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RESUMO
O mundo atual é extremamente competitivo, baseado na escassez, e isto é reflexo
das pessoas que vivem nele. Muitas pessoas não têm o sucesso que poderiam ter
porque se sentem sozinhas, e tudo que elas precisam é alguém que as apoie, que
lhes diga: “Eu estou aqui. Vou te apoiar no que você precisar”. E, considerando que
a família é a base, o berço dos cidadãos, isso se mantém nas relações familiares.
Nesse sentido, este trabalho visa analisar como as 7 práticas da Pedagogia da
Cooperação contribuem para o aprimoramento das nossas relações familiares,
colocando em ação o nosso propósito, aquilo que está em nosso cerne, isto é:
Ajudar outros seres a serem, genuinamente, quem se é, levando Alegria e
expressando o Amor continuamente, para tornar as nossas relações mais
Prazerosas e Divertidas. Para isso, será feita uma pesquisa-ação com as famílias
dos autores deste trabalho, buscando potencializar os vínculos familiares, investigar
se a Pedagogia da Cooperação se mostra como uma abordagem eficiente na
família, criar espaço para que as famílias se percebam parte do todo,
interdependentes, entre outros. Esperamos que este trabalho possa contribuir para
que outras pessoas se sintam fortalecidas, abram suas percepções, enxerguem o
outro como ele é e o aceitem, o acolham.
Palavras-chave: Pedagogia da Cooperação. Família. Amor.
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ABSTRACT
The world today is extremely competitive, based on scarcity, and this is a reflection of
the people who live in it. Many people do not have the success they could have
because they feel alone, and all they need is someone who stands next to them, who
says, "I'm here. I'll stand next to you with whatever you need". And, considering that
the family is the base, the cradle of the citizens, this is maintained in family relations.
In this sense, this work aims to analyze how the 7 practices of the Cooperation
Pedagogy contribute to the improvement of our family relations, putting in action our
purpose, which is at our heart, that is: To Help other humans to be, genuinely, who
they are, taking Joy and expressing Love continuously, to make our relationships
more Enjoyable and Fun. To do this, an action research will be done with the families
of the authors of this work, seeking to strengthen family ties, investigate whether the
Cooperation Pedagogy is an efficient approach in the family, create space for families
to perceive part of the whole, interdependent, among others. We hope that this work
can contribute to other people feeling empowered, open their perceptions, see the
other as they are and accept them, receive them.
Keywords: Cooperation Pedagogy. Family. Love.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

A história de todos nós: uma dança circular por quatro corações
pulsantes
Era uma vez acima ou além do tempo... Ou, simplesmente, Era uma vez.

Agora eu era da sua família e você era da minha também. Não sabemos se é assim
com todo mundo, mas quando temos a oportunidade de vivenciar um sonho de
olhos abertos, queremos correr pra casa e contar pra toda a família. E, sentindo todo
o gás dessa grande Unibulição que começa a acontecer dentro de nós, queremos
sair novamente, pois, como se não bastasse contar para todos os nossos familiares,
queremos contar para Todo Mundo! Contraímos para depois expandir. Foi assim ao
conhecermos esse grande tesouro que é a Pedagogia da Cooperação, um sonho
vivido, sonhado e praticado de olhos abertos (ou não).
Porém, quando se trata de um tesouro grande, brilhante e ofuscante demais
para carregarmos sozinhos, a responsabilidade é ainda maior, e trememos na base.
No entanto, esse trilhar desafiador e provocante vai nos dando linhas e agulhas e
ainda fornecendo anjos ajudantes, que chamamos de amigos, para todo esse TeSer e trilhar da Vida.
Nossa história é de uma Escola que recebia gente de muitos lugares do Brasil
para aprender e ensinar. O encontro acontecia uma vez por mês. No começo, todos
pareciam ser bem diferentes, mas em pouco tempo perceberam quão parecidos
eram.
Nesta Escola aprendia-se a dançar, brincar, jogar, conversar, apreciar,
ensinar, cooperar, colaborar, compartilhar, inspirar... e contar histórias. Todos
sabiam que depois de algum tempo, para encerrar aqueles encontros, seria preciso
aplicar em algum grupo de livre escolha tudo aquilo que aprenderam.
Um belo dia a professora pegou todos de surpresa: pediu para escolhermos
com que grupo de pessoas gostaríamos de aplicar todo aquele conhecimento. Cada
um e cada uma fez a sua placa para dizer aos demais. Uma “moLeka”, de tantos que
ali estavam, fez a sua plaquinha com o tema “FAMÍLIA”. Um dos “moleques” mais
velhos do grupo logo abandonou o desejo de aplicar em empresas e se “colou” na
ideia da moLeka. No dia seguinte, outras duas molekas sentiram o chamado do seu
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coração para abraçar suas crianças e assim se uniram nesta instigante jornada de
aprendizado com a família.
Assim a janela da oportunidade se abriu para nós nos encontrarmos, e juntos
não baixamos as persianas, mas as escancaramos ao máximo que conseguíamos e
podíamos no momento. Nos desafiamos a levar esse tesouro, a Pedagogia da
Cooperação, para nossas famílias, juntas em um mesmo ambiente, buscando
respostas para algumas inquietações, curas, antídotos para, por exemplo, a falta de
diálogo e o afastamento familiar.
Buscamos investigar como a Pedagogia da Cooperação contribui para o
aprimoramento das nossas relações familiares, colocando em ação o nosso
propósito, aquilo que está em nosso cerne, isto é: ajudar (Tamires) outros seres a
serem genuinamente quem são, levando alegria (Marcelo) e expressando o amor
(Leticia – ou Leka) continuamente, para tornar as nossas relações mais prazerosas e
divertidas (Maíra).
Abrimos a roda com a Letícia Cristina de Freitas
Te-Ser-Sendo Amor nas Nossas Relações Familiares nunca nos pareceu uma
tarefa fácil, como a visão “romântica” de uma doce senhora tecendo um cachecol.
Ser quem se é e expressar o amor continuamente àqueles a quem temos aquela
“vasta e gasta intimidade” exige muito, principalmente em meio a tendência do nosso
século: on-line full time para os amigos virtuais e para o mundo, para os
entretenimentos e para o trabalho extra, restando muito pouco tempo para o estreitar
e o tecer da intimidade, do diálogo, da empatia, etc. Assim como inúmeros outros
motivos que nos roubam de nós mesmos, dos nossos familiares, dos nossos
hobbies, dos nossos sonhos, como inseguranças diversas, vasta carga horária de
trabalho, cultura da busca incessante pelo ser e ter cada vez mais, estresses do dia
a dia, entretenimentos diversos, cultura arraigada que nos molda e nos cega, entre
outros. Consta-nos mais como um desafio.
Há sete anos tomei coragem e iniciativa de fazer terapia, afim de
compreender questões familiares e consequentemente tratar lacunas em meu Ser.
Atualmente, conhecendo a Pedagogia da Cooperação, sinto que é um grande
presente que veio somar a esses propósitos. Nessa trajetória fui tomando
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consciência de um sonho. Inicialmente sem forma, como um projeto que ainda não
está de todo elaborado e não se consegue enxergar completamente, mas que faz
seu coração pulsar, entendi. E, como uma criança entusiasmada por achar um
grande tesouro, corri de imediato para contar ao meu amado:
– Encontrei! Encontrei o tesouro do qual minha família, sua família e todas
as famílias necessitam: vivenciar as 7 práticas da Pedagogia da
Cooperação! Tendo em vista que a família é a base, o “berço”, a origem,
qualquer cidadão tem o início de sua história dentro de uma família,
independente de qual estrutura ela tenha, seja das mais tradicionais, das
mais modernas ou de qualquer classe social, nível de instrução ou nação
ela seja.

Também lhe expliquei que é necessário vivenciar, não basta apenas ler e
ouvir falar. Temos que sentir “na pele”, no corpo – a nossa maior e melhor apostila –,
pois tudo que vivemos nos produz sensações, sejam elas boas, estranhas ou ruins,
e todas estão impressas em nosso corpo, como um diário das nossas memórias
registradas nessa apostila. Seja no corpo físico, espiritual ou emocional, carregamos
registros do que vivemos. E temos que estar atentos ao que nossa “apostila
corpórea” nos revela, atentos às nossas sensações diante dos momentos que
estamos vivendo.
Essas e outras provocações feitas durante o curso me proporcionaram a
preciosa

