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“Se você quiser ir rápido você vai sozinho,
Se você quiser ir longe você vai em grupo. ”
Dito popular africano
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Qual o impacto da inserção da Pedagogia da Cooperação
no grêmio estudantil da Escola Municipal Barcelona - Irajá/RJ?

Resumo

Essa pesquisa consiste em uma pesquisa ação das sete práticas da Pedagogia da
cooperação. O estudo consistiu na aplicação das sete práticas em um grupo de grêmio
estudantil de uma escola pública municipal na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
O objetivo da pesquisa é fazer uma análise da aplicação da das sete práticas da
pedagogia da cooperação e os principais impactos no fortalecimento das ações do
grêmio estudantil. O Projeto foi uma oportunidade cooperativa que deu aos jovens
envolvidos as condições necessárias para que a cooperação acontecesse. As
metodologias cooperativas aplicadas no grupo do Grêmio Estudantil Chapa Preta foram
de extremo auxílio nesse processo de conscientização dos jovens como um grupo com
alto potencial de desenvolver projetos coletivos na escola. Da necessidade de
organização às estratégias de escuta e convivência, esses adolescentes cresceram e se
reconheceram aos nossos olhos e aos olhos da comunidade escolar como seres
cooperativos.
Palavras-chave: Pedagogia Cooperação, escola pública, grêmio estudantil

I – Introdução

Este projeto de pesquisa teve por objetivo a aplicação das sete práticas da Pedagogia
da Cooperação estudadas ao longo do curso de especialização em Pedagogia da
Cooperação & Metodologias Colaborativas, oferecido pelo Projeto Cooperação,
chancelado pelo GRUPO UNIBR de Educação - Faculdade de São Vicente/SP. Por
acreditarmos que a Pedagogia da Cooperação possa ser uma alternativa de solução em
benefício à transformação, nada mais propício e promissor do que seu manejo,
implantação e exercício numa escola, local que exerce papel de formação e
transformação dos indivíduos.
Para a prática deste aprendizado, o público escolhido foi o grêmio estudantil da
Escola Municipal Barcelona, no bairro de Irajá, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro,
integrado por jovens com idades entre treze e dezessete anos. A escolha desse grupo se
deu devido à participação da integrante Juliana no Projeto Aluno Presente, da ONG
Geral Presente na Escola - trata-se de um projeto em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, desenvolvido em escolas municipais do Rio de Janeiro que
apresentam altos índices de evasão escolar. O objetivo principal deste trabalho é
combater a evasão escolar, fortalecendo o corpo discente das escolas através de ações de
5

fortalecimento do grêmio estudantil. Nesse projeto, Juliana identificou no grupo um
grande potencial para aplicar as sete práticas, pois os jovens apresentavam notáveis
inclinações para a cooperação, havendo inúmeras demonstrações de parceria e afeto ao
longo dos encontros. Desta forma, a Pedagogia da Cooperação viria para potencializar
os valores cooperativos nesses adolescentes, com o intuito de empoderar o grêmio
estudantil enquanto corpo representativo da comunidade escolar.
A prática desta pesquisa oportunizou nosso aprimoramento como focalizadores, ora
facilitadores, desta Pedagogia numa organização escolar. Desde o planejamento,
aplicação, monitoramento e avaliação do processo, até as trocas com os adolescentes e
as nossas interações diante do desafio de organização no coletivo, seguimos nesse
exercício desafiante, cooperativo e vivo que se estende até o momento final desta
produção.
A seleção desta comunidade se deu frente ao desejo inicial de transformação da
escola pública brasileira numa escola viva, que eduque para a formação de pessoas em
sua totalidade, desde a essência aos papéis que exercem socialmente, coletivamente uma escola que alcance a comunidade em que se encontra, com as famílias envolvidas,
bem como a realidade da qual participa, que seja humana, sustentável, amorosa,
atenciosa, cooperativa. Do impulso utópico à realização desta pesquisa, chegamos ao
grêmio estudantil Chapa Preta que se propôs a participar do nosso sonho, dando um
passo em direção a um futuro nada perfeito, mas com certeza, mais cooperativo.

