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RESUMO
Esta pesquisa investiga a utilização da Pedagogia da Cooperação como uma metodologia para
transformar a qualidade da comunicação entre membros de uma equipe corporativa. Para
tanto, a questão de pesquisa é: como a Pedagogia da Cooperação pode contribuir para a
comunicação de uma equipe recém-formada? A partir dela, objetiva-se produzir argumentos,
sustentados pelo ponto de vista comunicacional e cooperativo, sobre as mudanças dos hábitos
e as transformações que a Pedagogia da Cooperação é capaz de produzir, quando combinada
com o tema ―comunicação‖. Os materiais a serem analisados são os registros e reflexões
referentes ao período de aplicação da Pedagogia da Cooperação em uma equipe de
coordenadores do Senac Osasco, durante o qual houve sete encontros para aplicar a
metodologia. A metodologia utilizada Pedagogia da Cooperação. A fundamentação teórica
terá como base os autores: Fabio Brotto, Marshall Rosenberg, Luciano Lannes, Patrick
Lencioni e Humberto Mariotti.
Palavras-Chave: Cooperação. Comunicação. Pedagogia. Comunicação não-violenta.
Corporativo. Senac. Integração. Equipe.

ABSTRACT
This research investigates the use of Pedagogy of Cooperation as a methodology to transform
the quality of communication between members of a corporate team. For this, the research
question is: how can the Pedagogy of Cooperation contribute to the process of developing
quality of communication of a newly formed team? From this perspective, the objective is to
produce arguments, supported by the communicative and cooperative point of view, on the
changes of habits and transformations that the Pedagogy of Cooperation is capable of
producing when combined with the theme of communication. The materials to be analyzed
are the records and reflections regarding the period of application of the Pedagogy of
Cooperation in a team of coordinators of Senac Osasco, during which there were seven
meetings to apply the methodology. The methodology used for this was the Pedagogy of
Cooperation. The theoretical basis will be based on the authors: Fabio Brotto, Marshall
Rosenberg, Luciano Lannes, Patrick Lencioni and Humberto Mariotti.
Keywords: Cooperation. Communication.
Corporate. Senac. Integration. Team.
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1 INTRODUÇÃO

Este é um trabalho de conclusão de curso em Pedagogia da Cooperação e
Metodologias Colaborativas que se propõe a registrar e a refletir sobre o processo de
aplicação desta metodologia em uma equipe de coordenadores do SENAC (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial) da unidade de Osasco, visando amadurecer e compartilhar
aprendizados que possam ser úteis a futuras experiências relacionadas ao desenvolvimento da
qualidade da comunicação e da cooperação em ambientes corporativos.
A Pedagogia da Cooperação tem o objetivo de favorecer a criação de ambientes
colaborativos, por meio da utilização de diferentes metodologias, promovendo a Cultura de
Cooperação em empresas, escolas, governos, comunidades e ONGS (Organizações Não
Governamentais). No caso deste trabalho, o grupo que pesquisou a aplicação da Pedagogia da
Cooperação era formado por quatro estudantes, sendo que uma delas exercia um cargo de
liderança sobre a equipe que recebeu a aplicação, tendo como impulso de pesquisa a
curiosidade sobre os processos de humanização dentro de corporações.
Para iniciar este processo, o grupo de estudantes se reuniu presencialmente e online,
a fim de organizar os passos e planos que seriam colocados em prática, utilizando a Pedagogia
da Cooperação tanto no processo de aplicação com a equipe do Senac quanto no processo de
integração interna do próprio grupo de TCC. Após este período inicial de preparação, foram
propostos sete encontros com a equipe de coordenadores do Senac Osasco, durante os quais o
grupo de estudantes da Pedagogia da Cooperação investigou a aplicação desta metodologia,
tendo como foco específico a observação dos resultados do processo em relação à
transformação da qualidade da comunicação entre os membros da equipe. Esta investigação se
pautou na curiosidade sobre os cruzamentos entre a Pedagogia da Cooperação e o
desenvolvimento de habilidade de comunicação entre membros de uma equipe recémformada.
Cada encontro com a equipe do Senac durou em média três horas, totalizando vinte e
uma horas de aplicação, somadas aos encontros prévios e paralelos entre os próprios membros
do grupo de TCC e também com sua respectiva orientadora.
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Durante o processo de aplicação da metodologia, houve momentos de registro dos
roteiros utilizados para orientar cada encontro, registrando também as reflexões e
aprendizados que foram possíveis de observar durante o percurso.
Depois de cada encontro de aplicação, o grupo de estudantes se reuniu para refletir
sobre a experiência vivida, apreciar momentos especiais e amadurecer aprendizados que
seriam aproveitados para conduzir os encontros seguintes.
Em um segundo momento deste processo, após finalizados os encontros de
aplicação, o grupo de TCC enviou aos membros da equipe um questionário de avaliação do
processo e se reuniu para organizar os registros e redigir as informações que ainda estavam
mais subjetivas em relação à percepção da experiência, desenvolvendo argumentos que
dialogassem com autores relacionados à área. Para enriquecer este diálogo, foram utilizados
textos de autores como Fábio Brotto, Marshall Rosenberg, Luciano Lannes, Patrick Lencioni
e Humberto Mariotti.
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2 CONTEXTO DA PESQUISA

2.1 TEMA
Relações humanas no ambiente corporativo.

2.2 PROBLEMA
A equipe, objeto de estudo deste trabalho, era recém-formada e ainda estava
construindo suas respectivas relações de trabalho. Dentro do ambiente de convivência,
algumas pessoas expressaram à gerente da equipe uma série de impressões em relação à
própria equipe: falta de confiança no grupo, tomada de decisão centralizada demais na
liderança, falta de comunicação entre as pessoas da equipe e alta demanda de atividades.
Logo, este pareceu ser um terreno fértil à aplicação, sendo que as organizações, de
forma geral, não costumam criar ou incentivar encontros para promover a convivência entre
os funcionários. Falta espaço físico e planejamento para promover a convivência, além da
falta de valorização de práticas de convívio como apoio ao desenvolvimento do grupo e da
empresa.

2.3 PERGUNTA DA PESQUISA
Como a Pedagogia da Cooperação pode contribuir para a comunicação de uma
equipe recém-formada?

2.4 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral da pesquisa é investigar os possíveis benefícios e limitações da
aplicação da Pedagogia da Cooperação no processo de desenvolvimento das habilidades de
comunicação entre os membros de uma equipe recém-formada, com a intenção de amadurecer
os conhecimentos sobre atividades de humanização dentro de empresas.
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2.5 JUSTIFICATIVA
A relevância desta pesquisa está na investigação de novas formas de desenvolver
processos humanizados e cooperativos dentro de ambientes corporativos, cujas estruturas
geralmente criam relações de pouca confiança e muita competitividade, individualização e
dessensibilização, em nome da produtividade. Partindo do fato de que a Pedagogia da
Cooperação vem se mostrando uma metodologia eficiente na construção de relações
cooperativas nos mais diversos grupos, é relevante investigar quais são os possíveis
benefícios e limitações que esta ferramenta pode oferecer, quando em contato com um
ambiente tão carente de práticas humanizadas.

2.6 HIPÓTESE
A premissa desta pesquisa é de que uma equipe recém-formada precisa de recursos
para construir uma comunicação que favoreça a relação de confiança e convivência do grupo.
Entende-se recurso por metodologias e ferramentas que ofereçam caminhos e estratégias para
lidar com conflitos, obstáculos e imprevistos. Por isso, a hipótese desta pesquisa é a de que a
Pedagogia da Cooperação pode oferecer um apoio relevante na construção de uma equipe
recém-formada, mas especialmente no que diz respeito às relações de confiança,
influenciando e beneficiando o desenvolvimento das habilidades de comunicação interna
desta equipe.
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2.7 GRUPO DE FACILITAÇÃO – FACILITADORES
Figura 1 – Grupo de facilitação Marilia, Claudia, Pedro e Daniele (autores)

Fonte: Autores, 2018.

2.8 O CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
O grupo de participantes que fez parte dessa pesquisa, faz parte de uma equipe da
instituição Senac São Paulo, que possui mais de 60 unidades no estado, sendo uma delas, o
Senac Osasco, local da pesquisa.
Senac São Paulo
A trajetória do Senac São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
Administração é eloquente em sua importância para a construção e a disseminação
do conhecimento voltado ao mundo do trabalho no País. O ponto de partida
aconteceu em 10 de janeiro de 1946, quando os Decretos-lei nºs 8.621 e 8.622
autorizaram a Confederação Nacional do Comércio (CNC) a instalar e administrar
escolas de aprendizagem comercial em todo o território nacional. A partir daí, o
Senac inicia suas atividades, materializando o compromisso educacional do
empresariado de comércio de bens, serviços e turismo.
A qualidade e o pioneirismo marcam a história da instituição e são amplamente
reconhecidos. O portfólio de produtos e serviços educacionais acompanha o ritmo
acelerado das tendências da sociedade e é distribuído por meio de uma estrutura
composta, atualmente, pelo Centro Universitário Senac – Campus Águas de São
Pedro, Campus Campos do Jordão e Campus Santo Amaro, na zona sul da capital –
e outras 57 unidades distribuídas pela Grande São Paulo e interior do Estado.
Os espaços são equipados com o que há de mais moderno, compondo ambientes em
que os alunos vivenciam, diariamente, padrões avançados da prática profissional.
Um bom exemplo é a atuação dos hotéis-escola – Grande Hotel Campos do Jordão e
Grande Hotel São Pedro –, que integram harmonicamente suas atividades comerciais
ao exercício pedagógico.
Braço importante de todo esse trabalho é a Editora Senac São Paulo, com
premiações destacadas e milhões de exemplares vendidos em diversas áreas
profissionais e de interesse geral.
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Missão
"Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo."
Visão
"Ser a instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação
profissional, reconhecida pelas empresas."

Valores
Transparência - Inclusão Social - Excelência - Inovação - Atitude Empreendedora Educação para Autonomia - Desenvolvimento Sustentável.

2.8.1 Senac Osasco
Esta unidade do Senac São Paulo foi inaugurada em 1990.
Atualmente, conta com uma equipe de 152 funcionários. Atua nas modalidades de
pós-graduação presencial, cursos técnicos, livres e de aprendizagem; é polo EAD (Educação a
Distância) de cursos de pós-graduação e graduação, além de atender, com soluções
educacionais customizadas, empresas privadas, ONGs e poder público.
As áreas em que essa unidade atua são administração e negócios, bem-estar, design de
interiores, desenvolvimento social, gastronomia e nutrição, lazer e eventos, moda, saúde
hospitalar, tecnologia da informação, turismo e hotelaria.
Além de salas de aula convencionais em sua infraestrutura, ainda conta com um
auditório, biblioteca, laboratórios de bem-estar, saúde hospitalar, beleza, informática, design
de interiores e uma cozinha pedagógica.
Em toda sua programação, procura oferecer educação profissional de qualidade, tendo
como norte sua proposta pedagógica que estimula as metodologias ativas, projetos reais,
cultura empreendedora e cidadania.
São oferecidas bolsas de estudo em toda sua programação livre e técnica, favorecendo
que o espaço da escola seja múltiplo e diverso.
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A unidade atende a população de Osasco, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba,
Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de
Parnaíba.

Figura 2 - Senac Unidade Osasco

Fonte: Site TV Osasco, 2018.1

2.8.2 Os Participantes
O grupo é composto por 18 pessoas, dez homens e oito mulheres, de idades entre 20
a 55 anos, com grande concentração entre 25 a 35 anos, com formação acadêmica e
experiência profissional diversificada.
Cinco deles eram coordenadores de área; nove eram ―apoios‖, ou seja, que dão
auxílio aos coordenadores; um era supervisor educacional; um era estoquista; um era
representante da comunicação e um era ―apoio‖ de materiais e serviços.

1

TV OSASCO. Senac Osasco e SDTI recebem inscritos nos cursos de qualificação profissional. 10 dez. 2018.
Disponível
em:
<www.tvosasco.com.br/senac-osasco-e-sdti-recebem-inscritos-nos-cursos-de-qualificacaoprofissional/>. Acesso em: 15 nov. 2018.
2

A divisão das palavras é um recurso utilizado Fábio Brotto com o objetivo de chamar atenção para uma
resignifica-ação de sentido/significado da acomoda-ação gerada pela repete-ação sem a plena atenção dada à
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Todos trabalhavam em uma mesma sala, com exceção daquele que era apoio de
materiais e serviços, e que, a princípio, participaria dos encontros para auxiliar os facilitadores
(Claudia, Daniele, Marilia e Pedro), mas se sentiu convidado a participar das aplicações.

Figura 3 - Foto do grupo de participantes da pesquisa e grupo de aplicação

Fonte: Autores, 2018.

2.8.3 O Cenário - Diferenciar as Pessoas e o Cenário ou Contexto
O grupo faz parte do Setor Técnico, responsável por: acompanhar as ações
educacionais, dar assessoria ao gerente da unidade, fazer relacionamento político na área de
atuação da unidade, planejar e operacionalizar a oferta de cursos, realizar o acompanhamento
educacional dos alunos junto com o corpo docente, gestão de pessoas, operacionalizar cursos
em contratos corporativos de turmas fechadas para empresas, órgãos públicos e ONGs.
Pode-se dizer que o trabalho realizado nesse setor é o que gera demanda de trabalho
para todos os outros setores da unidade.
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Esse setor é o que mais se relaciona com os diversos públicos, equipes internas,
alunos, fornecedores, parceiros, comunidade.
Devido a uma mudança gerencial em 2016, que tem demandado mudança no perfil
de atuação e de cultura organizacional, esse setor passou por alterações na equipe, finalizadas
em janeiro de 2018.
A equipe foi reconstruída com alguns profissionais novos na unidade, outros novos
na função, outros novos na Instituição, e todos esses fazendo composição com a equipe mais
antiga. Portanto, havia necessidade de integração em um cenário complexo, devido ao alto
volume de trabalho e os desafios de conduzir equipes em um momento de transição da
unidade.
Desta forma, essa equipe foi escolhida para ser o objeto de estudo deste trabalho,
devido a essa recente formação enquanto equipe, bem como, por sua capacidade de
multiplicar a pedagogia da cooperação para diversos públicos na unidade.
Em uma pesquisa sobre a organização de trabalho nesse setor, realizada no início de
2018, revelaram-se necessidades relacionadas ao cuidado com o outro, feedback, necessidade
de mais momentos de encontro e conversa, mais relacionamento interpessoal, cuidado na
comunicação, mais horizontalidade na tomada de decisões, entre outros.
Um grande desafio que já se apresentou num primeiro momento foi o fato de uma
integrante do grupo de facilitadores ser a gestora desta equipe. Havia um receio, por parte do
grupo de facilitadores, de que o grupo de participantes não se comportasse de forma
transparente, não se entregasse ao processo e pudesse entender que a participação nas
aplicações fosse uma obrigação e não um convite, desafio este que foi solucionado logo no
início.
Para apresentar a proposta do trabalho e fazer o convite à realização da pesquisa,
organizou-se uma reunião prévia com alguns dos futuros participantes (coordenadores de
área), na qual, muitas perguntas, angústias, dúvidas foram colocadas. Inclusive, um pedido foi
feito para que o grupo de participantes não fosse apenas uma ―cobaia‖, mas que pudesse ter
benefícios e aprendizados durante a aplicação da Pedagogia da Cooperação.
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Um dos receios manifestados pelo grupo foi em relação a questões conflituosas que
pudessem surgir entre liderança e liderados. A resposta dada foi que, tratando-se de um
trabalho de grupo, certamente todos aprenderiam, inclusive uns com os outros. E que as
situações que surgissem, seriam frutos do próprio grupo e que poderiam ser tratadas por ele.
O grupo de coordenadores decidiu que aceitaria participar deste trabalho de
conclusão de curso.
Em seguida, os demais integrantes da equipe foram convidados para a mesma
conversa. Diferente da reunião com os coordenadores, o convite foi recebido com muito
entusiasmo e sem nenhum questionamento sobre o trabalho proposto.
Um cuidado foi o de deixar claro que a participação não era obrigatória.
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3 DESENVOLVIMENTO (REVISÃO TEÓRICA)

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1.1 A Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas
O Projeto Cooperação existe há 20 anos e tem como fundador Fábio Brotto, que
também é co-criador da Pedagogia da Cooperação, um conjunto de conhecimentos e práticas
que disseminam a Cultura da Cooperação, que cuida dos ambientes para que eles se tornem
mais democráticos em escolas, empresas, organizações do terceiro setor e governamentais,
comunidades, famílias e ambientes em geral.
É importante destacar que o propósito essencial da Pedagogia da Cooperação é
proporcionar que o indivíduo, grupo ou comunidade possam ―VenSer2‖ juntos, ou seja, a
metodologia cria ambientes seguros que favoreçam o surgimento de manifestações autênticas
dos membros do grupo, portanto, que permitam às pessoas serem quem elas realmente são.
Assim, os ambientes se tornam mais humanos, propícios ao surgimento das vulnerabilidades e
da conexão humana.
A Ensinagem Compartilhada é uma abordagem importante que acompanha a
Pedagogia da Cooperação. Esta abordagem fomenta a troca de papéis entre os membros do
grupo. Isso significa que em um momento uma pessoa ensina e em outro ela aprende, ou seja,
as pessoas são consideradas ―mestre-aprendiz‖. Essa troca de papéis permite que as pessoas se
enxerguem em um papel flexível, o qual as desobriga de estar no papel de "sabe tudo", o que
é de extrema importância quando se quer trabalhar a cooperação no grupo.
Os quatro princípios que norteiam a Pedagogia da Cooperação são: a co-existência, a
com-vivência, a cooperação e a comum-unidade.
O primeiro princípio - a ―co-existência‖ - tem como principal objetivo entender a
interligação entre tudo e todos, ou seja, o que afeta um, afeta a todos, e se o outro não está
bem, isto direta ou indiretamente afeta o sistema.
2

A divisão das palavras é um recurso utilizado Fábio Brotto com o objetivo de chamar atenção para uma
resignifica-ação de sentido/significado da acomoda-ação gerada pela repete-ação sem a plena atenção dada à
palavra-ação. Durante o texto, essa provoca-ação será recorrente.
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A interligação nos faz refletir sobre a corresponsabilidade, quando o barco está
furado, o problema é de todos (do coletivo), como mostra a figura a seguir.