oportunidade

de

sentir

esperança

de

encontrar

equilíbrio

e,

consequentemente, paz e harmonia nas relações familiares, através da aplicação da
metodologia.
Entendendo que buscar equilíbrio entre os afazeres da rotina diária, tanto os
de caráter profissional quanto os de tempo livre e lazer, bem como equilíbrio de
caráter emocional, pode proporcionar tempo de qualidade para com a família,
comunicação, troca de experiências, colaboração, etc. Acreditamos que passar
tempo junto, interagindo, nos permite conhecer melhor a nós mesmos e ao outro.
Quando um Ser cresce em uma família que já tem o hábito de interagir, enxergar o
outro, dialogar, respeitar as diferenças, entender que as perspectivas são outras,
etc., ele absorve e interioriza essas práticas, tornando-se capaz de “ir para o mundo”
e transmitir para os demais, num fluxo de contrair bons hábitos e expandi-los por
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onde passar. Além disso, relações saudáveis contribuem para uma vida mais plena
e, consequentemente, saudável.
Deste modo, definiu-se como tema: A Pedagogia da Cooperação nas Nossas
Relações Familiares. Tendo as nossas próprias relações familiares como nosso
grande laboratório, nos propomos encarar de coração aberto, mesmo com muitas
incertezas, mas com muito Amor, esse grande desafio de unir nossas famílias em
um mesmo ambiente, por no mínimo vinte horas.
Deste modo, essa pesquisa-ação pretende potencializar os vínculos através
das 7 práticas da Pedagogia da Cooperação e investigar se ela se mostra como uma
abordagem eficiente, considerando que os pesquisadores são parte das famílias
pesquisadas; bem como criar espaço de reflexão, um ambiente de acolhimento e
abertura para compartilharem quando e como preferirem (com liberdade para que
cada um seja protagonista ou observador), e espaço para que os participantes do
grupo descubram novas maneiras de se olharem uns aos outros e a si mesmos.
Assim, será aprimorado o com-viver através da realização de procedimentos
cooperativos, como: Danças Circulares, Jogos Cooperativos, Rodas de Diálogo,
World Café, Círculo, mutirões, dinâmicas, etc.
Damos as mãos à Maira Ludwig
A escolha pelo tema se deu a partir de uma conexão entre os quatro
integrantes do grupo em relação a um desejo profundo de aplicar as 7 práticas da
Pedagogia da Cooperação nas famílias. Alguns tinham vontade de aplicar nas suas
próprias famílias, em encontros familiares, porém ainda não haviam construído essa
realidade – e havia o receio de que talvez eles não comprassem a ideia. Então
pensamos: como seria aplicar as 7 práticas da Pedagogia da Cooperação em
nossas famílias?
A partir dessa pergunta começamos a ter certeza de que essa seria uma
incrível escolha, e o desejo de aplicar nas nossas famílias foi só aumentando. Ter
um bom relacionamento familiar é o sonho de muitas pessoas. Aliás, toda família
deseja ter harmonia, amor e paz nas suas relações familiares. Porém, nesse mundo
cada vez mais acelerado, as relações familiares mudaram. Famílias se encontram
cada vez menos, a tecnologia tem ocupado o espaço dos diálogos – inclusive ao
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redor de uma mesa –, as demonstrações de amor e afeto muitas vezes não
aparecem nessas relações, as pessoas pensam cada vez mais em si e investem
mais tempo nas suas questões pessoais do que nos momentos em família.
Percebo que a minha vida está cada vez mais corrida, com menos tempo
para ter encontros de qualidade com a minha família. E, para mim, a família é algo
sagrado. Como disse Michael J. Foz, “família não é uma coisa importante, família é
tudo”. Isto é, a família é a célula básica da sociedade, sempre foi e continuará sendo
insubstituível, porque, além de garantir a sobrevivência, o ser humano sente uma
necessidade enorme de pertencer a um grupo e ser acolhido.
As relações familiares dizem respeito às ligações existentes entre os
elementos de uma estrutura sistêmica, e essa relação pode influenciar o
desenvolvimento do indivíduo em diferentes contextos do seu ciclo vital. Somos e
estamos interligados uns aos outros, mas muitas vezes pessoas da mesma família
podem não sentir essa conexão e ter relações distantes.
A partir dessas reflexões comecei a ter certeza da minha vontade de aplicar
nas famílias, afinal seria possível compartilhar essa metodologia que me trouxe mais
perto da minha essência e a cada encontro foi me transformando e me fazendo
aprender mais. A Pedagogia da Cooperação me mostrou que realmente pode
contribuir para diminuir as diferenças, através de um olhar genuíno de quem eu sou
e um olhar genuíno para o outro, aceitando e honrando quem ele é. Nas relações
familiares certamente existem muitas diferenças, e tenho percebido que nem sempre
isso é acolhido e compreendido.
Mas em qual família fazer? Foi aí que nasceu a ideia de juntarmos as nossas
quatro famílias. Um grande desafio e ao mesmo tempo uma grande alegria poder
fazer isso acontecer. E assim tivemos a certeza de que dessa forma estaríamos
aplicando o que vivenciamos ao longo desses dezoito meses com pessoas que tanto
amamos.
Portanto, o tema da nossa pesquisa foi definido: as nossas relações
familiares. O objetivo geral é, através de uma pesquisa-ação e com a aplicação das
7 práticas da Pedagogia da Cooperação, buscar investigar como a Pedagogia da
Cooperação pode contribuir para as nossas relações familiares, colocando em ação
o nosso propósito: ajudar os outros seres a SEREM genuinamente quem se é,
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levando alegria e expressando o amor continuamente, tornando as relações mais
prazerosas e divertidas.
Assim, buscamos investigar o que emerge da aplicação das 7 práticas nas
relações familiares, verificando se a Pedagogia da Cooperação se mostra uma
abordagem eficiente na família, considerando que os pesquisadores também são
parte das famílias pesquisadas. Também queremos criar um ambiente de
acolhimento e abertura para compartilhar com liberdade, garantindo o direito de falar
e ser ouvido, criando espaços de reflexão, trocas e aprendizados, e assim aprimorar
o com-viver. E, como pano de fundo, um dos nossos grandes objetivos é o amor.
Amar essa jornada, essa incrível experiência de estar junto dos nossos familiares,
realizando muitos procedimentos cooperativos, lembrando que se somos uma
família, certamente isso nasceu a partir do amor. Que o amor seja nosso mestre
nesse encontro.
Hoje vivemos um mundo extremamente competitivo, baseado na escassez, e
isto é reflexo das pessoas que vivem nele. Poder oferecer uma visão ampliada sobre
a dinâmica da competição e da cooperação também pode mudar a qualidade das
relações. E, a partir dessa aplicação, quem sabe não é possível nutrir e sustentar o
processo de maior integração e cooperação nas relações familiares, tornando-o um
estilo de vida.
Acredito que através dessa pesquisa-ação existe uma possibilidade das
famílias se perceberem parte umas das outras e sentirem na pele essa
interdependência, podendo trazer benefícios para as relações. Trata-se, portanto, de
uma possível ampliação da percepção de enxergar o outro como ele é, aceitar e
acolher essa diferença. Também será possível melhorar a comunicação, o diálogo
entre as relações familiares, e assim trazer ganhos para as relações.
Como estaremos no papel de focalizador e participante, é um passo
importante começarmos aplicando nas nossas famílias, mas com a consciência de
que o resultado que chegaremos será exatamente como deve ser, sem criar
expectativas. Devemos dar nosso melhor, utilizando as 7 práticas de forma natural,
para que seja uma aplicação fluida, onde todos possam vivenciar de uma forma
prazerosa, leve e divertida.
Que essa pesquisa possa servir de inspiração para muitas pessoas que,
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assim como nós, querem relações familiares ainda mais saudáveis, recheadas de
diálogos e muito amor.
Damos o primeiro passo com o Marcelo Lopez
No contexto atual, as famílias têm passado por discussões importantes,
principalmente se olharmos para o “mundo virtual” e para o uso excessivo das redes
sociais, que por um lado permitem a conexão entre as pessoas, e por outro
distanciam, criando apenas a “sensação” de estarem juntas.
A pergunta que me fez entrar de cabeça neste universo é se os familiares
estão se relacionando, colaborando entre si. Se seus membros conseguem perceber
as necessidades fundamentais do ser humano em família. Se estão cumprindo seus
papeis e estabelecendo relações mais sensíveis, exercitando o escutar, abraçar,
brincar, chorar, entristecer, ou seja, o amar no sentido mais completo.
A família é um tema que me fascina, não só por vivenciar experiências em
uma família que me permitiu compreender a diversidade, de opções sexuais,
religiosas e políticas, mas também me estimulou – o tocar, dançar, viajar, brincar,
errar e acertar nos estudos, nos esportes, etc. Já na fase adulta, ao me deparar com
famílias tradicionais, duras e com muita dificuldade de se relacionar, passei a
questionar e me interessar pelas relações familiares. Quando percebi a possibilidade
de utilizar a Pedagogia da Cooperação e os métodos colaborativos para retomar a
minha história e encontrar algumas respostas, decidi fazer da família o meu tema de
pesquisa e me juntei com minhas colegas para aplicar o método em nossas próprias
famílias, e o resultado foi surpreendente.
Nosso propósito foi experimentar, analisar e entender como a Pedagogia da
Cooperação pode contribuir para o aprofundamento das relações familiares. O
resultado será apresentado neste trabalho, que se estabelece como um início do
meu novo momento profissional.
Neste documento você encontrará o trabalho do grupo Te-Ser-Sendo Amor,
tendo como unidade de análise a Família. Na primeira parte, apresentamos os
nossos objetivos, justificativa e referencial teórico do trabalho. Relacionamos os
autores que nos inspiram e os conceitos relevantes para aplicação das 7 práticas da
Pedagogia da Cooperação junto com as famílias que participaram desse processo.
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Na segunda parte, mostramos como preparamos a aplicação das práticas e as
dinâmicas do encontro de três dias. Essa atividade nos aproximou enquanto grupo e
também enquanto membros de uma família: com seus sabores, amores e dores. Na
terceira parte, apresentamos o resultado da aplicação das 7 práticas e das
metodologias, nossa experimentação no aprofundamento das relações familiares,
fazendo uma só as diversas formas de amor. A conclusão desse trabalho é a alegria
de ter vivido esses dezoito meses de muita intensidade. Feliz com os encontros!
E fluímos com a Tamires Viana
Comecei esta jornada pensando que ao final do curso eu estaria apta a
conduzir atividades de fortalecimento de equipes, e após tantos encontros com o
outro, comigo e conosco, me sinto apta. O que eu não contava é com a reviravolta
interna que eu viveria ao longo desses meses. Não, eu não imaginava que
pesquisaria o tema que pesquisei. Estava determinada a pesquisar como a
Pedagogia da Cooperação contribui para o fortalecimento do feminino e o
desenvolvimento da sororidade.
Apesar desta “certeza”, o universo é mais sábio que eu. Como vimos com
Mariotti, as coisas nesse mundo vão muito além da linearidade, e comigo também foi
assim. Muitos caminhos me trouxeram até este tema, e todos eles culminaram no
módulo de metodologia de pesquisa, onde me vi frente a frente com minha
promessa de vida – AJUDAR – e com minhas necessidades internas não atendidas.
Do universo eu não ouso duvidar, já que desde o primeiro módulo com o
Brotto, quando ele contou sobre o "sonho do Beto", eu senti um arrepio na espinha
com tanta sincronicidade. Que sonho é esse? O professor Roberto Martini sonhou
que estava no céu esperando para nascer e que todos estavam numa fila gigante.
Na ponta da fila estava São Pedro, colhendo as assinaturas de todos antes de
liberar para que nascessem. Ele colhia assinaturas em um contrato que dizia: “É
necessário que o mundo seja melhor depois da sua existência”. E se ao vir para a
Terra um de nós se esquecesse, era preciso sussurrar: “Lembra do contrato”.
Para você, essas frases podem ter pouco significado, mas para mim
trouxeram uma certeza: é aqui e agora que eu tenho que estar. Porque esse é o
meu contrato nessa existência. Para que tenham uma ideia, a frase “É necessário
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que o mundo depois de ti seja um local melhor, porque tu viveste nele” é a
assinatura do meu e-mail há mais de dez anos. Essa é uma frase cuja autoria é
desconhecida, e agora eu sei porquê.
Um dia, após muitos meses de Pedagogia da Cooperação, eis que eu escolho
pesquisar a Família. Talvez alguns se perguntem (assim como eu): por que eu, que
trabalho com RH há tantos anos, apresentaria um trabalho sobre família (e não
sobre qualquer família, mas sobre a minha família)?
Como comentei, foram muitos caminhos, muitas buscas que me trouxeram
até este trabalho de pesquisa. A professora Vera, nossa mestre neste percurso,
explicitou o quanto a minha promessa, aquilo que eu vim dar ao mundo, é algo que
eu ainda preciso. Me vi criança frágil. Reconheci, pela primeira vez, sentimentos que
eu havia ignorado durante toda uma vida. E, ao me conectar organicamente com
meu grupo, me impressionei com a nossa sincronicidade: todos tinham históricos
familiares semelhantes, de ausência da figura paterna, de infâncias de dor, de
crianças que se tornaram defensoras de si mesmas e que foram se cobrindo de
cascas para dar conta da dor, do medo, do desejo de ser amado.
Comigo foi assim: tive a melhor infância que eu poderia ter. Tenho certeza
que tudo aquilo que eu vivi, por mais desagradável que tenha sido, foi bom, pois
serviu para uma coisa: me trazer até esse presente momento. Como diria Rubem
Alves, “ostra feliz não faz pérola”. Ou seja, foi preciso um pouco de dor para que eu
produzisse minhas pérolas, tantas pérolas, tantos orgulhos que eu trago na minha
história.
Família. A família é o núcleo do ser, é a família que dá oportunidade a um ser
de nascer, é graças ao amor de dois que um ser tem um ninho, um núcleo de amor
incondicional, um amor instintivo, que nem pai nem mãe sabem explicar ao certo
onde ou como aprenderam. O Maternar é um arquétipo tão forte que o aprender se
faz na pele, quando o encontro se dá, quando dois seres estabelecem seu primeiro
com-tato.
Crescer em uma família saudável é ter dentro de casa um grande acelerador
da evolução, porque em uma família saudável um SER consegue VemSer em toda a
sua plenitude. E é por acreditar na potência desse núcleo que eu escolhi este tema.
Como disse uma das participantes, “se a nossa família não está legal, a gente não
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está legal”. Foi a família que me trouxe tudo aquilo que eu mais amo na minha vida:
a filosofia, a cozinha, o contar histórias, o vínculo. E é a ela que eu dedico este
trabalho, a todos aqueles que vieram antes de mim.
1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo geral
Através de uma pesquisa-ação e com a utilização das 7 práticas da
Pedagogia