II - A Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas

Pedagogia da Cooperação é a convergência de saberes e práticas que visam
fomentar a cooperação e o desenvolvimento de ações relativas às relações interpessoais
na construção de comum-unidades, em ambientes e organizações colaborativas, como
empresas, escolas, ongs, famílias, ou seja, nas relações sociais.
Segundo Fábio Otuzi Brotto e Denise Jayme de Arimatéa (UNESCO,2013), a
Pedagogia da Cooperação é co-realizada a partir de quatro momentos transdisciplinares:
princípios, práticas, processos e procedimentos. De acordo com a Pedagogia da
Cooperação, ao navegar por esses momentos, entramos em contato com um conjunto de
saberes e experiências colaborativas organizadas em dois tipos referenciais. O
referencial teórico, com os princípios e os procedimentos, e o referencial prático, com
os processos e as sete práticas.
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Princípios da Pedagogia da Cooperação:

1ºPrincípio

Co-existência

2º princípio

Com-vivência

3º princípio

Cooperação

4º princípio

Comum-unidade

Processos:
Jogos Cooperativos, Danças Circulares, Diálogo, Comunicação Não-Violenta,
World Café, Open Space, Dragon Dreaming, Investigação Apreciativa, Práticas
Meditativas,

Processos

Circulares,

Oásis,

MusiCooperação

e

Aprendizagem

Cooperativa.

Procedimentos:

As sete Práticas da Pedagogia da Cooperação:

Fazer COM-TATO
Estabelecer COM-TRATO
Compartilhar IN-QUIETA-AÇÕES
Fortalecer ALIANÇAS & PARCERIAS
Reunir SOLUÇÕES COMO-UNS
Realizar PROJETOS DE COOPERAÇÃO
7

Celebrar o VENSER

Ao longo desta experiência investigativa, percebemos que as práticas de COMTATO foram as que mais utilizamos, pois a cada encontro, os jogos e músicas como
procedimento de contato eram o nosso primeiro passo para alcançar os jovens com os
quais trabalhamos. Notamos também que, os processos como as danças e os jogos são
excelentes ferramentas que podem ser utilizadas com diferentes objetivos - uma mesma
pode dança pode ser ora uma experiência de contato, ora de fortalecimento de alianças e
parcerias e ainda de celebração! Vimos que dependendo do momento e dos objetivos
estabelecidos, as práticas e os processos empregados assumem a direção exigida pela
metodologia vivida.

III - Nossos passos: dos planejamentos aos resultados

A presente pesquisa foi realizada em três etapas: planejamento, aplicação e
avaliação. O planejamento se deu em encontros presenciais e via e-mails, com uma
reunião presencial antes do início da aplicação das sete práticas e outra aproximando-se
do fim do processo, além dos e-mails enviados antes dos encontros, de acordo com
encaminhamentos de cada encontro.
Em nossa primeira reunião de planejamento (em 16/04/16) para a realização
desta pesquisa, aplicamos os sete passos da Pedagogia da Cooperação em nós mesmos,
objetivando alinhar os próximos passos da nossa atuação junto ao grupo de estudantes.
Finalizamos este encontro com o plano para o nosso primeiro dia de prática com o
grêmio. As atividades seriam orientadas por uma dupla, enquanto um terceiro se
responsabilizaria pela observação e o quarto faria os registros do encontro com fotos e
filmagens.
Os encontros com os adolescentes ficaram marcados para as quintas-feiras, no
horário das 13hs às 15h30min, mesmo horário das reuniões do grêmio, no Projeto
Aluno Presente.
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III. 1 - 1° Encontro

No primeiro dia de encontro, 05//05/16, nos dedicamos exclusivamente às
práticas de com-tato e ao com-trato de forma a criar um vínculo com o grupo a ser
trabalhado.
Fazer com-tato é promover a aproximação e integração do grupo, visando
aprender a ser e a conviver. Portanto, foi momento de reunir a turma para começar
juntos, com um ponto de partida acolhedor e motivador do entusiasmo necessário para
seguir adiante e juntos.
Foram duas as dinâmicas realizadas para esta primeira prática da Pedagogia da
Cooperação:
- Teia: com um rolo de barbante, cada um se apresentou e disse o que mais gostava na
escola. Ao fim de cada fala, a pessoa escolhia outro participante para falar. Neste
momento, o rolo de barbante era jogado para a pessoa escolhida, mantendo na mão o
barbante de cada falante. Dessa maneira, as apresentações foram sendo tecidas
conforme o desenvolvimento da dinâmica, cujo desenrolar desenhava o percurso deste
contato. Uma enorme teia se formou e permitiu a apresentação dos integrantes, a
realização de um mapeamento de pontos positivos da escola e a visualização da linda
teia que nos unia.
Aumentamos o nível de concentração e união dos envolvidos, acrescentando ao
centro da teia, uma garrafa destampada que seria o alvo a ser acertado com uma caneta
pendurada no meio do emaranhado desta teia. Houve silêncio, concentração e a
participação de todos os envolvidos, em sintonia, se percebendo, entendendo as forças
9

de cada um, a fluência e sutileza dos movimentos necessários para que a caneta entrasse
na garrafa. Após poucos minutos de tentativa, a caneta entrou na garrafa e pudemos
perceber a potência do grupo. Ali vimos que aqueles jovens poderiam ir aonde
quisessem, pois estavam juntos, entregues e motivados para seguir adiante, sendo
adiante onde quer que fosse.