Figura 4 - Ilustração interdependência

Fonte: Blog Senhorita Sy3

Sobre o segundo princípio – ―com-vivência‖ -, é necessário que o outro seja
reconhecido, pois, sem isso, não teremos estímulos para boa convivência. Cada ser humano é
único e traz consigo características que os diferenciam uns dos outros. Essas diferenças
aparecem na convivência e são oportunidades de crescimento e desenvolvimento mútuo. É
através do convívio que temos a possibilidade de observar o outro e à nós mesmos. A
maturidade emocional, necessária ao diálogo e ao convívio coletivo, demandam
desenvolvimento de cada membro do grupo. Essas reflexões são potencializadas através das
práticas circulares e do autoconhecimento.
Sobre o terceiro princípio, a ―cooperação‖, é pressuposto o relacionamento humano,
o qual pode ser comparado com o cuidar de uma planta. É necessário que a cooperação seja
cuidada diariamente. Isso quer dizer, para que um grupo entre numa espiral de evolução, é
fundamental que as pessoas aprendam a lidar com suas ―sombras‖, suas vulnerabilidades; que
se sintam livres para expor suas ideias e maduras para a prática de diálogos saudáveis. Para
que a cooperação aconteça de fato, é importante destacar que o grupo deve ser capaz de
3

SENHORITA SYH
[Blog].
O
furo
do barco. 10
fev.
2012. Disponível
<http://senhoritasyh.blogspot.com/2012/02/o-furo-do-barco.html>. Acesso em: 15 nov. 2018.

em:
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dialogar sobre seus conflitos, trabalhando-os, para que a convivência se torne pacífica e
harmoniosa. Para isso é necessário empenho e esforço coletivo, processo este que fomenta a
inteligência coletiva do grupo. A confiança e o respeito são as bases para a cooperação e
devem ser trabalhados continuamente até que a Cultura da Cooperação se torne hábito.
Sobre o quarto princípio – ―com-unidade‖ -, o senso comum nos diz que muitas
cabeças pensam melhor que uma. Entretanto, o ser humano apresenta dificuldades no
convívio em grupo. Talvez isso se explique por conta da nossa imaturidade emocional, já que
a convivência é uma arte que envolve um exercício contínuo de humildade, consciência, autoobservação, flexibilidade e adaptação. É um trabalho que envolve autoconhecimento e nem
todos estão dispostos ou conscientes dessa necessidade.
Morton Deutsch, na década de 60, abordou as diferentes experiências vividas em
situações de competição e cooperação, demonstrando experimentalmente os efeitos de uma e
de outra nos processos grupais e na dinâmica pessoal.

Quadro 1 - Situação Cooperativa e Situação Competitiva

Situação Cooperativa

Situação Competitiva

Percebem que o atingir de seus objetivos é, em

Percebem que o atingir de seus objetivos é

parte, consequência da ação dos outros.

incompatível com a obtenção dos objetivos dos
demais.

São mais sensíveis às solicitações dos outros.

São menos sensíveis às solicitações dos outros.

Ajudam-se mutuamente com frequência.

Ajudam-se mutuamente com menor frequência.

Há maior homogeneidade na quantidade de

Há menor homogeneidade na quantidade de

contribuições e participações.

contribuições e participações.

A produtividade em termos qualitativos é

A produtividade em termos qualitativos é

melhor.

menor.

A especialização de atividades é maior.

A especialização de atividades é menor.
Fonte: BROTTO, 2018.
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Segundo Margaret Wheatley e Myron Kellner-Rogers (1998), existem três perguntas
que podem ajudar o grupo a entender o sentido de ―comum-unidade‖. São elas:

a)

O que nos reuniu?

b)

O que esperamos produzir juntos?

c)

O que acreditamos ser possível coletivamente que não é possível

isoladamente?

A Pedagogia da Cooperação utiliza processos colaborativos para fomentar a
cooperação entre os membros dos grupos. Tratam-se de metodologias já bastante utilizadas,
que apoiam os processos de desenvolvimento de grupo e possuem grande potencial de
transformação humana.

3.1.1.1 Jogos Cooperativos

Segundo Fábio Brotto (2016), jogos cooperativos são aqueles que estimulam por
meio de dinâmicas simples e lúdicas o despertar da consciência colaborativa e criam
condições para que a cooperação emerja em um grupo. Esses tipos de jogos estimulam as
relações ―ganha-ganha‖, uma vez que as pessoas jogam com as outras e não contra, e podem
ser vivenciados em escolas, em ambientes corporativos e famílias.

3.1.1.2 Danças Circulares

Segundo Renata Ramos (2017), as danças circulares são realizadas em grupo, muitas
vezes de mãos dadas; podem ser feitas em círculos, outras vezes em linha; são conhecidas
popularmente como danças de roda ou tradicionais; também podem ser feitas com músicas
contemporâneas. Essas danças estão presentes em momentos especiais dos grupos, como
nascimentos, colheitas e troca das estações. Os povos e grupos as utilizam como forma de
celebração da vida.
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3.1.1.3 Comunicação Não-Violenta

Segundo Marshall Rosenberg (2006), psicólogo americano que sistematizou a CNV,
a Comunicação Não-Violenta é um processo de comunicação ou "linguagem da compaixão",
seus conceitos e práticas ajudam no desenvolvimento de habilidades que fornecem a
capacidade de continuarmos humanos, através da empatia e escuta ativa, mesmo em
condições adversas ou em conflitos.

3.1.1.4 World Café

O World Café é um processo participativo e interativo aparentemente simples que
tem uma fenomenal capacidade de trabalhar a diversidade e complexidade no grupo,
fazendo emergir a inteligência coletiva. Trata-se de um processo de diálogo em
grupos, que pode levar de algumas horas a alguns dias, nos quais participantes se
dividem em diversas mesas, e conversam em torno de um tema central. O processo é
organizado de forma que as pessoas circulem entre os diversos grupos e conversas,
conectando e polinizando as ideias, tornando visível a inteligência e a sabedoria do
coletivo. Ao final do processo (ou ao longo do mesmo, caso seja necessário) faz-se
uma colheita das percepções e aprendizados coletivos. A enorme interação entre os
participantes e os relacionamentos complexos e não lineares podem trazer
impressionantes resultados sistêmicos e emergentes. (BROMW, 2005)

3.1.1.5 Processos Circulares

Segundo Kay Pranis (2010), o processo circular é um contar histórias, assim as
pessoas se aproximam umas das outras a partir das partilhas de histórias significativas para
elas. A filosofia dos círculos reconhece que todos precisam ajudar e que, ajudando os outros,
estamos ajudando a nós mesmos. No círculo, todos são respeitados, todos têm igual
oportunidade de falar sem serem interrompidos e todos são igualmente importantes.

3.1.1.6 Oasis

O Jogo Oasis é uma ferramenta de apoio à mobilização cidadã para a realização de
sonhos coletivos. Composto por jogadores e comunidade, o jogo considera uma definição
ampla de comunidade que envolve diversos atores, como moradores, ONGs, governo local,
lideranças e empresas. Concebido para ser de uso livre e praticado de forma totalmente
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cooperativa, para que todos, juntos, realizem algo em comum, o Oasis propõe regras que
permitem a vitória de todos, sem exceção (OLIVEROS, 2018).

3.1.1.7 MusiCooperação
Segundo Rodolfo Martins, a ―Musicooperação é um processo que se utiliza da
linguagem da música para criar ambientes cooperativos e pretende servir como instrumento
na composição de um mundo de paz, felicidade e sustentável para todos‖ (MARTINS, 2016).

3.1.1.8 Outras Metodologias

Outras metodologias que também fazem parte da Pedagogia da Cooperação são:
Dragon Dreaming e Investigação Apreciativa.

3.2 PROCEDIMENTOS
A Pedagogia da Cooperação apresenta alguns procedimentos que apoiam sua
aplicação. São ideias de como fazer o que é proposto por ela e ajudam no alcance de seus
objetivos de convivência e cuidado com o coletivo.

Quadro 2 - Procedimentos da Pedagogia da Cooperação
Procedimentos

Descrição

Círculo e o centro

O círculo representa a igualdade entre os membros do grupo. Neste
formato a hierarquia desaparece automaticamente.
O Centro representa o que une o grupo e pode ser co-criado pelo grupo
com elementos que o representem.

Ensinagem Cooperativa

Criar espaços de trocas e experiências, onde todos possam ensinar e
aprender, estimular o fechamento das atividades com insights e
descobertas para que as percepções geradas pela atividade se tornem
conscientes e sejam compartilhadas contribuindo para a transformação
pessoal e coletiva.
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Do + simples para o +

Oferecer dinâmicas e atividades que sejam mais simples e, aos poucos,

complexo

acrescentar elementos. Isso fortalece a autoestima e autonomia do grupo.

Ser Mestre-e-aprendiz

Criar ambientes em que as pessoas possam trocar de papéis: em um
momento ser mestre, em outro aprendiz. Este é um exercício de humildade
que humaniza as relações. Estimular o grupo a aprender com os próprios
erros: assim a aprendizado se torna contínuo e prazeroso.

Começar e terminar juntos

Iniciar e terminar o percurso juntos fortalece o espírito de união do grupo.
Fonte: Fonte: BROTTO, 2018.

3.3 PRÁTICAS
A confiança é uma das bases para a cooperação. Porém, a construção da confiança
não é conquistada facilmente, pois requer trocas, dedicação de tempo para conexão e cuidado
com o outro. É como o cuidar de uma planta, é um cuidado diário e permanente. As sete
práticas descritas a seguir foram planejadas com o intuito de fomentar as conexões necessárias
para o fortalecimento da cooperação na equipe.

Quadro 3 - Práticas da Pedagogia da Cooperação
Prática

Objetivo

Tipo de atividade

Perguntas norteadoras

1a. Fazer

Promover o contato,

Simples e de curta duração

Como estou me sentindo

COM-TATO

aproximação e

(Saber

integração.

chegando aqui?
Metodologias

O que me motiva a estar aqui?

colaborativas indicadas:

O que me traz aqui hoje?

Pergunta inspiradora:

Jogos Cooperativos,

O que queremos fazer/descobrir

Quem somos nós quando

Danças circulares e

juntos?

nos reunimos?

diálogo.

2a.

Estabelecer acordos entre

Inclusiva e descontraída

O que é importante que aconteça

Estabelecer

os membros do grupo

que estimula o

aqui para que eu me sinta bem?

COM-

para o bem-estar pessoal

compartilhar.

O que o espaço precisa oferecer

TRATO

e coletivo.

conectar)

para que minha participação

(Saber

Metodologias

seja agradável?

cuidar)

colaborativas indicadas:

Quais os cuidados que precisamos
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Diálogo, Aprendizagem

ter para conviver bem aqui

cooperativa e investigação

durante o tempo que estivermos

apreciativa.

reunidos?

3a.

Compartilhar perguntas,

Metodologias

Quais são os meus incômodos

Compartilhar

dúvidas e incertezas

colaborativas indicadas:

relacionados a comunicação desse

IN-

sobre o tema / foco do

Diálogo, Aprendizagem

grupo?

QUIETA-

encontro.

cooperativa e jogos

AÇÕES

cooperativos.

(Saber

Pergunta inspiradora:

compartilhar

O que queremos

)

descobrir juntos?

4a.

Exercitar habilidades de

Desafiadora, intensa e

Fortalecer

com-vivência para

impossível de realizar

ALIANÇAS

restaurar e/ou fortalecer

individualmente.

&

as relações de parceria e

PARCERIA

cooperação do grupo.

S (Saber
confiar)

O que me faz confiar no outro?

Investigação apreciativa
para fortalecimento dos

Pergunta inspiradora:

vínculos.

O que nos fortalece e nos
torna como-um?!
5a. Reunir

Coletar ideias, sugestões

Metodologias

A partir das inquietações do

SOLUÇÕES

e dicas.

colaborativas indicadas:

grupo. O que podemos construir

World café e Dragon

juntos? Cocriar?

COMO-UNS
(Saber

Pergunta inspiradora:

Cocriar)

O que sabemos juntos

Dreaming.

que não sabemos
sozinhos?
6a. Realizar

Transferir para o dia a

Metodologias

Como transformar as soluções em

projetos de

dia as soluções comuns

colaborativas indicadas:

projetos? Quais são os passos?

COOPERAÇ

encontradas.

Open Space, Dragon

Qual o próximo passo?

ÃO (Saber
cultivar)

Dreaming, Canvas e
Pergunta inspiradora:
Como realizar as
soluções encontradas?

Diálogo.
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7a. Celebrar

Reconhecer a cada passo

Metodologias

Quais são os desafios que

o VENSER

da caminhada as

colaborativas indicadas:

podemos enfrentar pela frente?

(Saber

aprendizagens. Celebrar

Práticas meditativas,

O que aprendemos juntos?

celebrar)

o VenSer para SerVir

Investigação Apreciativa,

melhor o mundo.

Aprendizagem
cooperativa, Jogos
cooperativos, Danças
circulares. Usar a matriz
DIVER!

Fonte: BROTTO, 2018. A coluna "Perguntas norteadoras" foi elaborada pelos autores.

3.4 AS QUATRO PEQUENAS VIRTUDES
Desapego, Integridade, Plena atenção e Abertura para compartilhar são as quatro
virtudes que devem ser trabalhadas por cada membro do grupo para que a cooperação ganhe
força. Então, podemos entender que é necessária uma auto-observação seguida por uma
autoanálise e um ―adaptar-se‖ - ou seja, uma atitude de repensar valores e comportamentos.
Este processo tem início no ―eu‖, para depois passar para o relacionamento com o ―outro‖ e,
depois, expandir para o grupo.

a)

Desapego: desapegar do que não é mais necessário, das coisas tangíveis e

intangíveis.

Esse é um convite para deixar a bagagem mais leve e facilitar a

caminhada. O desapego pode ser trabalhado em vários aspectos: desapegar-se de
roupas, pessoas que não agregam valor, passado ou ideias. Essa é uma prática
desafiadora e libertadora e quem a experimenta, encontra de certa forma uma
libertação;
b)

Integridade: desenvolver integridade é se observar e trabalhar comportamentos

éticos, construir-se como uma pessoa de honra, isso significa fazer o que é certo
mesmo quando ninguém está observando, tomar decisões que beneficiem o coletivo;
c)

Plena Atenção: não percebemos que não percebemos. Por isso esse é um

exercício intenso! Exercitar a atenção plena é um convite para estar presente e tratase de uma prática desafiadora que requer consciência e desenvolvimento de sensores
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que vão além dos cinco sentidos;
d)

Abertura para compartilhar: sem troca, não existe co-criação e nem

cooperação. É necessário que as pessoas individualmente estejam dispostas e abertas
às trocas, para que de fato a colaboração aconteça.

3.5 TERMINAMOS JUNTOS
Com o objetivo de fortalecer a relação do grupo, manter viva a chama da Cooperação
e o sentido de ―com-unidade‖, o grupo deve começar e terminar junto, como um time.
A Pedagogia da Cooperação recupera uma antiga forma de se relacionar, onde são
valorizadas as relações horizontais, aquelas cujas pessoas são livres para expressar suas ideias
e que a confiança tem espaço garantido. Essa forma inspira o cultivo de relações pacíficas e
colaborativas com o intuito de estabelecer a sustentabilidade em todos os níveis da ―comumunidade‖: econômica, ambiental, social e pessoal.

3.6 OS 5 DESAFIOS DAS EQUIPES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E COMUNICAÇÃO
De acordo com Brotto (2015, p. 4), o primeiro princípio da Pedagogia da Cooperação
ressalta a coexistência e todos ―inter-somos‖ na ―co-existência‖ cotidiana, mas nem sempre se
tem consciência dessa interdependência.
Considerando o contexto das organizações, no qual, agilidade, competências técnicas
e resultados são quesitos bastante valorizados, é necessário considerar que, para conquistá-los,
investir-se em atividades que trabalham a qualidade das relações humanas é essencial, pois
esse aspecto tem impacto direto na dinâmica dos grupos e na maneira como alcançam os
resultados.
Patrick Lencioni (2015) em Os 5 Desafios das Equipes, oferece instruções claras e
diretas para superar obstáculos que minam o trabalho em grupo, como a falta de confiança, o
medo de conflitos, a falta de comprometimento, evitar responsabilizar os outros e a falta de
atenção aos resultados, conforme ilustração abaixo.
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Figura 5 - Pirâmide do Modelo das 5 Disfunções de Time

Fonte: Love Mondays, 2017.4

Ao aplicar as práticas da Pedagogia da Cooperação com o grupo de pesquisa, foi
possível perceber que existia a necessidade de fortalecimento das relações de convivência e
que a confiança entre eles ainda estava em construção.

No contexto da construção de uma equipe, confiança é a certeza, entre seus
membros, de que todos têm boas intenções e de que não há motivos para ficar na
defensiva ou ter reservas em relação ao grupo. Essencialmente, os colegas de equipe
devem se sentir à vontade para se permitirem ser vulneráveis na frente dos outros
(LENCIONI, 2015, p. 179).

Contudo, durante a pesquisa, tanto a instituição Senac como a gerência da unidade
demonstraram acreditar na necessidade de um grupo coeso para a entrega de resultados, e
estimularam durante a pesquisa essa construção, incluindo-se nelas, independente da posição
hierárquica ocupada.
Brotto (2015, p. 8) aponta que o ser humano foi educado para não se mostrar aberto e
autêntico ao outro, que revelar ―fraquezas‖ pode permitir ser atacado e derrotado pelos
―temíveis adversários‖, porém a confiança está diretamente ligada a se permitir ser vulnerável
e mostrar-se desta maneira sem medo.
4

TECO, Gabrielle. Como aumentar a produtividade da minha equipe? LOVE MONDAYS, 15 fev. 2017.
Disponível em: <https://www.lovemondays.com.br/blog-canal-do-rh/como-aumentar-produtividade-da-minhaequipe/>. Acesso em: 15 nov. 2018.
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A esse respeito, Lencioni declara:
A coisa mais importante que um líder deve fazer para estimular a construção da
confiança é ser o primeiro a demonstrar vulnerabilidade. Isso exige que ele se
arrisque a perder prestígio diante da equipe, de maneira que seus subordinados
assumam o mesmo risco. Além disso, os chefes devem criar um ambiente em que
vulnerabilidade não seja punida. (LENCIONI, 2015, p. 184).

Considerando as afirmações de Lencioni (2015, p. 181), infelizmente a confiança
baseada na vulnerabilidade não pode ser alcançada da noite para o dia. Ela requer
experiências compartilhadas com o passar do tempo, várias situações que envolvam
finalização de tarefas e credibilidade, além de profundo conhecimento dos atributos de cada
membro da equipe.
Com base nesta afirmação, durante as aplicações das práticas de cooperação, foram
propostos exercícios de histórias pessoais e experimentos em equipe.
O respeito à individualidade e às necessidades de um grupo estão diretamente ligados
à Cooperação, contudo a convivência entre os diferentes precisa ser inclusiva, de acordo com
Brotto.