da

Cooperação,

buscaremos

investigar

como

esta

abordagem

colaborativa contribui para o aprimoramento das nossas relações familiares,
colocando em ação o nosso propósito, aquilo que está em nosso cerne, isto é:
Ajudar outros seres a serem, genuinamente, quem se é, levando Alegria e
expressando o Amor continuamente, para tornar as nossas relações mais
Prazerosas e Divertidas.

1.2.2. Objetivos específicos
a. Potencializar os vínculos através das 7 práticas da Pedagogia da
Cooperação;
b. Investigar se a Pedagogia da Cooperação se mostra como uma abordagem
eficiente na família, considerando que os pesquisadores são parte das
famílias pesquisadas;
c. Criar

espaço

para

que

as

famílias

se

percebam

parte

do

todo,

interdependentes;
d. Desenvolver iniciativas para a reaproximação das pessoas nessa relação
familiar, sensibilizando-as a perceber as diferenças e como acolhê-las;
e. Criar um ambiente de acolhimento e abertura para compartilhar com liberdade
para que cada um seja protagonista ou observador quando e como quiser.
1.3.

Justificativa
Esperamos que este trabalho possa contribuir para que outras pessoas se

sintam fortalecidas, abram suas percepções, enxerguem o outro como ele é e o
aceitem, o acolham. Considerando que a pedagogia ajuda a diminuir as diferenças,
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no momento em que existe um olhar genuíno para o outro e uma vontade genuína
de dialogar e ouvir o outro com inteireza, esperamos ajudar as pessoas a serem
quem elas realmente são.
As 7 práticas da Pedagogia da Cooperação serão utilizadas de forma natural,
fluida. Considerando que a família é a base, o berço dos cidadãos, quando um Ser
cresce em uma família que já tem o hábito de enxergar o outro, respeitar as
diferenças, ele cresce mais forte e se torna capaz de “sair para o mundo” e transmitir
isso para os demais. São desses cidadãos que precisamos, cidadãos que levem a
harmonia para o mundo.
Sabemos que o mundo atual é extremamente competitivo, baseado na
escassez, e isto é reflexo das pessoas que vivem nele. Muitas pessoas não têm o
sucesso que poderiam ter porque se sentem sozinhas, e tudo que elas precisam é
alguém que as apoie, que lhes diga: “Eu estou aqui. Vou te apoiar no que você
precisar”.
São as relações saudáveis que contribuem para uma vida mais plena. Por
exemplo, quando o jovem expressa os seus sonhos em forma de rebeldia, muitas
vezes a família o classifica como “rebelde” e o conflito se dá. A ausência de diálogo
provoca muitos conflitos como esse. Ao invés de estar ao lado da pessoa, mostrarlhe que você é um amigo, que está disposto a ouvir e aconselhar, não se consegue
absorver as inquietações do outro. Quando eu ouço as inquietações, devo me
colocar no lugar do outro e me abrir para que ele me veja como eu sou e como me
sinto.
Dessa forma, queremos analisar a fundo a eficiência da Pedagogia da
Cooperação na família, especialmente nas nossas. Crentes de que são seres
humanos melhores que fazem um mundo melhor, quando os seres se transformam,
o mundo se transforma.
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2. DESENVOLVIMENTO
Afim de tornar mais acessível e ampliar a possibilidade de compreensão
acerca do nosso projeto de pesquisa-ação, bem como as bases utilizadas para a
estruturação

das

atividades

desenvolvidas

durante

a

aplicação

prática, consideramos fundamental definir alguns termos, tais como: Pedagogia da
Cooperação, Jogos Cooperativos, Círculo, Inteligência Coletiva, Família, Amor, entre
outros. Para tanto, contamos com diversos autores para estabelecer um diálogo
fluido entre os diferentes conceitos. Após clarearmos esses termos à luz do nosso
pensamento em cor-relação com vários renomados estudiosos destes assuntos, o
convidamos a mergulhar conosco em uma atmosfera mágica, na descrição dos
nossos passos e compassos da aplicação prática com os nossos familiares. Sinta-se
acolhido para Te-Ser-Sendo Amor conosco!
2.1.