- Desenho do coração: Os jovens foram organizados em três fileiras. O último de cada
fileira tinha que desenhar algo nas costas do penúltimo e este nas do da frente e assim
sucessivamente. O desenho reconhecido pelo toque em suas costas ia passando de
costas em costas até chegar à primeira pessoa da fila que se encarregava de desenhar em
uma folha de papel o desenho que sentiu em suas costas.
Depois reunimos esses desenhos e o chamamos de desenho do coração, pois
expressava o que ia no coração de cada um. Dando esclarecimentos a respeito do
procedimento importante do círculo e do centro, elegemos o desenho do coração, o
primeiro centro do grupo.

Aprender a conviver (estabelecer com-trato) é estabelecer acordos de
cooperação para que cada um do grupo possa conviver e estar bem.
Para esta segunda prática da Pedagogia da Cooperação:
- Letras: nesta dinâmica, a primeira letra do nome de cada integrante era desenhada e
colorida conforme sua vontade em uma folha de ofício. Ao fim, todas as letras foram
reunidas e delas foi construído coletivamente o nome para este nosso grupo de trabalho:
Projeto União.
Estabelecemos, sentados em roda, nossas importâncias para o bom
acontecimento dos encontros, realizamos uma colheita onde cada participante deu uma
sugestão do que precisa acontecer ao logo dos encontros para que cada um se sentisse
satisfeito. Escrevemos todas as ideias numa cartolina que foi presa à parede da sala onde
seriam nossos encontros semanais.
O encerramento deste dia foi com a dança circular: Legal!Legal!1 O grupo
gostou muito da dança e terminamos o dia com o grito de guerra do grêmio:
“A CHAPA É PRETA, MAS NINGUÉM FICA NO ESCURO!”

1

Conferir a escrita e a letra desta dança circular em anexo.
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III. 2 - 2° Encontro

Segundo dia de encontro com o Grêmio chapa preta: Projeto União (12/05/16).
Iniciamos o dia e o Com-tato com o jogo cooperativo para a prática da
transformação: a dança das cadeiras cooperativa.2 Os jovens gostaram muito da
atividade. Inicialmente, ficaram condicionados ao jogo competitivo das cadeiras,
dançando apenas em volta delas, correndo para sentar primeiro. Aos poucos foram
percebendo que as únicas regras eram: quando a música toca, todos têm que dançar e
quando a música para, todos têm que sentar - ninguém pode ficar de fora (este detalhe
foi sendo percebido ao longo de muitas sessões de música e corridas para sentar). Ao
final, estavam todos dançando espalhados, até no palco que existe nesta sala do
auditório que é nosso local de encontro. A entrega e a diversão foram totais!
Para este dia, introduzimos a terceira prática da Pedagogia da Cooperação:
compartilhar in-quieta-ações. Tratou-se de um momento para compartilhar dúvidas,
perguntas e os interesses mais fortes sobre o tema: a escola na visão dos estudantes
participantes do grêmio. Aproveitamos para convidar os jovens a buscarem por Belezas
e Abundâncias na escola - esta prática, que retiramos do jogo Oasis3, foi apresentada em
plenária onde foram apresentadas as belezas e abundâncias encontradas por eles na
escola. A metodologia Word Café (pequenos grupos reunidos em mesas para conversar
sobre determinado tema, registrando ideias num papel e revezando as mesas, com um
anfitrião responsável por cada mesa e pela apresentação das principais ideias discutidas)
foi adaptada (feita no chão) e utilizada para recolher as inquietações presentes nos

2
3

Conferir a explicação deste jogo da dançadas cadeiras cooperativas em anexo.
Para maiores informações sobre o jogo Oasis conferir o site http://institutoelos.org/jogo-oasis/.
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grupos formados por quatro participantes a partir da questão: O que nós, enquanto
grêmio estudantil, podemos fazer para melhorar a escola?
O encerramento deste encontro foi orquestrado pela Dança Circular Indígena das
Vogais. – em roda, cada pessoa emite o som das vogais do seu nome, num ritmo criado
por si para ser repetido sem parar. Um som surge no grupo todo, feito das vogais do
nome de cada um. Foi um momento reflexivo, forte, que aproximou a todos, mais uma
vez mostrando o poder que temos juntos, desta vez um potente som que nos unia e
definia como Projeto União.