Sabe-se que muito tem sido transformado para facilitar a convivência entre os
diferentes. Contudo, o destaque que se propõe aqui é para a inclusão, não apenas das
pessoas com ―deficiências‖, mas em um contexto mais amplo, propõe-se a inclusão
das pessoas com ideias, sentimentos, visões, sensações, atitudes, comportamentos,
valores e relações... diferentes daquelas que se pressupõe ser a melhor ou a mais
correta. (BROTTO, 2016, p. 5)

Contudo, ao entender o cenário da instituição e do grupo de pesquisa, percebe-se que
há uma necessidade de promover a convivência no ambiente de trabalho, mas que está
aculturada a busca por padrões comuns. Além disso, percebe-se que ainda é preciso aprender
mais sobre como lidar com as diferenças e com os conflitos.
O Pedagogo da Cooperação tem o desafio de facilitar ou reinventar ações que não só
fortaleçam o convívio entre as pessoas, mas que também estimulem ou ensinem que a
diversidade e a divergência de opiniões, crenças ou experiências, são necessárias para o
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crescimento das pessoas e dos grupos, inclusive, sobre esta questão Lencioni provoca a
seguinte reflexão:
É irônico que tantas pessoas evitem conflitos em nome da eficiência, pois o conflito
saudável é, na verdade, uma maneira de poupar tempo. Aqueles que evitam conflito
acabam condenados a revisitar os mesmos problemas inúmeras vezes, sem encontrar
a solução. (LENCIONI, 2015, p. 186)

Durante as primeiras aplicações, o grupo de pesquisa conflitou sobre compartilhar
sentimentos no ambiente corporativo, onde parte do grupo defendia a ideia de que em uma
empresa não há utilidade nenhuma nesta partilha e a outra parte do grupo defendia que pelo
fato de ter tantas pessoas com essa mentalidade as relações eram frias e por consequência
individualistas.
Observar a dinâmica do grupo de participante durante esse conflito evidenciou que
independente de qual opinião as pessoas tinham sobre o tema, os comportamentos eram
diversos como: alteração no tom de voz, postura do corpo rígida, expressões faciais de
indiferença e expressões de impaciência, e que apesar do conflito ser do grupo alguns
participantes ficaram em silêncio e se conectaram com outro tema (celulares ou conversas
paralelas).
Lencioni (2015, p. 189) afirma que no contexto de uma equipe, o comprometimento
é resultante de duas coisas: clareza e adesão, em contrapartida, Brotto (2016, p. 10) ao
discorrer sobre a cooperação em Comum-Unidade alega que os indivíduos e sistemas surgem
de duas forças aparentemente conflitantes: 1ª) A necessidade absoluta de liberdade individual.
2ª) A inequívoca necessidade de relacionamentos.
Por este motivo abrir espaço para o conflito é necessário para fortalecer as relações,
por mais desafiador que pareça.
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3.7 EQUIPES E COOPERAÇÃO - O ELO ESSENCIAL
Esta pesquisa tem o objetivo de olhar para uma equipe recém-formada, com todos os
desafios que essa condição traz, e observar como a Pedagogia da Cooperação pode contribuir
para a comunicação dessa equipe.
Dessa forma, Lannes, em seu estudo sobre construção de equipes e as contribuições
que a cooperação pode trazer a elas, se refere a seguinte frase de Raul Seixas (1974): ―...um
sonho que se sonha só...É só um sonho que se sonha só...Mas sonho que se sonha junto é
realidade..." (apud LANNES, 2012, p. 26)
Lannes (2012, p. 22), diz que fomos condicionados a ser avaliados pelos saberes
individuais, e nunca pela nossa habilidade em trocar informações e aprender juntos. Ao
ingressarmos no mercado de trabalho, uma nova cobrança: precisamos trabalhar em equipe.
A partir dessa cultura baseada no individualismo em que fomos educados, torna-se
um desafio e tanto para as organizações construir equipes em que as pessoas consigam
trabalhar bem coletivamente.
Existem diversas definições sobre equipe. Para Lannes (2012, p.95), é um conjunto
de pessoas com elevada maturidade pessoal, inteligência social e cultural, que trabalham de
forma cooperativa e interdependente, compartilhando uma missão para atingir objetivos
definidos.
Para o autor, cooperação e competição constituem aspectos de um mesmo fenômeno
relacional, a depender do contexto e do valor adaptativo de cada tipo de ação. Assim, ambos
os comportamentos buscam a consecução de objetivos individuais que vão sendo constituídos
em contextos grupais, que ora favorecem a cooperação, ora a competição.
E nessa reflexão sobre cooperação e competição, foi interessante para a pesquisa
compreender o que Morton, um dos autores pesquisados por Lannes, avalia em um
experimento conduzido em 1984, com grupos de alunos de um curso de introdução à
psicologia no MIT (Massachussetts Institute of Techonology), onde ele verifica, nos grupos
avaliados cooperativamente, as seguintes características:
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1. Comunicação mais efetiva. Mais ideias foram verbalizadas e os membros foram
mais atenciosos uns com os outros e mais abertos e influenciados pelas ideias dos
outros. Eles tiveram menos dificuldade em se comunicar e em entender os outros.
2. Mais simpatia, solidariedade e menos obstrução foram expressadas na discussão.
Os membros também ficaram mais satisfeitos com o grupo e com suas soluções e
mais favoravelmente impressionados pela contribuição dos outros membros do
grupo. Adicionalmente, os membros avaliaram a si mesmos com notas mais altas na
ânsia de ganhar o respeito de seus colegas e em obrigação para com os outros
membros.
3. Maior coordenação de esforços, maior divisão de trabalho, maior orientação para
realização da tarefa, mais ordem na discussão e maior produtividade.
4. Maior sentimento de concordância e similaridade de ideias e maior confiança dos
membros em suas próprias ideias e no valor que os outros membros davam a essas
ideias. (MORTON, 1984 apud LANNES, 2012, p. 161).

Com base nessas características, é possível observar que grupos cooperativos
possuem uma comunicação mais adequada, maior confiança entre os membros e apreciam o
trabalho dos colegas.
Ao final de seu estudo prático sobre a natureza dos grupos cooperativos e
competitivos, Morton faz os seguintes comentários:

A intercomunicação de ideias, a coordenação de esforços, a amizade e orgulho por
pertencer ao grupo que são fundamentais para a harmonia e a eficácia do grupo
parecem desaparecer, quando seus membros se veem na situação de competir para a
obtenção de objetivos mutuamente exclusivos. Ademais, há alguma indicação de
que competição produz maior insegurança pessoal (expectativas de hostilidade por
parte de outros) do que cooperação. (MORTON, 1984 apud LANNES, 2012, p.
174).

Lannes afirma que em nosso dia a dia transitamos por vários níveis de Cooperação e
Competição dependendo do momento, das circunstâncias envolvidas e, principalmente, das
emoções que afloram. Em nossa sociedade moderna, evoluímos em tantos aspectos, mas
desaprendemos emocionalmente, e por conta do comportamento predominantemente
competitivo e individualista que caracteriza as sociedades altamente hierarquizadas atuais, nas
quais demonstrar emoções pode ser um sinal de fraqueza, revelando seus medos, dúvidas e
estratégias, que seu opositor utilizará em benefício próprio (LANNES, 2012, p. 175).
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Nesse sentido, mostra-se uma necessidade, no âmbito corporativo, a criação de
espaços para que as pessoas possam falar sobre suas emoções, de forma que elas possam ser
acolhidas nas equipes.
Durante as aplicações, em uma das atividades, foi possível aprofundar um diálogo
com o grupo de participantes sobre o espaço de falar sobre sentimentos e emoções no
ambiente corporativo. Nesse dia, foi importante observar que este é um tema que precisa ser
amplamente discutido nas equipes.
Lannes provoca que um ponto importante para que o grupo caminhe na direção de
equipe é aprender a se ouvir, e mostrar para a pessoa que fala, que o que ela está dizendo é
importante. Ouvir é um grande sinal de respeito a quem fala (LANNES, 2012, p. 253).
Nesse sentido, percebe-se a importância de cuidar da comunicação de uma equipe,
principalmente quando ela está sendo formada. Muitas atividades propostas ao longo das
aplicações estimularam a criação de espaços de escuta ativa e lugar de fala.
Lannes sugere oito passos para transformar um grupo em uma verdadeira equipe:

1º Passo – Independente do tempo de vida de uma equipe, pode ser recém-formada
ou estar trabalhando há muitos anos, uma primeira intervenção, para marcar o início
de um novo ciclo, uma nova forma de se relacionar e trabalhar juntos, é um dia de
Jogos Cooperativos.
2º Passo – Iniciar um trabalho resgatando a missão da equipe e da organização e
quais os objetivos locais, setoriais e globais.
3º Passo – Plantio de pilares de uma nova cultura, voltada a cooperação, ao trabalho
integrado, enfim, que possibilite a criação de um ambiente que sustente e apoie uma
nova forma de pensar e agir.
4º Passo – Também utilizando Jogos Cooperativos, o foco é a interdependência. As
atividades, os jogos e trabalhos em grupo serão planejados a fim de propiciarem a
vivência da necessidade de considerar a interdependência entre todos os atores
envolvidos neste processo. Este trabalho possibilitará uma compreensão maior sobre
como tudo está interligado.
5º Passo – Iniciar um processo de desenvolvimento pessoal. A ideia aqui é provocar
reflexões pessoais, rever crenças, objetivos de vida e expectativas futuras. Este
processo deve levar as pessoas a descobertas pessoais e repensar alguns caminhos
que estejam seguindo. A escalada da maturidade vem da tomada de consciência de
seu próprio espaço, de sua relação com o mundo e com os outros e de sua escala de
valores.
6º Passo – Aprimorar o processo de cooperação
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7º Passo – Desenvolvimento pessoal trabalhando mais elementos para a construção
de uma inteligência social mais sólida. Uma sugestão é iniciar um trabalho sobre
emoções e comunicação empática.
8º Passo – Promover com os líderes um encontro específico para tratar de cultura
organizacional.
Embora as aplicações realizadas com o grupo tenham seguido as sete práticas da
Pedagogia da Cooperação, percebe-se que, de alguma forma, os 8 passos propostos
por Lannes foram contemplados nas aplicações. Muitos jogos cooperativos foram
utilizados e um dos projetos que partiu de um dos grupos dos participantes foi de
olhar para a missão, objetivos da equipe. Além disso, foram propostas atividades que
convidaram a uma reflexão do grupo para o trabalho cooperativo e olhar para a
interdependência, atividades que provocaram reflexões individuais, bem como
atividades com base na Comunicação Não Violenta. Tudo isso ajudou aos gestores
que fazem parte dessa equipe a pensarem numa nova cultura organizacional.
(LANNES, 2012, p. 293).

Para Lannes, quando você acredita que o trabalho em equipe pode ser realizado
partindo-se do resgate dos elementos tão básicos do ser humano, como a amizade, a empatia,
a compaixão, a interdependência e a cooperação, então um mundo de novas possibilidades se
abre e você toma consciência de que mais do que aumentar a produtividade ou melhorar os
resultados, está resgatando elementos perdidos que podem fazer a diferença entre uma
sociedade decadente e autodestrutiva em uma mais humana, justa e cooperativa. Mais do que
construir equipes, você está desenvolvendo pessoas (LANNES, 2012, p.300).

3.8 COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA COMO CAMINHO
Antes de expor diretamente as ideias que englobam a Comunicação Não-Violenta,
alguns conceitos de Humberto Mariotti serão utilizados para contextualizar, dar base e
explicar a relevância do trabalho de Marshall, para a melhoria da comunicação e
consequentemente para a melhoria das relações humanas.
Segundo o Instituto Appana5:

Nossa tendência a eliminar é mais forte que a necessidade de integrar. Não sabemos
ouvir. Quando alguém nos diz alguma coisa, em vez de escutar até o fim logo
5

Instituto Appana: território de aprendizagem com enfoque em cursos e formação em desenvolvimento humano.
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começamos a comparar o que está sendo dito com ideias e referenciais que já temos.
Esse processo mental — que chamo de automatismo concordo-discordo — quando
levado a extremos é muito limitante. Ouvir até o fim, sem concordar nem discordar,
tornou-se extremamente difícil para todos nós. Não sabemos ficar — mesmo de
modo temporário — entre o conhecido e o desconhecido. (2015, p. 1)

Esse comportamento limitante e automático, que está bastante presente em nossa
sociedade, vem da cultura de dominação, que, se baseia na competição entre os indivíduos,
cuja filosofia estabelecida é a do ―ganha-perde‖. Ou seja, para que um ganhe, o outro
necessariamente deve perder. É a cultura do certo e errado, a cultura da punição. Essa cultura
gera violência, exclusão e o isolamento dos indivíduos.
Esta pesquisa tem como tema central a comunicação no ambiente corporativo, por
isso o livro Comunicação Não-Violenta (CNV), de Marshall Rosenberg (2006), foi escolhido
para este diálogo. A CNV é um processo de comunicação ou, segundo o autor, a linguagem
da compaixão. Seus conceitos e práticas ajudam no desenvolvimento de habilidades que
possibilitam continuarmos humanos, através da empatia e da escuta ativa ou profunda, mesmo
em condições adversas ou em situações de conflitos. O objetivo desta metodologia é, segundo
Marshall Rosenberg (2006), nos lembrar do que já sabemos - de como nós, humanos,
deveríamos nos relacionar uns com os outros.
Ao contrário, a Cultura da Paz, origem da Comunicação Não-Violenta, é um
processo que pode ser um apoio na conscientização e mudança de paradigmas já cristalizados
em cada indivíduo, fazendo com que ele saia deste paradigma do ―certo e errado‖ e migre
para o espaço do diálogo, no qual os conflitos são vistos e encarados com naturalidade e
utilizados como fontes de inspiração para evolução de ideias e ―co-criação‖ de soluções que
emergem da inteligência coletiva do grupo.
Por acreditar que a CNV tem um grande potencial para apoiar a mudança desse
paradigma de dominação para o de parceria, esta metodologia foi escolhida como plano de
fundo para a caminhada das sete práticas da Pedagogia da Cooperação. Sua aplicação ocorreu
de forma transversal durante as atividades vivenciadas na aplicação da pesquisa.
A

Comunicação

Não-Violenta

(CNV)

é

uma

abordagem

em

contínuo

desenvolvimento sistematizada por Marshall Rosenberg, um psicólogo norte americano, que
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teve início na década de 70. Ela tem como base o desenvolvimento de habilidades ligadas a
linguagem e comunicação, pois tais habilidades podem fortalecer a capacidade de
comunicação, tornando-a mais humana e pacífica. Mesmo em condições adversas, ela
também ajuda pessoas a transformar conflitos em oportunidades através do diálogo respeitoso
e autêntico.
Os estudiosos e praticantes da abordagem são capazes de desenvolver a empatia, a
escuta atenta e outros elementos que podem apoiar na construção de diálogos focados em
sentimentos e necessidades humanas universais, o que aumenta as chances de conexão entre
as pessoas, mesmo com ideias divergentes. A CNV pode ser utilizada em vários contextos:
em nosso diálogo interno, interpessoalmente, em relacionamentos íntimos, famílias, escolas,
organização e política, instituições, psicoterapia, negociações diplomáticas e comerciais,
assim como em conflitos internacionais.
Abaixo, segue um trecho que expressa a intenção de Marshall com a sistematização
da CNV, extraído de seu livro:

Desenvolvi a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência condicionar minha atenção em pontos que tenham o potencial de me dar o que
procuro. O que almejo em minha vida é compaixão. um fluxo entre mim e o outro
com base numa entrega mútua, do fundo do coração. (ROSENBERG, 2006, p. 23)

Portanto, a CNV possui conceitos e ideias que estimulam o aprendizado de uma
comunicação empática, cujo foco está na conexão humana. Para isso, um exercício que pode
ajudar é o da escuta profunda, aquela na qual o ouvinte ―esvazia‖ sua mente de julgamentos e
se permite ouvir integralmente, não estando preocupado com responder, mas sim com ouvir,
sem julgar a pessoa que está à sua frente. Esse é um exercício sugerido por Marshall, um
exercício que parece simples, contudo requer auto-observação, autocrítica, juntamente com
esforço e prática contínua.

A CNV possui duas partes:
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a)

Expressar: com assertividade, honestidade, clareza e autenticidade;

b)

Receber / Ouvir: com empatia, respeito e atenção.

E quatro componentes:

a)

Observações: é o exercício de descrever os fatos observáveis, ou seja, olhar e

observar a situação e eliminar os julgamentos.
b)

Sentimentos: é o exercício de observar o corpo e perceber que sentimentos

aquela situação causa em você;
c)

Necessidades: perceber quais necessidades humanas universais estão

relacionadas com aquela situação e sentimentos;
d)

Pedidos: pensar em estratégias claras, específicas e realizáveis para atender a

determinada necessidade.

Durante a aplicação das sete práticas da Pedagogia da Cooperação, utilizamos a CNV
como plano de fundo em algumas atividades e, neste capítulo, faremos um recorte dos
capítulos do livro de Marshall que estão relacionados aos conceitos e ideias que utilizamos
nesta pesquisa. Portanto, o foco estará nos capítulos 3 e 13 do livro, que falam sobre
"Observar sem avaliar" e "Expressando apreciação na comunicação não-violenta"
respectivamente.
No capítulo 3 do livro, Marshall explica que o primeiro componente da CNV está em
diferenciar observação e julgamento, deixando claro que quando combinamos observação e
avaliação, os outros tendem a receber isso como crítica e isso bloqueia a comunicação, ao
invés de nos conectar um ao outro. O seguinte verso da música conecta e explica bem essa
forma de pensar:
Posso lidar com você me dizendo
O que eu fiz ou deixei de fazer.
E posso lidar com suas interpretações.
Mas, por favor, não misture as duas coisas.
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Se você quer deixar qualquer assunto confuso,
Posso lhe dizer como fazer:
misture o que eu faço
Com a maneira que você reage a isso.