Revisão teórica

2.1.1. Bases da Pedagogia da Cooperação

2.1.1.1. Cultura Matrística
Antes de qualquer explanação, é preciso compreender a organização atual de
nossa sociedade e o que a história nos apresenta como possibilidades de
organização. Já que com esta monografia pretendemos apresentar possibilidades
diferentes das atuais, calcadas na colaboração e em um modelo de organização
onde homens e mulheres exercem papéis de interdependência, onde não há
soberania de gênero algum.
Para compreender o termo “matrístico”, antes é necessário compreender o
que é matriarcado e patriarcado, duas formas de organização social com princípios
excludentes, entre as quais atualmente nossa sociedade opta pelo Patriarcado. De
acordo com Eisler (2007), ambas são formas de organização social onde o
masculino ou o feminino possuem soberania sobre os demais, ou seja, no
patriarcado há dominância do pai, ou da figura masculina, e no matriarcado há
dominância da mãe, ou da figura feminina. Estas são duas das diversas formas de

24

viver as relações humanas, porém nenhuma delas traduz a matriz, a origem, aquilo
que um dia vivemos como nossa essência.
Muitas são as evidências apresentadas por Eisler na obra O cálice e a
Espada (2007), sobre as causas da adoção ao patriarcado. A autora demonstra que
muitas evidências arqueológicas, como túmulos de reis, após reexaminação dos
artefatos encontrados, comprovavam que na verdade se tratavam de túmulos de
rainhas, de grandes mulheres que viviam como iguais em relação aos homens de
sua época. Revisitando as interpretações anteriores dos arqueólogos, notou-se que
o fato de homens e mulheres em outros tempos terem vivido como iguais foi
simplesmente ignorado.
Matriarcado não é o mesmo que matrístico. Como vimos, matriarcado
pressupõe dominância do feminino, enquanto que em uma sociedade matrística não
existe antagonismo e nem mesmo centralização de poder na figura do feminino ou
do masculino. A cultura matrística não se baseia em hierarquias, não existe
organização vertical, ninguém domina ninguém. Estamos falando, portanto, de uma
organização que se baseia na cooperação entre feminino e masculino, e onde não
há controle de autoridade.
Maturana, na obra Amar e Brincar: Fundamentos esquecidos do humano
(2012), também apresenta a sua visão sobre o termo “matrístico”, e nele apresenta
que cada gênero tem seus talentos. É por esta razão que a cooperação se faz tão
necessária: se, por um lado, a mulher tem uma presença mística, acolhedora,
sistêmica e maternal, que nada tem a ver com autoridade ou hierarquia, até porque a
própria mulher é quem representa a consciência não hierárquica; por outro, o
homem traz em si a energia da realização, da matéria, da força física.
De acordo com Maturana (2012), na cultura matrística,
Pessoas de ambos os sexos devem surgir na qualidade de colaboradores
iguais no viver de fato, sem esforço, como simples resultado de seu
crescimento como crianças em tal espaço, no qual as diferenças de sexo
são apenas o que são. Para que isso aconteça, devemos viver à maneira
dos homens e mulheres que vivem como colaboradores iguais, por meio de
uma co-inspiração, na qual homens e mulheres, mulheres e homens, coparticipam da criação de uma convivência mutuamente acolhedora e
liberadora, que se prolonga desde a infância até a vida adulta.
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2.1.1.2. Cooperação e Competição
Os conceitos Cooperação e Competição são manifestações culturais que há
muitos anos têm sido alvo da busca por compreensão de autores de várias áreas do
conhecimento. Por exemplo, desde 1949 pelo psicólogo social Morton Deutsch,
desde 1962 pela antropóloga Margaret Mead, desde 1989 por Johnson&JJohnson,
desde 2004 por Maturana, desde 2012 pelo cientista americano Edward Wilson,
entre muitos outros estudiosos do tema. Apesar da vasta investigação, estes
conceitos ainda rendem polêmica quando abordados, e, portanto, necessitam de
permanente atenção e cuidado. Conforme constatou Brotto,
Competição e Cooperação são processos sociais e valores presentes no
Jogo, no Esporte e na Vida. Porém, não representam, nem definem e muito
menos substituem a natureza do Jogo, do Esporte e da Vida. Somente o
melhor conhecimento desse processo pode oferecer condições para dosar
Competição e Cooperação adequadamente (2013, p. 42).

Tanto a Competição quanto a Cooperação se encontram presentes no
cotidiano dos seres humanos, se manifestando através de atividades, das ações e
atitudes, e dos diversos papéis que todos desempenham no dia a dia. E ficam mais
evidentes nos papéis extrínsecos, quando dizem respeito a ações cooperativas e
competitivas com o mundo que nos cerca. Por exemplo, quando alguém contribui
com a coleta seletiva, cooperando com o ecossistema, ou seja, uma atitude que,
apesar de realizada no momento presente, terá seu reflexo apenas para as
gerações futuras. Por outro lado, com a produção e consumo exacerbado de bens
materiais, colabora-se com a degradação do ecossistema, uma vez que este ritmo
produtivo e de consumo desconsidera, por exemplo, a escassez de recursos
naturais, como o petróleo, visto que o objetivo é apenas lucrar mais e satisfazer
apenas as necessidades presentes, desconsiderando as gerações futuras. Estes
exemplos expressam a interdependência, que, apesar de muitas vezes não
reconhecida, é um fato. Infelizmente, devido a cultura patriarcal, o estilo de vida atual
é predominantemente competitivo, uma vez que parte do pressuposto da escassez,
isto é, já que não há recursos suficientes para todos “eu preciso garantir os meus”.
Brotto (2013, p. 43), baseado em seus estudos, apresenta sua compreensão
sobre o tema:
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Cooperação: é um processo em que os objetivos são comuns, as ações
são compartilhadas e os resultados são benéficos para todos.
Competição: é um processo em que os objetivos são mutuamente
exclusivos, as ações são individualistas e somente alguns se beneficiam
dos resultados.

Vale ressaltar que a competição, por si só, não garante que haja competição,
assim como a cooperação, apesar de criar um ambiente propício para tal, não
garante que haverá cooperação. Conforme Brotto (2013), são processos distintos,
mas não muito distantes, suas fronteiras são tênues, “permitindo certo intercâmbio
de características, de maneira que podemos encontrar, em algumas ocasiões, uma
competição-cooperativa e, em outras, uma cooperação-competitiva”.
Muitos atribuem o desenvolvimento da competição à Teoria da Evolução das
Espécies, de Charles Darwin, se utilizando da famosa expressão “sobrevive aquele
que é mais forte”. Quando, na verdade, o que se observa é que a natureza biológica
é cooperativa. Conforme expressa Orlick,
Desde a origem dos organismos unicelulares, há bilhões de anos, a vida em
geral tem sido um misto de muita cooperação e competição limitada, tanto
dentro das espécies como entre elas. O impulso para a cooperação é
“predominante e biologicamente mais importante” no desenvolvimento social
e biológico de todas as criaturas vivas. As espécies sobrevivem pelo
aperfeiçoamento de sua capacidade de cooperação mútua. Pode-se afirmar
claramente, então, que a lei básica da vida é a cooperação (1989, p. 22).

Sendo assim, podemos corroborar com Orlick, pois parece realmente não
haver uma natureza competitiva ou cooperativa, e sim possibilidades. Todos têm
capacidade e a possibilidade de escolher entre uma postura e outra perante a vida.
Deste modo, “competir ou cooperar são possibilidades de ExerSer no Mundo.
Enquanto possibilidades, dependem da vontade, do discernimento e da atitude
pessoal e coletiva para se concretizarem na realidade” (BROTTO, 2013, p. 46). Em
uma entrevista para a Revista Educação, o autor ainda comenta sobre a
possibilidade de descobrir competição e cooperação de forma simultânea: “Muitas
vezes, é mais importante aprender a lidar com a Competição a partir de uma
Consciência Cooperativa, ao invés de evitá-la ou ignorá-la” (2003).
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2.1.1.3. Interdependência
A interdependência traz à consciência a interligação existente entre nós e o
que nos cerca, e uma das formas de trazer consciência é através das 7 práticas da
Pedagogia da Cooperação. Assim como a Cooperação, a Interdependência não é
algo inédito, mas sim um processo social, que, para ser interiorizado, requer prática
para que o corpo, em todos os seus aspectos, registre este modelo e o torne
habitual, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de interdependência.
Portanto, a Interdependência precisa ser vivida, sentida e lembrada. Para Covey, a
“interdependência é o paradigma do ‘nós’: nós podemos fazer isso. Nós podemos
cooperar. Nós vamos unir nossos talentos e habilidades para juntos criarmos algo
maior” (2003, p. 29). O que também se explicita neste trecho da carta do cacique
Seattle ao governador de Washington, EUA, em 1856:
De uma coisa sabemos: A Terra não pertence ao homem. É o homem que
pertence à Terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas
como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. O que
fere a Terra, fere também os filhos e as filhas da Terra. Não foi o homem
que teceu a teia da vida: ele é meramente um fio dela. Tudo o que fizer à
teia, a si mesmo fará (SEATTLE, 1856, apud BROTTO, 2013, p. 109).

Como se pode ver em Covey (2003) e na carta de Seattle ao governador de
Washington, existe uma ligação, um elemento comum entre todos os seres, sejam
eles humanos ou não, pois somos todos fios da teia, e é nos reconhecendo como
fios da teia que podemos colocar nossos talentos a serviço do coletivo para criar o
todo/ a teia. Ao que Covey (2003) complementa:
Uma postura independente, por si só, não se adapta à realidade
interdependente. Pessoas independentes podem ser eficazes a nível
individual, mas não constituem líderes adequados ou bons elementos em
uma equipe. Eles não adquiriram ainda o paradigma da interdependência,
necessário para se conseguir o êxito na vida familiar, no casamento e no
mundo profissional. A vida é, por natureza, totalmente interdependente.
Tentar atingir o máximo de eficácia através da independência equivale a
tentar jogar tênis com um taco de golf - a ferramenta não serve para a
tarefa.