III. 3 - 3° Encontro

A aplicação da Pedagogia da Cooperação no Grêmio estudantil Chapa Preta
teve, no dia 19 de maio, seu 3º encontro. Foi um dia muito especial, pois foi o momento
de “fortalecer alianças e parcerias”. Convidamos os estudantes a participarem da
Travessia4. Wellington explicou a atividade e os jovens foram se encontrando como
bichos, se escutando, se identificando e se aproximando. Em seguida, foi feita a
proposta da travessia sobre as cadeiras dos grupos de bichos semelhantes para o outro
lado da sala, sem colocar os pés no chão. Foi um lindo momento de parceria e
cooperação, sobretudo para um dos grupos em que um dos participantes, por medo de
ficar em pé na cadeira, ficou o tempo todo do jogo de joelhos. Isso despertou no grupo a

4

Conferir explicação do jogo A Travessia em anexo.
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sensibilidade e o cuidado com o colega, gerando diferentes estratégias para alcançar o
objetivo que era atravessar a sala.
Após a travessia, fizemos um piquenique com todo o grupo e, ao final, uma
história foi contada pela Juliana. “O Príncipe Serpente” trouxe ao grupo um momento
acolhedor e, ao final, todos tiveram a oportunidade de ver numa caixinha enviada pelo
Príncipe Serpente, um príncipe e uma princesa de verdade. Na caixa havia um espelho e
ao ver a própria imagem como uma realeza, cada jovem se sentiu bastante especial. Foi
tocante e sensível esta atividade que trouxe de um modo bem poético o valor de cada
um que forma o Projeto União.

III. 4 - 4° Encontro
Após a vivência de três encontros, estava visível a necessidade tanto do olhar
apreciativo, quanto da atuação responsável e pessoal cabível a eles principalmente
enquanto grêmio, conforme a pergunta quente que eles mesmos elegeram para
desenvolver as metodologias que estávamos propondo:
“O que nós do Grêmio podemos fazer para melhorar a aparência da escola? ”

Exercitamos a metodologia da investigação apreciativa, para a apropriação das
possíveis soluções a partir da visão de cada participante. Durante uma música, cada
jovem foi convidado a escrever numa folha de papel o que poderia ser feito na escola
que

respondesse

à

questão

levantada. As respostas foram

coladas num quadro preso à

parede, para que todos pudessem

visualizá-las. Em seguida, a

sugestão

escolhesse

possibilidades, circulando a que

uma

das

mais perceberam como possível

foi

que

cada

um

de ser realizada pelo grupo.
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III. 5 - 5° Encontro

O Projeto União se reuniu para seu quinto encontro com o objetivo de reunir
soluções comuns e iniciar os planos para as realizações de projetos de cooperação. Para
cada tarefa, as questões quem, quando, onde e quanto custa foram as motivações que
acionaram este dia. Para iniciar o encontro, a metodologia de contato foi o “”Derreter”,
um jogo com música, em que ao comando do focalizador, os participantes vão
fisicamente “derretendo”, amolecendo o corpo até cair, mas os demais o ajudam
impedindo de cair no chão.
Em seguida, os jovens revisitaram as sugestões do último encontro e realizaram
uma votação para trabalharem na realização de um projeto do grupo. Após a escolha
que foi a construção de um mural com as informações do GRÊMIO e das ações da
Unidade escolar, fizemos uma lista com o objetivo, material necessário e quem iria
trazer cada material. Após a separação e escolha do que cada um teria que levar, houve
um pedido geral de repetir a dança das cadeiras. E assim o fizemos, fechando o dia com
muita alegria.

III. 6 - 6º Encontro
Realizamos como atividade de COM-TATO a “Joia preciosa”. Em duplas, cada
aluno era responsável por proteger sua joia (amigo). Quem estava sem dupla, tinha que
roubar a dupla (joia) do outro. Após um tempo jogando, nos sentamos em roda e
conversamos sobre a importância do cuidado com o outro e o quanto somos preciosos
para alguém. Cada um disse como se sentiu enquanto guardião e enquanto joia. Eles
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adoraram este jogo! Foi emocionante ouvir suas sensações e reflexões sobre essa
experiência.
Em seguida, colocamos todo material que havíamos levado para a construção do
projeto. Realizamos uma plenária para informarmos o que seria colocado no mural.
Iniciamos o planejamento das ações e organização das tarefas. Separamo-nos, por
habilidades e desejos, colocando a mão na massa. Todos muito concentrados e
inspirados! Foi apenas o início do mural que já estava anunciando sucesso. Finalizamos
o encontro com uma dança circular, com a música: “Completo”.