Diga-me que você está decepcionada
Com as tarefas inacabadas que você vê,
Mas me chamar de irresponsável
Não é um modo de me motivar.
(ROSENBERG, 2006, p. 49)

Baseado na ideia de trazer luz à consciência dos participantes à diferença entre
julgamento e observação, oferecemos ao grupo uma atividade que despertou esta reflexão.
Segundo Marshall, práticas como essa podem facilitar a comunicação e consequentemente a
conexão entre as pessoas da mesma equipe de trabalho.
A prática aconteceu no primeiro dia de encontro com o grupo de participantes. A
dinâmica tem o nome ―Impressões Circulares‖: todos estavam em círculo, cada membro do
grupo de facilitadores ―desfilou‖ no centro do círculo entre os participantes e os participantes
foram convidados a dizer os julgamentos que vinham em mente sobre a pessoa que desfilava.
Com exceção da Claudia, que já era conhecida do grupo, Marília, Pedro e Daniele foram
avaliados quase sem nenhuma informação prévia. Essa atividade tinha o intuito de trazer a
consciência do julgamento aos participantes, e como algo que pode ser trabalhado para
aumento da conexão entre as pessoas e para melhoria da comunicação. Perceber como os
julgamentos podem nos levar a uma comunicação ineficaz e desumana, pode apoiar uma
mudança significativa na forma por meio da qual a comunicação acontece.
Uma pergunta curiosa surgiu durante esta dinâmica. Um dos participantes questionou
qual teria sido o critério de formação do grupo de facilitadores, já que um deles considerou o
Pedro muito diferente da Claudia, da Marília e da Daniele. Acreditamos que a pergunta surgiu
pela observação da forma como os facilitadores estavam vestidos. As três, Cláudia, Marília e
Daniele estavam vestidas mais formalmente e o Pedro de uma forma mais despojada e
informal.
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Em seguida, convidamos os participantes a fazerem a atividade chamada ―Ainda
estou curioso sobre a Pedagogia da Cooperação‖. Nessa atividade, convidamos os
participantes a fazerem perguntas aleatórias sobre a Pedagogia da Cooperação aos quatro
facilitadores. O grupo todo andava pelo espaço e, quando a música parava de tocar, quatro dos
participantes formavam um grupo com um dos facilitadores. Os participantes podiam explorar
os facilitadores com as perguntas que quisessem sobre a Pedagogia da Cooperação.
Curiosamente, depois dessa atividade, surgiu o seguinte comentário: ―Vocês estão muito
alinhados‖, se referindo ao grupo de facilitação. Portanto, o que primeiramente foi julgado
como uma desconexão no grupo de facilitadores, em seguida, com a nova atividade e com a
experiência de aprofundamento das relações foi desfeito, concluiu-se que os facilitadores
tinham um propósito comum. Esta situação reforça a ideia de Marshall sobre os julgamentos
como sendo potenciais armadilhas dos relacionamentos humanos. A consciência e o olhar
crítico sobre eles podem ajudar a desenvolver uma comunicação compassiva, humana e
fluida.
Outro assunto abordado na prática desta pesquisa relacionado à CNV está descrito no
capítulo 13 do livro de Marshall, chamado "Expressando apreciação na Comunicação NãoViolenta". Neste capítulo, o autor traz a ideia de que os elogios também são julgamentos que
alienam a vida. Tanto em empresas quanto em escolas, os elogios podem fazer com que
funcionários e alunos trabalhem mais. Entretanto, segundo Marshall, esse é um
comportamento positivo que acontece apenas temporariamente após o elogio. Marshall
defende que esse tipo de prática deve ser feita com cautela, sem que pareça manipulação.
Quando a pessoa elogiada sente que o elogio não é verdadeiro, o elogio pode gerar o efeito
contrário ao desejado. Para que o elogio seja de fato positivo e não seja visto como
manipulação, a CNV sugere a expressão da apreciação como uma celebração de como a nossa
vida foi enriquecida pelos outros.
Os três componentes da apreciação:
1.
2.
3.

as ações que contribuíram para nosso bem-estar;
as necessidades específicas que foram atendidas;
os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades.
(ROSENBERG, 2006, p. 255)
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Portanto, o livro sugere que esses passos sejam seguidos para que a apreciação seja
de fato aproveitada pela pessoa que enriqueceu a sua vida. Foi esse um dos exercícios
propostos no quinto encontro com o grupo de participantes da pesquisa. Eles foram
convidados a fazer uma atividade chamada "Círculo de Apreciações Precisas", na qual
poderiam apreciar e agradecer um colega a respeito de uma ação que tenha contribuído para o
seu bem-estar ou o da equipe.
A atividade foi bastante potente, pois percebemos que muitos elogios foram feitos e
que a equipe ficou bastante envolvida e emocionada com as falas. Percebemos também que
muitos dos participantes tiveram dificuldade de expressar todos os passos sugeridos pelo
livro. O Pedro, facilitador que já tem mais experiência com a CNV, por muitas vezes, pontuou
e orientou a fala dos participantes. Diante da expressão facial e corporal de alguns
participantes, que demonstravam timidez quando eram elogiados, foi observado que alguns
deles tiveram dificuldade de receber elogios e em outros momentos também foi observada
uma dificuldade de identificar o fato específico, objeto do elogio. Essa foi uma prática
bastante importante para o fortalecimento da confiança do grupo, porém, merece ser retomada
de forma a reavaliar as falhas ocorridas durante essa aplicação. Uma melhor clareza na
explicação da atividade talvez ajude a equipe do Senac a ter mais consciência da prática de
apreciações aos moldes da CNV.
A decisão dos facilitadores de utilizar a CNV como plano de fundo da aplicação da
Pedagogia da Cooperação se mostrou bastante eficiente em se tratando de conexão e
fortalecimento da equipe. A quinta prática da Pedagogia, Alianças e Parcerias, foi
praticamente 100% realizada com elementos da CNV e foi comprovado, pelas falas da equipe,
que as práticas atingiram os resultados esperados de fortalecimento dos vínculos e aumento do
nível de confiança entre os membros da equipe do Senac. Foi concluído, com esta
experiência, que a utilização da CNV em ambientes corporativos tem um enorme potencial e
pode trazer inúmeros benefícios à melhora da comunicação entre os membros de equipes de
trabalho.
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3.9 METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia de pesquisa tem como principal objetivo a delimitação dos fatos a
serem estudados e, portanto, define o escopo do objeto a ser pesquisado e por qual prisma
investigá-lo.
Considerando que toda pesquisa remete a um conjunto de atividades planejadas, com
o objetivo de investigar e descobrir novos caminhos a respeito do objeto estudado, o objetivo
principal desta pesquisa é estudar os impactos da aplicação das 7 Práticas da Pedagogia da
Cooperação na comunicação de uma equipe recém-formada.
Para chegar ao objetivo proposto, definimos a pesquisa da seguinte forma:

a)

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois tem como

meta o aprimoramento de ideias ou a investigação de intuições. Seu planejamento é
flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos
ao fato estudado (GIL, 2002, p. 24);
b)

Quanto à natureza de dados, trata-se de uma pesquisa qualitativa ou naturalista,

porque envolve a obtenção de dados descritivos, coletados no contato direto de
pesquisador com a situação estudada. Assim, enfatiza mais o processo do que o
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. (BODGAN;
BIKLEN, 2003).

A escolha justifica-se por se tratar de uma pesquisa que estuda conteúdos subjetivos,
cuja coleta de dados e análise têm como base investigar um problema a partir de percepções,
comportamentos, sentimentos, entre outros.

a)

Quanto à técnica de coleta de dados trata-se de uma ―pesquisa-ação‖. Isso

porque é uma pesquisa social, com base empírica, que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, com
o qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14);
b)

Quanto à técnica de análise de dados trata-se de uma análise de conteúdo, pois

possui duas funções básicas: função heurística - em que aumenta a prospecção à
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descoberta, enriquecendo a tentativa exploratória - e função de administração da
prova - em que, pela análise, buscam-se provas para afirmação de uma hipótese
(BARDIN, 1977).

A análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado tanto à pesquisa
quantitativa quanto na investigação quantitativa. Ela também traz à tona o que está em
segundo plano na mensagem que se estuda, buscando os significados em outros significados
intrínsecos.

3.10 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO (PRÁTICA)
Pelo fato de o grupo de pesquisa atuar em ambiente empresarial, foi definido junto à
instituição e ao grupo de funcionários, que as aplicações aconteceriam durante o expediente
de trabalho, com periodicidade quinzenal, utilizando-se as instalações físicas do Senac.
Foram realizados sete encontros, cada um com carga horária de três horas,
totalizando 21 horas de aplicações voltadas à pesquisa, onde as aplicações ocorreram de 10 de
abril de 2018 a 28 de junho de 2018.

3.10.1 Primeiro Encontro: primeira prática - o “com-tato” (conectar) - antes da
aplicação
O grupo propôs uma ação prévia à primeira aplicação, na qual os participantes
(funcionários da equipe) receberam um convite físico, que continha informações sobre o
primeiro encontro a ser realizado, uma imagem com algumas palavras e um espaço livre (de
acordo com a imagem abaixo). Os participantes escolheram um colega de trabalho para
entregar o convite pessoalmente, porém, ao entregar o convite, eles circularam a palavra mais
significativa para si e uma palavra que remetesse à pessoa que estaria recebendo o convite.
Além disso, foi sugerido que atrás do convite fosse feita uma apreciação para a pessoa, ou
seja, ao convidar um colega poderia ser escrito algo positivo ou significativo em relação a ele.
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Figura 6 - Convite cooperativo

Fonte: elaborado pelos autores

O grupo propôs essa ação prévia à primeira aplicação com o objetivo de despertar
curiosidade e aproximar mais o grupo da jornada das aplicações, bem como gerar um
ambiente de cuidado através das apreciações.

3.10.2 Primeiro Encontro: primeira prática - o “com-tato” (conectar) - a aplicação
Esta aplicação teve o objetivo de promover o acolhimento, integração e despertar no
grupo de funcionários, além da vontade de continuar nesta jornada juntos.
O encontro foi realizado com 16 participantes em 10 de abril de 2018. Na tabela
abaixo, consta o planejamento de atividades para este encontro.

Quadro 4 - Planejamento da 1a aplicação (Com-Tato)
Planejamento - 1a aplicação (Com-Tato)
Tempo

O que

Como

Objetivo da atividade
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10min

Abertura com

Inspirada na coreografia da dança Enas

Dança Circular

Mythos, com passos simples

* Reunir a turma para começarmos juntos
* Fazer primeiros contatos
* Promover curiosidade

Ao final da dança, em círculo, dar boas vindas

10min

Check-in - Vai e
Volta

Fazer uma rodada para perguntar: como vocês Conectar as pessoas para as vivências do dia,
estão chegando para este encontro?

fazer ―com-tato‖ visual e "perceber" qual o

Nova rodada pedindo que as pessoas repitam

ânimo do grupo no momento

o que o colega ao lado falou
1° rodada - conhecendo os facilitadores
Em círculo, propor para o grupo que olhem
para cada um dos facilitadores e conte sobre
primeiras impressões

50min

Impressões

A cada rodada o facilitador tem a

* Dar abertura para o grupo de pesquisa

oportunidade de contar mais sobre ele

conhecer mais os facilitadores e vice-versa

circulares

* Estimular primeiros contatos com os
2° rodada - conhecendo o grupo de aplicação

facilitadores

Em círculo, fazer perguntas variadas como
"Quem trabalha no Senac há mais de 5
anos?", " Quem Tem irmão?" dá um passo
para frente
Dialogar com grupo de pesquisa para retomar
sobre:

Retomando a
15min

experiência do
convite

- Como foi receber o convite para esta

* Deixar as pessoas se expressarem sobre a

"jornada"?

experiência inicial do convite e do "como"

- Como foi receber a apreciação do colega de fazem coisas cotidianas
trabalho?

* Contar como a cooperação pode mudar o

- Como foi entregar e receber o convite?

"como", por meio, das experiências do grupo

- Vocês perceberam alguma diferença na

de TCC em sua jornada da pós-graduação

forma como foi feito, com relação a convite
anteriores?
15min

Intervalo
* Ao som da música Alma (Zélia Duncan)
todos caminham pela sala e na parada da

20min

Ainda estou

música, as pessoas ―colam" em um dos

curiosa (o)

focalizadores, cuidando que cada focalizador

sobre...

ficasse com 4 pessoas no grupo, são 4 rodadas
* Ao "colar" no facilitador você pode fazer
mais perguntas

Abrir espaço para ouvir o que mais desperta a
curiosidade do grupo de pesquisa
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50min

10min

Check-out - Roda
de Pedidos

Um único som

Rodada na qual os participantes podem falar

Sentir o ânimo do grupo após o encontro e

sobre como estão saindo do encontro e fazer

entender quais são as expectativas deles para

pedidos para a jornada de aplicações

a jornada de aplicações

Em círculo, todo o grupo junto, precisa fazer

Reunir a turma para encerrarmos o encontro

uma "única palma", sincronizada e vibrante

juntos

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.10.3 Análise da prática
Como resultados desta aplicação, notou-se que o grupo de funcionários chegou com
curiosidade e ansiedade para conhecer os próximos passos que seriam vividos por eles durante
as aplicações, pois durante a atividade de check-in (momento em círculo onde os participantes
falaram sobre expectativas para o dia e sobre as aplicações), alguns participantes verbalizaram
que ao receber o convite do colega eles ficaram surpresos e curiosos sobre como seriam os
encontros para aplicação.
Alguns participantes compartilharam reflexões como: ―depois de tanto tempo
trabalhando juntos, foi bom receber uma palavra de elogio‖, ―terminar uma coisa e já
começamos a fazer outra sem pensar‖, ―eu estava preocupado se a gente ia dar conta de estar
no encontro, mas tive que sair do piloto automático‖.
Contudo, durante as atividades, os participantes compartilharam alguns anseios sobre
o que esperavam das aplicações e fizeram pedidos como: ter acesso às metodologias
colaborativas, gostariam de entender o porquê de algumas atividades e com qual objetivo ela
seria aplicada.
3.10.4 Segundo Encontro: segunda prática – “com-trato”
Esta aplicação teve o objetivo de facilitar a construção junto ao grupo de pesquisa
(funcionários do Senac) dos acordos e cuidados importantes para favorecer a convivência
entre os participantes da pesquisa durante as aplicações.
O encontro foi realizado com 18 participantes em 24 de abril de 2018 e, na tabela
abaixo, consta o planejamento de atividades para este encontro.

Quadro 5 - Planejamento da 2a aplicação (Com-Trato)
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Planejamento - 2a aplicação (Com-Trato)
Tempo

O que

Como

Objetivo da atividade
* Reunir a turma para começarmos juntos
* Alinhar sobre o centro, objeto, instrumento ou

5min

Abertura com

Inspirada na coreografia da dança

Dança Circular

Micabalito, com passos simples

algo escolhido pelo grupo que é colocado no
centro das atividades em círculo, que tem como
objetivo lembrar do que nos conecta, e instigar
o grupo pensar no que "os une", o que mora no
centro?

Ouvir do grupo como foi a experiência da
AHA
5min

Por que a Dança
Circular?

nova dança circular e compartilhar a dança, * Conectar as pessoas
além de conexão, traz atenção plena e que

* Alinhar as expectativas de "racionalização",

nela o erro é encarado como uma

ou seja, refletir sobre os aprendizados que o

oportunidade de ir para o próximo "passo" grupo teve com as atividades.
de uma forma diferente
Ao final da dança, em círculo, dar boas
vindas

20min

Check in

Fazer uma rodada para perguntar: como

apreciativo

vocês estão chegando para este encontro e
o que aconteceu de bom do último
encontro para cá?

Nosso último
20 min

encontro e o que
eu pratiquei?

Checar com o grupo se eles se lembram
das atividades do último encontro e quem
conseguiu aplicar os aprendizados e
insights, em seu dia a dia?

* Conectar as pessoas para as vivências do dia,
fazer com-tato visual e perceber qual é o ânimo
do grupo no momento
* Estimular os participantes para o olhar
apreciativo e trocas entre as pessoas

* Revisar o conteúdo do último encontro
* Sentir com grupo se o último encontro
repercutiu em algo

* Pedir para que seja feita uma reflexão
individual e que escrevam no post it quais

* Estimular o cuidado com a forma de fazer

os pedidos e necessidades para que essa

pedidos, sem julgamentos e coração aberto e

jornada de 7 encontros seja extraordinária. caloroso
30min

Construindo o

* Depois pedir para se reúnam em trios e

* Explicar sobre a diferença entre pedido e

com-trato

organizem os pedidos e sintetizem (caso

imposição

haja duplicidade)

* Levantar as necessidades e pedidos possíveis

* Em seguida, pedir para que os grupos

para que a jornada de convivência nos

apresentem seus pedidos que serão

encontros seja agradável e enriquecedora

anotados no flip.
20min

Intervalo
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* A folha de flip com as anotações dos
pedidos está no centro do círculo e o grupo
está sentado em volta dele
30min

Partilha do com-

* compartilhar com todos os pontos importantes

* Usar o "HO" para pontos que mais tocam do com-trato

trato com o grupo individualmente
* Em duplas, sintetizar os pedidos e

* estimular construção individual e grupal de
pontos para convivência

conversarem sobre "AHA" do que os
pedidos trazem
* As duplas trazem sua proposta sobre os
pontos que conversaram e sintetizaram
20min

Fechamento do

para o grupo

* a partir do envolvimento de todos, fazer o

com-trato

* O grupo pode perguntar para entender e

"fechamento" do contrato

validar se a proposta faz sentido para o
todo
AHA
20min

Por que fazer o
com-trato

10min

Check out

Como fazer combinados, envolve o cuidado
Trazer para o grupo sobre a importância de individual e com os outros
fazer combinados

Normalmente o pedido vindo do outro, diz
muito sobre ele

No círculo, ouvir do grupo sobre como
estão saindo

Reunir a turma para terminarmos juntos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7 – Foto do momento dos pedidos: “com-trato”
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Fonte: Autores.

3.10.5 Análise da prática
Como resultado deste encontro, notou-se que o grupo de aplicação (funcionários
Senac) iniciou o encontro demonstrando mais abertura para o ―desconhecido‖, ou seja, os
participantes não verbalizaram a necessidade de entender a lógica das atividades.
Alguns participantes relataram que foi possível aplicar aprendizados e práticas do
encontro anterior em seu dia a dia, desde se dedicar mais em casa para conversar com sua
família até demonstrar mais carinho com o próximo no local de trabalho. Um dos
participantes relatou que propôs um momento ―café com abraço‖ fora dos encontros da
Pedagogia da Cooperação quando ele trouxe café e comida para seu grupo, e propôs uma
pausa para comerem juntos, finalizando o encontro com um pedido de abraços.
Alguns participantes demonstraram discordância a essas partilhas iniciais. Foi
possível perceber isso por meio da expressão facial de alguns deles e por relatos durante o
check-in como: ―estou chegando incomodado, pois temos muita gente aqui, reunida, e
dinheiro investido neste momento, sem nada muito concreto‖.
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A partir da experiência do encontro anterior, o grupo incluiu na programação de
todas as aplicações, momentos, após a realização das atividades, chamados de momentos de
―AHA‖, onde foram realizadas algumas discussões com os participantes sobre o objetivo
metodológico de algumas atividades.
Durante as partilhas dos pedidos para o contrato, os pontos que envolviam a
demonstração de afeto, pareceram gerar incômodo em algumas pessoas, sendo que inclusive a
expressão facial reforçou esta percepção.
Notou-se também que as pessoas não queriam se comprometer com todos os pontos
que o grupo de pesquisa construiu no momento dos combinados. Neste momento, foi
necessário reforçar que ninguém seria obrigado a fazer qualquer coisa que não quisesse ou
que ferisse sua individualidade.
A partir deste ponto, ao final do encontro, algumas pessoas pediram mais tempo para
entenderem detalhes dos pedidos dos colegas, antes de ―assinarem o contrato‖, ou seja, antes
de assumirem os pedidos como necessidades unânimes para o grupo.
A imagem abaixo refere-se aos pedidos construídos pelo grupo de pesquisa.

