://cocriar.com.br/biblioteca/metodologias/open-space/ Acesso em 24 de abril de 2019
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World Café 24 – metodologia de formato simples e flexível para hospedar o diálogo em
grandes grupos a respeito de um tema escolhido e elaborado na
forma de pergunta. Esta ferramenta pode servir a diferentes
propósitos, desde que se defina bem o contexto, a razão pela qual
se está reunindo as pessoas e o que se deseja alcançar.

2.2.6. Pequenas Virtudes
Segundo Fábio Brotto 25, as virtudes necessárias para que o grupo e cada um
de seus participantes consigam atuar colaborativamente são: o desapego (capacidade
de abrir mão de objetos, de preocupações, de conceitos pré-concebidos, de posições
etc.); a integridade (honestidade e positividade); a plena atenção (estar no presente
de corpo e alma); e a abertura para compartilhar. Assim, essas são as virtudes
individuais com as quais se espera contar para que se desenvolvam as
“coopetências”. Tais virtudes são demandadas e postas a prova em todas as práticas
de forma orgânica, permitindo também uma auto-reflexão quanto a seu preparo para
estar num ambiente colaborativo e a ativação de tais virtudes.
2.2.7. Conhecimento
Segundo Brotto (2016), o conhecimento que nutre este processo, em que as
pessoas compartilham e enriquecem os projetos, vem da ciência (saber racional), das
tradições (espiritualidade, saber intuitivo), das artes (saber criativo) e dos jogos (saber
lúdico).

24

http://www.theworldcafe Acesso em 24 de abril de 2019
Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
25
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2.3. Vida em comunidade
“Não há vida que não seja em comunidade.” (T.S.Eliot, 1934)
Em seu artigo, no livro Psicologia Social Comunitária - da solidariedade à
autonomia (p.35-53), Sawaia (1996) escreve que a comunidade rompe com a
dicotomia clássica entre coletividade e individualidade, apresentando-se como espaço
onde os valores comunitários são interiorizados como projeto individual que se
transforma em ação, sendo sentido como necessidade de cada um. Para ele, o
movimento que dá vida à uma comunidade é o da dialética entre a individualidade e a
coletividade.
Neste mesmo artigo, Sawaia cita ainda o sociólogo americano Robert Nisbet
(1973), para explicar porque a sociedade, hoje assolada por inúmeras crises em seus
modelos estruturantes, faz com que se torne necessário o estudo da comunidade a
fim de recuperar seu eixo ético-simbólico, que promove a integração e também a
autonomia. Segundo Nisbet, com o advento do Iluminismo, houve um movimento de
hostilidade intelectual ao conceito de comunidade, em decorrência de sua associação
ao sistema feudal. Este movimento anticomunitário foi reforçado pelas revoluções
francesa e industrial, onde a comunidade representava as tradições que impediam o
desenvolvimento econômico.
A antítese entre comunidade e sociedade, estabelecendo as diferenças entre
valores comunitários e não comunitários, se tornou um debate central do pensamento
social emergente do século XIX. Em seu artigo, Sawaia traz o conceito de Max Weber
(1917), sobre como as relações sociais solidárias podem ser analisadas como
comunitária ou associativa, e de Karl Marx (1847), sobre o debate entre comunidade
e sociedade no centro da luta de classes. Na teoria de Weber, a relação comunitária
refere-se à relação baseada no sentimento do pertencer e está implicado na existência
do outro. Já a associativa é uma relação baseada no interesse motivado por valor ou
finalidade. Na teoria marxista, o debate entre comunidade e sociedade estava situado
no capitalismo e na ideia de que a sociedade não é harmoniosa, mas conflitiva e que
o individualismo é o inimigo das relações comunitárias e fruto do trabalho alienado e
produtor de mais valia.
“A comunidade é um tipo de vida em sociedade onde todos são chamados
pelo nome” (Karl Marx, 1847)
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Em outro artigo do livro Psicologia Social Comunitária (p. 81-99), Guareschi
(1996) escreve que o que constitui um grupo são as relações. “Se quiser saber se
existe um grupo, veja se há relações. Se quiser saber de que tipo é o grupo, veja quais
são os tipos de relações. Se quiser transformar um grupo, comece a transformar as
relações existentes.” (p.86). Ele lembra que relação vem da palavra relativo, portanto
se eu vejo um grupo a partir das relações, eu vou ter uma visão sempre relativa,
incompleta, em construção e em transformação. Já na visão funcionalista, o grupo é
algo estático, estratificado, onde as pessoas possuem posições e desempenham
papéis, onde existe estabilidade.
Em seu artigo, Guareschi cita o filósofo alemão Ferdinand Tonnies que em sua
obra Comunidade e Sociedade (1909) afirma que a comunidade é uma associação
que se dá na linha do ser, por uma participação profunda dos membros no grupo,
onde são colocadas em comum relações primárias, como o próprio ser, a própria vida,
o conhecimento mútuo, a amizade e os sentimentos. Já a sociedade é uma
associação que se dá na linha do haver, onde os membros colocam algo seu, que
possuem, como dinheiro e capacidade técnica. Os seres participam da comunidade
não pelo o que tem, mas pelo o que são.
Para Guareschi, vivendo em comunidade as pessoas têm possibilidade de
superar os extremos do individualismo, entre um ser humano isolado de todos, autosuficiente, sempre em competição para sobreviver e de um ser humano como peça
de uma máquina, a serviço do estado ou de instituições, anulado em sua
subjetividade. Ele diz que, na comunidade, as pessoas mantêm suas singularidades,
porém necessitando dos outros para sua plena realização e que as relações
comunitárias, além do reconhecimento da individualidade e do respeito as diferenças,
tem uma dimensão afetiva.
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2.3.1 A resiliência transformadora e a autonomia da comunidade
Em seu livro Design de Culturas Regenerativas, Daniel Whal (2016), afirma que
o nosso bem-estar e florescimento humano é coletivo, não individual e que, de uma
perspectiva sistêmica, isto significa trabalhar numa escala menor, como a
comunidade. Para isso, precisamos redescobrir o nosso terreno comum e construir
uma narrativa coletiva sobre quem somos, passando de uma cultura de ganha-perde
(soma zero) para uma cultura de ganha-ganha, a fim de garantir que a natureza
também vença (ganha-ganha-ganha).
Para Whal, manter e regenerar um ambiente saudável e resiliente numa
comunidade permite diversas expressões de identidade regional, permitindo que
prospere com as oportunidades estabelecidas pelas condições locais e culturais. Para
isso, temos que alimentar a diversidade local e proteger a herança cultural para o
fortalecimento da resiliência, promovendo maior autossuficiência com a produção
local de bens, serviços e conhecimentos que formem a base econômica da
comunidade e catalisem a inteligência coletiva.

“Atividades empreendedoras e de negócios em uma comunidade precisam oferecer
às pessoas a oportunidade de florescer.” (Daniel Whal,2016)

É essa resiliência transformadora que, para Whal, faz surgir a autonomia
individual, do grupo e do local, de forma interdependente. Segundo ele, as culturas
tradicionais baseadas no local são o resultado da cuidadosa integração das
comunidades com os ecossistemas que habitam, com o ambiente moldando a cultura
humana e os humanos moldando o ambiente. Assim, a criação de culturas
regenerativas é um processo de se tornar profundamente enraizado novamente, de
restaurar e cuidar de um lugar determinado a longo prazo, colaborando globalmente
no processo de nos tornarmos adaptados às nossas localidades.
Temos que ouvir com mais atenção a sabedoria da comunidade e agir com
base na sua inteligência coletiva, cocriando uma narrativa comunitária direcionada aos
valores compartilhados por todos os moradores. O próprio processo de se envolver
em conversas sobre o que podemos fazer juntos, no lugar em que habitamos e com
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as pessoas ao nosso redor é um catalisador para essa aprendizagem coletiva. Para a
filósofa húngara Agnes Heller (1999), “a relação face a face e o espaço geográfico
não são fundamentais na configuração da comunidade, mas são sua base cotidiana
de objetificação”.

2.4. Turismo Sustentável e Comunitário
O turismo é uma atividade global importante, que cresce a taxas elevadas ano
após ano, apesar de suas flutuações. As previsões para 2020 predizem crescimento
em todas as regiões do mundo, com mais força nas áreas em desenvolvimento. O
lado positivo é a geração de oportunidades de emprego, investimento nos locais
turísticos e geração de valor econômico tangível com base na conservação de
recursos naturais e culturais. Contudo, o turismo pode também degradar
ecossistemas frágeis e pressionar comunidades anfitriãs, levando à perda de
tradições e à competição pela utilização de recursos escassos, contribuindo para a
poluição e sendo fonte de renda vulnerável e instável para a comunidade anfitriã.
(UNEP and UNWTO, 2005)
Tais aspectos denotam a responsabilidade dos envolvidos em reconhecer a
necessidade do desenvolvimento sustentável do turismo, que na realidade é praticar
o turismo atendendo às dimensões de sustentabilidade econômica (gerar
prosperidade em diferentes níveis da sociedade com capacidade de ser mantida a
longo prazo), sustentabilidade social (respeitar os direitos humanos e a igualdade de
oportunidades, evitando a exploração) e sustentabilidade ambiental (conservação e
administração de recursos naturais, especialmente os não renováveis, com base na
diversidade biológica e no patrimônio natural). (UNEP and UNWTO, 2005)
Turismo sustentável é uma condição de turismo que se baseia nos princípios
do desenvolvimento sustentável, definido pela Organização Mundial de Turismo
(UNEP and UNWTO, 2005, pg.11) como “o turismo que leva em conta os seus
impactos econômicos, sociais e ambientais atuais e futuros, abordando as
necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades
anfitriãs”.
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O desenvolvimento sustentável do turismo requer a participação consciente de
todos e uma ação política consistente que equilibre a capacidade de continuidade da
atividade turística e a capacidade da comunidade e do meio ambiente em absorver e
se beneficiar dos seus impactos. Para isto, doze objetivos, igualmente importantes,
foram definidos: viabilidade econômica, prosperidade local, qualidade de emprego,
equidade social, satisfação do visitante, controle local, bem-estar comunitário, riqueza
cultural, integridade física, diversidade biológica, eficiência de recursos e pureza
ambiental. (UNEP and UNWTO, 2005)
Tabela 1 - Vantagens e desvantagens potenciais de diferentes tipos de turismo.
Tipo
Turismo
comunitário

Ecoturismo

Turismo cultural

Vantagens
Produtos de propriedade /
operados pela comunidade, com
compartilhamento de benefícios
econômicos e sociais;
Maior conscientização da
comunidade estimulando o
apoio local para a conservação
da cultura e da natureza;
Entrega de experiências
autênticas baseadas no
conhecimento local
Maior conscientização do
visitante e suporte para
problemas da comunidade.
Crescente interesse de
mercado;
Todos os produtos de
ecoturismo, por definição, são
projetados para minimizar o
impacto ambiental e para apoiar
a conservação e as
comunidades;
Adequado para áreas sensíveis
/ protegidas.
Apoia a conservação do
patrimônio e da riqueza cultural;
Potencial para prolongar a
temporada de visitação;
Aumenta a conscientização do
visitante.

Desvantagens
Qualquer incerteza sobre a
propriedade e a falta de
motivação empreendedora
podem levar a uma fraca
sustentabilidade econômica;
Desafio para garantir uma
distribuição justa dos
benefícios;
Falta de habilidades de
negócios e acesso difícil aos
mercados;
Pode ser difícil quebrar a
dependência de assistência
externa.
Localização em áreas naturais
com potencial para impacto
intrusivo;
Potencial para abusar do
termo "ecoturismo", com
impactos positivos não
assegurados;
Período de visitação pode ser
sazonal.
Termo difícil de definir;
Potencial para degradar a
cultura se não for bem
cuidada.

Fonte: Adaptado de UNEP and UNWTO, 2005, pg 65.

Seu caráter sustentável não se obtém apenas com a vontade da comunidade,
nem se dá facilmente por um processo natural. Ele demanda união entre a
comunidade, especialmente dos atores envolvidos no turismo, com o governo e
também de sensibilizar o visitante. As experiências demonstram a necessidade de o
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governo agir proativamente no suporte às comunidades, o que, segundo a WTO
(UNEP and UNWTO, 2005), inclui políticas públicas, regulamentações e o provimento
de infra-estrutura básica.
O turismo sustentável pode ocorrer em vários formatos. A Tabela 1 contempla
modalidades que se relacionam com comunidades e locais de conservação ambiental
e cultural.

2.4.1 Turismo Comunitário
O turismo comunitário é, segundo Coriolano (2003, p.14), “aquele desenvolvido
pelos próprios moradores de um lugar que passam a ser articuladores e os
construtores da cadeia produtiva, onde a renda e o lucro ficam na comunidade e
contribuem para melhorar a qualidade de vida; leva todos a se sentirem capazes de
contribuir e organizar as estratégias do desenvolvimento do turismo.”
Sendo assim o turismo comunitário é norteado pela participação dos atores
sociais locais em todas as fases do planejamento e aplicação da atividade turística,
diferente do modelo de turismo de massa que é setorizado e abarcado pelo capital.
De acordo com Coriolano (2006), é um “jeito diferenciado de trabalhar com o turismo.
Trata-se de um eixo do turismo centrado no trabalho de comunidades, de grupos
solidários, ao invés do individualismo predominante no estilo econômico do eixo
tradicional”.
“O desenvolvimento do turismo com base comunitária destaca-se pela
mobilização da comunidade na luta por seus direitos contra grandes empreendedores
da indústria do turismo de massa que pretendem ocupar seu território ameaçando a
qualidade de vida e as tradições da população local.” 26 Este modelo de turismo
através do desenvolvimento comunitário é capaz de melhorar a renda e o bem-estar
dos moradores, preservando os valores culturais e as belezas naturais de cada região.
Os produtos e serviços ofertados por uma comunidade local são denominados
"Turismo de Base Comunitária" (TBC), caracterizando-se como um segmento do
turismo que se apropria de outros segmentos, como o turismo étnico/indígena ou o

26

http://www.revistaecotour.com.br/pagina/MTc1OQ==/O_turismo_comunitario_como_instrumento_de
_desenvolvimento_sustentavel

50

ecoturismo. O TBC é uma alternativa ao modelo de turismo convencional que atende
as necessidades de conservação dos modos de vida tradicionais e da biodiversidade
de pequenas comunidades, além de estimular o desenvolvimento econômico local.
O desenvolvimento do turismo de forma sustentável é uma das principais
marcas do turismo comunitário, além de ser uma modalidade que surge em resposta
às mudanças do perfil do turista contemporâneo, que busca além do lazer, agregar
conhecimentos por meio de novas experiências, com valores culturais e naturais
oriundos de comunidades que preservam a sua originalidade. Estes novos turistas
têm motivações mais complexas que no passado, se preocupam com a
biodiversidade, se integram com a comunidade local e se preocupam com a
conservação da autenticidade cultural das comunidades anfitriãs. (SAMPAIO e
ZIGMAN, 2012)
Desse modo, o desenvolvimento do turismo comunitário requer um
planejamento ordenado que potencialize os aspectos positivos da atividade e
minimizem os impactos negativos. É importante salientar que a comunidade deve
apresentar-se participativamente em toda a cadeia produtiva, de modo que toda renda
e lucro permaneçam na comunidade e possibilitem o desenvolvimento. Segundo Silva,
Ramiro e Teixeira (2009, p. 4) "Este tipo de organização e oferta do produto turístico
possui elementos comuns como a busca da construção de um modelo alternativo de
desenvolvimento turístico baseado na autogestão, no associativismo/cooperativismo,
na valorização da cultura local e, principalmente, no protagonismo das comunidades
locais, visando à apropriação, por parte destas, dos benefícios advindos do
desenvolvimento do setor".
Em suma, o desenvolvimento da comunidade em prol do turismo comunitário é
capaz de prosperar um estilo de vida que preserva os valores culturais, as belezas
naturais e ainda se torna gerador de renda e bem-estar dos moradores de cada região.
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3 METODOLOGIA
3.1. Delineamento da Pesquisa
O presente estudo trata de uma pesquisa com abordagem qualitativa e de
caráter experimental por meio de pesquisa-ação. Trata-se de um tipo de investigaçãoação, processo no qual se aprimora a prática a partir de uma ação planejada (panejar
e agir) seguida de uma investigação a respeito da prática (descrição e avaliação) que
permita verificar mudanças para a melhora da prática e a geração de aprendizado
(TRIPP, 2005). Dentre as características da pesquisa-ação destacadas por Tripp
(2005) estão ser participativa e intervencionista, na medida em que inclui nela todos
os envolvidos, trabalhando de forma colaborativa e intervindo de fato nos ambientes
em que é aplicada.
Neste contexto, foi escolhida uma estratégia metodológica que permitisse a
observação da realidade, a participação de todos ao longo do processo e a geração
de mudança e aprendizado a partir da avaliação de ações planejadas.

3.2. Local de pesquisa
A Comunidade Ribeirinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também
conhecida como Vila de Acajatuba, situada às margens do Rio Negro, no estado do
Amazonas, foi escolhida para aplicação deste projeto, após uma expedição das
autoras do presente projeto na região, conforme descrito no subtítulo 1.2 deste
documento.
Embora não tenha acesso local à internet e o transporte ocorra apenas por
canoa, a comunidade com 270 habitantes, já vivenciou períodos de turismo intenso
por meio de um grande hotel construído na região, seguido de uma fase de
desemprego e falta de recursos com a falência do citado hotel.
A comunidade foi escolhida para o presente estudo por ter demonstrado
interesse (voluntário e não estimulado) em agir colaborativamente em prol do
desenvolvimento econômico da região, por meio de sua vocação, o turismo, conforme
detalhado no subtítulo 1.3 deste documento. A partir deste interesse e da
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disponibilidade das autoras deste projeto, um contato foi feito com a comunidade para
que se verificasse o real interesse e procedeu-se o início do planejamento do estudo.
A partir de conversas à distância, mantidas com o apoio de mídias digitais, um
representante da comunidade esteve no Rio de Janeiro em reunião por dois dias com
as autoras do projeto para seu delineamento. Dentre as decisões das autoras com o
representante da comunidade, optou-se por ampliar o ambiente de estudo para outras
comunidades do entorno, reunindo as comunidades do Lago do Acajatuba que
quisessem aderir ao projeto.