III.7 - 7º Encontro

Iniciamos nosso encontro com um jogo muito divertido e estimulante para o
contato do dia, o jogo de “desatar os nós” – começa em círculo, com todos de mãos
dadas; soltam as mãos e começam a andar pelo espaço; ao comando do focalizador,
devem dar as mãos aos colegas que estavam ao lado no momento da roda inicial; o nó
se estabelece e todos devem desatar o nó, com muito respeito, cuidado e uma
comunicação clara e eficiente para conseguir voltar a posição inicial sem soltar as mãos.
Trata-se de uma pequena aventura cooperativa, da qual partimos para uma linda
conversa sobre a importância e eficiência de resolver os problemas juntos. Este jogo
deixou todos muito envolvidos e depois reflexivos acerca do resultado que gerou o fazer
junto, quando julgavam ser impossível voltar ao círculo inicial sem soltar as mãos. Deu
certo!
Na sequência, bastante motivados pelo momento de contato, os jovens foram
convidados a replanejar as ações previamente estabelecidas e continuaram a trabalhar
no mural. Finalizamos o encontro com a atividade do círculo invertido (de mão dadas,
em roda, todo mundo olhando para o lado de fora, tendo que virar para dentro sem soltar
as mãos). Ainda fizemos, de despedida do dia, a corrente do beijo, que deixou os
estudantes bem à vontade entre eles mesmos, fortalecendo a afetividade, sensibilizandoos, e deixando todos muito felizes com a realização do projeto.

III.8 - 8º Encontro

Iniciamos o penúltimo encontro com uma metodologia musical: dance conforme
a música – variando as músicas entre rápido, lento, rock, samba, etc. depois de bem
15

“soltinhos”, chegamos à fase da conclusão do projeto, focando a atenção na estrutura,
conteúdo e acabamento.
Foi impressionante ver aqueles meninos e meninas dando conta “sozinhos” das
ideias que tiveram, das estratégias que criaram para solucionar as questões de
organização, material, habilidades, ideias e tantos desejos que foram incrivelmente
administrados por todos. Só o tempo é que não foi suficiente para tantas inspirações, e o
trabalho ficou para ser finalizado no último encontro do Projeto União.
A dança circular com a música “Don’t Worry, Be Happy”, foi o presente deste
encontro. Mais uma vez, os jovens se entregaram ao momento que acalmou os
estudantes e confortou a ansiedade de todos diante do iminente término do projeto.

III.9 - 9º Encontro

O último dia foi muito emocionante para todos! Nos olhos dos adolescentes
podíamos ver um misto de tristeza e deslumbre diante do caminho percorrido até ali. Foi
surpreendente para nós e para eles a descoberta das potências deste grupo.
Iniciamos o encontro com a atividade do trem com as bolas – um atrás do outro,
cada jovem com um balão de ar na altura da barriga, encostado nas costas do colega à
frente; colocamos cadeiras pelo espaço, criando obstáculos e caminhos sinuosos para
que o trem passasse sem deixar as bolas caírem. Foi mais um desafio que os estudantes
julgaram impossível, mas que superaram com emoção. Reconheceram o poder da
comunicação e da vontade de fazer junto, estabelecendo um planejamento e até um
replanejamento para alcançar o objetivo final. Essa experiência foi muito positiva para a
culminância do projeto, pois ressaltou a importância do trabalho em equipe e a
eficiência de replanejar e rever o caminho já percorrido para seguir adiante.
Finalizamos a construção do mural e com o aval da Direção da Escola
verificamos o melhor local para exposição do trabalho. Ficou lindo e foi muito elogiado
e aplaudido!
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Celebramos com muitas fotos, sorrisos e com a dança do “KUMBALAWE”. A
metodologia das danças circulares foi uma das mais bem aceitas pelo grupo desde o
primeiro encontro. Claro que os jogos cooperativos trouxeram bastante excitação e
envolvimento ao grupo, mas as danças vieram com encantamento, ensinando a esses
garotos e garotas a dançarem de um jeito que jamais esquecerão. Kumbalawe deixou
sementes cooperativas poderosíssimas e temos a certeza de que serão semeadas por
onde esses jovens passarem.