Figura 8 - Pedidos feitos pelos participantes, respondendo à pergunta: o que você precisa para
estar bem durante o nosso percurso?
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Fonte: Autores.

3.10.6 Terceiro Encontro: terceira prática – “com-trato” e inquietações
Esta aplicação teve o objetivo de fazer o fechamento do ―com-trato‖ com o grupo e
trabalhar as inquietações a partir da questão central deste trabalho: ―como a Pedagogia da
Cooperação pode contribuir para a comunicação de uma equipe recém-formada?‖.
O encontro foi realizado com 16 participantes em 15 de maio de 2018 e, na tabela
abaixo, consta o planejamento de atividades para este encontro.

Quadro 6 - Planejamento da 3a aplicação (Com-Trato e Inquietações)
Planejamento - 3a aplicação (Com-Trato e Inquietações)
Tempo

10 min

O que

Como

Abertura com

Com a música Ah se eu vou, com passos

Dança Circular

simples e alegres

Objetivo da atividade
Contato, integração o grupo, gerar um
espírito de equipe, União, atividade para
começar todos juntos, é inclusiva.
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Refletir sobre a música que faz um
convite, se o grupo estava disposto a ir
juntos nessa jornada
Em roda, cada membro fala uma palavra que Criar um ambiente onde todos possam
5 min

15 min

Check-in

representa sua chegada hoje e voltar

saber como o outro está, e fazer uma

repetindo a palavra do colega ao lado.

reflexão sobre a atenção para o outro

Em grupos de 3 compartilhar os Ahas, e

Promover que o grupo possa aprender

Roda diálogo sobre atividades que aconteceram no último

junto com a prática do outro, com um

o encontro anterior, encontro. Conversar sobre o que reverberou

insight do outro, e trazer a consciência

os Ahás e as

se houve alguma prática. Após as conversas

sobre algo mais concreto da aplicação

práticas

em pequenos grupos, compartilhar com o

anterior, através dos relatos dos

plenária na grande roda.

participantes

Em círculo, fazer a leitura dos pedidos e
20 min

Retomar Com-trato receber novos dos que não participaram na
aplicação anterior.

Explicar o significado do Com-trato,
validar os pedidos que já haviam sido
feitos e dar oportunidade para todos os
participantes fazerem seus pedidos

Na grande roda, formar uma frase sobre o
5 min

Consenso do Com-

Com-trato, onde cada pessoa vai falando uma

Trato

palavra até que alguém finalize com um

Celebrar e assinar o contrato

ponto.
10 mim

Ahá - Com-trato

Refletir sobre os insights com a

Roda de conversa

15min

atividade do Com-trato
Intervalo e vestiário

Com a música, os participantes são
convidados a andar pela sala, e quando a
15 min

Dinâmica Só

música para, achar uma pessoa para formar

perguntas

uma dupla. Conversar sobre um tema
proposto pelo focalizador apenas com

Estimular o exercício de fazer boas
perguntas, ao mesmo tempo, convidar os
participantes a não responder

perguntas.
Com o tema: "Comunicação interna nessa
equipe", os participantes são divididos em 5
grupos, convidados a fazer perguntas sobre
20 min

Inquietações

esse tema. Os grupos rodam, escolhem 5
perguntas, rodam novamente e das 5

Refletir sobre o que inquieta o grupo em
relação a esse tema

escolhem 3, e na última rodada, escolhem 1
pergunta.

5 min

10 min

Visita do grupo às
inquietações
Ahá - Inquietações

Os grupos são convidados a passear pelas
inquietações olhando para as perguntas que
foram escolhidas
Roda de conversa

Incorporar as perguntas, que serão
utilizadas nos encontros futuros
Estimular a troca entre o grupo sobre as

59
reflexões, insights e aprendizados que
tiveram com a atividade
5 min

Check out

Em roda, cada membro fala uma palavra que
representa como está saindo do encontro hoje.
Reforçar o aprendizado dessa dança

5 min

Celebração com

Com a música Ah se eu vou, com passos

circular realizada no começo do

Dança Circular

simples e alegres

encontro. E com a alegria da dança,
celebrar esse dia.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 9 – Contato entre os participantes

Fonte: Autores.

3.10.7 Análise da prática
Como forma de celebrar o fechamento do ―com-trato‖, foi proposto um jogo de
formar uma frase, onde cada um deveria falar uma palavra. Notou-se que o jogo não foi tão
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fluído. Por vezes, a regra do jogo não foi respeitada e o foco no individual muitas vezes
prevaleceu sobre o coletivo.
O grupo demonstrou bastante agilidade para realizar as atividades, porém, isso
comprometeu a atenção para com as regras e orientações preliminares.
Na aplicação da terceira prática da Pedagogia da Cooperação - Inquietações, o grupo
teve muita facilidade para priorizar as perguntas.
As perguntas foram priorizadas da seguinte forma: uma rodada em que os grupos
colocavam suas perguntas sobre Comunicação Interna, em seguida os grupos trocavam de
lugar, e escolhiam três perguntas, e depois mais uma rodada de troca dos grupos onde era
priorizada uma pergunta. As perguntas selecionadas foram:

a)

Você enxerga o outro?

b)

Existe empatia na comunicação entre as pessoas?

c)

A gente se preocupa com a forma como nos comunicamos?

d)

Fazemos o que falamos?

e)

Podemos fazer mais silêncio para ajudar na comunicação com o outro?

Houve momentos de apreciação no grupo, quando alguns dos participantes disseram
que um dos colegas era muito colaborativo.
O repertório de palavras utilizadas no check-out aumentou. Isso demonstra que os
participantes estão ampliando o repertório de palavras e expressões para falar como se
sentem.
O grupo se mostrou mais leve, alguns até dançaram aos pares durante algumas
atividades que envolviam música.
Percebeu-se que a energia do grupo estava mais baixa no final da aplicação, uma vez
que estavam mais apáticos, e entendeu-se que o tema proposto para as inquietações é algo que
gera muitos conflitos no cotidiano de trabalho deste grupo.
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Notou-se também que o grupo estava inquieto sobre fazer tantas perguntas com o
tema proposto e o encontro ser finalizado sem a possibilidade de refletir sobre as respostas ou
caminhos de melhoria. A partir disso, o grupo do TCC explicou que nos próximos encontros
haveria oportunidades de aprofundamento nestas perguntas.
A dança circular no final estimulou a retomada da energia do grupo. O grupo estava
mais quieto e quando a dança começou, todos voltaram a sorrir e se mostraram muito
entusiasmados para dançar.
Notou-se que, a cada aplicação, a harmonização da sala ao final estava mais rápida e
com mais pessoas ajudando.

3.10.8 Quarto Encontro: quarta prática - Alianças e Parcerias
Por conta da greve dos caminhoneiros e da falta de combustível, algumas pessoas
não conseguiram estar presentes. O planejamento das atividades foi alterado, de forma a
postergar algumas atividades, para que a maior parte do grupo pudesse participar no próximo
encontro.
Esta aplicação teve o objetivo de trazer reflexão para o grupo sobre como estavam as
relações que nele existiam, e a importância delas para que as alianças e parcerias pudessem
ser estabelecidas. Houve também o intuito de refletir sobre a CNV (Comunicação NãoViolenta) nas atividades propostas, com o entendimento de que ela pode ser uma boa
referência para a construção da comunicação dessa equipe.
O encontro foi realizado com 12 participantes em 29 de maio de 2018 e, na tabela
abaixo, consta o planejamento de atividades para este encontro.
Quadro 7 - Planejamento da 4a aplicação (Alianças e Parcerias)
Planejamento - 4a aplicação (Alianças e Parcerias)
Tempo

O que

Como

Objetivo da atividade
Contato, integração o grupo, gerar um

10 min Abertura

Com a música "Completo" da Ivete Sangalo, espírito de equipe, União, atividade
com passos tranquilos e simples

para começar todos juntos, incluir
todos.
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Com as cartas do Grok, cada participante
5 min

Check-in

escolhe uma carta e expressa o sentimento
de como está chegando.

Ahá + Remember do
20 min último encontro +
Prática

5 min

Trânsito

10 min Aha do Trânsito

5 min

Trânsito

20 min Aha do Trânsito

5 min

Trânsito

20 min Aha do Trânsito

5 min

Trânsito

20 min Aha do Trânsito
10 min

5 min

5 min

1 min

Em círculo, convidar os participantes a
compartilharem o que se lembravam do
encontro anterior e insights ou práticas que
tiveram entre o encontro anterior e o atual
Os participantes são convidados a trocar de
lugar

Checar como o grupo chega para o 4o
encontro, integrar e acolher.

Possibilitar que o grupo possa
aprender com as experiências e ideias
de cada um
Possibilitar que os participantes
possam experimentar olhar de outro
lugar
Compartilhamento sobre insights e

Roda de conversa

reflexões sobre a atividade

As pessoas são convidadas a trocar de lugar Estimular o contato físico entre os
e dar pelo menos um abraço

participantes
Compartilhamento sobre insights e

Roda de conversa

reflexões sobre a atividade

Os participantes são convidadas a trocar de

Avançar na qualidade de contato

lugar e olhar nos olhos de outro participante entre os participantes
Compartilhamento sobre insights e

Roda de conversa

reflexões sobre a atividade

Os participantes são convidados a trocar de

Convidar para um outro tipo de troca

lugar tocando a ponto do nariz de outro

entre os participantes, que demanda

participante

cuidado e delicadeza
Compartilhamento sobre insights e

Roda de conversa

reflexões sobre a atividade
Intervalo e vestiário

Check out

Mini dança

Um único som

Convidar as pessoas a fazer o comparativo
sobre como chegaram e como estão saindo

Em roda, fazer um movimento de balanço
do corpo para os lados, com os pés no chão

Reflexão sobre a forma como as
atividades da aplicação pode impactar
os participantes
Sentir o corpo, e tentar aquietar o
pensamento e a fala. Sentir a sintonia
do grupo , através do movimento.

Em círculo, todo grupo junto, precisa fazer

Reunir o grupo para encerrarmos

uma "única palma", sincronizada e vibrante

juntos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 10 – Foto do final do dia
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Fonte: Autores.

3.10.9 Análise da prática
Nessa aplicação, percebeu-se a potência da atividade ―trânsito‖. Embora não fosse o
planejado, praticamente a tarde toda de aplicação foi dedicada a essa atividade.
O trânsito prevê a troca de lugares entre os participantes, onde em cada troca é
proposto um nível maior de contato. Na primeira rodada, as pessoas mudam de lugar; na
segunda, trocam abraços ao cruzar com um colega; na terceira, olham nos olhos de outro
colega; na quarta, tocam na ponta do nariz.
Notou-se que a atividade deu início a conversas profundas e significativas para o
grupo, e a opção foi concentrar esforços na focalização dela, com o desapego das demais
atividades que haviam sido planejadas. Conversa que se pautou no quanto os espaços
corporativos estimulam os colaboradores a falarem de seus sentimentos, e se possuem
recursos adequados nas empresas para acolher e tratar adequadamente estas questões. Uma
participante se deu conta de que nunca havia abraçado um dos colegas, mesmo estando há um
ano trabalhando na mesma equipe, e durante a atividade externou essa conclusão junto ao
grupo. Outros se surpreenderam com a cor do olho de outro colega. Um participante
comentou que há alguns anos trabalhava com seu colega, mas nunca havia prestado atenção
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na cor dos olhos dele, outro fez a seguinte consideração: ―quando olho nos olhos do outro, me
vejo também, e consigo ver a pessoa verdadeiramente como ela é, além do seu estilo, é
possível ver sua alma‖.
Notou-se que, a cada rodada do Trânsito, os participantes ficavam mais tempo em pé
interagindo com mais pessoas, e na última rodada, além de tocar na ponta do nariz, muitos
estavam se abraçando. Como as conversas se aprofundaram bastante, percebeu-se que o grupo
não se deu conta da falta do intervalo, que foi oferecido próximo ao final do encontro.
Houve bastante diversidade de opiniões, porém, não houve polaridade, e sim,
bastante respeito e consideração sobre o aspecto complementar que a divergência de opiniões
pode trazer. Haviam dois participantes com opiniões contrárias sobre um assunto que surgiu
em relação aos espaços que o ambiente corporativo oferece para falar de emoção e
sentimentos. Ainda assim, a troca foi respeitosa e com espaço adequado de fala e escuta ativa.
Alguns participantes verbalizaram a percepção de haver uma recorrência de rituais
comuns aos encontros, como iniciar e terminar os encontros com uma dança circular, ―Ahás‖
(aprendizados, insights que vieram a partir de uma atividade), momentos de retomada do
encontro anterior, finalização do encontro com todos batendo uma palma única (em círculo, o
grupo era conduzido para dar uma única palma de forma sincronizada), foto do grupo e
harmonização da sala com música (arrumação da sala).
Pode-se destacar que, como foi oferecido mais tempo para uma atividade, todos
puderam falar, até mesmo os mais tímidos. Alguns participantes compartilharam a percepção
de que o ritmo mais lento proporcionou uma maior possibilidade de reflexão, para que o
grupo pudesse conhecer melhor as opiniões de cada um.
A quantidade de abraços no final do encontro aumentou em relação ao encontro
anterior.
Na avaliação Diver6, pode-se destacar que:

6

Em seu artigo PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO – Cultivando um mundo onde todos podem Venser juntos,
de 15 de março de 2016, Brotto diz que a avaliação DIVER possui indicadores que têm a finalidade de favorecer
o acompanhamento e a contemplação dos efeitos-e-afetos resultantes da aplicação da Pedagogia da Cooperação.
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a)

Foi divertido, pois observou-se que os participantes se entregaram mais para as

brincadeiras. Estavam mais sorridentes e brincando mais uns com os outros;
b)

Foi divergente, pois a atividade do Trânsito abriu um espaço de diálogo onde

opiniões diferentes foram colocadas com bastante respeito;
c)

Foi diverdade, pois no check-out (atividades simples para encerramento do

encontro e checagem com o grupo sobre pontos relevantes) muitas devolutivas
surgiram sobre como foi positivo poder expressar sentimentos, opiniões, questões
pessoais com sinceridade e transparência;
d)

Foi diver, pois o grupo trouxe apreciações sobre o nível de aprofundamento

das conversas neste encontro. Mencionaram que, como ficamos concentrados em
poucas atividades, isso permitiu que o diálogo pudesse ser mais profundo.

3.10.10 Quinto encontro: quinta prática - Alianças e Parcerias
Esta aplicação teve o objetivo de fortalecer as relações de parceria, empatia e
reconhecimento da jornada, enquanto grupo, considerando como norteador as inquietações
que os participantes trouxeram no encontro anterior.
O encontro foi realizado com 11 participantes em 12 de junho de 2018 e, na tabela
abaixo, consta o planejamento de atividades para este encontro:

Quadro 8 - Planejamento da 5a aplicação (Alianças)
Planejamento - 5a aplicação (Alianças)
Tempo

10min

O que
Abertura com
Dança Circular

Como

Objetivo da atividade

Inspirada em uma coreografia simples com

* Reunir a turma para começarmos juntos

movimentos da espiral, e ao som da música

* Fazer contato, integração com o grupo,

"Serpente" da Pitty

gerar um espírito de equipe
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* Ao final da dança, em círculo, dar boas
vindas

10min

Check in

* Retomada breve com o grupo de todos os

* Desconectar os participantes das

encontros (aplicações) que fizemos até o

preocupações e momentos de correria que

momento

estavam vivendo no trabalho

* Convite para 2 minutos de "meditação"

* Conectar as pessoas para as vivências do

buscando na memória os momentos mais

dia, fazer com-tato visual

marcantes das aplicações e como estão
chegando para este encontro?
Ao som da música (You Are The One That I
Want - Grease de John Travolta e Olivia
Newton John), realizar 4 rodadas

20min

Biografia 1 min

* Todos andando pelo espaço, enquanto toca

* Treinar o poder de síntese

a música.

* Integração

* Quando a música parar, todos formam

* Fortalecer pequenos vínculos

duplas
* Em dupla, cada um tem 1 minuto para
contar sua história de vida.
* Todos em círculo, alguém desfila ao redor
do centro.
20min

O que eu sei

* As pessoas vão dizendo as coisas que sabem * Refletir o quanto as pessoas, às vezes,

sobre você

sobre essa pessoa.

julgam sem ter fatos

* A ideia é que todo tenham oportunidade de
desfilar
* Todos em círculo, alguém desfila ao redor
do centro.

30min

O que eu não sei
sobre você

* As pessoas vão perguntando coisas que não
sabem sobre essa pessoa, mas que gostaria de
saber

* Estimular que cada um faz a oportunidade
de conhecer mais o próximo

* A ideia é que todo tenham oportunidade de
desfilar.
15min

Intervalo
Todos andando pelo espaço enquanto toca a
música.

20min

Encontros
Apreciativos

Quando a música parar, todos param e
formam trios.
2 minutos para: 2 pessoas do trio fazerem,
alternadamente, comentários apreciativos
sobre a outra.

* Integrar as pessoas
* Gerar empatia
* Olhar o lado positivo do outro
* Energizar o grupo
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Todos no círculo.
O objetivo é identificar uma ação concreta e
Círculo de
30min

Apreciações
Precisas

específica, que alguém (presente naquele
momento) tenha feito, e foi significativa.
Ao fazer a apresentação, o participante deve
direcionar sua fala diretamente para a pessoa
da seguinte maneira: "Maria, naquela situação
em que..., eu me senti..., porque...

10min

10min

Aházão
(check out)

Insights desse dia, escritos em post-its.

Encerramento

Inspirada em uma coreografia simples com

com Dança

movimentos da espiral, e ao som de

Circular

"Serpente" da Pitty

Praticar a apreciação, para que o vínculo e
afeto se fortaleçam entre as pessoas do grupo
Treinar, de maneira estruturada, o elogio e
reconhecimento
Trazer à consciência do quão diferente é
fazer um elogio com propósito e seus
impactos
Checar o quanto a atividade repercutiu nos
participantes

* Reunir a turma para terminar juntos

Fonte: Elaborado pelos autores.
Figura 11 - Momento “Autobiografia em 1 min”

Fonte: Autores.