3.3. Público
Afim de atender ao objetivo do presente projeto em aplicar a Pedagogia da
Cooperação com moradores das comunidades ribeirinhas do Lago do Acajatuba, o
convite para participar desta pesquisa se estendeu a toda a comunidade da Vila do
Perpétuo Socorro e demais comunidades do entorno. Este convite foi feito por um
grupo de moradores, que inicialmente indicados pelo articulador local Gabriel da Silva
Gomes, foram sensibilizados pelas autoras e se engajaram no projeto. Este grupo de
moradores se nutriu da troca de informações com as autoras e tiveram ainda como
apoio cartazes físicos e digitais confeccionados para o projeto (Apêndice A), que
afixaram em locais de grande movimento e em murais comunitários das comunidades
e encaminharam para suas redes de contato por meio de mídias sociais. O grupo
aproveitou ainda oportunidades em eventos da comunidade para falar sobre o
encontro e encorajar a participação de todos.
O convite foi feito para moradores das comunidades, independe de serem ou
não empreendedores, de terem nascido ou não na comunidade, do tempo em que
moravam na região ou qualquer outro requisito que pudesse restringir sua
participação. A única orientação era convidar pessoas que se sentissem como
membros da comunidade e que desejassem atuar em prol dela.
As confirmações de participação foram feitas informalmente para o grupo de
moradores que apoiavam o projeto e estes passavam os nomes para as autoras.
Adesões se intensificaram na última semana antes da realização do encontro,
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ocorrendo busca ativa por parte de moradores que ouviram falar do encontro por
terceiros.
No dia anterior do evento, haviam 40 moradores inscritos. Destes, 26
compareceram e 14 faltaram. Aderiram ao encontro ainda 23 moradores da região
que não haviam confirmado antecipadamente sua participação, somando um total de
49 participantes, conforme descrito na Tabela 2.
Tabela 02 _: Participação versus “inscrição” prévia
Total
Participantes com “inscrição” prévia

26

Participantes sem “inscrição” prévia

23

“Inscritos” que não compareceram

14

O perfil dos participantes foi bastante variado, conforme demonstrado na
Quadro 1. O encontro contou com a participação de adolescentes a idosos, pessoas
que atuavam ou não no mercado de trabalho formal, em negócios próprios ou não,
vinculados ou não ao turismo. Crianças também alegraram o ambiente do encontro,
embora não tenham sido contabilizadas nos levantamentos apresentados.
Embora a maior parte dos participantes (73%) tenha sido de moradores da Vila
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, local onde se realizou o encontro, a adesão
das outras comunidades pode ser considerada expressiva, tendo em vista a distância
diária (de até três horas de barco) a ser percorrida entre as comunidades e a restrição
de mobilidade (quem tem barco tem um alto custo de combustível para o transporte e
quem não tem depende de transporte contratado, não havendo sistema de transporte
público ou corrente entre as comunidades).
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Quadro 1: Perfil dos Participantes
SEXO
65% mulher
35% homem
IDADE
29% até 30 anos
53% entre 31 e 50 anos
18% acima de 50 anos

NATURAL DE
65% Nasceu na região de Acajatuba
35% Nasceu em outra região da Amazônia
0% nasceu fora da Amazônia
ONDE VIVE
73% Vive na Vila do Perpétuo Socorro

FILHOS

15% Vive na Vila de Santo Antônio

82% tem filhos

7% Vive em Sabará

18% não tem filhos

5% não vive na região de Acajatuba

TIPO DE TRABALHO
35% só em negócio próprio
6% só em negócio de terceiros
47% em negócio próprio e de terceiros
12% não trabalha fora

TEMPO DE PERMANÊNCIA
53% sempre viveu na região de Acajatuba
6% vive a mais de 20 anos na região de Acajatuba
18% vive entre 11 e 20 anos na região de Acajatuba
12% vive entre 5 e 10 anos na região de Acajatuba

ATUAÇÃO COM TURISMO

6% vive a menos de 5 anos na região de Acajatuba

29% atua diretamente no turismo

5% não vive na região de Acajatuba

47% atua indiretamente no turismo
12% não atua no turismo
12% não trabalha fora

3.4 Percurso Metodológico
A Pedagogia da Cooperação é uma abordagem estruturada em sete práticas
(Com-Tato, Com-Trato, In-Quieta-Ações, Alianças & Parcerias, Soluções Como-Uns,
Projetos de Cooperação e Celebração), na qual cada prática é um campo de ativação
(desenvolvimento, reconexão ou despertar) de uma “coopetência” (conectar, cuidar,
compartilhar, confiar, co-criar, cultivar e celebrar, respectivamente) consideradas
necessárias para criar relações e ambientes colaborativos. A abordagem considera
ainda que em tais ambientes é possível gerar soluções com produtividade elevada, a
partir da capacidade de se fazer algo melhor junto e a partir do acesso a inteligência
coletiva. Assim, o objetivo final da abordagem é gerar relações e ambientes
colaborativos e produtivos.
A abordagem completa foi aplicada num encontro de três dias, com duração de
20 horas, conforme atividades (Apêndice B) e cronograma (Apêndice C) elaborados

55

previamente, cuja aplicação e adaptações do plano são descritas no Capítulo 4 deste
documento. Neste plano, foram adicionadas às sete práticas da Pedagogia da
Cooperação um momento de organização colaborativa do próprio encontro, junto a
prática de Com-Trato, e um momento de construção do sonho coletivo, para
determinação de um tema legítimo para o grupo, a partir dos sonhos individuais, a ser
trabalhado, antes de prática de In-Quieta-Ações.
O momento de organização colaborativa surgiu a partir da recomendação do
orientador desta pesquisa de engajar previamente a comunidade e se ampliou com a
intenção de gerar comprometimento com o projeto, sentimento de pertencimento –
base da relação comunitária, segundo Weber (1917) – e percepção de
autossuficiência, o que segundo Whal (2016) contribui para a prosperidade da
comunidade. A construção do sonho coletivo veio da inspiração da metodologia do
Dragon Dreaming, um dos módulos da Pós-Graduação que antecederam a aplicação
do TCC e que foi importante para a execução do planejamento do mesmo.
Neste projeto, foram coletados dados qualitativos (observações e comentários
espontâneos coletados no evento) para que fosse possível verificar a ativação das
“coopetências” ao longo da aplicação das sete práticas, sem a pretensão de mensurar
o efeito de cada prática individualmente, nem sua interdependência com as demais
práticas ou ainda sua influência no objetivo final da Pedagogia da Cooperação.
Para avaliar a influência da Pedagogia da Cooperação na geração de relações
e ambientes colaborativos, foram adotados os indicadores elaborados com base nos
propostos por especialistas (BROTTO, 2016), adaptados para o contexto do projeto,
no que tange à linguagem e ao instrumento de coleta de dados. A estes indicadores
foram adicionados ainda indicadores que permitiam avaliar a percepção de
produtividade do grupo frente ao tema proposto, o acesso à inteligência coletiva e o
sentimento de comunidade que possa ter sido despertado.
O Apêndice E apresenta o modelo final de avaliação adotado. Este questionário
foi aplicado de forma lúdica no final evento, conforme descrito no cronograma
detalhado da aplicação (Apêndice C).
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3.5. Recursos
Para a aplicação da metodologia na comunidade, precisamos criar uma rede
local, com interlocutores que já tivessem algum tipo de “liderança afetiva”, seja por
meio da Associação de Moradores local, fundadores da comunidade e donos de
estabelecimentos e negócios já bastante reconhecidos. Para isso, contamos com o
apoio do nosso interlocutor Gabriel, que já tinha toda a rede de empreendedores
mapeadas para o Projeto Vivalá e entrou em contato com os que considerou serem
importantes neste apoio.
Esta rede, como já relatamos, foi fundamental para movimentar o projeto antes
de chegarmos ao local e engajar os moradores, mas foi também importante para
organizar toda a infraestrutura para o nosso evento. Para isso, usamos os recursos
disponíveis na comunidade, desde a nossa hospedagem no local, que foi feita em um
empreendimento novo que ainda não tinha recebido nenhum hóspede, o lanche que
seria disponibilizado para os participantes, nossa própria alimentação e o transporte
até o local. Tudo isso foi organizado pelos próprios moradores e utilizando serviços
da própria comunidade.
Utilizamos também o serviço da agência de turismo local do Gabriel, a
Acajatuba Tour, para organizar todo o nosso roteiro, hospedagem, transporte e fazer
essa interlocução com os empreendedores locais, incluindo os canoeiros que nos
buscaram e levaram até a comunidade. Devido à distância e à dificuldade de acesso
e comunicação com o local, esta interlocução feita pelo Gabriel - que é da
comunidade, mas mora em Manaus - foi um suporte muito necessário para o
planejamento do projeto.
Esta infraestrutura local fez com que o próprio desenvolvimento e execução do
projeto tivesse um impacto positivo no turismo da região. Além do que utilizamos para
o nosso apoio na comunidade, incentivamos os empreendedores a levarem seus
produtos para divulgar e, com isso, não só as focalizadoras como alguns moradores
adquiriram produtos, como farinha de tapioca, mel, tapetes artesanais, bijuterias,
licores, entre outros, gerando novos recursos para a comunidade.
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4. APLICAÇÃO E PRODUTOS GERADOS
Aqui discorreremos sobre o caminhar do encontro, passando pelas 7 práticas,
incluindo momentos que criamos e vivenciamos no seu decorrer e os aprendizados
específicos. Ao final do capítulo, incluiremos ponderações, dados e análises
pertinentes, assim como as percepções e aprendizados gerais. Para manter uma
sequência lógica, dividiremos em subtítulos cada momento e colocaremos entre
parênteses o passo das 7 práticas correspondente.
A descrição informará também a focalizadora que conduziu a atividade,
seguindo a forma como foram apresentadas na descrição do sonho (capítulo 1) e a
forma como são chamadas: Carlinha, Cris, Dri e Lu.

4.1 A preparação
Chegamos em Acajatuba de “canoão” (forma como chamam a canoa grande
motorizada por lá), diretamente no local onde seria realizado o encontro e no qual
também nos hospedaríamos. Os proprietários nos pediram para realizarmos o
encontro no espaço da comunidade conhecido por Centro Social Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, para que pudessem organizar o salão da pousada para o lanche
posterior ao encontro.
Nos alojamos, almoçamos e começamos a organizar o ambiente para o
encontro. O local era grande com aproximadamente 128 m², aberto e situado no centro
da Vila de Acajatuba. Alguns dos nossos apoiadores locais nos ajudaram neste
processo e diversas crianças da comunidade também.
Em uma hora tudo estava arrumado e pronto para receber os participantes.
Material disponível, lanche, cadeiras em círculo e, no centro da roda, elementos do
Rio de Janeiro representando a cidade com suas montanhas, praias e os eventos
esportivos. No ar, uma música instrumental e, no ambiente, crianças se divertindo e
estimulando a decoração dos crachás.
À medida que as pessoas chegavam, nos apresentávamos e as orientávamos
a elaborar seu crachá, a preencher o termo de consentimento e a escolher a carinha
de sentimento que a representava e colocá-la no entorno do centro.

58

4.2 A Conexão (Com-Tato) – Início do 1º Dia
CRIS abriu o encontro agradecendo a presença de todos, falou sobre a alegria
de retornarmos a Acajatuba, onde há cinco meses atrás estávamos naquele mesmo
local, e sobre a importância da experiência e o desejo de retornar à Vila. Compartilhou
a alegria de retornar e a surpresa em encontrar o nível das águas elevado e uma
paisagem tão diferente. Por fim, lançou o convite para que os participantes se
aventurassem a viver uma experiência divertida, partilhando sonhos e com
disponibilidade de trabalharem juntos. Depois passou a palavra para o Gabriel, nosso
representante local que participou do sonho conosco. Gabriel falou um pouco da sua
trajetória no projeto Vivalá, onde nos conheceu, e como foi a preparação do encontro
com o apoio de pessoas da comunidade.
CRIS os conduziu para um check-in que denominamos “Termômetro”, no qual
pedimos que cada um falasse seu nome e como chegou, relacionando com a carinha
escolhida (Quadro 2). Todos falaram no seu tempo.
Quadro 2 – Respostas e Comentários do primeiro termômetro (Check-in)
Como você chega?

Comentários

45% Curioso

Estou feliz que vocês se importam conosco.

18% Feliz ou Alegre
13% Confiante

É minha primeira vez, e estou confiante de que vem coisas
boas.

10% Tranquilo/relaxado

Estou confiante pois é para o nosso bem.

8% Otimista

Otimista! Não sou de participar mais fiquei curiosa.

2% Nervoso

Curioso, mas com a dificuldade com quem fala baixo pois não
ouço direito.

2% Calmo
2% Ativa

O Carlinhos nos chamou, explicou e nós temos conhecimento
para contribuir e construir junto.
Estou feliz e curiosa, cheia de expectativas e pronta a
colaborar.
Não venho muitas vezes, mas vim para ajudar pois tem que
ter mudança na vida.

Em seguida, CARLINHA convidou todos para o “Dominó humano”, onde uma
primeira pessoa falava duas características suas que poderiam conectá-lo à outra
pessoa e as seguintes conectavam alguma característica sua à outra já falada e dizia
uma segunda que poderia se conectar com o próximo, jogando como um dominó. Isto
foi feito até que a última pessoa se conectasse.
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A última atividade desta etapa foi a “Janela aberta”, na qual as pessoas
formaram dois círculos, um dentro do outro, e ficaram de frente umas das outras em
duplas. As duplas completavam rapidamente frases ditas por CRIS e trocavam de par.
Foram 16 frases, dentre elas “Quando estou num grupo novo eu...”, “Sinto-me mais
feliz quando ...”, “Tenho uma vergonha enorme quando...”, “Tenho muito medo de...”,
“Adoro...”, “Detesto ...” e “A coisa mais importante do mundo para mim é...”.
Para finalizar, todos se sentaram em roda e LU conduziu uma reflexão em
grupo no qual todos foram convidados a compartilhar: “Como foi para você estas
atividades? Que ideias e reflexões surgiram ao logo das atividades? Algo foi difícil?”
Ao término das falas (Quadro 3), LU explicou o objetivo deste primeiro momento:
promover a conexão entre as pessoas.
Quadro 3 - Falas do fechamento da prática de Com-Tato
Essa interatividade mudou a forma de
olharmos um para o outro. E já é diferente
da hora que chegamos.
Estamos olhando de fato para o outro.
Tenho a cara feia, mas o coração não é
duro.
Uma brincadeira para unir.
Uma andorinha não faz verão. Unidos
podemos construir algo para nossos filhos
e netos.

Divertido e emocionante. Quase chorei.
Mexeu lá dentro.
Me fez bem e me diverti com a
comunidade.
Intimidade e aproximação. Isso traz
integração.
Interessante saber o que o outro pensa e
sente.
Iniciei tímida de olhar no rosto do outro.
Acabei solta e liberada.

Percepções e aprendizados específicos
Começamos o encontro com 40 pessoas. O comentário do Senhor Dico (um
dos moradores mais antigos da Vila), ao final do último dia, exemplifica bem o que foi
esse número de pessoas participantes: “Foi incrível! Nunca tivemos tanta gente junta
e todos ficando e querendo estar aqui. Muita gente já veio fazer trabalho aqui, mas
nunca foi assim.”
A concentração inicial foi difícil, pois o local era aberto, ficava no coração da
vila e muitos se conheciam e aproveitavam a oportunidade para reencontrar os que
vieram para o encontro. O barulho era grande e a roda também, o que exigia atenção
para conseguir ouvir o que cada um dizia.
O dia estava lindo e logo o sol invadiu o local, nos obrigando a deslocar-nos
para o gramado ao lado da sede, que não era plano e nem estava seco. Nos
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adaptamos e todos colaboraram, mas as atividades demoram mais tempo do que o
previsto.
No termômetro, as pessoas disseram estar principalmente curiosas (45%) e
confiantes (13%). Os sentimentos eram positivos e os comentários demonstraram
uma expectativa boa para o encontro, mesmo sabendo pouco sobre o que iria
acontecer, conforme apresentado no Quadro 2.
Neste momento, nove participantes (23%) comentaram ser a primeira vez que
participavam de alguma iniciativa externa. Vários foram os comentários de que já
haviam sido chamados em outras ocasiões, mas não se animaram a participar. Dois
participantes comentaram ser de outra comunidade (Santo Antônio e Saracá), mas
sabíamos que haviam mais pessoas de fora. Apenas uma pessoa tinha só um ano
na comunidade, a maioria viveu a vida toda lá ou já moravam há muitos anos na
comunidade.
Um dos participantes, o mais idoso do grupo, se apresentou e comentou sobre
a sua deficiência auditiva. Todos cuidaram de repetir no ouvido dele sempre que
necessário.
Apesar de termos solicitado apenas que falassem seus nomes e dissessem
como estavam naquele momento. Muitos discorreram sobre o fato de serem
empreendedores, contaram sobre a sua história e de onde vinham. Ou seja, o discurso
passeou pelo “sou” que pouco aproxima as pessoas e o uso do Termômetro foi
importante para trazê-los para o “estou” e, assim também, a proposta da Janela
Aberta, que juntos trouxeram a conexão via sentimento e comportamento.
Quando iniciamos o Dominó Humano, a brincadeira demorou a engatar. Todos
muito tímidos. No início da Janela Aberta ainda parecia haver um incomodo em ficar
olhando no olho do par. No fechamento, tínhamos uma percepção de “alegria” em ter
mais “intimidade no grupo”, na percepção do que havia em comum com o outro e
também no interesse pelas diferenças, o que se confirmou nas falas dos participantes
(ver Quadro 3).
A conexão com o outro e o olhar para o que o outro sente só começou nesta
hora. Em diversos momentos do encontro, basicamente em todos os fechamentos,
voltou-se a falar sobre ela, especificamente do “olho no olho”. No segundo dia, já não
chegaram de cabeça baixa como no primeiro nem deram um “bom dia tímido”, agora
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cumprimentavam o outro com o carinho de quem o conhecia. Os que achavam que
conheciam os outros, só agora se davam conta de que não os conheciam de fato. E,
assim, a conexão foi aumentando e contribuindo para um ambiente alegre e
colaborativo.