Para o autor, existem três níveis de interdependência: a física, onde ele diz:
“continuo mantendo minha autoconfiança e capacidade, além de saber que nós dois
juntos podemos fazer muito mais do que um de nós isoladamente, por melhor que
seja”; a emocional, “tenho noção do meu próprio valor, e esta noção vem do íntimo,
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mas também reconheço a importância do amor, de compartilhar e de saber receber
as dádivas dos outros”; e a intelectual, “tenho consciência de que preciso de toda a
capacidade mental das outras pessoas, para somar à minha”.
2.1.1.4. Inteligência Coletiva
A Inteligência Coletiva faz despertar do coletivo soluções mais completas e
complexas do que os indivíduos seriam capazes de produzir isoladamente, já que
ela está presente no coletivo, é coordenada em tempo real e apresenta como
resultado uma grande mobilização das competências.
Segundo Levy, “ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo saber
está na humanidade” (2015, p. 29). E talvez esta seja a citação que melhor resume a
Inteligência Coletiva, isto é, compreender que cada ser humano possui uma fração
do conhecimento presente no universo. Sobre esta perspectiva, não estamos
falando necessariamente da criação de um novo conhecimento, mas de revelar um
conhecimento pré-existente que está distribuído na humanidade. Em relação a este
ponto, por se tratar de um conhecimento do todo, ele não se limita aos estudiosos ou
poderosos, ou seja, a Inteligência Coletiva é de qualquer um e de todos nós.
Qualquer pessoa pode ensinar e qualquer pessoa pode aprender.
A magia do mundo virtual é a realidade do mundo contemporâneo. As
mudanças podem ser aplicadas em tempo real, as pessoas podem marcar um
encontro através de aplicativos ou criar eventos reais utilizando as redes sociais,
tudo isso através da co-criação de muitas pessoas e independentemente de estarem
reunidas num mesmo local. A economia criativa, tão falada nos tempos atuais, é
definida pela Inteligência Coletiva como:
O que resta quando se mecanizou a agricultura, a indústria e as operações
que giram em torno das mensagens? A economia girará – como já o faz –
em torno do que jamais se automatizará completamente, em torno do
irredutível: a produção do laço social, o “relacional”. Não nos referimos
apenas a uma economia do conhecimento, mas a uma economia humana,
mais geral, que engloba a economia do conhecimento como um de seus
subconjuntos.

Muitos são os coletivos humanos, e estes podem ser classificados em três
grandes tipos: os clãs, as famílias e as tribos, todos grupos orgânicos. Um grupo
orgânico só existe quando cada um sabe o nome do outro. Nesses coletivos, as
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pessoas obedecem normas e regras, possuem suas tradições e existem códigos que
precisam ser respeitados e seguidos. Estas tradições, normas e códigos muitas
vezes não estão fixadas ou claramente escritas e descritas, mas são carregadas
pelo grupo em suas manifestações, como descreve Levy.
É importante ressaltar que a Inteligência Coletiva é constantemente
alimentada e renovada por todos os seres humanos que contribuem com seus
conhecimentos, descobertas e abertura para o aprender e ensinar. Apesar disso,
muitas vezes nem todos têm pré-disposição aparente para contribuir com a criação
das soluções coletivas. No entanto, esta indisposição aparente não prejudica
aqueles que buscam a inteligência do coletivo.
O espaço do saber é habitado, animado, por intelectuais coletivos –
imaginantes coletivos – em permanente reconfiguração dinâmica. [...]
Nenhum grande entardecer fará surgir o Espaço do saber, mas muitas
pequenas manhãs (LEVY, 2015, p. 123).

2.1.1.5. Amar e brincar
As coisas mais importantes não são ensinadas por meio de aulas bem
preparadas. Elas são ensinadas inconscientemente. Bom seria que os
educadores lessem ruminativamente (também não se encontra no Aurélio) o
Roland Barthes. Ele descreveu o seu ideal de aula como sendo a criação de
um espaço – isso mesmo! Um espaço! – parecido com aquele que existe
quando uma criança brinca ao redor da mãe. Explico. A criança pega um
botão, leva para a mãe. A mãe ri, e faz um corrupio. (Você sabe o que é um
corrupio?). Pega um pedaço de barbante. Leva para a mãe. A mãe ri e lhe
ensina a fazer nós. Ele conclui que o importante não é nem o botão e nem o
barbante, mas esse espaço lúdico que se ensina sem que se fale sobre ele
(ALVES, 2001, p. 66, 67).

Amar e brincar são grandes fontes de onde a Pedagogia da Cooperação
bebe. Dentre os muitos referencias existentes, destaca-se Maturana, que observa a
cultura como uma rede fechada de conversações, que constituem e definem a
maneira de convivência humana, capaz de coordenar emoções e ações.
Segundo Maturana, “a guerra, a competição, a luta, as hierarquias, a
autoridade, o poder, a procriação, o crescimento, a apropriação de recursos e a
justificação racional do controle e da dominação dos outros por meio da apropriação
da verdade são características da cultura patriarcal”. Na cultura patriarcal, os
desacordos são tratados como disputas ou lutas, como se a guerra fosse atividade
humana fundamental.
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As referências de cultura matrística levam a crer que as conversações da
rede fossem “de participação, inclusão, colaboração, compreensão, acordo, respeito
e co-inspiração. A vida matrística europeia pré-patriarcal estava centrada no amor
como a própria origem da humanidade, e nela a agressão e a competição eram
fenômenos ocasionais e não modo cotidiano de vida (MATURANA; VERDENZOLLER, 2004, p. 37-42).
Maturana também expõe que, seguindo a ideia de que toda cultura é uma
rede de conversação, em modo específico do “linguajear” e do “emocionar”,
devemos olhar para uma comunidade (família/grupo/adultos e crianças) que vivia de
modo nômade, seguindo manadas de animais migratórios. O autor usa o exemplo
dos lobos e as sociedades de subsistência para ilustrar a mudança básica do
emocionar. A perseguição ao lobo traz a insegurança, matava-se os lobos e os viam
como inimigos. Com os inimigos identificados, surgem os instrumentos de caça. O
homem aprendeu a intervir na manada, matando eventualmente um lobo. As
mulheres e crianças aprenderam o mesmo, e “assim foi estabelecido a nova forma
de viver na inimizade com os lobos e na apropriação da manada” (MATURANA;
VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 62).
Estamos diante do fenômeno que dificulta as relações familiares, e Zoller
chama atenção sobre a importância da presença completa nas interações familiares:
Para que uma mãe esteja no presente com seus filhos, deve voltar a sua
atenção para o que ocorre neste instante. Ela pode fazer isso por meio de
interações com os seus filhos que ocorram no brincar, ou seja, na mútua e
total aceitação, sem expectativas que desviem o olhar para longe deste
presente (MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 140).

A autora disserta sobre a importância das ações maternas, como ninar,
cantar, balançar o berço na sua relação com a música, apresentando um novo
entendimento das primeiras fases da maternidade. Procura relacionar as fases da
criança entre o crescimento e o andar com o equilíbrio corporal e a construção dos
seus espaços sociais. Assim, a autora faz uma analogia entre as formas de círculo,
quadrado, triângulo, linha, desenho, representados nas brincadeiras, e as relações
com o desenvolvimento corporal da criança e a coordenação motora. Trabalha
elementos da coordenação sensório-motora junto com o ritmo, movimento entre um
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ponto e outro somado ao ritmo musical, a relação tempo-espaço como elemento de
domínio para a criança (MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 140).
A perspectiva da gestualidade e de toda a gama de vivência corporal são
reconhecidas como modos de conhecimentos válidos por si mesmos. Para os
autores, são outras ciências, outras modalidades de saber. A convivência do
diferente, a aceitação da diversidade, a retomada da corporeidade são temas
importantes para as relações. As várias e inspiradas conversas entre Maturana e
Gerda Verden-Zoller trouxeram a relação materno-infantil e a sua importância na
participação da mudança emocional na transformação cultural. Considerando as
relações homem-mulher de uma maneira independente das particularidades da
perspectiva patriarcal, percebendo a constituição do espaço relacional da criança em
crescimento.
2.1.2. Pedagogia da Cooperação e seus Processos e Procedimentos
2.1.2.1. Pedagogia da Cooperação – uma nova abordagem para cooperar
A Pedagogia da Cooperação é fruto de uma longa jornada, empreendida
inicialmente por Fábio Brotto e pelo Projeto Cooperação, que vem sendo difundida e
co-criada no Brasil e no mundo por diversos colaboradores e experimentadores, que
foram inspirados por essa contagiante abordagem.
Brotto, em Ensaio sobre a Pedagogia da Cooperação, apresenta este
conjunto

de

práticas

que

suportam

o

desenvolvimento

de

Comunidades

Colaborativas.
A abordagem da Pedagogia da Cooperação como um conjunto de
conhecimentos e práticas orientado para a promoção da Cultura da
Cooperação e o desenvolvimento de Comum-Unidades Colaborativas em
diferentes ambientes: empresas, escolas, governos, comunidades, ONGs,
famílias e nas relações sociais (BROTTO, 2016).