3.10.11 Análise da prática
Durante a aplicação, foi possível notar que os participantes estavam estressados
devido ao cenário caótico que a cidade de São Paulo passou (uma grande paralisação). Os
participantes verbalizaram esse ―estado de espírito‖ durante o check-in.
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Devido à energia do grupo de aplicação, o grupo de TCC propôs breves momentos
de respiração e meditação para auxiliar o grupo a estar no momento presente.
Ao final das atividades de integração, como a atividade da ―biografia‖, na qual o
indivíduo deve contar para um colega sua história de vida em 2 minutos, e na atividade ―o
que sei/não sei de você‖, na qual os participantes formam um círculo, uma pessoa do grupo
desfila ao redor do centro e os outros participantes podem fazer perguntas para essa pessoa, os
participantes relataram que: ―não tiramos um tempo para conhecer o outro‖, ―ao conhecer um
pouco mais o outro, foi possível compartilhar do que é do outro (se enxergar no lugar dele)‖.
Entretanto, as atividades com enfoque em conversas apreciativas, aparentemente
deixam as pessoas desconfortáveis. Durante vários momentos, observou-se na expressão
facial de participantes, alguns gestos de negação, que podem indicar que estavam
envergonhados ao receber o elogio.
Na atividade Círculo de Apreciações Precisas, na qual os participantes ficam em
círculo, escolhem um colega presente para fazer uma apreciação de uma situação real e
específica que eles viveram juntos, e que foi marcante, o participante deve direcionar, ao
final, sua fala diretamente à pessoa e contar a situação e qual foi o sentimento envolvido. Por
exemplo: "Maria, naquela situação em que..., eu me senti..., porque...).
O grupo de TCC fez várias intervenções durante a atividade para garantir que as
orientações de como fazer o exercício fossem seguidas. E, mesmo assim, houve um
participante que estava sentado ao lado da pessoa que ele ia direcionar a apreciação, e não
conseguia olhar para ela e falar diretamente, ―quando você me ajudou…‖, ele falava ―quando
a Joana me ajudou…‖. Outro participante teve grande dificuldade em ser específico e contar
de fato qual foi a situação e por que ele queria apreciar.
Com base nesta vivência e intervenções, observou-se que as pessoas estavam
experimentando lidar com a gentileza e ter um olhar para o que é positivo, no outro.
Em contrapartida, conclui-se que as apreciações, quando são específicas, podem
gerar impacto significativo para quem as faz e quem as recebe. Durante a aplicação, uma
participante agradeceu sua gestora por ela trabalhar junto com a equipe de execução de
atividades, mediante a uma demanda não planejada. No momento em que a participante
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trouxe este fato, a gestora ficou surpresa e disse que não imaginava o quanto aquela atitude
tinha significado para a participante (que durante as outras aplicações tinha uma postura mais
introvertida e séria). Desse modo, se emocionou ao fazer o reconhecimento e se demonstrou
disponível para colaborar com sua gestora ―no que der e vier‖.

3.10.12 Sexto Encontro: quinta e sexta práticas - Soluções Comuns e Projetos
O sexto dia foi o dia dedicado à construção das soluções comuns e aos projetos do
grupo. Alguns desafios surgiram durante as aplicações. O primeiro foi a greve dos caminhões,
ocorrida dia 28 de maio. Por conta disso, no sexto encontro, realizamos as duas práticas no
mesmo dia: a de Soluções Comuns e a de Projetos, que inicialmente seriam aplicadas em dois
dias diferentes. Isso restringiu um pouco o tempo disponível e dificultou o detalhamento dos
projetos.
Outros fatores relevantes foram os contratempos ocorridos durante as aplicações. Por
algumas vezes, o grupo de facilitadores reprogramou as atividades, ou seja, modificou as
atividades que já estavam programadas. O interessante é que tudo aconteceu de forma bem
tranquila e respeitosa. Essa maturidade que o grupo atingiu da forma como lidou com os
contratempos, foi uma rica experiência, que fortaleceu bastante a confiança do grupo de TCC.
Essa experiência serviu também para demonstrar o quanto o grupo de facilitação estava
alinhado e preparado para enfrentar desafios do percurso, a coerência entre o estavam
aplicando e o alinhamento das práticas.
Aprendemos que a conquista da cooperação é um processo lento e trabalhoso, que
requer trabalho diário de parada, reflexão, mudança e ação, e também que a maior e única
mudança que se pode fazer é em nós mesmos. Entendemos que apesar dos desafios que
envolvem a conquista da cooperação, seu atingimento traz uma sensação incrível de
acolhimento e união. Todos esses aprendizados tornaram a experiência muito significativa e
valiosa tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
A seguir, o planejamento do sexto encontro.
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Quadro 9 - Planejamento da 6a Aplicação (Soluções comuns e Projetos)
Planejamento - 6a Aplicação (Soluções comuns e Projetos)
Tempo

O que?

Como

Objetivo da ação
* Contato, integração o grupo, gerar

10 min

Abertura com Dança
Circular

Música "Pra ir além" da Moana, a

um espírito de equipe, União,

ideia é não ensinar os passos pois é atividade para começar todos juntos,
uma dança simples.

é inclusiva. Foi um convite, participa
quem tem vontade e disposição.

Em roda, fizemos 1 min de silêncio,

5 min

Check-in

convidamos cada membro a falar

* Checar e receber feedback de como

uma palavra que representasse a

está reverberando experiência de

jornada da nossa vivência até o

participar da pesquisa do TCC.

momento.
Em círculo e com o bastão da fala,
20 min

Ahá + Remember do

convidamos os participantes a

último encontro

compartilhar o que marcou no

* Reconectar o grupo a vivência.

último encontro.
Tínhamos 5 inquietações, fizemos
uma votação para eliminar uma
5 min

Eliminar uma

delas, a ideia é manter apenas 4

inquietação

inquietações. Portanto ficamos com
4 grupos de 4 pessoas e cada grupo

* Eliminar uma das perguntas, a
ideias era ficarmos com 4
inquietações e 4 grupos de trabalho.

trabalhou com uma inquietação.
Transformar as
5 min

perguntas fechadas em
abertas

A maioria das perguntas era
fechada, por isso solicitamos que

* Transformar as inquietações

cada grupo transformasse a

fechadas em inquietações abertas.

pergunta de fechada para aberta.
Cada inquietação foi trabalhada
utilizando a metodologia do World
Café fizemos grupos de 4 pessoas

30 min

Buscar soluções

para propor soluções comuns a cada * Levantar todas as soluções

comuns

inquietação. Fazemos 3 rodadas
onde as pessoas trocavam de grupo
/ inquietação para elaboração das
soluções comuns.

15min

Intervalo e vestiário

possíveis para os projetos.
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Transformando
10 min

soluções em projetos
com nome

Em grupos convidamos para que os
participantes pensassem em

* Transformar ideias em ações

possíveis projetos para

(projetos).

concretização das ideias.
Colocamos uma música e os

5 min

Definição dos
guardiões dos projetos

participantes andaram livremente
pela sala e voluntariamente 4
pessoas se candidataram a guardar o

* Definir um guardião para cada
projeto.

projeto.
Colocamos uma música e os
participantes andaram livremente
5 min

Definição da equipe

pela sala e voluntariamente os

dos projetos

demais participantes escolheram os

* Definição da equipe do projeto.

projetos que tinham vontade de
trabalhar.
O que o projeto tem
20

que ter (funções) para
que ele seja seu?

10

20 min

Conta a história do
projeto no passado

Aházão

O que esse projeto tem que ter para
que ele seja meu?

* Envolver os participantes da equipe
do projeto e co-criar o novo projeto
com as ideias e a potência do grupo.

Em círculo, cada guardião contou a * Trabalhar a imaginação dos
história do projeto no passado,

participantes, criar um clima gostoso

como se ele já tivesse acontecido.

de realização de projeto.

Convidamos os participantes a

* Entender o que reverberou no grupo

partilhar.

nesse encontro.

Em círculo, as pessoas estavam em
pé e com os braços entrelaçados,
5 min

Check out

convidamos cada um à partilhar
uma palavra de apreciação para o

* Sentir a energia do grupo como
estão saindo do encontro.

grupo.

5 min

Celebração com dança
circular

Música "Pra ir além" da Moana, a
ideia é não ensinar os passos pois é * Celebrar e conectar.
uma dança simples.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 12 - Foto da plenária, com colaboradores do SENAC e facilitadores: apresentação dos
projetos da equipe
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Fonte: Autores.

3.10.13 Análise da prática
O sexto encontro contou com a participação de 14 pessoas, de um total de 18. Em
cada encontro algumas ausências ocorreram, devido a alguns compromissos dos participantes,
mas as ausências não foram significativas e todos faziam questão de justificá-las à Cláudia
Itano, participante no grupo de pesquisa e gerente da equipe.
Durante este encontro, surgiram alguns incômodos: um dos participantes
compartilhou com a plenária, grupo de participantes juntamente com o grupo de facilitadores,
que os diálogos para elaboração dos projetos foram confusos e causaram a sensação de
superficialidade, devido ao pouco tempo disponível.
Em contrapartida, houve muitos relatos positivos durante todo o encontro. No checkin com a palavra, que representava a jornada, surgiram termos como ―aprendizado‖,
―renovação‖, ―reflexão‖ e ―maturidade‖. As práticas apreciativas também foram fonte de
muitas reflexões e insights. O grupo percebeu a importância da manifestação de um elogio,
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bem como é difícil recebê-lo, e também, percebeu como no dia a dia essa prática não acontece
naturalmente.
Durante este encontro, o grupo de TCC estava mais atento aos sinais não verbais
demonstrados pelo grupo de pesquisa. Quando o grupo se mostrava cansado, era proposto um
intervalo independente do que estava definido no planejamento, e assim foi, por vários
momentos. Atividades foram adaptadas às necessidades do grupo. O check-in e o check-out
foram exemplos de atividades que foram modificadas segundo as necessidades do grupo de
participantes. Outra atividade que sofreu alteração, momentos antes de sua aplicação, foi a
―contação‖ da história do projeto concretizado, uma atividade que aconteceu no sexto
encontro e que convidou os participantes a falar sobre os projetos idealizados por eles, mas
como se já estivessem se realizado, portanto, no passado. No planejamento, ela seria feita em
grupos menores onde os projetos foram co-criados. Entretanto, o grupo de participantes foi
convidado a fazer a partilha dos projetos para todos os colegas, na plenária. Esse foi um
momento muito especial, pois as partilhas foram emocionantes, humanas e bastante
profundas.
O grupo de participantes demonstrou muita descontração e alegria neste encontro, o
que pôde ser notado pelas brincadeiras, risadas, bom humor e pela própria energia elevada do
grupo de pesquisa durante o dia e principalmente no intervalo do café.
Inquietações e projetos produzidos pelo grupo:

Quadro 10 - Inquietações x Projetos

Inquietações

Projetos

Quais os cuidados que devemos ter com a

A arte de cuidar - criação de um espaço de

nossa comunicação?

convivência.

De que forma podemos nos comunicar com

Projeto DNA Setor Técnico.

empatia?

Como o silêncio pode auxiliar na comunicação

Criar gestos ou códigos para moderar o
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da equipe?

barulho e contribuir com o silêncio.

Quais a condições necessárias para que

Raízes: conhecendo o outro

façamos o que dizemos?
Fonte: Elaborado pelos autores.

3.10.14 Sétimo Encontro: sétima prática - Celebração
Esta aplicação teve o objetivo de celebrar as vivências, experiências e aprendizados
deste grupo de aplicação.
A aplicação começou de maneira especial, pois os participantes tinham preparado
uma festa junina surpresa para o grupo do TCC. Eles se organizaram para trazerem pratos
típicos, decoração e até mimos (como chapéu de palha) para os facilitadores.
O encontro foi realizado com 11 participantes em 12 de junho de 2018 e, na tabela
abaixo, consta o planejamento de atividades para este encontro.

Quadro 11 - Planejamento da 7a aplicação (Celebração)
Planejamento - 7a aplicação (Celebração)
Tempo
10 min

5 min

O que

Como

Abertura com

Com passos simples de agradecimento, propor uma

* Reunir a turma para começar

dança circular

dança circular cantada

junto

Check-in

Ao final da dança, cada membro fala uma palavra que
representa sua chegada

Em círculo, propor para que em silêncio, os
20 min

Objetivo da ação

Música do círculo

participantes imitem o facilitador, seja com gestos ou
sons propostos por ele

Criar conexão com o grupo e
sentir a "temperatura" do grupo
e energia
* Confiar no desconhecido e
incomum
* Sincronicidade
* Resultados de um time
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Em círculo, mentalmente, escolha duas pessoas que
junto com você, forme o desenho de um triângulo
equilátero.
Não pode deixar a formação se perder
O exercício deve ser feito em silêncio
1° rodada: os participantes caminham pela sala e não
podem perder de vista as 2 pessoas escolhidas de vista
30 min

Jogo dos Sistemas 2° rodada: idem a anterior, contudo o facilitador é um
vírus, no qual, em quem ele tocar deve sentar-se e se
essa pessoa for parte do triângulo de alguém, a pessoa

* a interdependência em um
grupo
* os impactos da comunicação
* atenção e escuta plenas

deve sentar-se também
3° rodada: idem as anteriores, porém, quem for tocado
pelo vírus deve ficar com a mão para cima e contar até
10 antes de sentar, se alguém tocá-lo antes de terminar a
contagem, ele está salvo e continua no jogo

15min

Coffee
* Retomar a jornada dos

10 min

Revisitar os materiais construídos nos encontros com o

encontros anteriores

Pedidos e jornada

grupo e

* Trazer a memória como o

do grupo

Revisitar os pedidos realizados no contrato e

grupo estava no inícios das

inquietações

aplicações e como o grupo está
no momento

Formar 3 grupos, onde cada um deles deverá reproduzir
uma cena ou foto da comunicação, entre eles
Nossa
35 min

comunicação
(passado, presente
e futuro)

considerando:
1 grupo para a comunicação no passado (antes de
começarmos as aplicações)
1 grupo para a comunicação atualmente (considerando
as aplicações até o momento)

Estimular a criatividade
Usar a resposta do grupo como
indicador de avaliação das
aplicações no grupo

1 grupo para representar a comunicação no futuro (como
se enxerga daqui a 6 meses)
Em círculo, foi utilizado o bastão da voz e proposto para Consolidar e acolher as
30 min

Conselho

as pessoas compartilharem como foi a experiência da

percepções e transformações

jornada de cooperação

partilhadas pelo grupo
Reunir a turma para terminar

5 min

Celebração

Música "Eu agradeço".

juntos e celebrar o fechamento
da jornada

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 13 - Foto da plenária, com colaboradores do Senac e facilitadores 7.

Fonte: Autores.

Figura 14 - Foto da plenária, com colaboradores do Senac e facilitadores 8.

7

A foto foi tirada ao final da apresentação do grupo de participantes sobre o clima organizacional da equipe no
futuro.
8

A foto foi tirada ao final do último encontro: encerramento com festa junina organizada pela equipe do Senac.
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Fonte: Autores.

3.10.15 Análise da prática
Nesta aplicação, foi possível notar que os participantes estavam envolvidos e
tranquilos. No check-in, surgiram palavras como ―feliz‖, ―tranquila‖, ―chateado‖ (porque esta
seria a última aplicação).
Ao aplicar a atividade ―música do círculo‖ (em círculo, os participantes imitam o
facilitador, seja com gestos ou sons propostos por ele), tivemos alguns participantes que não
se conectaram com a atividade (duas pessoas), que fizeram interrupções durante as
orientações e que tinham grande dificuldade em escutar e ficar em silêncio. Entretanto, o
restante dos participantes se entregou à atividade e o som produzido no círculo teve harmonia
e sincronia.
Durante a atividade dos ―Sistemas‖ (onde os participantes, em círculo, escolhem
mentalmente duas pessoas, que junto com eles, formem o desenho de um triângulo equilátero
e durante a movimentação das pessoas, os participantes não podem deixar a formação
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triangular se perder). Ao final da atividade, alguns participantes relataram que se perceberam
executando uma atividade sem refletir sobre como fazê-la ou planejá-la e sem conversar ou
envolver o restante dos participantes.
Houve algumas partilhas ao final desta atividade como: ―às vezes uma ou duas
pessoas afetadas no sistema, podem quebrar a cadeia toda‖, ―preciso ficar mais atenta com o
todo e não olhar só as pessoas mais próximas‖.
Ao propor a atividade ―Nossa Comunicação‖, os participantes foram divididos em
três grupos, e cada grupo deveria reproduzir uma cena ou uma ação que representasse a
comunicação entre eles, considerando:

a)

1 grupo para a comunicação no passado (antes das aplicações da pedagogia da

cooperação);
b)

1 grupo para a comunicação atualmente (considerando as aplicações da

pedagogia da cooperação até o momento);
c)

1 grupo para representar a comunicação no futuro (como se enxergam no

futuro, após as aplicações da pedagogia da cooperação).

No desenvolver da atividade, os grupos de participantes estavam bastante entrosados
e apresentaram a percepção deles com relação à comunicação da seguinte maneira.
Os participantes que estavam com o desafio de representarem a maneira que o grupo
de participantes se comunicava no dia a dia de trabalho antes da aplicação, encenou pessoas
trabalhando, de costas uns para os outros, sem interações, mas com muito barulho envolvido
(várias pessoas falando ao mesmo tempo e cada mais alto, ninguém dava espaço para se
ouvir).
Os participantes que estavam com o desafio de representarem a maneira como se
comunicam no dia a dia de trabalho após as aplicações da Pedagogia da Cooperação,
encenaram indivíduos, cada um olhando para seu celular. Ao começar a música Vem Dançar
com a Gente, da Palavra Cantada, duas pessoas deste grupo deram as mãos e começaram a
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dançar e, pouco a pouco, foram buscando os outros participantes que estavam na sala, até
todos estarem envolvidos na dança de círculo.
Durante a dança, qualquer participante era livre para propor os passos da dança,
contanto que se sentissem à vontade com o movimento. Ao terminar a música, todos os
participantes se uniram para um grande abraço coletivo.
Os participantes que estavam com o desafio de representar a maneira como se
imaginam no futuro, iniciaram uma dança em pares com o tema de quadrilha junina e, aos
poucos, foram envolvendo todos que estavam na sala, até o momento em que a quadrilha se
fechou em um círculo e, no final da representação, o grupo tirou uma foto com todos juntos e
sorrindo.