IV - Considerações Finais

O Projeto União poderia ser chamado de Projeto Encanto! Como não se encantar
por esses jovens que voluntariamente se interessaram e mergulharam nas propostas
cooperativas que oferecemos? A cada encontro era como se estivéssemos
testemunhando o nascimento de Fábio Brotto e companhia em Irajá! Que jovens
incríveis tivemos a oportunidade de conhecer. Nos inúmeros momentos de reflexões
exigidos nesse processo, vivemos um especial, acerca da relação entre a idade dos
participantes, adolescentes, e a aceitação dos jogos e metodologias cooperativas que
tínhamos como proposta. A esta altura, podemos afirmar com absoluta certeza que
trabalhar com adolescentes não precisa ser difícil, nem chato, nem preocupante e que
não existe idade certa para cooperar.
No início dessa jornada, muitas eram nossas dúvidas e medos. Será que
adolescentes vão querer participar de uma dança circular? Será que vão se entregar à
travessia num mar cheio de tubarões? Será?! Chegamos ao fim desta aventura
cooperativa com um olhar menos preconceituoso com relação a esse grupo de
adolescentes, de uma escola pública, de uma região nada abastada do Rio de Janeiro.
Sim, adolescentes podem e querem cooperar! Sim, eles sabem e querem ouvir uns aos
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outros. Sim, eles têm projetos que vão além dos próprios desejos e alcançam o coletivo.
Sim, eles têm ideia e consciência do coletivo.
Assim como nos coloca Humberto Mariotti em As Paixões do Ego (2000, p.
293),
Nosso desafio é descobrir o que fazer como indivíduos, no sentido de
desenvolver uma sociedade de cooperação. O que escasseia é a criação de
condições e oportunidades para aplica-los. Seja como for, o mais importante
é que o ponto de partida precisa ser a pessoa. É essencial que entendamos que
as culturas só podem ser modificadas por meio de acontecimentos criados por
indivíduos, e não por ideologias postas em prática por instituições. Daí a
extrema importância do trabalho dos pequenos grupos de autogestão.