4.3 Os combinados (Com-Trato)
A atividade proposta foi adaptada para ser mais curta, por conta da demora do
passo anterior. Assim, CARLINHA orientou que as pessoas se dividissem em
pequenos grupos para conversar sobre “o que era preciso para se sentirem bem no
encontro”. Cada grupo fez 2 ou 3 pedidos que foram incluídos no cartaz do Com-Trato.
Em seguida dividimos os participantes em 6 grupos com o auxílio de um
quebra-cabeças, onde cada um recebeu uma parte para ser encaixada nas dos outros
e formar seu grupo. Assim, iniciamos um World Café sob temas pré-definidos: (1)
agenda de sábado e domingo, (2) lanche coletivo, (3) centro do círculo, bastão da fala
e música de retorno e (4) compartilhamento de atividades.
CRIS orientou os grupos sobre a dinâmica da atividade de World Café, onde
iriam se dividir em grupos, um anfitrião ficaria fixo na mesa e os outros poderiam
circular em outras mesas respeitando o tempo determinado para as trocas. Também
deu orientações específicas sobre os temas que foram distribuídos, como, por
exemplo, a quantidade de horas que o encontro precisaria somar a fim de elaborarem
a agenda, o que era o centro e o significado do bastão da fala.
As focalizadoras se alternaram no apoio aos grupos. Após três rodadas entre
as mesas, uma rodada final foi dedicada para o grupo fechar uma proposta. Os temas
1 e 2 se repetiram em mais de um grupo, que na última rodada se juntaram para
elaborar uma única proposta. Os grupos se apresentaram, todos conversaram,
acordaram sobre como seria desenvolvido cada tema e as decisões foram incluídas
no cartaz de Com-Trato. (Quadro 4)
Fechamos a prática com uma rápida reflexão sobre como se sentiram naquelas
atividades, explicamos que aquele passo tratava de definir os combinados para que o
encontro atendesse as demandas do grupo e falamos da importância de se tomar as
decisões coletivamente.
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Quadro 4 - contrato elaborado pelo grupo na prática de Com-Trato

Percepções e aprendizados específicos
Os participantes rapidamente se apropriaram do objetivo dos pedidos. Fizeram
suas solicitações e as explicaram para o grupo. Alguns pedidos foram sobre os
resultados do encontro em si (desenvolvimento de projeto, geração de emprego etc.)
e aproveitamos para pontuar a diferença destes para os demais pedidos, mas os
deixamos ali no canto do flipchart como memória de expectativas, mas não do contrato
em si.
O World Café foi recebido com surpresa, mas também com encantamento.
Alguns perguntaram: “mas somos nós mesmos que vamos decidir?”. Logo se
organizaram e entraram no exercício do diálogo. O tema mais desafiador foi o horário.
Como havia pessoas de outras vilas, começar cedo seria difícil para eles. Um pequeno
conflito se fez neste momento. Sugerimos que elaborassem duas propostas para que
todos pudessem pensar. No final, os que moravam longe concordaram que chegar
cedo seria melhor do que terminar mais tarde.
O convite para que eles próprios montassem o encontro foi importante. Eles se
apropriaram do projeto Acajatuba Viva, se sentiram valorizados e se comprometeram
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em fazer do encontro o melhor possível. A partir disso, relataram ter refletido quanto
a visão e a valorização de si mesmos e da própria comunidade, percebendo suas
riquezas.

4.4 Encerramento do 1º dia (Celebração)
Para encerrar, agradecemos ao Gabriel, aos apoios locais e também aos que
estavam cuidando do encontro conosco. A DRI pediu para que cada um dissesse
como estava saindo do encontro de sexta com uma palavra (Quadro 5). Ao final, os
convidamos para dançar a música “Roda Ciranda”. Simplificamos bastante o
fechamento para honrar o horário combinado, considerando que o dia já tinha sido
bastante produtivo e que os fechamentos já haviam contribuído para celebrar os
aprendizados do grupo.

Quadro 5 – Respostas do Termômetro de fechamento do primeiro dia
29% Satisfeita

8% Cansado

29% Curiosa

4% Confiante

25% Alegre

4% Gostou muito

25% Feliz

4% Preocupado

8% Cheia de expectativa

4% Agradecido

8% Esperançosa
8% Segura
8% Tranquila/Relaxada

As pessoas não se limitaram a uma só palavra. Todas
as falas foram consideradas nesta estatística, por
essa razão a soma ultrapassa 100%.

Dançamos com os participantes e as crianças que estavam por lá. Durante a
dança algumas pessoas pararam e preferiram olhar o que acontecia, outras saíram e
foram embora (uma se justificou com uma das focalizadoras que era evangélica e a
música era inapropriada), mas a maioria permaneceu até o final da dança.
Percepções e aprendizados específicos
O clima final era diferente do da abertura. Muitos comentaram que adoraram e
que continuavam curiosos. A percepção foi de que as pessoas gostaram e que
estavam mais abertas e motivadas. Os resultados do termômetro de fechamento
colaboraram com esta percepção, assim como o comentário de um participante que
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nos disse: “Cheguei duro, mas com as atividades meu estado de espírito foi
mudando.”.
Um aprendizado importante veio da dança. A dança incomodou os evangélicos.
Não percebemos que a música escolhida (Roda Ciranda) possuía batida de terreiro e
uma letra que poderia se referir a uma prática religiosa. De fato, não cuidamos desse
aspecto. Optamos por no sábado falar com o grupo sobre termos percebido as
pessoas deixando o grupo e que ficamos muito felizes por dois deles terem nos falado
a razão e que nos informar foi um presente que nos ajudou a conhecer o grupo e a
aprender quanto a esse cuidado. Usamos o ocorrido como um exemplo de bom uso
da comunicação em prol do grupo e sobre a importância de falar quando há algum
desconforto.
Além dos aprendizados específicos de cada prática, destacamos aqui três
aprendizados gerais do primeiro dia:
1.

O primeiro dia foi desafiador, pois tivemos que nos adaptar a um local

que gerava dispersão - um local aberto, maior que o necessário, com muitas
interferências externas e que nos obrigava a constantes movimentações para fugir do
sol. A dispersão e demanda por movimentação consumiu muito tempo e nos obrigou
a manejar a agenda, não sendo possível concluir no dia. Mesmo assim, acatamos a
realidade e nos adaptamos da melhor forma para cumprir o propósito de aprendizado
dos passos que pudemos dar. Saímos de lá com as pessoas motivadas para voltar
sábado, o que era uma preocupação, e já com um plano de como evitar que o mesmo
ocorresse no dia seguinte.
2.

Quando fizemos a programação, achamos importante trabalhar os

sonhos no primeiro dia para motivá-los a voltar, considerando que o sonho comum
para Acajatuba se transformaria em tema e daria algo mais concreto sobre o que seria
feito nos dias seguintes. Elucidamos que as pessoas foram para o encontro sem ter
ideia do que de fato seria feito. Não conseguimos fazer o exercício da “Círculo dos
Sonhos” e confiamos na abordagem e no grupo, que parecia motivado. Foi suficiente!
3.

Compartilhar com eles a etapa prévia de mobilização foi fator de sucesso

para a presença na sexta. Foram sete pessoas da comunidade que no mês anterior
se dedicaram a convidar as pessoas a participarem. Este grupo conversava conosco
e com o Gabriel por telefone e whatsapp, primeiro para entender a proposta e aceitar
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nosso convite de ser nosso apoio local e depois contribuindo com informações que
nos auxiliaram no planejamento do encontro. Essa mobilização gerou adesões ativas
até o último minuto.

4.5 A Reconexão (Com-Tato) – Início do 2º Dia
As pessoas foram chegando com suas contribuições, conforme acordado no
Com-Trato, o que incluía algo para o lanche coletivo, sua água e algum artefato para
o centro (Quadro 6). Assim foram organizando o centro com as contribuições e a mesa
do lanche.
Quadro 6 - O centro da roda elaborado com elementos da região

Centro de sábado (imagem
superior) e de domingo (imagem
inferior): As folhas e ramos
representando a floresta, uma
cuia com águas do Rio Negro, a
canoa que a todos transporta, a
peneira para fazer a farinha de
mandioca, o boto rosa, as
sementes que dão vida ao
artesanato, o mel de abelhas
selvagens sem ferrão, a tapioca
em goma e pronta para comer, a
cocada de banana, o açaí, a
castanha do pará ainda dentro
da cabaça, diversas raízes e
frutos e os empreendimentos
turísticos locais.

Iniciamos o dia em roda, convidando todos a falarem como estavam
(termômetro, Quadro 7). Neste momento, abrimos mão de utilizar novamente as
carinhas, conforme planejado, para que eles falassem livremente sobre como
estavam. Além disso, falarem sobre algum momento marcante do dia anterior, no qual
DRI propôs que todos descrevessem “uma foto marcante de ontem”, ou seja, um
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momento que tenha ficado registrado em sua “máquina fotográfica da memória”.
Neste momento, ao citar a dança do dia anterior como momento marcante, uma
participante comentou que queria propor também uma dança. Ao finalizar a rodada
simultânea do termômetro e da foto marcante, pedimos que a participante focalizasse
a “Dança da Amizade”. Considerando que a dança era um presente do próprio grupo
para o nosso encontro e que fechava bem esse momento de reconexão, eliminamos
a atividade planejada (“Canoa Velha”).
Quadro 7 – Respostas do Termômetro de abertura do segundo dia e comentários da atividade
foto marcante
TERMÔMETRO
41% Feliz
18% Expectativa
12% Curiosa
5% Alegre
12% Agradecida
5% Frio (chegou molhado da chuva)
5% Observando
FOTO MARCANTE
Interação com o colega
Terapia: minha dor de cabeça foi embora.
Olhar na cara, se envolver com o outro.
Venho de outro jeito. Melhor que eu
imaginava. Me envolvi.
Nós interagindo em grupo.
Dança, todos alegres.

Chegamos tristes e sem nos conhecer e
saímos felizes.
Círculo, um olhando para o outro.
O que gosta e o que não gosta
O centro do Rio
Frente a frente
O que mais me emocionou foi a construção
do nosso contato e a evolução do grupo com
as dinâmicas. A construção do contrato é
nossa. Ver como crescemos nas atividades.
Em meio a tanta diferença somos capazes
de fazer junto.
Quando se une algo legal acontece.
Se corrermos atrás conseguimos.
Foi maravilhoso.
Conhecimento de si mesma, falar de mim e
me analisar.
Olho no olho.
Foi diferente.

Percepções e aprendizados específicos
O dia começou com 24 pessoas que chegaram comprometidas com o horário.
Durante a noite havia chovido muito e houve quem tenha vindo de canoa debaixo de
chuva para estar com o grupo. Neste grupo, tinham três pessoas que não puderam
participar na sexta, mas que vieram a partir dos comentários feitos por familiares.
Como era esperado, algumas pessoas que avisaram ter compromissos pela manhã
(por exemplo, prova da escola e reunião de quermesse) foram chegando ao longo das
atividades, totalizando 35 pessoas presentes.
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No termômetro, novamente, sentimentos positivos prevaleceram. As falas
sobre a foto marcante do dia anterior colaboraram para a percepção de que as
atividades de conexão foram as mais fortes para a maioria e que havia uma sensação
de empoderamento do grupo (Quadro 7). Um participante, ao falar da sua foto
marcante, comentou que sentiu falta de uma explicação sobre o centro com objetos
que representavam o Rio de Janeiro que havíamos levado na sexta e, também, pediu
que explicássemos o que nos fez sair do Rio para ir até Acajatuba novamente, pois
estava curioso. Pedimos para aguardar que logo responderíamos. A “Dança da
Amizade” foi um sucesso. Além da alegria da dança, havia o orgulho de ser algo
proposto por eles.

4.6 O Círculo dos Sonhos
LU abriu a atividade relembrando os combinados (Com-Trato) do dia anterior,
depois seguiu falando sobre a importância da comunidade, do Rio Negro, da floresta
e sobre a razão de cada um viver ali. Após contar também a “Lenda do Curupira”,
finalizou com a pergunta que iria nortear a próxima atividade: “o Curupira, protetor da
mata e dos habitantes locais, apareceu para você e ele quer saber: qual é o seu sonho
para Acajatuba?”. Assim, convidou os participantes a pensarem quais eram seus
sonhos individuais para a comunidade, complementando com a pergunta: “como você
quer ver a comunidade daqui há 10 anos?”
Após um breve espaço de tempo para pensarem e se conectarem, cada
integrante escreveu em um papel o seu sonho e, na sequência, foram convidados a
se organizarem em grupos para unificar seus sonhos individuais. Após mais um
tempo, cada grupo apresentou o resultado do seu sonho coletivo e o colocou ao redor
do centro e, depois de todos falarem, estes foram transformados num sonho único
que se transformou no tema a ser trabalhado ao longo do encontro: “desenvolver o
turismo comunitário e sustentável na região”. O Quadro 8 apresenta a evolução do
sonho individual até o tema.
Para finalizar, CARLINHA convidou todos para formar um círculo em pé, com
os braços entrelaçados. Neste momento atendeu ao pedido feito por um participante
no início do dia e explicou porque decidimos representar elementos da nossa cidade,
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Rio de Janeiro, no centro. Também falou que o centro do Rio de Janeiro foi feito para
inspirá-los a fazerem o mesmo com elementos que representassem Acajatuba. Neste
momento, abrimos espaço para que as pessoas explicassem o que colocaram no
centro e o que cada elemento representava.
Continuando, CARLINHA compartilhou para o grupo o sonho das focalizadoras
de voltar a Acajatuba, a partir da experiência vivida há cinco meses atrás e também
inspirada nas falas de algumas pessoas da comunidade naquela época. E que, assim,
decidimos desenvolver o nosso projeto de conclusão do curso de Pedagogia da
Cooperação na comunidade. Explicou que dentre as crenças da abordagem utilizada
no curso estão o poder de realização da colaboração a partir da inteligência coletiva
que se faz presente nos grupos.
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Quadro 8 - Definição do tema a partir dos sonhos individuais
SONHOS INDIVIDUAIS PARA ACAJATUBA*
Manter nossos rios limpos, reciclagem e
Todos os empreendedores realizados e
floresta em pé.
seus negócios muito bem.
Comprometidos um com outro.
Cultura e raízes. Turismo.
Ser unidos de um bem maior. Ciclo não
Que a comunidade se desenvolva cada vez
se quebre. Acajatuba unida. Natureza e
mais e traga mais renda.
homem.
Ajudar as pessoas.
Possa concluir o trabalho familiar e que
Que todos os moradores de Acajatuba
não possa ser destruído esse
cuidem bem das pessoas, da floresta e do
ambiente. Não destruir esse ciclo
todo.
amazônico.
Que daqui a 10 anos nós todos esteja
unidos para nosso projeto e para o bem de
todos.
Todos tenham sustento sem agredir a
natureza.
Preservar a floresta. Mais saúde.
Geração de renda respeitando a natureza.
Eu quero melhorar para nós os nossos
governos. Olho para o futuro.
Desenvolvimento sem perder o foco na
cultura.
Segundo, quero que as pessoas amem o
que temos de bonito, que é rios, florestas
sem desmatamento.

Uma escola melhor. Uma vida melhor.
Pessoas ajudando os outros.
Principalmente empregos e os jovem.
Poder tirar o nosso sustento da
natureza vendo a natureza sem
destruir.
É que permaneçamos unidos focando
naquilo que queremos. Ver o turismo
decolando a onde todos possam
ganhar.
Primeiro manter a essência do natural
com a natureza protegida.
*Alguns sonhos não foram entregues

SONHOS DOS GRUPOS
Time Doce:
Os empreendedores fortalecidos, nunca
Que todos os
esquecendo as raízes. Preservação da
moradores
natureza, que não destrua esse ciclo
cuidem bem das
amazônico. Sempre fortalecido.
pessoas, das
Time Esperança:

Que as famílias de Acajatuba vivam no
seu lugar sem danificar a natureza

florestas e de
todo meio.

Time Tímido:
Manter as raízes
Possibilitar Rendas
Preservar a
natureza

Time Experiência:

Time Futuro:

Desenvolvimento sem perder a
essência da cultura local: respeito,
organização, turismo presente.

Garantia de sobrevivência de quem está
na ativa e de quem está vindo. Jovens
incluídos nos nossos atrativos porque
eles são nossa representação.

SONHO COLETIVO (Tema)
DESENVOLVER O TURISMO COMUNITÁRIO E SUSTENTÁVEL EM ACAJATUBA
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Percepções e aprendizados específicos
O “Círculo dos Sonhos” foi incluído na programação para garantir que o tema a
ser trabalhado tivesse um sentido para o grupo. O tema final escolhido neste processo
de investigação já havia sido identificado pelas focalizadoras na fase de planejamento,
quando colocaram no papel os seus sonhos e intenções com o projeto para criar o
título do TCC. Embora o tema definitivo tenha mantido a ideia inicial (“desenvolvimento
do turismo comunitário e sustentável em Acajatuba”), a roda legitimou a escolha por
ter sido construído a partir dos sonhos individuais de cada um, impulsionando os
passos seguintes.
Além de aproveitarmos o momento para falarmos sobre os sonhos das
focalizadoras para Acajatuba e o que nos levou até ali (atendendo também a um
pedido do grupo para compartilhar isso), também aproveitamos o momento para falar
sobre a música de fechamento de sexta e sobre o incômodo relatado por dois
participantes. Agradecemos a confiança, enfatizando a importância de partilhar o que
não está agradável para que o outro saiba, assim, poder aprender e juntos
encontrarem um outro caminho. Nos desculpamos e reafirmamos a necessidade de
construir algo que seja bom para todos.

4.7 As perguntas norteadoras (In-Quieta-Ações)
Para iniciar a roda de perguntas sobre o tema fazendo um aquecimento, DRI
convidou o grupo para uma dinâmica baseada na brincadeira do “telefone sem fio”.
Aproveitando que chovia muito naquele momento, ela começou com a pergunta “Por
que chove tanto?” e a roda seguiu gerando perguntas relacionadas ao tema por duas
voltas completas. LU seguiu explicando a atividade seguinte e formando grupos dando
números de 1 a 4 para cada um e formando quatro grupos compostos pelas pessoas
que receberam o mesmo número.
Com folhas de flipchart, cada grupo se reuniu ao redor de uma mesa e gerou
perguntas que representassem suas inquietações frente ao tema “Desenvolver o
turismo comunitário e sustentável em Acajatuba”, sem qualquer julgamento ou
restrição (Quadro 9). As folhas mudaram de grupo para seleção das três mais
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importantes e mudaram novamente para a seleção de uma só pergunta por grupo. As
quatro perguntas escolhidas voltaram para o grupo original, que as presentou para os
demais na roda (Quadro 10).
Quadro 9 - Perguntas geradas ao longo da prática In-Quieta-Ações
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Quadro 10 – Perguntas finais selecionadas na prática In-Quieta-Ações

Ao final, DRI convidou todos para falarem sobre a experiência do “telefone sem
fio”, das inquietações e suas percepções e fechou o ciclo explicando o propósito da
prática: compartilhar.
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Quadro 11 – Algumas falas do fechamento da prática In-Quieta-Ações
Interessante a pedagogia com o lúdico.
Uma brincadeira que vai desenvolver
um projeto e já sem perguntas porque já
fez. Eu não entendia quando minha
esposa (educadora infantil) falava. Abriu
minha mente.
Desconforto em renunciar quando o
outro tem opinião diferente. Nos
controlar. Paz, felicidade com visão
diferente. Como conseguimos perceber
diferente com o que temos no dia a dia
a partir do outro.

Muito importante a riqueza que captei hoje do
para que vocês vieram. Nos fizeram saber quem
somos, por que estamos aqui e, nesse momento,
escolher o que queremos fazer. Sempre nos
instigando. Temos que querer repostas. Vocês
vieram para abrir a nossa mente.
Tô aprendendo muito. Bem instigante aprender
um com o outro. Estamos aprendendo a nos
amar. Aprender a refletir e a pensar como o outro.
O desconforto é quando surge algo difícil e
quando quero falar e ter que me conter para
aprender.

Percepções e aprendizados específicos
As falas do grupo (Quadro 11) refletiram a experiência com todo o contexto do
encontro e o aprendizado percebido até ali, não focando apenas na prática das
inquietações, como proposto. A nossa percepção era de que o encontro estava
introduzindo muitas novidades, especialmente na relação do grupo e na forma de
gerar conteúdo e ideias. Gerar perguntas não pareceu ser difícil para eles.