3.11 PESQUISA COM OS PARTICIPANTES (FEEDBACK - COLETA DE DADOS)

Gráfico 1 - Houve alguma mudança na qualidade da comunicação?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 12 – Respostas da pergunta ―houve alguma mudança na qualidade de comunicação?‖
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Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―O respeito e a empatia estão à frente dos problemas e relações‖

2.

―Há mais assertividade e fluidez, no entanto, ainda falta um pouco de empatia‖

3.

―Eu pratiquei muito mais a escuta atenta e considerei mais a frase "O óbvio tem que ser dito",
parece besteira mas ajuda muito.‖

4.

―Alguns aspectos muito discutidos ainda se apresentam constantemente.‖

5.

―Noto os pequenos cuidados que surgiram, principalmente em relação ao tom de voz utilizado nas
conversas dentro do setor.‖

6.

―Cuidado ao falar‖

7.

―Percebi o setor um pouco mais paciente e disposto a se comunicar.‖

8.

―Estamos tendo mais empatia com o outro‖

9.

―Sim, conhecendo melhor os colegas de trabalho, podemos ser mais assertivos na fala.‖

10. ―Há um pouco mais de afeto na comunicação.‖
11. ―As atividades contribuíram para que os participantes percebessem que a qualidade da comunicação
era tão importante quanto a própria.‖
12. ―Mesmo que tenhamos alguns deslizes, eu percebo que as pessoas têm se policiado mais na forma
como falam, como pedem favores, etc.‖
13. ―A comunicação está mais direta e assertiva.‖
14. ―Senti as pessoas mais sensibilizadas e um pouco mais cuidadosas.‖
15. ―Acredito que as pessoas começaram a se comunicar de forma mais clara, pois adotamos que o
"óbvio precisa ser dito".
16. ―Não é um SIM absoluto. Para algumas pessoas e para algumas situações sim. Para outras, pessoas
e situações, não. De um modo geral as pessoas estão mais atentas a essas questões. Pessoas novas
no grupo, que não participaram das oficinas precisam "entrar no clima".‖
17. ―Senti uma empatia mais apreciativa quanto aos colegas.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 2 - Houve alguma mudança no cuidado com a fala entre as pessoas?
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 13 – Respostas da pergunta ―Houve alguma mudança no cuidado com a fala entre as pessoas?
Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Estamos nos policiando mais, mas acredito que ainda precisa de intensidade no exercício‖

2.

―Evoluímos muito. Mas, precisamos manter o trabalho para que seja possível alcançar mais empatia e
respeito.‖

3.

―Eu ando praticamente a sondagem, temos dias bons e ruins e estou procurando entender mais o que está
acontecendo e tentando ajudar mais nas soluções.‖

4.

―Mas tenho a impressão que nos calamos mais ao invés de mudar a forma de expressão.‖

5.

―Sim, porém parcialmente.‖

6.

―Ouvindo mais‖

7.

―Acredito que passei a absorver mais o conteúdo da fala do que a forma com que propriamente ela é dita.
Não acho que todos temos esse cuidado mas de uma forma geral melhorou.‖

8.

―Eu ao menos estou pensando mais antes de falar‖

9.

―Pelo menos para mim sim, penso que estou mais cuidadoso na hora de falar e procuro ouvir mais.‖

10. Isso acontece no dia a dia, mas nas situações de pressão algumas vezes retornamos ao padrão anterior.
11. ―A aproximação ocorrida no processo fez com que o cuidado fizesse parte da interação, ainda que haja,
em alguns momentos, um escape desse cuidado.‖
12. ―Percebo que ao solicitar silêncio, fazer alguma brincadeira, ou mesmo passar alguma demanda o
pessoal do setor tem pensado mais em como a pessoa vai ouvir a solicitação, então as coisas andam um
pouco mais "calmas" ultimamente.‖
13. ―A avaliação está em nós mesmos. Temos que compreender o que pretendemos transmitir com a
mensagem.‖
14. ―na minha percepção alguns conflitos que existiam antes do trabalho foram minimizados.‖
15. ―Comentários que eram feitos para "cutucar" as pessoas deixaram de ser feitos. Percebo mais respeito
com as diferenças que temos.‖
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16. ―Mesmo comentário que anterior‖
17. ―Mas ainda é necessário um cuidado com o tom de voz que se fala no ambiente.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 3 - Houve alguma mudança na qualidade da escuta?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 14 – Respostas da pergunta ―Houve alguma mudança na qualidade de escuta?‖
Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Percebo que sim!‖

2.

―Percebo que o grupo está mais aberto para o diálogo e escuta ativa.‖

3.

―Eu vivia correndo, sem tempo para ouvir as pessoas e pensando sempre em finalizar logo a conversa
para eu voltar a meus afazeres. Hoje eu paro tudo ouço, dou importância a quem está falando comigo e
ao assunto, isso é um exercício diário e eu me vejo como a principal beneficiária.‖

4.

―Creio que pouco ainda.‖

5.

―Acredito que a falta de tempo e a dificuldade em geri-lo ainda é um grande empecilho nessa questão.‖

6.

―Ouvi querendo entender, sem julgamentos‖

7.

―Estou mais paciente com a necessidade do outro e com isso melhorei meus ouvidos.‖

8.

―Treino diariamente a escuta ativa‖

9.

―Sim.‖

10. ―Em alguns momentos percebo que acontecem algumas brincadeiras e, ao perceber a reação do outro, a
pessoa recua.‖
11. ―A mudança foi semelhante ao da questão anterior.‖
12. ―Acho que isso ainda é algo que estamos desenvolvendo e que vai levar tempo, mas já percebo que
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temos nos dedicado um pouquinho mais a escutar o outro sem julgamentos, ou sem se colocar em
primeiro lugar.‖
13. ―Dizem que há um ditado: Escutar e Ouvir > Quem ouve compreende, e quem escuta só entende.‖
14. ―senti a escuta mais apreciativa.‖
15. ―Isso não foi geral, mas sim, houve uma melhora.‖
16. ―Mesmo comentário da questão 1‖
17. ―Os colegas tem se esforçado para escutar mais de uma forma empática.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 4 - Houve alguma mudança no compartilhamento de sentimentos relacionados a rotina e desafios do
trabalho?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 15 – Respostas da pergunta ―Houve alguma mudança no compartilhamento de sentimentos relacionados
a rotina e desafios do trabalho?‖
Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Isso bastante e me ajuda a entender melhor uma resposta meio ríspida ou sem muita atenção naquele
momento.‖

2.

―Essa abertura já existia em alguns "grupos". Acho que estamos evoluindo com a confiança e respeito,
de um modo geral. Só assim, será possível compartilhar sentimentos, com sinceridade e transparência.‖

3.

―Hoje busco entender e participar mais das outras áreas também, se vejo um colega com uma grande
demanda eu procuro ajudar.‖

4.

―Quando reunidos posteriormente a atividade, os comentários sobre impressões não foram bem aceitos
por alguns, mesmo sendo sinceros.‖
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5.

―Posso relatar que pessoalmente me sinto mais encorajada a dividir questões nesse sentido.‖

6.

―Pouco, deveria ter mais‖

7.

―Sempre me senti a vontade para compartilhar o que me incomodou relacionado a rotina de trabalho,
mas não acho que todos se sintam assim.‖

8.

―Tenho conversado mais com meus pares‖

9.

―Sim.‖

10. ―Não identifico mudanças nesse aspecto.‖
11. ―Não em relação a todos, mas alguns participantes passaram a compartilhar o que pensam e sentem.
Acredito que questão hierárquica faz com que algumas coisas passem e não nos deixe a vontade.‖
12. ―Essa parte eu ainda sinto que precisa ser trabalhada. Talvez seja por conta da nossa rotina agitada, ou
talvez porque as pessoas não se sintam mais tão à vontade quanto num ambiente preparado para isso,
como aconteceu nos encontros. Eu mesma sinto muita dificuldade de falar sobre mim.‖
13. ―Ainda não reflete na equipe.‖
14. ―acredito que o trabalho fez com que nos conhecêssemos melhor, promovendo empatia no grupo.‖
15. ―A princípio sim, porém algumas pessoas já esqueceram disso.‖
16. ―Somente no individual. Não no coletivo‖
17. ―Alguns colegas tem ouvido e/ou falado mais, porém há necessidade de um trabalho mais intenso.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 5 - Houve alguma mudança relacionada aos pedidos de ajuda e apoio?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 16 – Respostas da pergunta ―Houve alguma mudança relacionada aos pedidos de ajuda e apoio?‖
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Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Recebi algumas ofertas de ajuda, mesmo em atividades operacionais!‖

2.

―Não percebo que ainda há manifestações de ajuda, seja ela através de um pedido ou entendimento e
leitura do contexto para que seja oferecida sem esse pedido. Mas, acredito que isso se dá pelo grande
número de tarefas e responsabilidades que cada um possui, limitando-nos nesse olhar mais
individualista.‖

3.

―Acredito que sim, eu tenho buscado ajuda quando realmente preciso coisa que eu não fazia antes.‖

4.

―Creio que estamos mais alertas quanto ao auxílio.‖

5.

―Posso relatar que pessoalmente me sinto mais encorajada a dividir questões nesse sentido.‖

6.

―Com compreensão‖

7.

―Acredito que de uma forma geral a demanda tem carregado bastante o trabalho de todos. Isso dificulta.
Ainda assim alguns estão sempre dispostos.‖

8.

―Estamos mais conectados‖

9.

―Não, pelo menos comigo não.‖

10. ―Acho que estamos mais solidários, mas como em resposta anterior, às vezes em situações de pressão
retornamos ao padrão anterior.‖
11. ―Houve, mas ainda não é visível tanta disponibilidade. É importante salientar que a demanda que existe
por vezes impossibilita de nos dispormos com frequência.‖
12. ―Os pedidos têm vindo de forma mais "leve", mas ainda acho que as pessoas precisam se dispor mais a
tomar ações a partir disso. Ainda percebo que em grande maioria, as pessoas que se levantam para ajudar
os demais são sempre as mesmas.‖
13. ―Sim, mas ainda é pouco‖
14. ―não percebi esse tipo de mudança.‖
15. ―Quando possível sim, estamos nos ouvindo e auxiliando.‖
16. ―Para algumas pessoas sim, para outras não‖
17. ―Nesse sentido, acho que são sempre os mesmos que oferecem ajuda, não senti uma mudança nos
demais que continuam com a mesma postura.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 6 - As pessoas estão praticando feedback entre si?
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Fonte: Elaborado pelos autores.
Quadro 17 – Respostas da pergunta ―Estão praticando feedback entre si?‖
Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Tenho recebido sugestões de como melhorar minha gestão partindo de exemplos práticos trazidos pelas
pessoas, isto tem me ajudado a delegar mais‖

2.

―Parcialmente. Nos "grupos" que isso já acontecia, as práticas se fortaleceram. Mas, ainda vejo
dificuldade em me aproximar de algumas pessoas.‖

3.

―Na verdade eu não sei dizer.‖

4.

―Apenas quem já tinha esta prática.‖

5.

―Este ainda é um aspecto a ser desenvolvido.‖

6.

―Sinto que pode melhorar‖

7.

―Minha gestão direta e eu trabalhamos bastante o feedback. Raramente recebo algum feedback dos
outros apoios, mas basicamente são agradecimentos e pontos positivos.‖

8.

―Com os pares e gestora sempre prático‖

9.

―Sim, já fazia com alguns e contínuo.‖

10. ―Acho que ele existe, mas não identifico mudanças. Costumo dar alguns feedbacks, mas ainda temo a
reação do outro.‖
11. ―Não é algo que todos tenham conhecimento sobre todos, mas há o feedback.‖
12. ―Pelo menos comigo ainda não aconteceu um momento dedicado à isso. No entanto, eu sinto que
estamos tendo um retorno mais rápido de situações específicas (seja um elogio, ou um ponto de atenção).
Acredito que quando você dedica um momento específico para o feedback, mesmo que em grupo, as
ações se tornam mais valorizadas.‖
13. ―O feedback é importante nas inter-relações.‖
14. ―não notei alguma situação que demonstrasse.‖
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15. ―Não vejo isso.‖
16. ―Não tenho resposta para isso‖
17. ―Não percebi essa prática, pode ser que esteja acontecendo, mas comigo mesma não senti.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 7 - Houve alguma mudança nas falas ou demonstrações de reconhecimento ou agradecimento?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 18 – Respostas da pergunta ―Houve alguma mudança nas falas ou demonstrações de reconhecimento e
agradecimento?‖
Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Sim, e isto é importante para que possamos ter certeza do caminho certo‖

2.

―Parcialmente. Mesmo retorno da questão 6.‖

3.

―Sim, eu vejo que as pessoas estão falando mais abertamente.‖

4.

―Mas ainda não sinto transformação. Sinto indiferença.‖

5.

―No meu caso, isso já acontecia, mas creio que as atividades reforçaram a importância desse tipo de
demonstração.‖

6.

―Imagino que não houve tempo‖

7.

―Desde o início das atividades, recebi dois agradecimentos formais e um reconhecimento. Pra mim foi
ótimo.‖

8.

―Sim! Busco sempre ser grato pela ajuda recebida e reconhecer o outro‖

9.

―Sim.‖

10. ―Sinto que há mais preocupação em destacar essa questão.‖
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11. ―Ainda é algo que parece engatinhar. Talvez ainda haja dificuldade em reconhecer o trabalho do parceiro
ou mesmo em falar, dado ser algo que antes parecia não acontecer.‖
12. ―Como comentei anteriormente, o retorno de algumas situações tem sido mais rápido, o que nos torna
mais aptos a continuar da mesma forma, ou corrigir os erros mais rapidamente. Isso é muito bom, mas
ainda gostaria de um momento para feedback consolidado, pois algumas orientações acabam se
perdendo na correria do dia-a-dia.‖
13. ―O agradecimento faz parte da equipe.‖
14. ―não que eu tenha observado.‖
15. ―Geralmente de forma horizontal sim.‖
16. ―A pergunta é muito genérica e ampla. Para algumas pessoas sim, para outras não.‖
17. ―Mas ainda percebo que poderia ter uma adesão maior do grupo, mas há um reconhecimento por parte de
alguns sim.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Gráfico 8 - As pessoas conversam entre si, antes de tomar uma decisão que as envolve?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 19– Respostas da pergunta ―As pessoas conversam entre si, antes de tomar uma decisão que as
envolve?‖
Comentários. 17 respostas (18 participantes no total)
1.

―Sim e percebo que mesmo assim, consultam outras frentes que serão impactadas nas decisões‖

2.

―Percebo, ainda, muitos atropelos. Mas, acredito que essa situação se estabeleça dessa maneira, pois
somos uma equipe que acredita no que faz e deseja (e faz) que as coisas deem certo. Reforço que, na
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minha percepção, a falta de comunicação se dá por nossa grande demanda de trabalho.‖
3.

―Sim, através de reuniões.‖

4.

―Como proposto na atividade e observado posteriormente, entendo que não. As reações ainda são muito
reativas, não propositivas.‖

5.

―Em partes, pois nesse sentido a hierarquia no ambiente de trabalho ainda prevalece no tocante a grande
parte da tomada de decisões.‖

6.

―Deve ser uma prática‖

7.

―Geralmente sim.‖

8.

―Parcialmente, mas já tivemos uma melhora‖

9.

―Parte do grupo sim.‖

10. ―Nesse caso minha resposta seria às vezes, mas não tem esse item. Fica registrado aqui.‖
11. ―Apesar de ser uma prática importante e necessária, ainda é algo que é feito de maneira vertical e a
hierarquia se sobrepõe. Sendo assim, acaba por quase desfazer o que se constrói nas interações.‖
12. ―Nem sempre, mas sinto um esforço maior nessa questão por parte dos gestores.‖
13. ―Não sei opinar.‖
14. ―esse sim é para mim, tenho conversado com as equipes antes de decidir algo.‖
15. ―Isso também acontece de forma horizontal.‖
16. ―De um modo geral sim, mas ainda existe muito receio em expor opiniões.‖
17. ―Sim, em alguns casos.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Quadro 20 - Você percebe alguma outra mudança em você ou no grupo, que você gostaria de relatar?
Comentários. 14 respostas (18 participantes no total)
1.

―A mudança está no empenho em praticar todo o aprendizado das atividades e da proposta da
comunicação não violenta, algumas consequências positivas já estão rolando e isto é perceptível, mas
entendo que esta aplicação deverá ter revisões pontuais sobre algumas situações que surgirem
isoladamente. Não que isto irá acontecer, mas se acontecer, para não retroagirmos devemos revisitar os
combinados e perceber onde podemos melhorar.‖

2.

―Um pouco antes de iniciarmos esse trabalho, eu já buscava algumas questões para continuar trilhando o
meu caminho. Já entendia que era importante melhorar em alguns aspectos e fortalecer outros. Quando o
grupo iniciou as atividades conosco, as coisas começaram a se conectar e fizeram muito sentido pra
mim. A partir daí, passei a olhar mais para alguns pontos que antes, eram ignorados, por acreditar que
não eram prioritários e, fui (estou indo) atrás de conceitos e propostas para continuar trilhando esse
caminho. Hoje, em tudo o que faço ou penso, coloco a cooperação e as práticas apreciativas.‖
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3.

―Eu me sinto mais observador que antes, porém, me sinto retraído por certa descrença no processo
transformador proposto na atividade, e sinto isso em outros também.‖

4.

―Senti uma necessidade muito grande de mudança no decorrer das atividades. Quero ser mais positivo,
paciente e colaborativo.‖

5.

―Sim. Estou mais maduro nas tomadas de decisões‖

6.

―Acredito que o grupo está mais próximo.‖

7.

―Sinto que gosto mais deles.‖

8.

―Particularmente vejo que consegui melhorar alguns aspectos de comunicação, interação e escuta ativa.
No grupo, vi que a qualidade da comunicação se tornou mais evidente.‖

9.

―Eu percebo as pessoas mais abertas a receber opiniões construtivas e menos "agressivas" em situações
adversas.‖

10. ―Sim. Vejo uma mudança em mim, mais colaborativo.‖
11. ―percebo o grupo mais leve, menos reativo.‖
12. ―Sim, a participação mais coletiva nas atividades desenvolvidas para a unidade.‖
13. ―Sim. Percepções em relação ao outro e aos impactos que são causados por algumas pessoas.‖
14. ―O assunto é muito interessante e produz mudanças reais se há um esforço, mas entendo que é um
processo contínuo, mas eu particularmente tenho gostado bastante de me ver praticando um olhar mais
apreciativo sobre as pessoas.‖
Fonte: Repostas dos participantes.