o Projeto União foi uma oportunidade cooperativa que deu aos jovens envolvidos as
condições necessárias para que a cooperação acontecesse. As metodologias cooperativas
aplicadas no grupo do Grêmio Estudantil Chapa Preta foram de extremo auxílio nesse
processo de conscientização dos jovens como um grupo com alto potencial de
desenvolver projetos coletivos na escola. Da necessidade de organização às estratégias
de escuta e convivência, esses adolescentes cresceram e se reconheceram aos nossos
olhos e aos olhos da comunidade escolar como seres cooperativos.
Nos momentos dos jogos, a alegria estava sempre presente e, além do prazer,
estava o companheirismo, a cumplicidade e o desfrute positivo do fazer junto. Nas
etapas de “vestiário”, em que compartilhavam o que sentiram e suas percepções, vimos
brotar e se desenvolver nos jovens a percepção de que trabalhar em grupo não precisa
significar conflito, agressões e bagunça, mas construção ativa, viva, feliz e potente. Eles
perceberam o valor do silêncio, do respeito à palavra, sensação e opinião do outro, num
processo que buscou beneficiar o coletivo.
A dança das cadeiras trouxe para os adolescentes essa descoberta de que ganhar
sozinho não faz sentido dentro de um grupo e ganhar junto pode ser muito mais
divertido. A travessia despertou o cuidado uns com os outros tão necessário e
fundamental no alcance do objetivo comum, já que sozinho seria impossível alcançar. A
dança circular permitiu aos jovens bailar sem se destacar, sem se envergonhar, sem
desistir e simplesmente bailar junto. Cada dia uma descoberta, um avanço, uma etapa
sem volta no caminho da cooperação.
Quando esses meninos e meninas chegaram à etapa de construção do mural do
grêmio, como um projeto que ajudaria a melhorar a aparência da escola, chegamos
enquanto pesquisadores, a pensar que seria um projeto talvez simples demais diante do
notável potencial do grupo. Em nosso julgamento, eles poderiam fazer coisas incríveis
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para transformar a aparência da instituição. Pensamos que iriam pintar os muros,
reformar uma sala, enfim, que fariam algo grande, realmente à altura do que estávamos
testemunhando como poder de ação e organização dos jovens. Porém, depois de toda a
aplicação da pesquisa, da aplicação das sete práticas da Pedagogia da Cooperação,
viemos, com nosso olhar investigativo e reflexivo, a entender as razões de a construção
do mural ter sido o projeto cooperativo escolhido e realizado por esses estudantes.
A pedagogia da Cooperação para estes adolescentes era algo novo, uma
perspectiva recheada de novidades. Fora apresentado a eles um olhar bem diferente do
que sempre foram condicionados a usar – eles receberam uma nova ferramenta para
coexistir e fazer junto, que envolvia não mais o vencer e sim o VemSer, que é o vir a ser
para SerVir. Eles nunca haviam pensado nisso antes! (Pelo menos não dessa maneira).
Roda, centro, dança das cadeiras sem ganhar? Tudo passou a ser visto com um novo
olhar... O Grêmio Chapa Preta passou a se chamar Projeto União. Isso mudou tudo.
Portanto, tinham que começar tudo de novo. De onde partir? Como um grêmio de uma
escola passa a existir? Qual o primeiro passo para o grêmio ser apresentado ao restante
da escola? Qual o princípio de sua existência? O MURAL! Sim, o mural é a primeira
coisa que se faz! A comunicação é o primeiro passo. Um mural bem feito, refletido,
pensado por todos, construído com a participação de todos. Um mural novo, para um
novo grêmio, pronto para SerVir à comunidade escolar.
Com muita simplicidade, eles cooperaram e se realizaram. Superaram nossas
talvez extravagantes expectativas e humildemente se comprometeram com a
cooperação. A nossa lição é a de que cooperar pode ser simples, quando o conviver é
resgatado dos corações jovens, cheios de energia, com muita vontade de seguir rumo ao
bem viver. Num processo pedagogicamente complexo, se pensarmos em metodologias,
práticas e princípios, descobrimos a sofisticação do simples nessa experiência
inesquecível para todos nós. A beleza deste projeto se deu nesse caminho mais
imprevisível que o provável, mais humano do que o formal e mais real do que os sonhos
de cooperar.
Segundo Riane Eisler, (2007, p.296):
Se nos reunirmos em grandes números, seremos de fato capazes de impedir a
volta à dominação; se formos firmes no nosso propósito, conseguiremos
realizar nossa visão de criar um mundo de parceria. Especialmente numa
época em que a mídia nos oferece diariamente informações que focalizam
quase que exclusivamente más notícias, violência, regressão e repressão,
precisamos de muitos lembretes assim para não esquecer que cada um de nós
faz diferença e que, no final das contas, cabe a cada um de nós escolher em
que tipo de mundo quer viver.
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A partir desta belíssima e inspiradora colocação, refletimos sobre a pergunta inicial
desta pesquisa. Podemos afirmar que a inserção da Pedagogia da Cooperação no grêmio
estudantil da Escola Municipal Barcelona não causou impacto apenas na comunidade
escolar. Além de fortalecer e fazer este grupo renascer como agentes cooperativos, essa
experiência transformou a todos nós, causou um impacto profundo em nosso grupo
como pesquisadores, como professores, artistas e seres humanos deste planeta em
constante transformação. Nos colocou no lugar de pertencer a essas transformações.
Somos parte da mudança, somos um pouco das diferenças causadas pelas boas ideias e
projetos executados com amor. Desse amor universal que nos compromete em deixar o
mundo melhor do que estava quando nele chegamos. Esses jovens podem fazer o que
quiserem com suas vidas no futuro que os aguarda. E, mesmo que seja um mistério esse
tempo ainda não vivido, temos uma certeza sobre ele: a de que esses jovens podem fazer
o que quiserem, mas o que quer que venham a fazer, eles o farão cooperando.
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ANEXOS

Música Legal Legal
Olá, como vai?
Olá, como vai?
Eu vou bem!
Eu vou bem!
E você vai bem também!
Legal, legal, legal, legal, legal, legal, legal!

Dança das Cadeiras Cooperativa
As cadeiras são arrumadas à moda competitiva, de acordo com o número de
participantes, com uma cadeira a menos que o total de pessoas. A música toca e as regras são
bem simples: quando a música toca, todos têm que dançar e quando ela para, todos têm que
sentar. Ninguém pode sobrar. E a cada música, uma ou mais cadeiras vão sendo retiradas até
que só reste uma e todos se sentem nela.