4.8 A confiança no grupo (Alianças & Parcerias)
Na volta do almoço, DRI conduziu uma dinâmica de ativação corporal para
convidar o grupo ao trabalho. Após isso e com o grupo já aquecido, CRIS orientou o
grupo sobre a próxima atividade, que era a da “Máquina Fotográfica”. O grupo e as
crianças que brincavam no entorno do salão seguiram para a atividade na área
externa ao local, gerando a curiosidade dos que passavam.
A atividade seguinte planejada (“Travessia”) foi substituída pelo “João
Confiança”, uma vez que o salão não a comportava (pé direito muito baixo) e a chuva
da manhã inviabilizava a realização no ambiente externo. CARLINHA orientou o grupo
para a realização da atividade em trio. Uma atividade inspirada na brincadeira do
“João Bobo”, só que nesta um fica no meio e os outros dois cuidam para que ele não
caia no chão, movendo-o para frente e para trás e o apoiando com as mãos. Depois
a atividade foi feita em um dos grupos de seis pessoas, no qual cinco pessoas em
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círculo cuidavam para que o que estivesse no meio tivesse uma experiência
agradável.
Na sequência, CRIS convidou o grupo para o “Jogo de Sistemas”, no qual as
pessoas se espalharam pela sala e cada um escolhia duas pessoas em silêncio para
ficar equidistante. A partir de então, CRIS dava os comandos para que cada um se
movimentasse de forma a não perder a equidistância dos outros dois que escolheu.
Neste exercício, incluímos uma etapa com um “vírus” no meio do sistema e novas
instruções com o objetivo de manter o “grupo vivo”. Ao final, CARLINHA conduziu o
fechamento do ciclo convidando os participantes a trocar experiência sobre as
atividades (Quadro 12) e finalizando com a explicação da proposta da prática:
confiança.
Quadro 12 - Falas do fechamento da prática Alianças & Parcerias
Fala predominante de quem ficou no
meio no João confiança:

Fala predominante de quem estava
segurando no João confiança:

Foi difícil confiar em que estava me
segurando. Eu não consegui relaxar.

Intimidade. Medo de deixar o outro cair.
Tinha que prestar atenção.

Percepções e aprendizados específicos
O grupo gostou da atividade da “Máquina Fotográfica” e os cuidados com o
outro foram perceptíveis. O “João Confiança” foi mais desafiador, embora tenham se
divertido e embarcado na brincadeira, sem restrição física, de idade, com participação
de crianças, idosos e até mesmo de uma participante gravida, o que demonstrou que
o ambiente de confiança estava sendo gerado. No fechamento, alguns comentaram
que tiveram medo de cair e de confiar em alguém que “não conhecia direito”, mas
existia o entendimento de que era importante confiar para poder fazer algo junto. A
conclusão do grupo foi de que a confiança no outro era uma necessidade e também
um grande desafio.
Um aprendizado adquirido tem relação com o fechamento no momento certo.
Talvez tivesse sido mais proveitoso fazer o fechamento da “Máquina Fotográfica” e do
“João Confiança” para ressaltar a importância da confiança. E realizar uma nova roda
de reflexão apenas para o “Jogo de Sistemas” para refletirem sobre a
interdependência e a necessidade de pedir ajuda e ajudar ao outro. Como não
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tratavam das mesmas competências, o grupo acabou se concentrando no aspecto da
confiança e não fez reflexões sobre a interdependência.

4.9 A geração de ideias (Soluções Como-Uns)
CRIS deu as orientações para a dinâmica do “Som dos animais”, atividade
lúdica para a formação dos grupos para a próxima atividade. Nela, cada um recebeu
um papel com o nome de um animal e teve que circular pela sala fazendo o som do
seu animal até achar os outros animais iguais ao seu. Formados os grupos, seguimos
para a idealização de soluções novamente num formato de World Café.
LU conduziu esta etapa e passou as orientações para que cada grupo sentasse
ao redor de uma das mesas e começasse a pensar em ideias e soluções para cada
uma das inquietações selecionadas pelo grupo na terceira Prática. Houve três rodadas
dos participantes pelas mesas e uma última rodada foi dedicada para os grupos
sintetizarem uma solução para cada inquietação. Ao final, cada grupo apresentou sua
solução em roda para os demais e a colocou ao redor do centro (Quadro 13).
Quadro 13 – Soluções Geradas na prática Soluções Como-Uns
INQUIETAÇÃO A: Quais seriam as
ferramentas necessárias para
desenvolver o turismo comunitário e
sustentável?
SOLUÇÃO A: Criar um site com
todos os participantes da rede,
buscar parceiros que estejam de
acordo com os nossos propósitos e
usar os recursos naturais com
responsabilidade.

INQUIETAÇÃO C: De que maneira
a comunidade pode ajudar no meio
turístico e ambiental?
SOLUÇÃO C: União e comunicação
de um todo.

INQUIETAÇÃO B: Como envolver
as pessoas da comunidade a
acreditar no turismo?
SOLUÇÃO B: Trazendo para a
realidade o que está dando certo.
Para que estes possam ver que
pode sim se desenvolver o
turismo.

INQUIETAÇÃO D: Caso
recebamos incentivo financeiro
dos parceiros, como distribuir a
renda?
SOLUÇÃO D: Desenvolver e
preparar a comunidade,
mapeando as necessidades de
comunicação e dos turistas.
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Para finalizar, DRI convidou os grupos a voltarem para a roda e compartilharem
suas experiências e possíveis incômodos. Alguns aproveitaram para falar da
necessidade dos empreendedores já consolidados compartilharem as oportunidades
com os demais e de trabalharem em parceria (Quadro 14).
Quadro 14 – Algumas falas do fechamento da prática Soluções Como-Uns

Eu aprendi parceria, confiança, aliança,
comunicação e união para não deixar a
peteca cair.

Temos que divulgar os serviços
dos parceiros com
responsabilidade dos dois lados.

Percepções e aprendizados específicos
Aproveitar o momento de definição dos grupos para propor uma atividade lúdica
e de conexão funciona muito bem, diverte e ativa a energia dos participantes. O World
Café foi usado aqui novamente, como planejamos, e ajudou a criar um ambiente em
que todos puderam contribuir para todas as soluções, o que permitiu uma maior
liberdade e dinamismo para a atividade proposta.
Na síntese da solução comum de cada mesa, houve um pouco de dificuldade,
eles juntaram uma solução a partir das ideias propostas, mas não sintetizaram
(conforme convite feito aos grupos), o que acabou fazendo com que o texto da solução
final ficasse mais genérico ou acabasse agrupando ideias diferentes numa mesma
solução. Talvez pedir apenas para escolherem uma das ideias já registradas pudesse
ter tido um efeito mais prático e mais objetivo na definição da solução e na construção
posterior do protótipo do projeto.
O fechamento foi rápido, o grupo não se concentrou em compartilhar a
experiência e possíveis incômodos da dinâmica, conforme solicitado, passando uma
sensação de que já estavam imersos nas questões e possíveis soluções.

4.10 Encerramento do 2º dia (Celebração)
Para fechar o dia, DRI convidou os participantes para, em uma palavra, nos
dizer como estavam saindo ou o que estavam levando do encontro (Quadro 15). Em
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seguida, o grupo foi convidado por CARLINHA a fazer a “Dança das Vogais”, na qual,
com os braços entrelaçados e em roda, o grupo dançou junto batendo um dos pés no
chão no ritmo do chocalho e falando apenas as vogais dos seus nomes, construindo
um som único. Uma referência a uma dança tribal indígena e às suas raízes. Para se
despedir, cada um deu ao menos três demorados e sinceros abraços. O encontro foi
encerrado no horário, mas a despedida foi demorada.

Quadro 15 – Respostas do termômetro de fechamento do segundo dia

Percepções e aprendizados específicos
Compartilhar a questão do incomodo com a dança no primeiro dia trazendo
para as lições que poderiam ser tiradas nos mostrou o quanto abrir esta questão para
eles trouxe aprendizado e novas posturas. Em adição, num intervalo, optamos por
conversar com parte do grupo, incluindo evangélicos, a prática das vogais, que seria
proposta no final do dia. Eles acharam que todos dançariam sem problemas. Um disse
que não dançaria, mas que isso não o incomodaria, que ficaria bem observando e
participaria desta forma. No final, todos que estavam presentes dançaram sem
qualquer problema.
Também tivemos que adaptar a dança para incluir uma participante que estava
grávida e seu cansaço não permitia que ficasse em pé na roda. Como tivemos que
deixá-la na roda sentada em uma cadeira, não pudemos fazer a dança girando a roda.
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Ao final, aproveitamos para falar sobre a necessidade de adaptar as atividades para
que seja bom para todos e incluir as diferenças e necessidades de cada um.

4.11 De olhos abertos (Com-Tato) – 3º dia
O dia começou com as pessoas chegando com novos elementos para
recompor o centro. As atividades se iniciaram em roda com um convite da CRIS para
que todos mostrassem como estavam se sentindo com expressões corporais livres,
usando qualquer parte do corpo, e passando para o próximo da roda (Termômetro).
Na sequência, as pessoas foram convidadas a compartilhar algo sobre o dia anterior:
o que marcou, o que gostou, o que foi divertido ou o que considerou importante, e
passava a palavra para o próximo da roda com um “E aí fulano?” (Quadro 16). Com
essas duas ações o grupo se reconectou para seguir para a atividade seguinte.

Quadro 16 – Resumo das falas da atividade “E aí?”, no início do segundo dia

Fazer o centro. Gostei bastante para orientar cada um ... manter o centro. Eu trouxe o
jerimum e o tucumã. Agricultura e artesanato ... um guiando o outro e depois o joão
confiança em que o outro tem condição de nos ajudar ... a máquina fotográfica e o joão.
É muita insegurança com alguém que não conheço. Tem que ter tempo, igual do namoro
que passa a casamento ... o respeito pelo outro e por suas ideias, respeitando a cultura
local ... Joao confiança em seis pessoas. Eu me joguei e quase caí. Temos sempre que
estar de olho um no outro ... João confiança. Preciso aprender a confiar. Cumprir o que
promete ... Confiança. Confiei e deu certo ... A chuva de ideias do world café ... A troca de
ideias no papel (inquietações e world café) independente de concordar ... World café.
Cada um tem uma forma de olhar. Maturidade e confiança. ... oportunidade para os
jovens... As dinâmicas em que cada um tem que passar para o outro (world café). União
mais forte ...a dança da amizade... temos que estar ligados com união e muita coragem
... precisamos de união com o outro. Sozinhos não conseguimos ... aprendizado grande.
Meu esposo e filhos que participam dão valor e atenção para o que vem para a
comunidade ... acredito que vamos entender a sustentabilidade.
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Percepções e aprendizados específicos
O termômetro com expressões corporais foi alegre, todos já estavam muito à
vontade no grupo. No "E aí?” predominaram comentários sobre as atividades de
confiança e a troca de ideias (Inquieta-Ações e World Café) no papel, ressaltando
aspectos da criação coletiva.
Nesta segunda atividade, muitos discursaram na terceira pessoa sobre o que
era importante para o grupo (confiança, comprometimento, união, partilha etc),
embora a orientação de permanecerem nos fatos sobre o dia anterior tenha sido
repetida. Isto demonstrou para nós uma dificuldade de falar na primeira pessoa, mas
também uma demanda latente por alinhar condutas da comunidade, além do contrato
acordado para o encontro.
Um aprendizado para o grupo foi a necessidade de enfatizar a orientação das
falas em primeira pessoa para evitar discursos analíticos do comportamento do grupo.
Essa foi uma tendência em todas as atividades de Com-Tato e Celebração que
aconteceram durante as aberturas e fechamentos das práticas.

4.12 Os protótipos (Projetos de Cooperação)
Para aquecê-los para a próxima prática, DRI convidou o grupo para a atividade
“Siga o Líder”, na qual uma sequência de músicas dá o ritmo para movimentos
propostos pelo líder e seguido pelo seu grupo. A cada troca de música, muda o líder
e todos tem que seguir seus movimentos. A atividade foi feita em pequenos grupos,
até que, ao final da atividade, eles começaram a se juntar e acabaram dançando um
forró aos pares. Para finalizar, todos voltaram à roda para refletir sobre as sensações
e aprendizados da prática.
As reflexões giraram em o quanto foi divertido e os ativou, fazendo com que o
dia começasse. Para estimulá-los a pensar sobre liderança, as focalizadoras
introduziram perguntas sobre como havia sido determinar o movimento para o grupo
e passar adiante a responsabilidade. O que foi suficiente para que refletissem sobre
o papel da liderança e surgissem comentários sobre como era bom poder compartilhar
a responsabilidade.
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Passando para a prática dos Projetos de Cooperação, LU colocou as quatro
soluções descritas pelos grupos no dia anterior no chão, convidou os participantes a
lê-las e deu um tempo para que, silenciosamente, cada um parasse próximo a que
mais se identificasse, com total liberdade para inclusive trocar a solução escolhida até
terminar o tempo estimado. Ao final da escolha individual, grupos se formaram em
torno de três soluções e a quarta solução não foi escolhida por ninguém. Respeitando
a liberdade de escolha, dividimos o grupo maior em dois para desenvolverem a
mesma solução escolhida.
LU passou as orientações para esta etapa de criação do projeto, onde
propomos uma etapa de prototipação inspirada na metodologia de Design Thinking.
Disponibilizamos vários materiais para os grupos montarem seus protótipos e
deixamos o formato de apresentação livre. Após o término do tempo, cada grupo teve
cinco minutos para apresentar o seu projeto e os que assistiam tiveram mais cinco
minutos para fazer perguntas e dar sugestões para o grupo.
Para esta etapa, levamos vários artigos de papelaria e de aviamentos e
deixamos dispostos sobre uma mesa. Os grupos aproveitaram todo esse material e
as crianças (filhos de participantes ou que brincavam por ali) também entraram na
atividade. Enquanto os adultos se debruçavam sobre as mesas ou sentavam em roda
no chão para produzir seus protótipos, as crianças se ocupavam de suas produções
no chão da varanda.
O processo foi divertido. Duas maquetes, cartazes, folder e até uma máscara
simulando uma rádio foram criados para representar os projetos (Quadro 17). A
animação tomou conta dos grupos, que transpareciam orgulho de suas produções.
Os comentários após cada apresentação giravam sobre sugestões e ideias frente aos
pontos comuns dos projetos, com possíveis ações conjuntas.
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Quadro 17 – Imagens dos projetos apresentados na prática Projetos

A atividade “Lombada”, planejada para entrar na sequência, foi substituída por
um breve intervalo. No retorno, LU os orientou para “O mínimo passo elegante”. A
ideia desta atividade era colocar os grupos em ação, produzindo algum produto do
projeto ali mesmo na comunidade, com os recursos disponíveis, tendo apenas cinco
minutos para planejar e dez minutos para executar, se inspirando nas gincanas que
eram feitas nas quermesses da Vila. Depois de um breve momento reorganizando as
ideias para identificar como poderiam executar parte de seus projetos em tão pouco
tempo, todos saíram pela comunidade em busca de realizá-los.
Num tempo recorde, os produtos começaram a surgir. Cada grupo correu com
sua missão para um lado e para o outro e, dentro do tempo previsto, começaram a
trazer os primeiros resultados e evidências do que foi feito. Quem achou que
pararíamos na etapa anterior, se surpreendeu com a própria capacidade em realizar.
Fotos da fundação da Vila foram reunidas com alguns moradores, empreendedores
foram abordados e concordaram em participar com as iniciativas, parcerias foram
fechadas para confecção de roupas para apresentações folclóricas e o próximo evento
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para mobilizar a comunidade para o turismo sustentável e comunitário foi agendado,
com data, local e outros detalhes. O Quadro 18 apresenta registros deste momento.
Cada grupo apresentou o que realizou no seu “Mínimo Passo Elegante” para
os demais participantes e ao final de cada apresentação, LU confirmava com todos se
o grupo tinha cumprido a missão. Neste momento, todos celebravam juntos com o
grupo a tarefa cumprida. Para finalizar, LU convidou todos para uma reflexão final
sobre a prática, enfatizando a capacidade de ação do grupo, a qualidade e a
criatividade dos protótipos e o quanto conseguiram realizar em tão pouco tempo e
com os recursos disponíveis na própria comunidade. Assim, explicou o objetivo deste
ciclo de atividades: cultivar.
Quadro 18 – Imagens do menor passo elegante dos grupos, realizado na prática Projetos

Percepções e aprendizados específicos
Dois grupos não conseguiram de fato apresentar um projeto na primeira etapa.
Um se dedicou a fazer uma maquete sobre o percurso que o visitante faz até chegar
em Acajatuba, sinalizando os atores do processo. Quando perguntados sobre o que
era de fato o projeto, voltaram para a produção de soluções. Outro continuou no plano
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das ideias no desenvolvimento do projeto. Para estes o “Mínimo passo elegante” foi
importante para que a experiência se concretizasse. Ao entrar nessa fase, eles de fato
definiram uma ação e o projeto em si.
O “Mínimo passo elegante” gerou mobilização e também uma simplificação dos
projetos. Quando eles viram que teriam que dar um passo imediatamente para
começar a materializar o projeto, tiveram uma certa paralisia e não conseguiam
enxergar que etapas poderiam ser executados naquele instante. Neste momento, as
focalizadoras tiveram que entrar em cena incentivando à ação e dando dicas do que
poderiam fazer com base nos seus protótipos.
Ao ter que sair para a ação, perceberam que era possível começar, que
existiam formas rápidas de fazer, iniciativas que eles poderiam realizar de forma
simples e que poderiam ir muito além do que planejaram. Acabou nos parecendo ser
um convite à simplificação com maior chance de perceberem que eles mesmos são
capazes de desenvolver os projetos e gerar soluções eficientes que demandam
poucos recursos e menos infraestrutura do que eles imaginaram.