Quadro 21 - 10. Deixe uma mensagem para o grupo, aspectos atendidos e pontos de melhoria.
Comentários. 14 respostas (18 participantes no total)

1.

―Adorei o Grupo! faria de novo, pois não tive como participar de todas as atividades e fiquei curioso
para saber dos assuntos/temas por completo. Apliquei atitudes na minha vida e entendo que isso é só o
começo, pois não podemos ser aqui no trabalho algo diferente na rua, em casa, na família... e arrisco
dizer que no trabalho, por uma série de questões, é mais prático a aplicação, pois envolve razão, já em
casa temos mesmo que nos policiar, no trânsito mantermos a calma e serenidade, com os amigos
entender o momento deles, com filhos e esposa a expectativa é totalmente diferente e temos que
balancear as emoções... enfim... se tornarmos estas ações um hábito, buscaremos o equilíbrio, hora a
balança pesará para a emoção, mas com doses certas, hora para a razão com a ideia consciente de que
estamos no caminho.‖

2.

―Gratidão pelo trabalho e paciência. É perceptível o quanto vocês acreditam nesse proposta e, de fato, só
conseguimos realizar com amor e com entrega absoluta, aquilo que faz sentido para nossa vida.‖
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3.

"Eu quero agradecer muito a oportunidade que me deram de participar das atividades, agradecer pela
paciência e dizer que tive uma evolução como pessoa e como mãe que eu buscava a tempos e como essa
experiência

me

engrandeceu

nesse

sentido.

Obrigada a todos!"
4.

―Todos nós vivenciamos uma realidade intensa, todos os dias! Mas todos nós precisamos sair dela em
alguns momentos durante o dia. Todos temos paradigmas, mas todos podemos reavaliá-los! Permita-se
sofrer esta transformação! Eu arrisco minhas convicções em dizer que será uma mudança espetacular!
Agradeço os ouvidos, as palavras, inclusive o silêncio, pois toda essa vivência enriquece! Estou disposto
a dividir minhas visões e gostaria de saber quem está disposto a fazer esta pausa na intensidade, em
momentos diversos, para nos conhecermos mais e crescermos juntos!‖
Fonte: Repostas dos participantes.

3.11.1 Análise
Com base nos gráficos, que representam as respostas das perguntas de múltipla
escolha (―sim‖ ou ―não‖), e também baseado nas respostas dissertativas que foram sugeridas
como uma possibilidade de complementação das perguntas de múltipla escolha, é possível
afirmar que a aplicação deste TCC reverberou positivamente sobre os processos de
comunicação e, inevitavelmente, sobre as relações entre os participantes da equipe do Senac.
De forma decrescente, as perguntas que mais receberam respostas afirmativas,
indicando que o trabalho reverberou de forma positiva na equipe, são:

a)

Houve alguma mudança na qualidade da comunicação?

94% SIM
b)

Houve alguma mudança no cuidado com a fala entre as pessoas?

94% SIM
c)

Houve alguma mudança na qualidade da escuta?

94% SIM
d)

Houve alguma mudança nas falas ou demonstração de reconhecimento ou

agradecimento?
82% SIM
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Ou seja, os maiores índices, acompanhados das suas respectivas respostas
dissertativas, estão relacionados à melhora da qualidade da comunicação pelo fato de existir
mais afetividade, cuidado, empatia, escuta, ações de agradecimento e reconhecimento,
assertividade e objetividade (―o óbvio precisa ser dito‖).
Nos comentários, pode-se perceber que os participantes foram sensibilizados, estão
mais reflexivos e conseguem identificar os benefícios do processo, mas ainda veem a
importância de uma continuidade e de um aprofundamento do trabalho. Alguns participantes
mencionaram o aumento da calma nas interações e também a dificuldade da tensão que é
criada entre querer manter-se neste estado mais tranquilo e ter que lidar com a velocidade dos
processos diários e das altas demandas. Em relação às ações de agradecimento e
reconhecimento, notou-se uma mudança e, ao mesmo tempo, percepção do déficit que existe
em torno desta questão.
Seguindo, em ordem decrescente em relação às respostas dadas no formulário de
feedback, podem-se observar os seguintes resultados:

a)

Houve alguma mudança relacionada aos pedidos de ajuda e apoio?

64% SIM
b)

Houve alguma mudança no compartilhamento de sentimentos relacionados à

rotina e desafios do trabalho?
58% SIM
c)

As pessoas conversam entre si, antes de tomar uma decisão que as envolve?

52% SIM
d)

As pessoas estão praticando feedback entre si?

47% SIM

Ou seja, em ordem decrescente de identificação, podem-se localizar os aspectos mais
frágeis deste processo: pedidos de ajuda e apoio, compartilhamentos de sentimentos,
conversas antes de tomar decisões e práticas de feedback. Nos comentários, os participantes
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complementam, mencionando que algumas pessoas ainda estão agindo sob o mesmo padrão
de comportamento e não se mostram transformadas pelo processo. Outros comentários
reforçam a percepção de uma transformação no comportamento geral da equipe e da
importância de um aprofundamento da prática, que é atenuada por conta da demanda de
trabalho.

Gráfico 9 – Pesquisa sobre a Pedagogia da Cooperação no Senac

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 22 - Resumo das notas da pesquisa de opinião feita entre os participantes
Questões

1

2

3

4

5

6

7

8

Sim

94,1

94,1

94,1

58,8

64,7

47,1

82,4

52,9

Não

5,9

5,9

5,9

41,2

35,3

52,9

17,6

47,1

Comunicação

Fala

Escuta

Sentimentos

Pedidos

Feedback Agradecimento Tomada de decisão

Fonte: Elaborado pelos autores.
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CONCLUSÕES
A investigação inicial deste trabalho se baseou na pergunta: ―como a Pedagogia da

Cooperação pode contribuir para comunicação de uma equipe recém-formada?‖ e, com ela,
foi observado que a Pedagogia da Cooperação pode contribuir muito com o processo de
melhoria da qualidade da comunicação de uma equipe recém-formada, pois esta metodologia
estimula, essencialmente, o fortalecimento da conexão entre as pessoas, uma condição
fundamental para melhorar a qualidade da comunicação, e vice-versa.
Quando a Pedagogia da Cooperação é utilizada para servir ao desenvolvimento de
habilidades de comunicação entre os membros de uma equipe, é possível observar que as
diversas etapas da Pedagogia da Cooperação (Contato, Contrato, Inquietações, Parcerias,
Soluções, Projetos e Celebração) são essenciais para fortalecer aspectos importantes do
desenvolvimento das habilidades de comunicação. A seguir, um detalhamento sobre como
cada etapa pode contribuir com o desenvolvimento e melhora da comunicação de uma equipe.

4.1 CONTATO
Estimula a integração, que as pessoas se aproximem, se conheçam mais e,
consequentemente, se entendam mais, fortaleçam a escuta, diluam preconceitos, entendendo
com quem estão se relacionando e se comunicando, entendendo como cada sujeito funciona e
quais são as melhores escolhas na hora de se comunicar com aquela pessoa.

4.2 CONTRATO
Estimula que a equipe conheça as necessidades de cada um e exercite um olhar
cuidadoso sobre cada necessidade, explicitando as diferenças entre as pessoas, além de
esclarecer quais serão os combinados do processo, aprofundando o conhecimento sobre as
pessoas e criando clareza sobre a jornada que percorrerão juntos.

4.3 INQUIETAÇÕES
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Estimula que as pessoas se ouçam, se conheçam ainda mais, entrem em acordo em
relação às inquietações mais latentes, exercitem a apreciação de situações em que perguntas
não são respondidas, abrindo a possibilidade da suspensão de pressupostos e possibilitando
que o grupo identifique questões que servem como diagnóstico do próprio grupo.

4.4 PARCERIAS
Estimula que as pessoas fortaleçam ainda mais as conexões, se aproximem, se
deparem com possíveis ruídos ainda existentes nas relações, fortalecendo, consequentemente,
os processos de troca de informação entre o grupo e possibilitando que o grupo identifique
quais aspectos precisam ser trabalhados para haver mais parceria.

4.5 SOLUÇÕES COMUNS
Estimula uma investigação conjunta e coletiva, com objetivo de vislumbrar possíveis
soluções às questões previamente acordadas, fortalecendo as habilidades de escuta,
cooperação, aproximação, conexão e consequentemente reverberando na qualidade de troca
das informações.

4.6 PROJETOS
Estimula a co-criação de caminhos, para botar em prática as soluções vislumbradas
na etapa anterior, exercitando o desapego, a escuta e criando coletivamente um plano de ação
compartilhado e criado horizontalmente, criando um comprometimento grupal e uma clareza
dos caminhos a serem seguidos.

4.7 CELEBRAÇÃO
Estimula o fortalecimento da conexão entre as pessoas, exercita as habilidades de
reconhecimento das ações durante a trajetória, criando vínculo e confiança, trazendo
consciência sobre conquistas e questões que ainda estão pendentes, facilitando feedbacks,
criando clareza sobre quais lições foram aprendidas durante o percurso e reverberando nas
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decisões futuras. Além disso, estimula a alegria, felicidade, gratidão, satisfação e um
sentimento de missão cumprida.
Para analisar os resultados do processo, podemos começar com a percepção dos
participantes da equipe, representada principalmente no exercício chamado ―Nossa
Comunicação‖, aplicado no último encontro com a equipe. Neste exercício, ficou nítida a
diferença entre a percepção da equipe em relação a como ocorria a comunicação antes do
processo de aplicação da Pedagogia da Cooperação e ao final do processo de aplicação.
Como um indicador de que a qualidade da comunicação melhorou, as encenações
que representavam o passado expressaram: caos, pessoas falando ao mesmo tempo, se
interrompendo, gritando e em meio a um ambiente pouco tranquilo e organizado. Já nas
encenações que representavam o presente, houve uma música, que tinha como refrão ―vem
dançar com a gente‖, e uma dança circular, na qual cada um dos integrantes convidava os
outros integrantes para participarem da dança. Essas ações representam claramente um
ambiente mais organizado, cooperativo, leve, divertido, no qual a comunicação das pessoas
caminha para uma mesma direção.
Além da análise do último encontro de aplicação, também pode-se observar o
resultado do processo de aplicação por meio da análise dos feedbacks enviados como resposta
ao questionário final. De acordo com as respostas do questionário, os aspectos mais latentes
no processo vivenciado pelo grupo de funcionários estão diretamente relacionados à
identificação de uma aproximação maior entre os participantes da equipe, seguida de uma
melhora no clima entre as pessoas (mais calma, mais paciência, mais afetividade e mais
objetividade). É curioso perceber que, ―afetividade‖ e ―objetividade‖ foram mencionadas
como aspectos coexistentes, pois estes dois aspectos também podem, em outras situações,
criar uma relação de oposição ou competitiva entre si. Ou seja, não é raro entenderem-se
―afetividade‖ e ―objetividade‖ como aspectos opostos.
A maior taxa de manifestações negativas em relação às perguntas do formulário
parece estar diretamente vinculada à percepção de aspectos que não foram tão desenvolvidos
durante o processo pelo fato de estarem ligados à exposição de fragilidades e
vulnerabilidades. Geralmente, a prática de expor vulnerabilidades e fragilidades é bastante
reprimida dentro do ambiente corporativo, pois este costuma ser operado por lógicas de
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relacionamento baseadas em valores que não facilitam o florescimento da sensação de
confiança e segurança, como situações de recompensa e punição, julgamento e avaliação,
pressão emocional e alta competitividade.
Mesmo dentro de instituições que tentam cuidar do processo de humanização das
relações entre os colaboradores, pode ser bastante desafiador construir um ambiente no qual
as pessoas estejam seguras para exporem aos colegas de trabalho seus aspectos mais frágeis.
Isso também é um reflexo não apenas da cultura corporativa, mas da cultura ocidental
contemporânea como um todo, que se pauta na alta velocidade e quantidade de troca de
informações, operando e estimulando os relacionamentos a existir dentro de lógicas
individualistas, neoliberais, competitivas e hierárquicas. Somando-se a este fato, é importante
ressaltar que, para que os integrantes da equipe tenham capacidade de pedirem ajuda,
compartilhem os próprios sentimentos, compartilhem dificuldades e formulem um feedback
preciso, é necessário criar condições para desenvolver estas capacidades e, para isso, é
fundamental investir não apenas em treinamentos individualizados, mas também em
transformações estruturais e sistêmicas.
Com esta pesquisa, foi observado que a Pedagogia da Cooperação cria, com suas
respectivas sete etapas, uma organização dos processos de interação de um grupo, o que ajuda
na manutenção do foco e da clareza das propostas e objetivos a serem alcançados. Além disso,
ela também proporciona um espaço seguro para que as vulnerabilidades possam ser expostas e
os conflitos possam ser cuidados.
Uma das potências desta metodologia é que ela se utiliza de outras metodologias,
para reforçar os aspectos coletivos do processo em grupo, fazendo com que todos participem
da jornada, presenciem os momentos de tomada de decisão, participem das escolhas
priorizadas, sejam ouvidos e valorizados. O fato de este ser um processo construído
coletivamente torna-o ainda mais forte, porque todos os envolvidos vivenciam o processo
todo. Isso cria uma relação diferente entre participante e processo, pois, em uma situação
oposta, a pessoa que estivesse na liderança simplesmente informaria os funcionários sobre os
problemas identificados, soluções planejadas e as decisões escolhidas. Porém, com a
Pedagogia da Cooperação, todos participam do processo de decisão, o que reverbera e resulta
também em um maior comprometimento e engajamento dos participantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos motivos pelos quais este processo foi bem-sucedido foi o fato de termos
aplicado a Pedagogia da Cooperação em nós mesmos, internamente enquanto grupo, antes de
aplicarmos na equipe do Senac. Apenas desta forma foi possível estabelecer uma parceria
sólida, para lidar com as adversidades presentes no ambiente corporativo.
Percebeu-se, durante as aplicações, que, mesmo um ambiente corporativo
relacionado a práticas educativas, como o do SENAC, possui uma cultura bastante baseada na
racionalidade, nas explicações prévias, na precaução, possivelmente devido à falta de
confiança no processo, no receio em relação àquilo que está por vir, na garantia e urgência de
resultados produtivos. Por isso, houve a necessidade de serem criados, durante os encontros,
momentos específicos para explicar o propósito do que estava sendo realizado, detalhar
informações sobre o caminho planejado, sintetizar e verbalizar tecnicamente conhecimentos
abordados e propostos.
Trabalhar com Pedagogia da Cooperação dentro das empresas é um grande desafio,
porque nos deparamos com culturas organizacionais que, hipoteticamente, suspeitamos serem
baseadas nos modelos de dominação, e essa cultura é justamente a que inibe a cooperação
dentro das equipes. A hierarquia e o poder são fatores que devem ser levados em consideração
quando falamos de desafios dentro de organizações, visto que muitas vezes pessoas que
ocupam posições de destaque acabam demonstrando alguns comportamentos autoritários que
também geram desconfiança e desconforto nas equipes de trabalho.
A cultura organizacional hierárquica torna as empresas um ambiente bastante
complexo, pois são muitos fatores que influenciam no ambiente organizacional, porém é
importante ressaltar a percepção de que é importante o apoio , o envolvimento e até a
participação de forma cooperativa da alta direção com o processo da Pedagogia da
Cooperação. Desta forma a metodologia ganhará mais força dentro da organização e se
espalhará para todos os funcionários, enriquecendo a cultura da organização.

99

Havendo contradição entre um discurso cooperativo e práticas autoritárias, cria-se
um descompasso e uma incoerência, que enfraquece a confiança, aumentando as chances de
insucesso na tentativa de implantar uma cultura cooperativa.
A Pedagogia da Cooperação pode, sim, contribuir com a melhora da comunicação de
uma equipe recém-formada. Porém, é importante considerar a regularidade e a duração que o
processo de aplicação da Pedagogia da Cooperação irá ocorrer. Quanto maior e mais regular
for o período de aplicação, mais profundas serão as mudanças. O que muitas vezes ocorre em
uma organização é o interesse por um processo que transforme os resultados, mas que não
modifique questões estruturais. Ou seja, a equação é inconcebível: manter a estrutura (o
mesmo processo) e esperar maior produtividade (novos resultados).
As empresas querem gerar lucros e os lucros dependem das pessoas que trabalham
dentro das empresas. Portanto, investir no bem-estar e no desenvolvimento dos funcionários
contribui para a geração de lucro (FERNANDES, 2015). Porém, o perigo em termos o lucro
como objetivo final é: assim que aparecer uma nova forma de se obtê-lo, abriremos mão da
humanização das relações, para escolhermos um outro caminho que seja mais rentável.
Por isso, é fundamental que as relações sejam humanizadas, não como meio de
chegar a um resultado, mas sim como um objetivo em si. Para isso, é impossível separarem-se
cooperação e comunicação, pois fazem parte do mesmo sistema: relações. Ao despertarmos a
consciência de uma equipe sobre a cooperação, consequências virão sobre a forma com a qual
as pessoas se comunicam. E vice-versa: ao investirmos na melhora da comunicação entre as
pessoas, consequências virão sob forma de ações mais cooperativas.
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GLOSSÁRIO

GRUPO DE FACILITAÇÃO OU FACILITADORES - O grupo de TCC formado por
Claudia, Daniele, Marilia e Pedro.
GRUPO DE PARTICIPANTES OU PARTICIPANTES - O grupo de colaboradores do Senac
que participaram da aplicação. São 18 pessoas no total.
PLENÁRIA - Grupo de participantes juntamente com grupo de facilitação.
CNV - Comunicação Não-Violenta.
PRÁTICAS APRECIATIVAS - Atividades cujo objetivo é praticar o olhar positivo sobre as
situações e pessoas da nossa convivência.
CHECK-IN - Dentro das práticas da Pedagogia da Cooperação, o check-in corresponde a uma
atividade inicial do encontro de um grupo, às pessoas estão posicionadas em círculo e cada
pessoa é convidada a compartilhar algo sobre si, sobre como está chegando para o encontro,
ele pode ser feito com uma palavra, com um tempo estipulado, por exemplo 1 minuto ou da
forma como o facilitador achar interessante para o momento. O check-in pode ser adaptado ao
grupo e ao tempo disponível.
CHECK-OUT - Dentro das práticas da Pedagogia da Cooperação, o check-out corresponde a
uma atividade final do encontro de um grupo, às pessoas estão posicionadas em círculo e cada
pessoa é convidada a compartilhar algo sobre si, sobre como está saindo do encontro, ele pode
ser feito com uma palavra, com um tempo estipulado, por exemplo 1 minuto ou da forma
como o facilitador achar interessante para o momento. O check-out pode ser adaptado ao
grupo e ao tempo disponível.
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