A Pedagogia da Cooperação nos convida a com-vivenciar em grupos. Suas 7
práticas essenciais são: Com-Tato (conectar); Com-Trato (Cuidar); In-Quieta-Ações
(Compartilhar); Alianças & Parcerias (Confiar); Soluções Como-Uns (Cocriar);
Projetos de Cooperação (Cultivar); e Celebração do VenSer (Celebrar). Tendo como
propósito criar ambientes colaborativos em diversos âmbitos da sociedade, como
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escolas, famílias, empresas, entre outros, de modo que cada Ser possa ser
plenamente quem se é, pois este busca evidenciar o que tem de mais genuíno em
cada um, para que prossigamos podendo “SerVir mais completamente o bem
comum” e tornando possível o “VenSer juntos”. Tais práticas podem ser melhor
compreendidas através do que define Brotto (2016):
Tabela 1 – As 7 práticas da Pedagogia da Cooperação.
PRÁTICA

OBJETIVO
Fazer

Promover o contato, aproximação e integração. Reunir a turma para

COM-TATO

começar juntos. Ser um ponto de partida acolhedor, atraente e que

(Conectar)

desperte a curiosidade e a vontade de continuar jogando junto.

Estabelecer
COM-TRATO
(Cuidar)
Compartilhar
IN-QUIETA-AÇÕES

Estabelecer Acordos de Cooperação e de Com-Vivência para que cada
pessoa e todo o grupo tenha conhecimento dos cuidados necessários
para promover e sustentar uma sensação de bem-estar pessoal e
coletivo.
Compartilhar perguntas, dúvidas, inquietações e incertezas sobre o
tema/foco do encontro.

(Compartilhar)
Fortalecer

Exercitar habilidades de com-vivência (autonomia, parceria, respeito

ALIANÇAS

mútuo, confiança, empatia, inclusividade, etc.) para restaurar e/ou

& PARCERIAS

fortalecer as relações de parceria e cooperação no grupo.

(Confiar)
Reunir

Fazer a colheita de todas as ideias, sugestões, dicas, comentários,

SOLUÇÕES

insights e respostas para as perguntas produzidas na 3ª Prática (In-

COMO-UNS

Quieta-Ações).

(Co-criar)
Realizar

Transferir para o dia a dia a realização das Soluções Comuns

PROJETOS DE

encontradas, por meio da prática de pequenas, simples e poderosas

COOPERAÇÃO

atitudes e comportamentos colaborativos.

(Cultivar)
Reconhecer, a cada passo da caminhada, as aprendizagens pessoais e
Celebrar o VENSER
(Celebrar)

coletivas conseguidas.
Celebrar o exercício do VenSer quem se é para poder SerVir melhor ao
mundo.

Fonte: BROTTO, 2016.
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A literatura de Brotto abusa da licença poética utilizando a separação de
sílabas, como um recurso para colocar a co-operação em foco o tempo todo, para
despertar um novo olhar em qualquer leitor.
Não se trata de uma Pedagogia que traz uma receita mágica para a cura de
todos os males, algo completamente novo, que nunca antes houve, pois muitos
indícios arqueológicos, biológicos, etc., apresentam o contrário acerca do modo de
viver dos povos antigos. A Pedagogia da Cooperação convida a relembrar, trazendo
à memória a esperança, que muitos buscam, de resgatar a consciência do sentido
real do Ser como parte de um todo, como Ser como-um.
Pode ser ousado, porém há quem nomeie esta abordagem de Pedagogia da
Trans-formação, uma vez que quem vivencia suas práticas, sem dúvida, passa por
diversas transformações, na forma de ver a si mesmo e ao outro, na forma em que
vê o mundo, que se percebe e se reconhece no mundo, na forma que reconhece os
outros seres vivos, na forma como se relaciona consigo e com tudo à sua volta, bem
como realiza mudanças consideráveis de pensamentos, pois através das práticas é
possível alterar padrões, despertando para um novo olhar e para “perceber e
enxergar o quanto é magnífico e belo o inédito que há no outro” – frase esta
proferida pela aluna e trans-formada da Pós-Graduação em Pedagogia da
Cooperação, Elizabete Cardieri.
[...] num mundo em que há sempre algo mais a ser visto. Isto significa que
mudança é mudança de maneira de ver, alteração de pontos de vista, isto é,
do modo como construímos o mundo. Ver coisas novas não quer dizer que
elas apareçam de uma hora para outra. Significa que, ao mudar o modo de
olhar, passamos a nos dar conta de coisas ou situações que sempre
estiveram à nossa frente, mas que não éramos capazes de perceber,
porque estávamos agarrados a um determinado padrão mental. A mudança
do modo de olhar começa pela autoconsciência, ou atenção da atenção
(awareness). É o que o psicoterapeuta Viktor Frankl chama de “percepção
mais abrangente”: a atenção reorientada, que nos capacita a ver coisas
antes não vistas. Serão novas mesmo? Certamente que sim. Mesmo que
estejam no mundo há milênios, elas serão inéditas para quem mudou o
modo de ver. O mundo existe há milhões de anos, mas a nossa percepção
não. Nesse sentido, podemos dizer que ele não nos é anterior. [...] O ser
humano resultante dessa transformação é o que Carl Rogers chamou de
homem emergente – aquele que ativou seu potencial de mudança
(MARIOTTI, 2008, p. 214).

Assim, após a observação de tantas vivências, aplicações e estudos de caso
da Pedagogia da Cooperação, com suas diversas ferramentas e processos (como os
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Jogos Cooperativos, Danças Circulares, Diálogo e Comunicação Não Violenta, etc.),
nota-se que aqueles que vivenciam a Pedagogia da Cooperação ativam seu
potencial de mudança.
A Pedagogia da Cooperação tem quatro princípios: Co-existência; Comvivência;

Cooperação;

e

Comum-Unidade.

E

inclui,

gradualmente,

alguns

procedimentos nas aplicações, tais como: o Círculo e o Centro, Ensinagem
Cooperativa, Ir do mais Simples para o Mais Complexo, Ser Mestre-e-Aprendiz e
Começar e terminar juntos.
Brotto (2016) diz que, mais do que um conjunto de atividades e soluções, a
Pedagogia da Cooperação busca compartilhar um jeito de viver as relações
humanas, baseando-se no cuidado, na legitimação uns dos outros e na cooperação,
pois isso inspira as pessoas a cultivar relações pacíficas e colaborativas, visando a
sustentabilidade em todos os níveis da Comum-Unidade: econômico, ambiental,
social e pessoal.
2.1.2.2. Procedimentos da Pedagogia da Cooperação
Tabela 2 – Procedimentos utilizados.

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

EXPLICAÇÃO

CÍRCULO E CENTRO

O centro e o Círculo têm a função de
demonstrar que todos estão equidistantes do
centro e, portanto, possuem as mesmas
condições, transmitindo igualdade.

DIÁLOGO

Diálogo é uma forma de fazer circular sentidos
e significados entre duas ou mais pessoas.

JOGOS COOPERATIVOS

Jogo onde não há ganhadores e perdedores,
o foco está no brincar para que todos ganhem.

WORLD CAFÉ

Processo bom e simples de co-criação para
reunir pessoas em torno de questões que são
importantes para um grupo. É fundado na
hipótese de que as pessoas têm a capacidade
de trabalhar juntas, não importa quem elas
sejam, e de fazer emergir a inteligência
coletiva.
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DANÇAS CIRCULARES

Danças em movimento circular que também
envolvem o contexto de conexão ritualística
com o divino e a integração humana.

DO MAIS SIMPLES PARA O MAIS
COMPLEXO

Garantir que todas as atividades realizadas
com o grupo comecem de forma simples e
fácil até suas etapas mais complexas.

MESTRE E APRENDIZ

“Todos que você irá conhecer um dia sabem
alguma coisa que você não sabe” (Bill Nye).
Compreender que todos estão sempre
ensinando e aprendendo, e um focalizador é
apenas aquele que coloca o foco em
determinado tema.

COMEÇAR E TERMINAR JUNTOS

Aconteça o que acontecer, sempre
começamos e terminamos juntos.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

2.1.2.2.1. Círculo
Não é possível falar de cooperação e comunidade sem falar da importância
do Círculo, sendo que a formação circular é um dos procedimentos da Pedagogia da
Cooperação. Em nossa cultura é a formação circular que, desde as nossas origens,
promoveu o senso de comunidade, esse desejo de pertencer ao grupo o qual é
definido por Pranis:
Os círculos partem do pressuposto de que existe um desejo humano
universal de estar ligado aos outros de forma positiva. Os valores do Círculo
advêm desse impulso humano básico. Portanto, valores que nutrem e
promovem vínculos benéficos com os outros são o fundamento do círculo.
(2010, p. 39).