4.13 A celebração (Celebração)
Para celebrar, simplificamos as atividades inicialmente propostas para caber
no tempo. Aplicamos o questionário de avaliação com o grupo, no mesmo formato
lúdico que planejamos, mas reduzindo as perguntas. Esta etapa foi conduzida pela
CARLINHA, que instruiu os participantes a pegarem uma quantidade de feijões num
pote e explicou a escala de avaliação que seria usada para avaliarem cada frase que
seria lida por ela, depositando a quantidade de feijões correspondentes à escala na
“urna” de cada frase lida.
Depois seguimos para o “Conselho”, sob a orientação da LU. Esta etapa sofreu
uma adaptação para manter o espírito de ação do grupo, promovido pela etapa
anterior, e fazer com que todos se comprometessem com um próximo passo individual
que contribuísse para “desenvolver o turismo comunitário e sustentável na região”.
Para isso, LU pediu que cada um levantasse, pegasse o bastão da fala no centro e
falasse para todos do círculo, completando a frase: “Eu, (nome), me comprometo a
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(próximo passo individual), para que este grupo coopere e Acajatuba floresça. Assim
falei, hey!” E todos imediatamente respondiam: “Ho!”. (Quadro 19)
Quadro 19 – Falas do próximo passo individual na prática Celebração
Eu, ..., me comprometo em falar com alguns
empreendedores grandes (...) para que eles
possam vir aqui mostrar seu trabalho para a
comunidade, para que o grupo coopere e
Acajatuba floresça.
Eu, ... , me comprometo em desenvolver mais
ainda habilidades e fortalecer mais ainda, que
já estão fazendo em Manaus, para que o
grupo prospere e Acajatuba floresça.
Eu, ... , me comprometo a convidar as outras
pousadas que ainda não fazem parte conosco
nas reuniões para que o grupo coopere e
Acajatuba Floresça.
Bom gente, eu vou falar aqui as quatro
operações da vida... Eu me comprometo a
quando quiserem dividir e subtrair, somar.
Quando quiserem dividir, eu multiplicar.
Então. eu me comprometo com o grupo
Acajatuba viva, para o que o grupo coopere e
Acajatuba floresça.
Eu,... , me comprometo a eu mesma nunca
desistir de todas as oportunidades que vierem
para somar esse grupo, para que esse grupo
coopere e Acajatuba floresça.
Eu, ... , me comprometo a ficar mais ativo às
responsabilidades, ao propósito de ajudar,
quem quiser ajuda, a estar em ação para
ajudar mesmo.
Eu, ... , me comprometo em convidar os
comunitários a participarem destas oficinas
para fortalecer mais o desenvolvimento da
comunidade.
Eu, ... , me comprometo a ajudar esse povo,
também, e pedir que Deus abençoe todo
mundo e que cada deles possam florescer,
como Acajatuba também.
.

Me comprometo a convidar a minha família
pra participar, porque sempre que eu venho
pra participar, que é minha segunda vez,
sempre tem alguém que diz “não, não vai, isso
não dá certo, isso não é futuro pra senhora,
fica em casa...”. Ontem mesmo eu ouvi isso,
e eu não vim ontem não foi por isso, foi porque
amanheci sentindo muito (...), mas hoje to
aqui, to muito feliz, satisfeita, obrigada por
tudo, que Deus tem trazido para nossa
Comunidade..., e espero que isso não acabe
hoje aqui, porque vou passar o convite pra
alguém da minha família, filha... cunhada...
que também participou, mas agora ela já ficou
distante, não quis mais vir né. Por que
recebei isso, eu recebo do meu marido de
minhas filhas, né. Mas estou muito feliz e
contente.
Eu, ..., me comprometo a participar – sempre
eu tenho participado – todo ano. (...) Eu quero
também fazer convite pros amigos, que
venham quando voltarem, para contribuir
mais com este grupo, para aumentar, mais
em trinta, quarenta, cinquenta...
Eu, ..., me comprometo a contribuir com todos
que estiverem a minha volta, a levar este
entendimento as pessoas, porque eles
chegam até mim, e eu não sabia responder
algumas perguntas. Agora não, eu me
comprometo a contribuir com essas pessoas.
Eu, ..., me comprometo a divulgar fora de
Manaus, mais fora, sobre todo produto dos
comunitários que tem em Acajatuba.
Me comprometer é um caso de casamento...
É uma coisa muito séria, então eu não gosto
de me comprometer, mas hoje eu vou fazer....
olha, eu, ..., me comprometo a contribuir e
pedir ajuda, e estou à disposição para ajudar,
que eu sempre ajudo quem me procura,
então, eu me comprometo.
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Quadro 19 – Falas do próximo passo individual na prática Celebração (cont.)
Eu,..., me comprometo a convidar outras
comunidades sobre o nosso projeto, pra
conhecer mais o que o grupo de vocês vem a
oferecer para nós e nós oferecer pra eles.
Eu, ..., me comprometo em ser parceiro com
todos, e quem quiser expor seu produto na
Caboclo´s House. O convite está aberto a
todos e algo mais que precisarem de mim
estou disposto a me comprometer com esse
grupo, Acajatuba Viva.
Eu, ..., me comprometo a ser parceira e
participar, e convidar outras pessoas também.
Eu, ..., me comprometo a compartilhar esse
momento que vocês passaram hoje com as
outras pessoas.

Eu, ..., me comprometo, a ajudar a divulgação
(...), junto com minha mãe, a convidar as
outras comunidades e as outras pousadas
para participar do projeto.
Eu, ..., me comprometo a ter compromisso
com esse grupo, enquanto eles tiverem
compromisso com o outro.
Eu me comprometo a participar.
Eu, ..., me comprometo a participar do grupo
(sou muito ocupada), e também cuidar e
colaborar com os temas e assuntos e me
colocar à disposição.

Eu, ..., me comprometo a ajudar o grupo, né?

Ao invés de fechar com a dança “Kumbalawe”, encerramos as atividades
com a dança “Farinhada” proposta e focalizada por uma das participantes. A dança
foi alegre e festejou todas as comunidades presentes, inclusive a “turma do Rio de
Janeiro” (focalizadoras). Ao terminar, poucos foram embora imediatamente. Muitos
abraços, agradecimentos, combinados, fotos e um clima de saudade que tomou conta
de todos e alongou a despedida.
Percepções e aprendizados específicos
Na aplicação do questionário de avaliação com o grupo, todos entenderam
rapidamente a proposta e participaram. Apenas a frase “As pessoas se sentiram
‘donas’ do encontro.” gerou dúvidas e alguns participantes pediram explicação
discretamente para uma das focalizadoras.
O “próximo passo individual” usado para fechar o evento também pareceu gerar
comprometimento. Segurando um bastão da fala feito com ramos, folhas e galhos da
floresta, vários associaram a um compromisso que de fato precisava ser honrado.
Alguns prometeram algo bem concreto. Outros ainda ficaram no plano das ideias e
houve quem condicionasse seu comprometimento com os dos demais: “eu me
comprometo a me comprometer se o grupo cumprir a promessa de se comprometer
com o grupo”.
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4.14 Percepções e aprendizados gerais
O grupo se apropriou muito rápido de tudo que propomos, inclusive do
vocabulário. Tínhamos uma preocupação com a compreensão do grupo em cada
etapa e com o fluxo entre elas. Por isso nos organizamos para marcar bem as
atividades de cada prática, honrar cada uma delas nos títulos dos cartazes e
mencioná-las na apresentação das atividades e na finalização ao explicar o objetivo
(“coopetência” trabalhada) de cada prática. Fizemos tudo isso e deu certo. Eles
explicavam do jeito deles nos momentos de fala e voltavam aos momentos anteriores
diversas vezes com claro entendimento das práticas e seus objetivos.
O passo a passo os manteve nutridos e curiosos pelo que viria. Apesar de terem
expectativas altas de que sairiam com algo e demonstrassem claramente que
esperavam soluções e ações concretas vindas das focalizadoras, mantiveram-se
positivamente surpresos com os resultados e aprendizados de cada etapa, ansiosos
pela etapa seguinte (que não conseguiam imaginar o que seria) e confiantes de que
algo bom chegaria.
Uma estratégia adotada por nós foi informar que o evento duraria de sexta a
domingo, mas só marcar o horário de início da sexta, uma vez que a agenda do
sábado e do domingo iríamos construir com eles. Não sabíamos se ia dar certo e eles
não sabiam como seria. Foram na sexta, gostaram de poder construir a agenda juntos
e se mobilizaram para continuar participando ao longo do final de semana. Vários nos
abordaram para comentar que em um momento ou outro não estariam, mas que
voltariam (e voltaram!) e outros mudaram suas agendas para permanecerem conosco
por mais tempo. O que nos demonstrou um forte interesse e a confiança gerada.
A percepção de que eles próprios estavam construindo o caminho que seria
adotado a cada passo os empoderou e pode ter sido uma semente fundamental para
desenvolver a autonomia do grupo. Também subestimamos o grupo de diversas
formas: capacidade de ler e escrever, abertura para o contato físico, dançar,
entendimento, aprendizados, vocabulário, ter iniciativa, autonomia etc. Todos os
receios pré-construídos antes de chegar à Acajatuba foram se desfazendo logo na
chegada.
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No decorrer do encontro uma pessoa sugeriu duas danças que foram grandes
presentes. Danças que foram ensinadas para o próprio grupo cantar, que não
demandaram nenhum recurso além dos corpos e vozes dos presentes. Acolher as
sugestões de danças foi enriquecedor. Elas atendiam a demanda dos participantes e,
com isso, apresentamos a flexibilidade necessária para acolher outras atividades no
lugar das que havíamos programado. Apenas cuidamos para incluir cada dança no
primeiro momento mais apropriado. Assim, eles tiveram uma dança que atendia
plenamente a aprovação do grupo, se sentiram valorizados e nós praticamos o
desapego, com flexibilidade para adaptar o roteiro.
Nos dedicamos a honrar os trabalhos visualmente, mas a fita crepe não prendia
de jeito algum na parede. Não havia outra opção no local para nos ajudar. Então
optamos por pegar especialmente o contrato em alguns momentos para falar e deixar
o máximo de tempo as produções no centro. No final, enrolamos as produções como
presente e entregamos para eles. A dica é sempre levar todos os recursos possíveis
para ver qual funciona: fita crepe, dupla face, tachinha e borracha adesiva.
Em diversos momentos de fala o grupo enveredou por discursos analíticos do
tipo: "Isso é muito importante, pois nós precisamos...". Alguns aproveitaram os
momentos de fala para passar mensagens e lições para os moradores da
comunidade, o que consumia tempo e muitas vezes fugia da atividade proposta. Em
alguns momentos conseguimos fazer com que os participantes voltassem para a
proposta inicial, mas percebemos também que, em alguns casos, poderíamos ter
orientado de forma mais assertiva o que estava sendo pedido. Isso nos gerou
reflexões sobre como poderíamos aprimorar nossa abordagem no futuro.
No final do segundo dia um participante explicou para a CARLINHA que lá eles
não beijam para se cumprimentar, apenas se abraçam. Falou isso com carinho e
preocupado com a nossa expectativa quanto a eles não retribuírem os beijos que
distribuíamos. Para nós, fica também o aprendizado para ficarmos mais atentas aos
costumes locais, assim como o episódio da dança que fechou o primeiro dia e que
nos ensinou sobre o respeito aos diferentes valores e tradições religiosas presentes
no grupo.
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5. APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS
A Pedagogia da Cooperação acontece ao longo de sete práticas. A cada
prática, os participantes realizam atividades que culminam em algum produto, uma ou
mais entregas que permitem experienciar uma “coopetência” (competência
cooperativa), sendo esta experiência uma oportunidade para ativar (desenvolver,
reconectar ou despertar) tais competências (BROTTO, 2016), conforme representado
na Figura 9 e a experiência de aplicação descrita a seguir.
No Com-Tato, primeira prática, para desenvolver a conexão, o grupo
compartilhou como estava se sentido na chegada (Termômetro), falou sobre
características suas e percebeu que estas eram comuns a outras pessoas (Dominó
Humano) e por fim se vulnerabilizaram compartilhando características pessoais que
refletiam suas histórias (Janela aberta), num movimento olho-no-olho. Ações de
reconexão iniciaram cada dia do encontro. O Termômetro aconteceu todos os dias
(com falas no segundo dia e expressões corporais no terceiro) e a reconexão
acontecia a partir da recordação das vivências do dia anterior (Foto Marcante no
segundo dia e “E aí?” no terceiro dia).
Seus sentimentos, características e histórias foram os produtos gerados pelo
grupo nesta primeira prática. A geração de conexão no grupo se evidencia nas falas
de fechamento da prática no primeiro dia (Quadro 3), em que participantes citam a
mudança no olhar para o outro após as atividades, o ganho de intimidade e
aproximação. Também reverbera nos sentimentos positivos expostos nas atividades
de Termômetro dos dias subsequentes (Quadro 7) e nas recordações com citações
relativas à interação com o outro, união e troca no grupo nas atividades Foto Marcante
(Quadro 7) e no “E aí?” (Quadro 16). As falas dos participantes demonstram um
aumento de conexão do grupo, atendendo ao propósito de ativação da “coopetência”
proposta e também a transformação das relações existentes a fim de se identificarem
como um grupo (GUARESCHI, 1996) e como comunidade, a partir do conhecimento
mútuo, da amizade e dos sentimentos (TONNIES, 1909).
No Com-Trato, segunda prática, para desenvolver o cuidado, os participantes
foram convidados a construir pedidos em pequenos grupos para que todos se
sentissem bem ao longo do encontro (Pedido Secreto e Revelado). Também foram
convidados a definir a agenda e elementos do encontro conjuntamente (World Café)
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e acordar com todo o grupo tais definições, o que gerou um cartaz de acordos (Quadro
4) como produto final.
A “coopetência” ativada nesta prática foi sentida ao longo do encontro (1) com
o comprometimento do grupo em chegar no horário proposto e acordado, (2) com o
centro do círculo construído pelo grupo com elementos trazidos por cada um e
renovado ao longo do encontro (Quadro 6), (3) com um lanche colaborativo farto que
contou com a colaboração de todos, (4) com a participação ativa e muitas falas sobre
a “importância do projeto” (Quadro 16), (5) com o pedido de união e de liberdade de
expressão e (6) com falas relacionadas ao exercício de escutar sem julgar (Quadro
11), entre outros.
A terceira prática, In-Quieta-Ações, se propôs a ativar a capacidade de
compartilhar ideias, dúvidas e questões. Para isso, os participantes foram convidados
primeiramente a construir um sonho comum (Círculo dos Sonhos), que se transformou
no nosso tema (Desenvolver o turismo comunitário e sustentável em Acajatuba), em
seguida exercitaram o ato de perguntar (Telefone sem Fio) e então passaram a
compartilhar suas questões sobre o tema, sem julgamento de valor, até que
escolheram as perguntas mais quentes para o grupo (In-Quieta-Ações).
Como produto desta prática, os grupos geraram muitas perguntas e
selecionaram quatro tidas como mais relevantes (Quadro 10). O ato de compartilhar
inquietações foi ativado na primeira atividade, quando a dificuldade de gerar perguntas
sobre a chuva se intercalava com uma geração fluida de perguntas diversas sobre o
tema. Sua ativação ficou ainda mais evidente no ótimo volume de perguntas gerado
sobre o tema principal (Quadro 9).
Em Parcerias & Alianças, quarta prática, o propósito de gerar confiança entre
as pessoas se realizou a partir da necessidade de se entregar aos cuidados do outro
ou de cuidar do próximo nas atividades Máquina Fotográfica e João Confiança. Nesta
prática ainda se levantou a relação de interdependência entre as pessoas com o Jogo
de Sistemas, cujo produto foi a própria vivência e reflexão do grupo frente ao desafio
da confiança no outro.
A ativação da “coopetência” se deu no âmbito do “despertar” para a
necessidade e dificuldade de confiar. Conforme descrito no subtítulo 4.8, o João
Confiança foi a atividade mais forte para o grupo, que reportou a dificuldade de confiar
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em alguém que não conhecia bem (na maior parte das vezes, alguém que não fosse
da família) e a percepção conjunta de que confiar era importante para realizar algo em
conjunto.
A quinta prática foi a de Soluções Como-Uns, em que os participantes foram
convidados a exercitar a “coopetência” de co-criação a partir de um World Café. Como
produto desta prática foram geradas soluções para as quatro inquietações
selecionadas anteriormente pelo grupo (Quadro 13). A ativação da “coopetência” pode
ser evidenciada no produto gerado pelo grupo. Embora no fechamento desta atividade
o grupo não tenha conseguido desenvolver muito sobre o ato de co-criar, o próprio
foco do grupo em já discutir aspectos da solução (conforme descrito no subtítulo 4.9)
já podem ser considerados indícios de que estavam imersos no compromisso de
criação.
A prática de Projetos de Cooperação, sexta prática proposta pela Pedagogia
da Cooperação, tem como objetivo desenvolver a “coopetência” de cultivo da
colaboração a partir do desenvolvimento de projetos para as soluções definidas
anteriormente (Projeto e Prototipação) e da execução de uma primeira ação para a
concretização do projeto (O mínimo passo elegante). Como produtos gerados, temos
os protótipos dos projetos de cada grupo (Quadro 17) e as ações empreendidas
(Quadro 18).
Como evidência da ativação da “coopetência” do cultivo da colaboração, podese ressaltar a ativação, o empenho e a alegria do grupo em apresentar os projetos e
seus protótipos e as ações concretas empreendidas no “mínimo passo elegante”,
conforme descrito no subtítulo 4.12.
O Celebrar o VenSer , sétima e última prática, visa ativar o ato de celebrar, o
que inclui o reconhecimento das lições pessoais e coletivas aprendidas, o
compartilhamento das conquistas percebidas e a comemoração a cada passo para
honrar as conquistas.
A celebração aconteceu no fechamento de cada prática e no fechamento de
cada dia do encontro até o momento final, em que cada um do grupo foi convidado a
se comprometer com algo que fosse possível e fizesse sentido para si, em prol da
cooperação no grupo e prosperidade de Acajatuba (próximo passo individual), e
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também quando participaram ativamente da dança “Farinhada” que encerrou o
evento.
As reflexões compartilhadas ao longo do capítulo 4 (especificamente os Quadro
3, 7, 11, 12, 15, 16 e 19), são demonstrações claras da ativação da “coopetência” foco
desta prática, assim como os compromissos assumidos de livre arbítrio assumidos por
cada um (Quadro 19) e a sugestão e adesão dos presentes à dança final, o que pode
ser verificado no Instagram do projeto: @projetoacajatubaviva.
Tendo ativado as sete “coopetências”, a abordagem sugere que foi criado um
ambiente propício para a colaboração e também produtivo, uma vez que a capacidade
produtiva se amplia no acesso da inteligência coletiva de uma realização conjunta de
pares, frente à inteligência individual que seria acessada na realização individualizada
de ambientes não colaborativos (informação verbal) 27. Para analisar este efeito final
da abordagem, uma avaliação foi realizada em conjunto com o grupo, baseada num
questionário elaborado previamente (Apêndice E).
O questionário foi dividido em duas partes. Um primeiro grupo de afirmações
buscou levantar o efeito final da abordagem. Com oito afirmações, os participantes
tinham que escolher entre discordar totalmente a concordar totalmente, numa escala
de cinco pontos. Nos resultados apresentados no Quadro 20, para todos os requisitos
avaliados, a média dos participantes esteve entre concordo e concordo totalmente.
A saber, os participantes concordaram que o encontro contribuiu para (1)
desenvolver e ampliar a nossa visão sobre o tema, o que tem relação com gerar
aprendizado e expansão de entendimento sobre o tema discutido, (2) gerar ideias
diferentes das que já tínhamos pensado, o que tem relação com o compartilhamento
de diferentes ideias e percepção do valor agregado deste compartilhar, e (3) perceber
os recursos que já temos disponíveis, o que pode sugerir um reconhecimento das
capacidades e recursos que possui e seu empoderamento quanto a capacidade de
gerar prosperidade a partir disso.
A percepção do grupo se aproximou ou até atingiu uma concordância total para
as demais afirmações. Especificamente que o encontro contribuiu para (1) nós termos
mais clareza sobre o que precisa ser feito, o que nos remete a aquisição de
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Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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entendimento e construção efetiva de caminhos e soluções que atendam às
demandas; (2) fortalecer as relações entre as pessoas, o que remete à geração efetiva
de conexão e confiança entre as pessoas do grupo, (3) percebermos que temos mais
força juntos que separados, evidenciando a percepção de maior capacidade produtiva
quando em colaboração, (4) construir ideia e projetos juntos que não faríamos
sozinhos, percepção esta que amplia o entendimento de benefício pelo acesso à
inteligência coletiva do grupo, e (5) nos estimular a dar continuidade nas ideias e
projetos criados, sendo esta última uma medida do estímulo para a ação efetiva do
grupo após o encontro.
Quadro 20 – Resultado dos requisitos relativos ao efeito final da Pedagogia da Cooperação.