Travessia - Navegar é (Im)Possível… Para Todos
Perceber e vivenciar o poder de realização coletiva quando saltamos do
paradigma do individualismo para a Consciência da Cooperação. Estimular a
criatividade, empatia, diálogo grupal, apoio mútuo, confiança, organização-caótica,
resolução de problemas e disposição para realizar o (im)possível.
Objetivo Comum:
· Navegar do “porto seguro” para o “ponto futuro”… Todos juntos!
Participação:
· O Grupo é organizado em 04 Times (“barcos”) com aproximadamente o mesmo
número de participantes.
· Cada Time é formado por “tripulantes” sentados cada um numa cadeira (“parte do
barco”), lado a lado.
· Os Times formados são posicionados como lados de um grande quadrado (“porto
seguro”). Porém, deixando os cantos mais espaçados. Isto é, um “barco” não se encosta
ao outro. Todos os barcos voltados para o centro do quadrado, conforme figura abaixo:
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Espaço:
· Um salão amplo para acolher todo o Grupo.
Material:


Uma cadeira (sem braço e em boas condições) para cada participante.
Desenvolvimento:
É importante criar uma atmosfera lúdica desde o início. Para isso, pode-se criar um
enredo, um cenário adequado ao momento. Por exemplo, imaginando um grupo de
velejadores sendo desafiado a realizar diferentes manobras para aperfeiçoar suas coopetências de navegação.
1o. Desafio:
· Cada barco deverá sair de seu “porto seguro” e chegar no “ponto futuro”. Isto é,
navegar para o outro lado do quadrado, imediatamente à frente de cada respectivo
barco. Todos os tripulantes devem chegar levando o próprio barco (as próprias
cadeiras).
· Quando todos os barcos alcançarem seu “ponto futuro”, o desafio é vencido por todos!
Condições de Navegação:
· Imaginando que todo o piso do ambiente corresponde às águas de um oceano muito
frio e povoado por tubarões, todos os barcos deverão navegar respeitando 2 condições:
a) Nenhuma parte do corpo pode tocar a água (o piso). Incluindo calçados, roupa e
qualquer outro tipo de material. Afinal, a água é muuuito fria e cheia de TUBARÕES!!!
b) O barco (as cadeiras) não pode ser arrastado.
2o. Desafio:
· Depois de todos os barcos terem alcançado o “ponto futuro” e celebrado essa
conquista, desafiamos o Grupo, como um único Time, a se posicionar em ordem
alfabética… Respeitando as mesmas Condições de Navegação!!!
Comemoração:
· Um aspecto fundamental do Jogo Cooperativo é a comemoração de cada pequenagrande realização do Grupo. Ao final do 2o. Desafio, convidamos todos os “tripulantes”
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(que a essa altura, provavelmente, estarão em pé sobre as cadeiras) a darem as mãos e
“mergulharem” no oceano… Agora com as águas aquecidas pelo calor compartilhado
durante toda a Navegação (im) possível!
Re-Creação:
Existem muitas variações para este Jogo, para torná-lo mais desafiador e divertido. Vão
desde a colocação de alguns obstáculos (“rodamoinhos”, “piratas”, “furacões” etc.), até
a implementação de diferentes características de “tripulação” (vendar, amordaçar ou
amarrar braços e pernas).
Para facilitar o desafio para grupos mais jovens ou na falta de cadeiras, podemos
substituir as mesmas por folhas de jornal aberto e estendido no chão.
Durante o Jogo é muito interessante também utilizar músicas relacionadas ao tema (ex.:
“como uma onda no mar” – Lulu Santos). Até porque, depois de uma boa Navegação
Cooperativa, provavelmente “nada do que foi será do jeito que já foi um dia”!
Processamento:
Esta “Navegação” (im)possível desafia as pessoas a saírem de seu “ponto seguro” e
partir na direção do “ponto futuro”. Um Jogo Cooperativo muito potente que estimula
romper a inércia provocada pelo comodismo ou pela resignação. Este é um desáfio que
pode nos impulsionar em direção de realizar nossas mais essenciais aspirações e
alcançar metas aparentemente (im)possíveis…. desde que naveguemos orientados pela
bússola da Cooperação.
Em meio a um desafio tão complexo, alguns aspectos fundamentais podem ser
resgatados, tais como Liderança, Comunicação e Planejamento.
Além disso, a disposição do jogo possibilita uma boa reflexão sobre Visão Sistêmica, já
que, no primeiro desafio, os barcos atuam como “partes” e, no segundo, são convidados
a atuarem como um Todo.
Fonte: Fábio Otuzi Brotto – Jogos Cooperativos: O Jogo e o Esporte como um
exercício de convivência. São Paulo : Editora Projeto Cooperação, 2001.
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