O Círculo permite que cada um possa se expressar em toda sua
potencialidade, já que estabelece conexões profundas entre seres humanos,
explorando as diferenças ao invés de extingui-las. Além disso, o Círculo oferta ao
grupo de participantes igual e voluntária oportunidade de falar e ser ouvido sem
interrupções (PASSOS, 2010, p. 10). Isso porque, segundo Pranis,
Os Círculos [...] reúnem a antiga sabedoria comunitária e o valor
contemporâneo do respeito pelos dons, necessidades e diferenças
individuais num processo que: respeita a presença e dignidade de cada
participante; valoriza as contribuições de todos os participantes; salienta a
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conexão entre todas as coisas; oferece apoio para a expressão emocional e
espiritual, dá voz igual para todos (2010, p. 18).

Os elementos chave do Círculo são:
Cerimônia - Intencional e conscientemente, os círculos mobilizam todos os aspectos
da experiência humana: espiritual, emocional, físico e mental. Na abertura e no
fechamento, realiza-se uma cerimônia ou atividade de centramento intencional. A
finalidade é marcar o círculo como espaço sagrado, no qual os participantes se
colocam diante de si mesmos e dos outros com uma qualidade de presença distinta
dos encontros corriqueiros do dia a dia.
Centro - Em todas as tribos, em todos os tempos, todas as danças eram realizadas
em roda e ao centro era colocado algo que fosse importante para aquela tribo. O
mesmo acontece nos círculos de diálogo ou de dança, marcamos o centro com algo
que seja relevante para aquele grupo. A marcação do centro tem a função de
demonstrar que todos estão equidistantes e, portanto, possuem as mesmas
condições, transmitindo igualdade.
O bastão de fala - Somente a pessoa que está segurando o bastão de fala pode
falar. Assim se regula o diálogo à medida que o bastão vai passando de uma pessoa
para a outra, dando a volta no círculo de forma sequencial. A pessoa que segura o
bastão recebe a atenção total dos outros participantes e pode falar sem
interrupções. Esse recurso promove plena manifestação das emoções, escuta mais
profunda, reflexão cuidadosa e um ritmo tranquilo. Além disso, abre-se um espaço
para as pessoas que sentem dificuldade de falar diante do grupo. No entanto, não se
exige que o detentor do bastão fale necessariamente.
Facilitação/Guarda - O facilitador do círculo, muitas vezes chamado Guardião,
ajuda o grupo a criar e manter um espaço coletivo, no qual cada participante se
sente seguro para falar aberta e francamente, sem desrespeitar ninguém. Ele
supervisiona a qualidade do espaço coletivo e estimula as reflexões do grupo
através de perguntas ou pautas. O guardião não controla as questões a serem
levantadas pelo grupo nem tenta conduzi-lo na direção de determinada conclusão,
mas pode intervir para zelar pela qualidade da interação grupal.
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Orientações - Os participantes do círculo desempenham o importante papel de
conceber seu próprio espaço, criando as balizas para a sua discussão. Elas
expressam as promessas que os participantes fazem mutuamente sobre como irão
se comportar durante o diálogo no círculo. Essas orientações descrevem os
comportamentos que os participantes consideram importantes para transformar o
espaço em um lugar seguro onde conseguirão expressar a sua verdade. Tais
orientações não são regras utilizadas para julgar o comportamento do outro. São
lembretes para que os participantes tenham em mente o compromisso mútuo de
criar um lugar protegido que viabilize os diálogos complicados.
Processo decisório consensual - No círculo as decisões são tomadas por
consenso. Isto não significa que todos terão entusiasmo em relação a determinada
decisão ou plano, mas é necessário que cada um dos participantes esteja disposto a
viver segundo aquela decisão, bem como apoiar sua implementação.
Pranis destaca que num círculo é possível alcançar a inteligência coletiva por
meio das histórias das pessoas, uma vez que o grupo valoriza mais a experiência
em si do que conselhos sem embasamento anterior; num círculo todos são livres
para dividir suas vivências, sejam elas de luta, vitória ou até mesmo de dor ou
vulnerabilidade. O objetivo deste compartilhar é entender melhor os problemas
enfrentados pela comunidade, uma vez que quando um ser compartilha suas
histórias “mobiliza as pessoas à sua volta em muitos níveis: emocional, espiritual,
físico e mental. E os ouvintes absorvem as histórias de modo muito diferente do que
se estivessem ouvindo conselhos” (PRANIS, 2010, p. 28).
2.1.2.2.1.1. Tipos de Círculo
Neste estudo de caso foram utilizados três tipos de círculo: o de Diálogo, o de
Construção do Senso Comunitário e o de Celebração. Por este motivo,
apresentaremos apenas a definição destes, de acordo com Pranis (2010):
Círculo de Diálogo - Num círculo ou roda de diálogo, os participantes exploram
determinada questão ou assunto a partir de vários pontos de vista. Não procuram
consenso sobre o assunto. Ao contrário, permitem que todas as vozes sejam
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ouvidas respeitosamente e oferecem perspectivas que estimulam as reflexões dos
participantes.
Círculo de Construção do Senso Comunitário - Seu propósito é criar vínculos e
construir relacionamentos dentro de um grupo de pessoas que têm interesses em
comum. Os Círculos de Construção do Senso Comunitário oferecem apoio às ações
coletivas e promovem responsabilidade mútua.
Círculos de Celebração ou Reconhecimento - Nesse caso se reúne um grupo de
pessoas a fim de prestar reconhecimento a um indivíduo ou grupo e partilhar alegria
e senso de realização.
2.1.2.2.2. Diálogo
Muito se fala sobre comunicação e diálogo, mas infelizmente estes temas
vêm à tona quando existe a ausência de um ou de outro, uma vez que quando a boa
comunicação se estabelece não é necessário falar sobre ela. Como são muitas as
concepções de diálogo, é necessário definir qual é o tipo de diálogo em que esta
monografia se baseia. Segundo Tom Atlee,
Nem toda conversação é Diálogo. Diálogo é a investigação conjunta na
direção de mais compreensão, conexão ou possibilidades. Qualquer
comunicação que caiba nesta definição, considero Diálogo; se não cabe,
não é Diálogo (ESCOLA DE DIÁLOGO, 2017).

De acordo com a Escola de Diálogo, etimologicamente, o termo "Diálogo"
resulta da fusão das palavras gregas Dia e Logos. Dia significa "através", e Logos foi
traduzida para o latim como ratio (razão). Mas tem vários outros significados, como
"palavra", "expressão", "fala", "verbo" e, principalmente, "significado" propriamente
dito. Na acepção mais antiga da palavra, Logos significa "relação", "relacionamento".
Dessa maneira, o Diálogo é uma forma de fazer circular sentidos e significados. Isso
quer dizer que, quando o praticamos, a palavra liga em vez de separar, reúne em
vez de dividir. Assim, o Diálogo não é um instrumento que busca levar as pessoas a
defender e manter suas posições, como acontece na discussão e no debate. Ao
contrário, sua prática está voltada para estabelecer e fortalecer vínculos e ligações,
e a formar redes para identificar, explicitar e compreender os pressupostos que
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dificultam a percepção das relações. Daí o nome de "redes de conversação",
proposto para as experiências de reflexão conjunta, geração de ideias, educação
mútua e produção compartilhada de significados.
O Diálogo é, por excelência, o processo através do qual identificamos e
questionamos ideias e posições cristalizadas — os pressupostos sob os quais se
apoiam os nossos julgamentos, escolhas, preferências, ações. O Diálogo é mais do
que uma técnica: é uma maneira de conduzir conversações, que traz uma nova
visão de mundo, de relacionamentos e de processos. Ao mesmo tempo, retoma
práticas ancestrais de contato e de integração de grupos.
2.1.2.2.2.1. Empatia
O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma
e tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos. Sem que digam: "Se eu fosse
você". A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta
bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa
escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não-escuta que ele termina.
Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção (ALVES, 2000).

O conceito de empatia que trataremos ao longo deste trabalho não é apenas
aquele defendido pelos princípios éticos, mas também aquele apresentado por
Brené Brown, em O Poder da Vulnerabilidade (2016), quando ela destaca o conceito
de entender que o que o outro sente é novo para mim, e eu preciso abrir espaço em
mim para sentir verdadeiramente a necessidade do outro. E assim apresenta:
O que é empatia? E por que é diferente de simpatia? Empatia traz conexão,
simpatia gera desconexão. Empatia é bastante interessante. Theresa
Wiseman faz pesquisa em enfermagem e faz estudos com várias profissões
onde a empatia é importante. Ela identificou quatro características da
empatia: entender a perspectiva do outro, avaliar a perspectiva do outro
e/ou reconhecer a perspectiva do outro como verdadeira; não julgar – não é
fácil quando você gosta, como a maioria das pessoas; Reconhecer a
emoção na outra pessoa e entrar em contato com isto. Empatia é sentir com
as pessoas. Sempre imagino que a empatia é este espaço sagrado onde
alguém está em um buraco e gritam do fundo dizendo: “Eu estou preso, é
escuro, estou soterrado”. Então, olhamos e dizemos: “Ei, Acalme-se. Eu sei
como é estar aqui e você não está sozinho”. A simpatia diz: “Oooh, está
ruim aí, hein? É… Quer um sanduíche?”. Empatia é uma escolha vulnerável
porque para me conectar com você, eu preciso me conectar com algo em
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mim que conhece este sentimento. Quase nunca uma resposta empática
começa com “pelo menos…” e fazemos isto o tempo todo. Alguém está
compartilhando algo conosco que é incrivelmente doloroso e nós ficamos
tentando olhar o lado bom de tudo. Queremos sempre ver o lado bom de
tudo. A pessoa fala: “Eu perdi o bebê”. Respondemos: “Pelo menos você
pode engravidar”. A pessoa fala: “Acho que meu casamento está
acabando”. Respondemos: “Pelo menos você tem um casamento”. A
pessoa fala: “John está sendo expulso da escola”. Respondemos: “Pelo
menos Sarah é uma ótima aluna”. Uma das coisas que fazemos as vezes
em uma situação difícil é tentar fazer as coisas melhorarem. Se eu
compartilho com você uma situação difícil, prefiro que diga: “Eu nem sei o
que dizer, mas obrigado por me contar”. Porque a verdade é que raramente
uma resposta faz algo melhorar. O que faz algo melhorar é a conexão.
(BROWN, 2016).