Na segunda parte, um grupo de perguntas teve como propósito medir a
manifestação da colaboração no grupo. Embora tenham sido elaboradas 16
afirmações, foram aplicadas apenas quatro, selecionadas no momento da aplicação,
mediante o curto espaço de tempo para sua resposta. Esta decisão buscou privilegiar
a plena atenção dos participantes, devido o curto tempo disponível para sua
realização, e evitar viés por conta de fadiga e perda de concentração. Entretanto,
incorreu na perda de indicadores relacionados e no consequente risco de analisar a
manifestação da colaboração a partir de uma visão reduzida.
O Quadro 21 apresenta os resultados obtidos para as quatro perguntas quanto
a frequência de ocorrência das situações descritas, classificadas numa escala de
cindo pontos de nunca a sempre. Os participantes responderam que muitas vezes “As
pessoas acolheram e cuidaram uns dos outros”, que muitas vezes “As pessoas se
sentiram verdadeiramente parte do grupo” e que entre muitas vezes e sempre
“Opiniões e ideias inicialmente opostas ajudaram a construir novas opiniões/ideias”.
Tais resultados conduzem à reflexão de que foi desenvolvido um sentimento de
pertencimento e cuidado no grupo, o que foi trabalhado especialmente nas práticas
de Com-Tato, Com-Trato, Alianças & Parcerias, que em última análise tinha o fim de
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gerar conexão a partir da confiança e do cuidado com o outro. Em adição, a
construção de novas ideias/opiniões a partir de ideias/opiniões tidas como opostas
num primeiro momento, demonstra o exercício da abertura para compartilhar, a
escuta, o desapego das próprias ideias (a ponto de construir em conjunto com outro
com opiniões divergentes) e o acesso e aproveitamento positivo da inteligência
coletiva.
A pergunta sobre com que frequência as pessoas se sentiram “donas” do
encontro, apresentou respostas com média entre nunca e poucas vezes. Entretanto,
as dúvidas apresentadas pelos participantes no momento em que foi feita, demonstra
seu não entendimento e justufuca a opção por não considerá-la para fins de análise.
Na percepção das autoras, os participantes comentaram ao longo do encontro
sentirem que o encontro era “deles e para eles”, uma vez que colaboraram na
definição da agenda e de vários elementos, ao passo que suas sugestões eram
atendidas - como no caso das duas danças que foram sugeridas e focalizadas por
participantes - na evolução do evento sempre com base nas produções deles próprios,
na autonomia de desenvolvimento das práticas propostas, entre outros. Contudo, é
possível que o não entendimento se deva a uma possível leitura no âmbito do
individualismo e controle.

Quadro 21 – Resultado dos requisitos relativos à manifestação da colaboração após aplicação da
Pedagogia da Cooperação.

Essa segunda parte do questionário ficou comprometida pela redução drástica
das perguntas, elevando o risco já assumido na aplicação de um questionário não
testado com o público previamente. Seria desejável que todo o questionário tivesse
sido aplicado, reduzindo assim o viés de interpretação com poucas variáveis e ainda,
que o questionário tivesse sido previamente testado, evitando assim um viés
relacionado à linguagem.
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Duas semanas depois do encontro da comunidade com a Pedagogia da
Cooperação, uma nova expedição do Projeto Vivalá aconteceu na comunidade,
coordenada por Pedro Gayotto, um dos sócios da ONG que atua com projetos que
unem turismo com voluntariado (“volunturismo”) e desenvolvem ações de
empreendedorismo com a comunidade em suas expedições. No retorno desta
expedição, Pedro nos relatou sua percepção de impacto do presente estudo na
comunidade, conforme reproduzido a seguir.
Nessa expedição do Vivalá (9ª edição), o plano de ação foi
influenciado pela passagem de vocês. As pessoas falaram que “vocês
arrasaram” e que “foi fantástico”, vários feedbacks positivos. O que eu senti
foi que eles gostaram muito e levaram para a nossa expedição ações mais
coletivas, o que parece ser um resultado do trabalho de vocês. Teve
voluntário comentando “nossa eles têm um espírito comunitário forte”.
Apareceram muitas sugestões de como se conectarem, como o caso em que
três grupos se juntaram para montar um mural de oportunidades da
comunidade. Teve projeto em que os empreendimentos se conectaram em
iniciativas conjuntas também, como a Nilde que tem uma pousada e se
comprometeu a ajudar seu Dico na sua pousada. E também o contrato
firmado por duas pousadas - VIsta do Lago e Cablocos House - com a
massagista Gisele para a prestação de serviços para os hospedes.

O depoimento de Pedro Gayotto ressalta o despertar do espírito colaborativo
na comunidade, a busca de membros da comunidade em empreender ações
conjuntas em prol da prosperidade entorno do turismo. Ainda que as ações relatadas
por Pedro não sejam exatamente os projetos desenvolvidos, demonstra engajamento
das pessoas enquanto grupo e sua iniciativa prática.
Ainda que a segunda parte do questionário não tenha sido executada por
completo e tenha um possível viés de entendimento associado, considera-se que as
análises qualitativas descritas a cada passo, a primeira parte do questionário e o
depoimento posterior de Pedro Gayotto já apresentam dados satisfatórios para avaliar
o impacto da pedagogia da cooperação no movimento da comunidade em prol do
desenvolvimento turístico da região:
•

A partir da percepção de que (a) até o encontro realizado para fins desse

estudo a comunidade basicamente não tinha qualquer iniciativa conjunta (apenas o
artesanato Japiim, já citado), (b) a comunidade demonstrou pelos resultados aqui
discutidos ter desenvolvido o interesse em atuar conjuntamente (especificamente
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mediante concordância com as afirmações “O encontro contribuiu para percebermos
que temos mais força juntos que separados” e “O encontro contribuiu para nos
estimular a dar continuidade nas ideias e projetos criados”), e (c) mediante o relato do
Pedro Gayotto do Projeto Vivalá, as pessoas começaram a empreender atividades
conjuntas relativas à prosperidade da comunidade e do turismo antes não percebidas;
é plausível considerar que a Pedagogia da Cooperação teve um impacto positivo
na adesão de moradores da comunidade no movimento em prol do
desenvolvimento turístico.
•

A partir das análises da execução de cada prática descritas neste

capítulo, apoiada pelas observações das autoras, falas dos participantes e suas
produções ao longo da aplicação, considera-se que a Pedagogia da Cooperação
influenciou

a

ativação

das

“coopetências”,

no

nível

de

despertar,

desenvolvimento ou reconexão com a competência trabalhada.
•

Por toda a análise feita neste capítulo, reunindo as “coopetências”

ativadas, a frequência (muitas vezes a sempre) dos três primeiros requisitos
levantados na segunda parte da avaliação e o depoimento pós evento do Pedro
Gayotto, considera-se possível afirmar que a Pedagogia da Cooperação
influenciou na geração de um ambiente de cooperação entre os participantes.
•

Por fim, tendo em vista a construção do tema pelo grupo ter sido sobre

turismo e as soluções e projetos desenvolvidos pelo grupo terem se concentrado de
fato no desenvolvimento turístico da região, com ações imediatas, considera-se
finalmente que a aplicação da Pedagogia da Cooperação realizadas neste
estudo obteve êxito em contribuir para a produção dos participantes em prol do
desenvolvimento turístico da região.
Ainda que esta análise tenha concluído um impacto geral positivo da Pedagogia
da Cooperação, é importante considerar a limitação deste efeito aos resultados
obtidos ao longo do encontro e logo após dele (mediante depoimento do Pedro
Gayotto, quinze dias após a sua realização). A ausência de ações posteriores e de
acompanhamento a médio e longo prazos, não permite avaliar se a motivação
gerada e os projetos iniciados foram continuados deixando uma lacuna de
conhecimento frente ao efeito da abordagem ao longo do tempo, no que tange
à realização de ações por completo, culminando numa produtividade de fato.
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Esta limitação do presente estudo é ponto de preocupação da abordagem,
conforme citado no item 2.2.4, por Fábio Broto (informação verbal) 28, a proposição de
uma ação mínima na sexta prática (Projeto) provê a oportunidade de uma experiência
concreta com a qual espera-se reduzir a chance do projeto se encerrar ao final do
encontro.
Embora a expressiva participação da comunidade (39 pessoas da comunidade
local que possui 270 habitantes e outras 10 pessoas de comunidades do entorno) e a
ativa adesão ao longo do projeto sejam evidências positivas do interesse despertado
pelo projeto na comunidade, a participação oscilante foi uma realidade do encontro.
Um total de 49 pessoas passaram pelo encontro, contudo o número máximo de
pessoas presentes foi de 40 no primeiro dia, com adesões no segundo dia e menor
participação no último dia. As razões identificadas para estas oscilações foram
compromissos rotineiros dos moradores: faculdade, responsabilidades relacionadas
às atividades religiosas (organização de quermesse), envolvimento com organização
de festas locais e também compromissos familiares, uma vez que o encontro ocupou
basicamente todo o período de descanso da semana.
Foi percebido comprometimento da comunidade, uma vez que se esmeraram
em justificar a ausência e se dedicaram a estar nos períodos possíveis. Como exemplo
citamos uma estudante, que se ausentou apenas na manhã de sábado para uma
prova, retornando em seguida; e um casal que se dedicou a estar sábado pela manhã,
não participando apenas na tarde de sábado por um compromisso religioso já
assumido em outra comunidade à tarde.
Estima-se que apenas 15 pessoas estiveram presentes em todo o encontro,
cabendo a eles “dar o tom” do grupo. Embora tenha sido percebido o cuidado do grupo
em acolher os que participaram parcialmente, cuidando para incluí-lo no retorno, devese considerar possível perda de tempo produtivo do grupo (uma vez que se dedicavam
na reintrodução das pessoas explicando o que havia ocorrido e o passo em
andamento) e perda de conexão, com possível redução do efeito colaborativo a que
se propunha a abordagem. Apesar de não haver uma percepção de perda de tempo
ou de baixo engajamento pelas autoras, o fato, deixa como pergunta, sem resposta:

28

Aula da Pós-Graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, no Rio de
Janeiro, em 2019.
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será que o impacto da Pedagogia da Cooperação poderia ser maior se o grupo fosse
único e permanecesse durante todo o encontro?

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da natureza cooperativa do ser humano (Eisler; Maturana, 2011) e do
poder da inteligência coletiva (LEVY), a Pedagogia da Cooperação se propõe a
estimular a criação de ambientes colaborativos e produtivos (BROTTO, 2016). A fim
de verificar a influência que a abordagem poderia de fato ter, o presente estudo se
propôs a aplicar a Pedagogia da Cooperação em uma comunidade ribeirinha da região
do Lago de Acajatuba, AM. Para isto o tema escolhido foi o desenvolvimento turístico
da região.
Os resultados demonstram que as sete “coopetências” foram ativadas em
algum nível: despertar, reconectar ou desenvolver. Dentre elas, a que mais pareceu
impactá-los foi a conexão e a mais difícil de praticar foi a confiança. As observações
e relatos sugerem que conectar (1ª prática, Com-Tato), cuidar (2ª prática, Com-Trato),
compartilhar (3ª prática, In-Quieta-Ações), co-criar (5ª prática, Soluções Como-Uns) e
celebrar (7ª prática, Celebrar) foram além do despertar, foram desenvolvidas (ou
reconectadas), no sentido de ampliação da sua prática. A confiança (4ª prática –
Alianças & Parcerias) talvez tenha tido um despertar, com um caminho de
desenvolvimento pela frente, apontado pelos participantes quanto a dificuldade “de
confiar no outro”. O cultivar (6ª prática) foi iniciado, mas a própria proposta considera
este um momento bem inicial, cuja prática continua permite o seu desenvolvimento.
Os resultados contribuem ainda para verificação de um impacto positivo da
Pedagogia da Cooperação na geração de um ambiente colaborativo e produtivo, em
que as observações e os participantes reconhecem o acesso à inteligência coletiva, a
geração de novas ideias, o fortalecimento das relações, a força que a união do grupo
traz, o acolhimento praticado e o sentimento de pertencimento conquistado. Em
adição, foi possível ainda verificar após o encontro (quinze dias depois) uma possível
consolidação do espírito colaborativo do grupo e iniciativas colaborativas relacionadas
ao turismo surgindo, a partir do depoimento de Pedro Gayotto. Tais resultados
colaboram para concluir que a Pedagogia da Cooperação impactou positivamente a
comunidade, ativando as “coopetências” e gerando um ambiente de cooperação
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capaz de ampliar a mobilização de pessoas da comunidade em prol do
desenvolvimento turístico da região e gerando iniciativas reais para este fim.
Tendo em vista tais reflexões e ao conhecimento de que o mundo hoje vive no
modelo da dominação que reproduz a ideia de separação e a valorização do
individualismo (MATURANA, 2011), antagônica às práticas aqui propostas e ao curto
tempo de aplicação da abordagem, a Pedagogia da Cooperação se destaca por sua
capacidade de gerar ambientes colaborativos, plantando a semente da cultura de paz
num curto espaço de tempo. Sua aplicação em comunidades fortalece o espírito de
comum-unidade, aprendizagem co-participativa e cooperação entre os sujeitos, além
de apoiar os processos de transformação que, conforme descrito por Wahl (2019),
são necessários para sustentação de um modo de vida que cuide de todos os seres
vivos. Também sua aplicação em ambientes empresarias e governamentais colabora
não só para a migração de ambientes competitivos e hostis para colaborativos e
agradáveis, como para uma mudança cultural urgente e já em andamento no mundo
pautada numa visão sistêmica da vida, conforme descrito por Capra (2012), e numa
nova economia, que, segundo Jesus (2017) basea-se em prosperidade, colaboração,
acesso, abundância e interesse coletivo.

6.1. Desafios Ocultos
Um desafio que não fazia parte dos objetivos traçados para o estudo, mas que
antecedia sua realização e configurava condição básica para a sua realização era:
como mobilizar uma comunidade à distância, sem acesso a meios de comunicação e
mídias sociais? Havia um mobilizador local que logo se comprometeu com a iniciativa,
mas que passava longos períodos longe da comunidade – e por isso era alguém fácil
de contatar. A estratégia adotada foi compartilhar a responsabilidade de mobilização
com outros moradores que viviam no local e tinham algum acesso aos meios de
comunicação. Três meses antes, estas pessoas foram contatadas pelo mobilizador
local, puderam conversar ao telefone com as autoras e se engajaram no projeto. O
número de participantes (49 participantes, quando outros projetos não chegavam a
metade deste número), a expectativa e o ânimo inicial (76% curiosidade,
alegria/felicidade ou confiança foram os sentimentos de chegada) e os comentários
(tais como “só vim porque ___ me chamou”) conduz a reflexão de que ao menos parte

99

do sucesso de público foi alcançado pelo envolvimento prévio da comunidade no
projeto.
A ideia de compartilhar responsabilidade se ampliou e os participantes, no
primeiro dia do encontro, foram convidados a montar a agenda do restante do
encontro e também a contribuir com vários dos elementos. Esta estratégia se mostrou
eficiente e adicionou instantaneamente comprometimento do grupo com o projeto.
Embora a própria abordagem aplicada seja em si mobilizadora, eles dialogaram sobre
horários e todos cuidaram de cumpri-los e de ajudar os demais. Também
providenciaram um lanche que atendesse as demandas alimentares deles com
eficiência e confeccionaram um centro com elementos da região feito por eles e que
“os encheram de orgulho” (palavras deles ouvidas ao longo do evento). Embora a
abordagem encoraje o compartilhar e a criação coletiva, o evento poderia ser
realizado sem este tipo de compartilhamento. Por esta razão, é relevante considerar
o efeito mobilizador, de comprometimento e o empoderamento gerado por tais ações
e seu impacto positivo no que foi produzido no grupo.
A mobilização do grupo para “organizar” o encontro e inserir nele diversos
elementos pessoais e representativos da cultura local, pode ter impulsionado o
sentimento de pertencimento descrito por Weber (1917) que está na base da
solidificação das relações comunitárias.
Outro desafio se deu pela seleção do tema, cuja escolha havia sido feita a partir
da observação e da conversa acidental com alguns moradores em visita anterior na
comunidade, com o risco de não ser de fato um tema vivo para a comunidade. Ainda
que as autoras acreditassem em suas percepções, optaram por adicionar ao encontro
e às práticas da Pedagogia da Cooperação um momento exclusivo para construção
do tema (sonho coletivo) a partir dos sonhos individuais dos participantes para a
comunidade.
Esta construção do sonho coletivo confirmou que o turismo, especificamente o
turismo comunitário e sustentável, era relevante para os participantes e que
configurava um caminho que eles desejavam seguir. Em adição a especificação do
tipo de turismo que eles desejavam praticar e trabalhar no estudo, houve um efeito
maior de legitimação do tema, que não havia sido trazido nem imposto por ninguém,
mas que eles reconheciam como um sonho deles próprios e que contribuiu para a
motivação durante o projeto e que pode ainda ser uma força motriz para que eles
continuem com o projeto posteriormente. Em adição, a transformação de sonhos
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individuais em um tema conjunto que ressalta valores comunitários, como
apresentado no Quadro 8, colabora para transformar em ação valores comuns então
interiorizados, que segundo Sawaia (1996) caracterizam o grupo enquanto
comunidade.
Tais iniciativas conduzem para a percepção de que há espaço para ampliar o
nível de colaboração proposto pela abordagem, conferindo autonomia para o grupo
perante sua própria aplicação, com consequente acréscimo do seu efeito mobilizador
para a cooperação.

6.2. Sugestões
Uma ampliação do presente estudo em pesquisas futuras poderia contemplar
o acompanhamento do grupo no médio ou longo prazo, a fim de avaliar se o ambiente
colaborativo se consolida, se os projetos iniciados são continuados e se a mobilização
gerada nesse contexto permite que novas iniciativas congruentes com o propósito do
grupo surjam.

6.3. Aprendizados
A aplicação da Pedagogia da Cooperação propõe explicitamente nos seus
procedimentos (BROTTO, 2016) o “círculo e o centro”, que, além de resgatar o sentido
de igualdade (sem hierarquia nem diferenciação), mantém “visível” o objetivo comum
do grupo e propõe que todos – incluindo os focalizadores – sejam mestres-aprendizes,
encorajando-os a partilharem seus conhecimentos ao mesmo tempo que recebem
novos aprendizados. Neste movimento horizontal de dar e receber, as autoras deste
projeto colheram muitos aprendizados ao longo da sua elaboração e sua execução,
se estendendo até a consolidação final no presente documento.
Muitos dos aprendizados, especialmente sobre a abordagem, as metodologias
e os recursos empregados na presente aplicação foram relatados ao longo do capítulo
4, na medida que foram recebidos, com destaque para a potência mobilizadora da
Pedagogia da Cooperação, sua capacidade de acessar a inteligência coletiva e de
deixar tangível para o grupo seu poder coletivo, além de manter o grupo nutrido e
curioso até o último minuto.
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Em adição, o grupo “provou” na prática a máxima que se ouviu durante toda a
pós-graduação: “confie na abordagem e no grupo”. Nós confiamos! Já acreditávamos
no potencial da Pedagogia da Cooperação, acreditamos em nós enquanto grupo
focalizador – no nosso conhecimento da abordagem e no carinho com a comunidade
de Acajatuba – e que aquele grupo sabia o que queria, sabia o que podia e que faria
algo incrível. E deu muito certo! Não sentimos medo de não “dar certo”.
Aprendemos sobre nossa capacidade individual e enquanto grupo de nos
adaptar, curtimos a conquista de ter nos adaptado e sorrimos com os saldos positivos
obtidos de cada pequena mudança. Mesmo na primeira dança, quando percebemos
que o grupo poderia perceber como falha nossa escolha, olhamos para o aprendizado
e conseguimos comunicar isso a eles.
A forma orgânica como nos organizamos e nos movemos como grupo
impressionou a nós mesmas. Cada uma assumiu papeis alinhados com seus valores
e suas habilidades, legitimadas pelo grupo. Começamos por confiar umas nas outras
e seguimos “nos movendo como numa dança”, como descreveu tão bem a DRI na
nossa roda de celebração final, que realizamos tomando um banho de Rio e voltando
de barco de Acajatuba para Manaus.
Entendemos que quando estivemos na Amazônia na expedição anterior, nos
conectamos (1ª prática da abordagem: Com-Tato). Quando fizemos o círculo dos
sonhos (Figura 1) e ao longo da aplicação do Dragon Dreaming para este projeto,
rodamos boa parte da abordagem conosco: Com-Trato, In-Quieta-Ações, Alianças &
Parcerias e Soluções Como-Uns (2ª, 3ª, 4ª e 5ª práticas). O projeto de cooperação (6ª
prática) foi o desenho do plano de atividades desta aplicação, feito em dois encontros
do grupo, reuniões online e algumas trocas de mensagens e e-mails. Por fim, a
celebração e 7ª prática da abordagem, foi a execução do projeto, a preparação deste
documento, o compartilhar do encontro no instagram do projeto (@projetoacajatuba),
a apresentação do TCC, as danças da Amizade e a Farinhada com a turma da pósgraduação e até este compartilhar de aprendizados. Quem sabe, a pedagogia da
cooperação tenha sido tão bem absorvida por nós, que fluiu e nos conduziu por este
caminho, sem que nos déssemos conta disso enquanto ela “operava”. E por isso, só
ao tentarmos consolidar os aprendizados para a apresentação, nos demos conta e
incluímos este item no presente documento.
Aprendizados individuais também foram percebidos. Um aprendizado individual
que acabou sendo relatado por todas, tem relação com o orgulho da nossa terra. Cada
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um tinha sua relação inicial com a Amazônia, mas todas saíram muito energizadas
quanto a importância de honrar sua terra, valorizando-a e cuidando dela.
CARLINHA voltou mais ciente de que passou anos demais dando palestras,
quando provocar a experiência hoje lhe parece mais produtivo, com maior capacidade
de compartilhamento de conhecimento e de aprendizagem.
Numa análise mais ampla da abordagem e do convite que a jornada pela
Pedagogia da Cooperação faz, CARLINHA acredita que as reflexões propostas
abraçam a forma de se relacionar com o outro e com o mundo, deixando para ela a
oportunidade de avaliar um uso mais amplo das competências colaborativas, em
consonância com sua reflexão do muito no qual deseja viver e da forma que deseja
estar nele.
DRI foi para Acajatuba envergonhada e assustada, diante do desafio de fazer
um trabalho com tanta gente ao mesmo tempo (uma vez que profissionalmente atua
com psicologia em atendimento individual). Segundo ela, “o trabalho foi acontecendo
de uma forma tão maravilhosa e profunda, que no segundo dia já queria fazer mais e
assim fiquei até o final. Eu me conectei com um movimento de transformação
profunda.”
Para a DRI, que faz leitura corporal, ver pessoas que chegaram travadas,
expressando no corpo curiosidade e desconfiança, já na manhã do segundo dia com
uma movimentação corporal mais leve e a expressão mais aberta, foi um testemunho
mágico de mudança. Por fim, trazer para a sua vida a esperança de impactar
positivamente muitas pessoas, lhe trouxe muita potência e vontade de continuar
atuando em projetos similares, uma vez que vive isso no consultório com uma pessoa
de cada vez.
A CRIS confirmou durante a aplicação a profundidade da abordagem. Percebeu
como a abertura de espaço e a troca de experiências podem proporcionar
conhecimento e

potencializar o aprendizado. A proposta da Pedagogia da

Cooperação alterna vivências e reflexões, permitindo a construção de um ambiente
enriquecedor para todos os participantes, incluindo as focalizadoras. Neste sistema
horizontal, foi possivel compreender como todos são mestres e aprendizes, através
do encontro e da conexão.
LU enxergou todo esse percurso como uma oportunidade de fortalecer a
confiança em si mesma e no seu propósito, aquilo que vê como sua potência e o seu
estar no mundo. Também viu como sonhar é o primeiro passo para realizar. Ela
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sonhou estar na Amazonia, lançou esse sonho para o universo e ele acolheu trazendo
três outras sonhadoras para compartilhá-lo com ela e mostrar como é mais potente
sonhar e realizar juntos.
Neste percurso, ela pode experienciar também a construção de um projeto em
que a colaboração, desde o início, foi a base de tudo. E como é importante aprender
e entender que cada um tem seu espaço, seu nível de entrega e seu poder de realizar,
que é sempre único e complementar ao outro. Assim ela viu o trabalho acontecer entre
as quatro focalizadoras do projeto. E assim ela viu surgir a potência do grupo em
Acajatuba. Um resultado muito além do que ela sonhou, mas que ela sempre acreditou
que fluiria e aconteceria com os recursos possíveis e disponíveis do lugar e de cada
um.
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APÊNDICE A - Convite para participar do projeto e afins
Cartaz impresso em tamanho A4 e A3 para fixação em ambientes públicos e murais
coletivos das comunidades nos quais costuma-se divulgar os eventos.

Cartaz digital para distribuição em mídias sociais: whatsapp, mensagem, Instagram
etc. Este cartaz foi distribuído digitalmente para ser mostrados e enviado para as
pessoas da comunidade e também foi publicado no Instagram do Projeto
(@projetoacajatubaviva)
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APÊNDICE B - Tabela de correlação entre as 7 práticas da Pedagogia da
Cooperação, objetivos traçados e atividades colaborativas selecionadas.
SETE PRÁTICAS

OBJETIVOS

ATIVIDADES

COM-TATO

Conexão do grupo, com ampliação a
cada passo: olhar para o outro, abrirse, contato físico, características
comuns, compartilhar de sentimentos
e visão pessoal do mundo.
Reconexão com o grupo e o encontro
a partir de como se sente,
relembrando o dia anterior e
exercitando o contato com o outro.
Elaboração do acordo de convivência,
a partir de pedidos individuais, de
seleção de pedidos conjuntos, da
elaboração conjunta da agenda e
elementos do encontro e de pedidos
sugeridos pelas focalizadoras.
Definição do tema a ser abordado a
partir da construção do sonho coletivo
e levantar inquietações do grupo sobre
o tema.
Colocar foco na percepção de
interdependência e desenvolver a
confiança no grupo
Elaborar soluções que atendam às
inquietações levantadas

Confecção de crachá
Termômetro (check-in)
Dominó Humano
Janela Aberta

COM-TATO (diário)

COM-TRATO

IN-QUIETAAÇÕES

ALIANÇAS &
PARCERIAS
SOLUÇÕES
COMUNS
PROJETOS DE
COOPERAÇÃO

Conectar o grupo com a liderança
orgânica, desenvolver projetos que
atendam às soluções idealizadas.

CELEBRAR O
VENSER
(diária e a cada
passo)

Compartilhar aprendizados e
sentimentos, percepção de impacto
individual gerado, levantar perfil dos
participantes, despertar a força da
unidade, comemorar.

CELEBRAR O
VENSER

Valorização do outro, avaliação do
encontro, celebrar com cumplicidade.

Termômetro (check-in)
Foto marcante (dia anterior)
E aí? (dia anterior)
Canoa velha
Pedido Secreto
Pedido Revelado
World Café (agenda e
elementos do encontro)

Roda de Sonhos
Telefone sem fio de perguntas
In-Quieta-Ações – só perguntas
Máquina fotográfica
Travessia
Jogo de Sistemas
Som dos animais (formação de
grupos)
World café
Siga o líder
Projetos e Prototipação
Lombada
O menor passo elegante do
grupo
Lanche de abertura (final do 1º
dia)
Roda de fechamento (todos os
passos)
Termômetro (check-out diário)
Perfil do Grupo
Dança das Vogais
Roda de Apreciação
Diver (avaliação do encontro)
Conselho
Dança Kumbalawe
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APÊNDICE C - Cronograma detalhado da aplicação
O cronograma a seguir corresponde ao planejado para aplicação. No capítulo 4 é
descrita toda a sua execução e também são descritas todas as adaptações ao
cronograma, detalhando a alteração e as motivações.

SEXTA – COM-TATO
ATIVIDADE/OBJETIVO DESCRIÇÃO
Crachá e carinhas
Sinalização de como
desejam ser
chamados

Identifique-se! Cada um deve pegar o crachá e a canetinha, escrever
como deseja ser chamado e decorá-lo como desejar.
Em seguida cada um deve escolher a carinha que representa como
está chegando e colocar no centro.

Abertura

Um breve agradecimento pela presença e confiança em acolher a
ideia.

Termômetro

COMO VOCÊ ESTÁ NESTE MOMENTO? Na roda, cada um fala seu
nome e como chega, relacionando com a carinha escolhida.

Check-in do grupo
Dominó Humano
Conexão do grupo a
partir do toque e do
compartilhar de
características
pessoais que “colam”.

Cada um é convidado a pensar rapidamente em duas características
ou situações suas que podem também ocorrer com mais alguém.
Rapidamente mesmo, pois assim que começar, novas ideias virão.
Um começa estendendo os braços e dizendo “SE NA DIREITA EU
______, NA ESQUERDA EU ______” ou demonstrando o lado com o
braço (ex: se na direita eu tenho dois filhos, na esquerda eu adoro
subir montanha).
Quem tiver “cola” com alguma das características, dá a mão do lado
igual e fala a sua frase repetindo o que tem em comum e depois
dizendo a característica sua do outro lado. E assim sucessivamente
até que chegue no último.

Janela Aberta
Conexão do grupo a
partir do compartilhar
de sentimentos e
características
pessoais, com maior
profundidade e
exposição.

Fechamento Celebrar
com o
compartilhamento da
experiência

Organizar dois círculos, um dentro do outro. Quem está no círculo de
dentro deverá ficar virado para à pessoa localizada no círculo de fora,
de modo que formem duplas.
O facilitador falará uma frase e incialmente quem está no círculo de
fora deverá completar. Convide para que as pessoas fiquei em silêncio
enquanto escuta a fala do colega. Depois outra frase e a pessoa do
círculo de dentro deverá completar. Quem está no círculo de fora dá
um passo no sentido horário e novo encontro acontecerá. E assim,
seguirá pelo tempo desejado para a atividade.
Em roda, trocar sobre a experiência do Dominó humano e da Janela
aberta. COMO FOI PARA VOCÊ? QUE IDEIAS E REFLEXÕES
SURGIRAM AO LONGO DAS ATIVIDADES? ALGO FOI DIFÍCIL?
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades: conectar.
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SEXTA – COM-TRATO
ATIVIDADE/OBJETIVO DESCRIÇÃO
Pedido Secreto e
Revelado
Começar a elaborar o
contrato com pedidos
individuais e gerar
conexão a partir da
diversão em grupo. E
Incluir pedidos que
não tenham surgido
naturalmente

O grupo é convidado a pensar: o que é importante para este encontro
vale a pena para você? PENSE: O QUE EU PRECISO PARA ME
SENTIR BEM AQUI? Pode ser uma característica, um sentimento.
Pense em uma palavra, mas não fale.
As pessoas são instruídas a pegar um post-it e uma caneta, anotar a
palavra, mas não deixar que ninguém veja sua anotação. Em seguida
andar na área do círculo até que seu olhar cruze com o de outra
pessoa. Então este será seu par. Cada um grudará o seu post-it na
testa do outro, sem que o outro veja o que está escrito.
Então, cada um segue para encontrar sua nova dupla. O outro o
ajudará a adivinhar o que tem na testa com mímica e gestos. Quando
decifrado o pedido, este será colado num cartaz. E todos que
estiverem livres podem seguir para ajudar os demais. Todos serão
convidados a olhar o cartaz completo.
Nos dividimos em grupos de 4 ou 5 pessoas para definir para este
pequeno grupo um ou dois pedidos necessários para estar 100% no
encontro em 2 min.
Em roda, cada grupo fala seu pedido e anotamos no flipchart o
contrato. Ao final, as focalizadoras podem incluir uns poucos pedidos
relevantes.
Selamos o acordo com a música Maria de Todas nós.

World Café
Primeira atividade
coletiva para exercitar
a realização conjunta
de tarefas destinadas
a organizar o final de
semana.
Nesta atividade eles
exercitam a autonomia
e a cooperação

Figuras são recortadas em quantidade de partes equivalentes ao nº
pessoas por grupo que se deseja formar. Os participantes pegam uma
peça no centro e buscam as peças que completam a sua figura,
formando seu grupo.
Explicamos que precisamos deles para fazer com que o encontro
aconteça da melhor forma para a comunidade. Que temos um número
de temas (conforme a quantidade de pessoas definimos) que
precisarão ser decididos em conjunto e explicamos como a atividade
funcionará.
Os temas são: (1) agenda sábado e domingo, (2) lanche coletivo, (3)
centro do círculo, bastão da fala e música de retorno e (4) compartilhar
habilidades.
Cada focalizador vai para um grupo explicar as condições inerentes ao
tema do grupo. Serão feitas 3 rodadas de 10 minutos e uma rodada
final para fechamento da proposta numa folha de flipchart.
Para finalizar, em roda, os grupos apresentam a proposta final. Os
critérios de decisão da sociocracia são usados para acordarmos.

Fechamento
Celebrar/compartilhar

Em roda, trocar sobre a experiência do Pedido Secreto e do World
Café.
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades: cuidar.
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SEXTA – SELEÇÃO DO TEMA
ATIVIDADE/OBJETIVO DESCRIÇÃO
Círculo de Sonhos
Levantar as
expectativas
individuais para
Acajatuba para
determinar um tema
que os conecte com
os sentimentos
comuns da
comunidade.

Uma lenda local ou história é escolhida para sensibilizar e conduzir os
participantes para seus sonhos.
Um minuto em silêncio pensando na conexão dos seus sonhos
individuais com os para Acajatuba. QUE SONHO EU POSSO
REALIZAR PARA ACAJATUBA E QUE ME DEIXARÁ FELIZ E
REALIZADO DE PARTICIPAR E DE VIVER AQUI?
Cada um escreve seu sonho com até 3 palavras num papel. Enquanto
uma música toca vai compartilhando seu sonho até encontrar alguém
que tenha um sonho parecido ou complementar. Dá o braço para essa
pessoa e continua suas buscas, até que a música pare. A ideia é parar
com quatro grupos. O grupo se reúne e define uma descrição única
para os sonhos com até 3 palavras num papel A4.
Se der tempo, finalizamos esta atividade com a seleção de um único
sonho para o grupo, colocando os sonhos no centro do círculo e
convidando os participantes a pararem próximos dos seus sonhos. E
desafiando eles a chegar a um único sonho.
SEXTA – CELEBRAÇÃO (dia)

Meditação para o
termômetro Atividade
guiada para que os
participantes revisitem
as experiências
vividas na noite.

Um convite, para que os participantes, em roda, FECHEM OS
OLHOS. O focalizador os guiará para seu próprio corpo e sentimentos
e passeará para as realizações do encontro do dia, a fim que
percebam que sentimentos vieram e o que mudou nele da hora que
chegou até aquele momento.
Ao abrir os olhos os participantes são convidados a escolherem novas
cartelas de carinhas, falar sobre COMO ESTÁ SAINDO E O QUE
LEVARÁ PARA O SEU SONO DO ENCONTRO. Por fim, para colocar
sua nova carinha sobre a carinha com que iniciou o encontro.
Para terminar, NINGUÉM SAI ANTES DE DAR __ ABRAÇOS
CARINHOSOS para celebrar a presença de cada um nesta tarde.

Lanche de abertura
Confraternizar,
descontrair e
alimentar.

Um convite a degustar o lanche, explicando as premissas com que foi
elaborado: simples para que todos se sintam em casa, valorizando o
que eles têm de bom, o que eles gostam e algumas surpresinhas (pois
é sempre bom ser surpreendido).
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SÁBADO – COM-TATO (dia)
ATIVIDADE/OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Termômetro

COMO VOCÊ ESTÁ NESTE MOMENTO? Carinhas estarão
disponíveis para que cada uma escolha uma com a qual se
identifique. Na roda, cada um fala seu nome e como chega,
relacionando com a carinha escolhida. Coloca a carinha no centro.
Aqui podemos acrescentar a pergunta para quem não comentar
naturalmente “O QUE ACONTECEU PARA VOCÊ ESTAR NESSE
ESTADO?”

Check-in do grupo e
reconexão

Foto marcante
Revisitar o vivenciado e
aprendido

Em roda, convidamos os participantes a pensar em si como
fotógrafos e tendo sido responsável por registrar o encontro de
ontem, qual foto que você tirou foi marcante.

Canoa velha

Atividade em trio:

Ativando o grupo e
reconecta-los

• Passageiro: vai na frente, seguindo a orientada do canoeiro.
• Canoeiro: no meio, orientando com as mãos no ombro ou cintura
do passageiro.
• Canoa: a canoa representada pelo motor, segue segurando na
cintura do canoeiro.
A música começa e os canoas se movimentam. Quando a música
parar, o passageiro muda de trio (de canoa). Depois de um tempo,
introduz-se outros comandos: quando a música parar o comando
pode ser para a troca dos PASSAGEIRO ou para a troca da
CANOA.
Depois de um tempo introduz-se outro comando: quando a música
parar e o comando for CANOA QUEBROU, pode trocar todos os
elementos da canoa.
SÁBADO – IN-QUIETA-AÇÕES

Roda de Sonhos
Selecionar ou
reconectar com o tema
Telefone sem fio
Aprender a perguntar

Se no dia anterior não finalizarmos, fechamos com a seleção do
tema. Se tiver finalizado, só relembramos ao grupo o tema numa
rápida atividade de leitura e reflexão.
Em roda, pedimos um tema que possa ser interessante e
convidamos alguém a fazer uma pergunta sobre ele e em sentido
horário o outro vai respondendo na forma de pergunta. Começamos
mostrando como acontece entre as focalizadoras como exemplo.
As focalizadoras se espalham para entrarem em diferentes
momentos na roda.

In-Quieta-Ações
Selecionar a inquietação
a ser trabalhada

A turma é organizada em grupos, cada grupo recebe uma folha de
flipchart para escrever todas as perguntas que conseguir pensar
sobre o tema. Depois rodamos as folhas para outro grupo escolher
três e rodamos novamente para escolher uma só. A pergunta
escolhida é passada para uma folha A4.

Fechamento

Em roda, trocar sobre a experiência do telefone sem fio e as
inquietações.

Celebrar com o
compartilhamento da
experiência

Estimular as pessoas a falarem sobre (1) Como estão se sentindo.
(2) o que teve que fazer ou deixar de fazer para o jogo ser possível
e (3) o que aprendeu, qual o aprendizado que levará para a vida.
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades:
compartilhar.
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SÁBADO – ALIANÇAS & PARCERIAS
ATIVIDADE/OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Máquina Fotográfica

Em dupla, um fotógrafo conduz sua câmera (outra pessoa) para a
cena que deseja fotografar e aperta a orelha para a câmera abrir e
fechar seu obturador (olhos), um movimento rápido para capturar a
imagem. O fotógrafo pode ajustar a posição da câmera, seu ângulo
e até fazer closes. As funções são invertidas depois de um tempo.
Os participantes são convidados a fazer a atividade na área
externa.

Confiança e percepção
das diferenças de
olhares

Travessia
Confiança e estratégia

Organizar as cadeiras da sala em um quadrado ou hexágono,
conforme a quantidade de grupos a serem formados. Marcando a
área das comunidades com fita crepe no chão.
Dividir o grupo pelas expressões.
Uma grande mudança climática ocorreu e quatro/seis comunidades
ribeirinhas foram separadas por um rio revoltado, difícil de
atravessar. Cada comunidade era responsável por produzir um bem
essencial para as demais, como medicamentos e alimentos. Para
que todos sobrevivam, um grupo de voluntários de cada
comunidade (VOCÊS) se dispôs a enfrentar o rio para levar os
materiais que produz para a outra comunidade em um barco.
Para atravessar a tripulação deve se manter dentro do barco e não
tocar as águas do rio (pés não tocam o chão), o barco também não
pode se arrastar pelas águas (não arrastar cadeiras) como se fosse
pesado, lento e incapaz de superá-lo. As cadeiras simbolizam o
barco e o lugar da tripulação. O sucesso da travessia se dará com
todos chegando juntos na comunidade à sua frente.

Jogo de Sistemas
Interdependência e o
poder do grupo.

Fechamento
Celebrar com o
compartilhamento da
experiência

1. Cada pessoa escolhe duas pessoas em silêncio e procura ficar
equidistante delas (triângulo perfeito).
2. Tem um vírus, ele toca em alguém. Esse alguém conta
silenciosamente até 10 e senta. Quem estava formando o
triângulo com ele conta também até 10 e senta.
3. Existe salvação. Quem for infectado conta até 10 em voz alta.
Qualquer um pode tocar e salvar. Se chegar até 10 sem ser
salvo, senta.
Em roda, trocar sobre a experiência da máquina fotográfica,
travessia e o jogo de sistemas. Estimular as pessoas a falarem
sobre
(1) COMO ESTÃO SE SENTINDO.
(2) O QUE TEVE QUE FAZER OU DEIXAR DE FAZER PARA O
JOGO SER POSSÍVEL E (3) O QUE APRENDEU, QUAL O
APRENDIZADO QUE LEVARÁ PARA A VIDA.
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades:
confiança.
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SÁBADO – SOLUÇÕES COMUNS (dia)
ATIVIDADE/OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Som dos animais

As pessoas pegam um papel e não mostram. As pessoas andam
pela sala até que damos a orientação para parar e fechar os olhos.
Os orientamos a, de olhos fechados, fazerem o barulho do seu
animal e se movimentarem calmamente na direção do som da sua
tribo. Essa tribo será seu grupo.

Dividir o grupo e ativá-lo

Descobrir os animais regionais que tem som. Algumas ideias: arara,
Bugio e boto.
World Café
Elaborar Soluções
Como-Uns que atendam
aos sonhos coletivos
elaborados.
Fechamento
Celebrar com o
compartilhamento da
experiência

O que faremos para atender inquietações levantadas? Cada grupo
receberá a pergunta do seu animal para começar, fazemos as
rodadas para as pessoas circularem ao menos 2 vezes e uma
rodada final para apresentar a síntese da ideia desenvolvida em
uma frase, num cartaz.
Em roda cada grupo fala a sua solução.
Em roda, trocar sobre a experiência do som dos animais e o world
café.
Estimular as pessoas a falarem sobre (1) Como estão se sentindo.
(2) o que teve que fazer ou deixar de fazer para o jogo ser possível
e (3) o que aprendeu, qual o aprendizado que levará para a vida.
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades: co-criar.
SÁBADO – CELEBRAÇÃO (dia)

Perfil do Grupo
Coletar informações

Em roda, fazer perguntas fechadas (sim ou não) para levantar
informações do grupo importantes para traçar o perfil dele para a
pesquisa. A cada pergunta, um passo à frente (se estiverem de pé)
ou levanta (se estiverem sentados) para o sim. Só faremos se
sobrar tempo, caso contrário fazemos no final.

Termômetro Vapt-vupt

Os participantes são convidados a escolherem novas cartelas de
carinhas, e coloca-la sobre a carinha com que iniciou o encontro.
Fala em pipoca – algo que eira compartilhar sobre o dia.

As Vogais

Em roda, cada um pensa em como gosta de ser chamado, seu
nome ou um apelido. Retira dele as vogais na ordem em que elas
ocorrem.

Celebração
Despertar a unidade e
força

Fechamos a roda entrelaçando os braços e juntando as palmas
como namorados com as pessoas de cada lado.
O focalizador demonstra o ritmo da passada lateral para o grupo.
Ritmo que será comandado pelo chocalho do focalizador. Os
participantes podem fechar os olhos ou deixar o olhar cair 45º para
o centro da roda.
Cada um deverá entoar as vogais do seu nome dentro do ritmo,
cantar suave, o suficiente para se escutar, dando a entonação que
desejar. Faremos todos juntos e criaremos um som único. O nosso
som! Um som que não se repetirá, que pertence a este grupo,
neste momento.
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DOMINGO – COM-TATO (dia)
ATIVIDADE/OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Termômetro

Coloca a carinha no centro. Como você está neste momento?
Carinhas estarão disponíveis para que cada um escolhe uma com a
qual se identifique. Em roda cada um diz como chega (a partir de
GESTOS).

Check-in do grupo e
reconexão
E aí?
Revisitar o já vivenciado
e aprendido

Em roda, convidamos as pessoas a compartilharem sobre o dia
anterior – o que marcou, o que gostou, que foi divertido, que foi
importante – passando a vez para o próximo com o “E aí?”
DOMINGO – PROJETOS

Siga o Líder
Conectar o grupo com a
liderança orgânica e
ativar a participação de
todos.

Nesta atividade, um grupo de 5 a 8 pessoas se junta e um assume
a liderança criando movimentos que os demais devem seguir sem
uso de qualquer comando ou comunicação verbal. Até que o líder
cede a liderança (vai para o final da fila) e um novo líder (o primeiro
da fila) assume. Esta atividade chama a atenção para a riqueza da
alternância, para o funcionamento orgânico, sem hierarquia e para
a habilidade que pode existir em um e não em outro para liderar
neste contexto.
Em roda refletir sobre as sensações e os aprendizados da prática.

Projeto & Prototipação

As soluções são colocadas no centro da roda e as pessoas devem
se movimentar para ficar próximas a solução que mais está viva
dentro de si. Se tivermos grupos com menos de 3 pessoas pedimos
que tentem se reorganizar. Se algum grupo tiver grande, o
dividimos para que trabalhem projetos separados para a mesma
solução.
Explicamos a eles sobre a etapa de criação e a liberdade que terão
para criar em diferentes formatos. Os grupos poderão usar uma
série de materiais à disposição para representar seus projetos e
prototipá-los. Eles estarão no centro à disposição. Terão meia hora
para a prototipação/criação.
Cada grupo deverá apresentar sua solução em 2/5 minutos para
outro grupo e os ouvintes deverão fazer perguntas sobre a solução
e dar sugestões. Tais perguntas não serão respondidas. Apenas
ouvidas e anotadas.

Lombada
Trazer presença

O mínimo passo
elegante
Start

Lombada: Em círculo, a atividade começa em sentido horário. Um
dá a partida dando um comando: Zoom (passa a vez para a pessoa
ao lado); Blumblum (pula uma pessoa); Hiiiiii (freio, muda de
direção, vai para a pessoa do lado oposto).
Os grupos se reagrupam, para definir um mínimo passo elegante
que podem fazer imediatamente para começar o projeto. Tem 5
minutos para isso.
Acabado o tempo, avisamos que tem 10 minutos para executar o
passo pensado. Ao final deverão apresentar a ação executada.

Fechamento
Celebrar com o
compartilhamento da
experiência

Em roda, trocar sobre a experiência do o desenvolvimento do
projeto, lombada ou 1 2 3 e o menor passo elegante.
Estimular as pessoas a falarem sobre (1) Como estão se sentindo.
(2) o que teve que fazer ou deixar de fazer para o jogo ser possível
e (3) o que aprendeu, qual o aprendizado que levará para a vida.
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades: cultivar
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DOMINGO – CELEBRAR
ATIVIDADE/OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Roda de apreciação

Em roda, os participantes são convidados a apreciar algo no outro.
Algo que o outro trouxe para o grupo ou que fez e contribuiu para
si. Essa apreciação deve ser individual, ser direcionada para uma
pessoa específica. Cada um pode apreciar quantas pessoas e
situações quiser: XXXXX EU APRECIO VOCÊ POR ...

Valorização do outro

No final pode-se estimular a apreciação do grupo como um todo, se
não surgir naturalmente.
Se não tivermos tempo, colocamos uma música para que o grupo
faça apreciações para as pessoas que encontrar ao longo da
música. Podendo em um momento só receber uma apreciação e
em outro apenas dar.
DIVER
Avaliação do encontro

No centro da Roda colocar um pote opaco aberto, com um saco
ziploc identificado com a pergunta a ser feita.
Próximo aos participantes colocar potes com sementes para eles
pegarem 5 por vez. Junto dos potes deixar um cartaz com as
pontuações. Explicar que faremos perguntas que eles deverão
responder cada pergunta colocando no pote no centro da roda de 1
a 5 sementes conforme a escala (explicamos a escala). Eles pegam
as 5 sementes, falamos as perguntas, eles vão ao centro e colocam
a quantidade correspondente a sua opinião no pote. Voltam para o
seu lugar e completam na mão 5 sementes novamente.
Se alguém preferir não votar deve sinalizar que completamos o
pote com outro tipo de semente, apenas 1 unidade. Explicamos que
é importante contar os não votos para que possamos usar o
resultado. Essa semente poderá ser deixada ao lado do pote
central para as seguintes.
Enquanto a próxima pergunta é lida, trocamos o saco ziploc no
centro para a próxima pergunta. E assim sucessivamente.

Conselho
Celebrar com
cumplicidade

Em roda, um minuto para cada um, falar o que está vivo em si, a
partir do coração e que quer trazer para a roda. Explicar que o
conselho vem de tribos indígenas e o processo: pegar o bastão,
falar da sua experiência individual e “Eu sou xxxxx, assim falei,
hey!” Todos que o ouviram falam “ho!” e coloca o bastão de novo
na roda.
Finalizar explicando o objetivo deste ciclo de atividades: celebrar.

Kumbalawe
Fechamento

Dança
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APÊNDICE D - Tabela de correlação entre as atividades colaborativas
planejadas e as executadas, para cada uma das 7 práticas da Pedagogia da
Cooperação.
A descrição das atividades executadas consta no Apêndice C (se forem atividades
planejadas) ou no capítulo 4 (se não forem atividades planejadas).

SETE PRÁTICAS

ATIVIDADES PLANEJADAS

ATIVIDADES EXECUTADAS

COM-TATO

Confecção de crachá
Termômetro (check-in)
Dominó Humano
Janela Aberta
Termômetro (check-in)
Foto marcante (dia anterior)
E aí? (dia anterior)
Canoa velha
Pedido Secreto
Pedido Revelado
World Café (agenda e elementos do
encontro)
Círculo dos Sonhos
Telefone sem fio de perguntas
In-Quieta-Ações – só perguntas
Máquina fotográfica
Travessia
Jogo de Sistemas
Som dos animais (formação de
grupos)
World café
Siga o líder
Projetos e Prototipação
Lombada
O menor passo elegante do grupo
Roda Ciranda
Lanche de abertura (final do 1º dia)
Roda de fechamento (todos os
passos)
Termômetro (check-out diário)
Perfil do Grupo
Dança das Vogais
Roda de Apreciação
Diver (avaliação do encontro)
Conselho
Dança Kumbalawe

Confecção de crachá
Termômetro (check-in)
Dominó Humano
Janela Aberta
Termômetro (check-in)
Foto marcante (dia anterior)
E aí? (dia anterior)
Dança da Amizade
Pedido em Grupo
--World Café (agenda e elementos do
encontro)
Círculo dos Sonhos
Telefone sem fio de perguntas
In-Quieta-Ações – só perguntas
Máquina fotográfica
João Confiança
Jogo de Sistemas
Som dos animais (formação de
grupos)
World café
Siga o líder
Projetos e Prototipação
--O menor passo elegante do grupo
Roda Ciranda
Lanche de abertura (final do 1º dia)
Roda de fechamento (todos os
passos)
Termômetro (check-out diário)
Perfil do Grupo
Dança das Vogais
--Diver (avaliação do encontro)
Conselho (próximo passo individual)
Dança Farinhada

COM-TATO (diário)

COM-TRATO

QUIETA-AÇÕES

ALIANÇAS &
PARCERIAS
SOLUÇÕES
COMUNS
PROJETOS DE
COOPERAÇÃO

CELEBRAR O
VENSER
(diária e a cada
passo)

CELEBRAR O
VENSER
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APÊNDICE E - Termo de consentimento e uso de imagem
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APÊNDICE F - Modelo do questionário
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APÊNDICE G - Tabulação de resultados
A avaliação continha duas partes. Ambas realizadas em grupo a partir leitura das
focalizadoras da afirmação/pergunta e posterior adição de feijões pelos participantes
em uma urna única. Cada feijão representava um ponto e para cada
afirmação/pergunta foi realizada a contagem dos feijões depositados (pontos totais).
As médias foram calculadas a partir da razão dos pontos totais e quantidade de
pessoas que participaram do processo (pessoas).
A primeira parte da avaliação teve o propósito de levantar o efeito final da abordagem
a partir de oito afirmações a serem classificadas numa escala Likert de cinco pontos:
(1 ponto) discordo totalmente, (2 pontos) discordo, (3 pontos) nem um nem outro, (4
pontos) concordo e (5 pontos) concordo totalmente. Os resultados são apresentados
na tabela 3.
Tabela 3: resultado dos requisitos relativos ao efeito final da pedagogia da cooperação.

O ENCONTRO CONTRIBUIU PARA ...

Pontos Totais

Pessoas

Média

... desenvolver e ampliar a nossa visão sobre o tema.

88

21

4,2

... nós termos mais clareza sobre o que precisa ser feito.

105

21

5,0

... gerar ideias diferentes das que já tínhamos pensado.

92

21

4,4

... perceber os recursos que já temos disponíveis.

90

21

4,3

... fortalecer as relações entre as pessoas.

101

21

4,8

... percebermos que temos mais força juntos que separados.

102

21

4,9

... construir ideia e projetos juntos que não faríamos sozinhos.

101

21

4,8

... nos estimular a dar continuidade nas ideias e projetos criados.

101

21

4,8

A segunda parte da avaliação teve o propósito de medir a manifestação da
colaboração no grupo a partir de 16 perguntas a serem classificadas numa escala
Likert de cinco pontos: (1 ponto) nunca, (2 pontos) poucas vezes, (3 pontos) algumas
vezes, (4 pontos) muitas vezes e (5 pontos) sempre.
Apenas quatro das questões elaboradas foram realizadas devido à necessidade de
otimizar o tempo para a sua realização. Os resultados são apresentados na tabela 4.
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Tabela 4: resultado dos requisitos relativos à manifestação da colaboração após aplicação da
pedagogia da cooperação.

COM QUE FREQUÊNCIA NESTE ENCONTRO ...

Pontos Totais

Pessoas

Média

As pessoas compartilharam suas ideias, pensamentos e
dúvidas.

NR

NR

NR

As pessoas se sentiram à vontade com o grupo.

NR

NR

NR

As pessoas acolheram e “cuidaram” umas das outras.

84

21

4,0

Emoções como tristeza, medo, e raiva apareceram e foram
compreendidas pelo grupo.

NR

NR

NR

O riso e a espontaneidade estiveram presentes.

NR

NR

NR

A sensação era de leveza e descontração.

NR

NR

NR

A atmosfera era de contentamento e tranquilidade.

NR

NR

NR

As pessoas se sentiram verdadeiramente parte do grupo.

83

21

4,0

As atividades foram realizadas de forma conjunta.

NR

NR

NR

Opiniões e ideias inicialmente opostas ajudaram a construir
novas opiniões/ideias.

96

21

4,6

Visões e atitudes divergentes geraram aprendizados.

NR

NR

NR

As necessidades individuais foram respeitadas e honradas.

NR

NR

NR

As pessoas colaboraram para que o encontro ocorresse da
melhor forma para o grupo.

NR

NR

NR

As pessoas se sentiram “donas” do encontro.

38

21

1,8

As pessoas se sentiram responsáveis pelo sucesso do
encontro.

NR

NR

NR

NR

NR

NR

As pessoas se sentiram motivadas a participar.
NR não realizado
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APÊNDICE H - Fotos da aplicação
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______________________
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