Carlos Gonzalez, na obra Comer, Amar e Mamar (2015), apresenta o
princípio da ética “tratar os outros como você gostaria de ser tratado”, e há aqui uma
pequena confusão de entendimento, que o autor exemplifica quando estamos
falando de educação infantil. Uma vez que um adulto pode não querer ser colocado
no colo, e nem mesmo querer que alguém deixe uma luz acesa para que ele consiga
dormir, Gonzalez destaca: “É aí que entra a empatia, a capacidade de compreender
os sentimentos do outro. Não é ‘como eu gostaria que me tratassem agora, como
um adulto de 30 anos’, mas ‘como eu gostaria que me tratassem agora, se tivesse 2
anos e chorasse aterrorizado porque não quero dormir sozinho’” (2015).
2.1.2.2.2.2. CNV
Marshall Rosenberg (2006) define a CNV da seguinte forma:
É um processo poderoso para inspirar conexões e ações compassivas. Ela
oferece uma estrutura básica e um conjunto de habilidades para abordar os
problemas humanos, desde os relacionamentos mais íntimos até conflitos
políticos globais. A CNV ajuda a nos concentrarmos nos sentimentos e
necessidades que todos temos, em vez de pensarmos e falarmos segundo
rótulos desumanizadores ou outros padrões habituais – que são facilmente
ouvidos como exigências e como antagônicos, e que contribuem para a
violência contra nós mesmos, os outros e o mundo à nossa volta. A CNV
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capacita as pessoas a se envolverem num diálogo criativo, de modo que
elaborem suas próprias soluções plenamente satisfatórias (2006).

2.1.2.2.3. Jogos Cooperativos
Diante do histórico observado no Brasil, a atual cultura e modo de viver que
tem se estabelecido, faz-se necessário que todos estejam atentos, a fim de
conservar e evoluir dia após dia, pois:
Se nossa qualidade de vida futura, e talvez até nossa sobrevivência,
depender da cooperação, todos pereceremos se não estivermos aptos a
cooperar, a ajudar uns aos outros, a sermos abertos e honestos, a nos
preocuparmos com os outros, com as nossas gerações futuras. [...]
devemos nos afastar da competição cruel e começarmos a enfatizar a
cooperação e a preocupação com os outros (ORLICK, 1989, p. 182, apud
BROTTO, 2013, p. 46).

Como já foram contextualizados os dois conceitos de cooperação e
competição, concluímos que a cooperação é uma possibilidade mais adequada para
jogar o “Jogo da Vida”, a fim de habilitar cidadãos mais conscientes e consistentes
da importância do outro, da diferença de jogar e com-viver, com o outro e não contra
o outro. Deste modo, os Jogos Cooperativos apresentam uma autêntica
oportunidade de exercitar esses valores na prática, sendo uma maneira de preparar
para a adoção de ações mais cooperativas e humanas diante das situações da vida
e diante de decisões e atitudes corriqueiras que todos vivem.
Para melhor explanarmos os Jogos Cooperativos, tomamos como base uma
tabela comparativa de Walker, feita a partir da observação de crianças praticando
Jogos Cooperativos e Jogos Competitivos na escola.
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Tabela 3 – Jogos Cooperativos e Jogos Competitivos.

Fonte: WALKER, 1987, p. 183, apud BROTTO, 2013, p. 68.

Lembrando que em ambas as situações, para se tornarem reais, dependem
da atitude pessoal de cada um do grupo, entre outros fatores. E que, apesar da
comparação, como já vimos, não há uma divisão rígida e linear entre as duas formas
de jogar.
Brotto (2013, p. 114), na obra Jogos Cooperativos, nos apresenta e propõe os
“Jogos Cooperativos como um exercício de Convivência e Cooperação”. Ele nos
mostra alguns dos principais autores sobre o tema, bem como seu processo
histórico, e nos revela que:
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Jogando cooperativamente, aprendemos que quanto maior o grau de
complexidade do jogo/situação, maior a necessidade de atenção,
comunicação, integração, ajuda mútua, participação, inclusão, diversão,
vontade de continuar jogando e que a principal motivação não é o desejo de
ganhar, nem o medo de perder, mas é o prazer de ser/fazer parte do jogo
(BROTTO, 2013, p. 116).

O autor ainda afirma que os “Jogos Cooperativos são uma forma de diálogo
consciente e re-creativo, envolvendo a pessoa, o grupo, a humanidade, e a
Natureza, numa grande e ousada aventura pelo caminho do Encontro, ao invés do
confronto ou da separação”.
2.1.2.2.3.1. Tipos de Jogos Cooperativos
Terry Orlick (1989, p. 125-135), na obra Vencendo a Competição, apresenta
classificações dos Jogos Cooperativos em tipos e categorias. Isto é especialmente
útil quando se fala da aplicação dos jogos cooperativos em ambientes onde o
cenário atual é a competição. São eles:
Jogos Cooperativos sem perdedores - Tipo de jogo onde todos jogam e possuem
um desafio que é comum ao grupo. A graça aqui é o prazer de jogar. Todos
compõem um mesmo time e o resultado é também do time. É possível demonstrar
que jogos podem ser divertidos mesmo que não exista um ganhador e um perdedor.
Jogos de resultado coletivo - Tipo de jogo onde é possível que exista mais de um
time, porém o objetivo também é comum, o que favorece a cooperação entre times.
Jogos de inversão - Tipo de jogo onde existe troca de membros entre os times, o
que favorece a empatia, o respeito e o senso de interdependência, reduzindo o foco
no resultado do jogo. Tipos de Inversão:
• Rodízio: De acordo com regras pré-estabelecidas, os jogadores mudam de time;
• Inversão do goleador: Quando um membro do time marca um gol, troca de time;
• Inversão de placar: Quando se marca um ponto, o ponto é do outro time;
• Inversão total: Uma combinação das duas anteriores, jogador e ponto passam para
o outro time.
Jogos Semi-Cooperativos - Tipo de jogo muito útil como introdução aos jogos
cooperativos em um contexto de aprendizagem esportiva. São jogos competitivos,
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mas que possuem alguns elementos cooperativos para que exista redução gradativa
da competição. Elementos:
• Todos jogam: Todos que querem jogar, recebem o mesmo tempo de jogo;
• Todos tocam/Todos passam: Para que um ponto seja válido, a bola deve passar
entre todos os jogadores;
• Todos marcam ponto: Para que o time ganhe, todos os jogadores devem fazer ao
menos um ponto;
• Todas as posições: Cada membro do time deve passar por todas as posições no
jogo;
• Passe misto: Alternar o passe entre meninos e meninas;
• Resultado misto: Os pontos devem ser feitos ora por meninas, ora por meninos,
alternadamente.
2.1.2.2.4. World Café
Dialogar é a ferramenta de maior importância em todos os aspectos da vida, e
não podia ser diferente nas relações familiares. O World Café pode ser utilizado
como ferramenta para Soluções Como-uns das famílias: nela as inquietações
acolhidas são ponto de partida para os projetos de cooperação. O World Café,
segundo Margaret Wheatley, “é um processo bom e simples para reunir pessoas em
torno de questões que são importantes. É fundado na hipótese de que as pessoas
têm a capacidade de trabalhar juntas, não importa quem elas sejam” (apud BROWN;
ISAACS, 2007, p. 14).
A autora também descreve o funcionamento de um diálogo do World Café:
“as conversas são projetadas a partir da suposição de que as pessoas já têm em
seu interior a sabedoria e a criatividade para se defrontarem até mesmo com os
desafios mais difíceis. O processo é simples e pode trazer resultados
surpreendentes (WHEATLEY apud BROWN; ISAACS, 2007, p. 22).
Nós, seres humanos, possuímos uma capacidade singular de conversar e
distinguir os significados na linguagem. Esta capacidade humana surge das próprias
conversas, e é isto que permite compartilhar com os demais nossos sonhos, ideias,
intenções, invenções e revelações. Uma vez que os povos antigos já sentavam em
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círculo ao redor do fogo, a conversa sempre foi o principal meio de partilha
(MATURANA apud BROWN; ISAACS, 2007, p. 40).
2.1.2.2.5. Danças Circulares
Toda composição perfeita consiste de compasso, ritmo e melodia. Em toda
composição musical estes três elementos contrapõem-se em interação e
tensão vivas e permanentes. O compasso representa a visão espiritual do
todo, a clareza e a ordem. O ritmo responde pela vitalidade, pela tensão,
pelo pulsar do fluxo sanguíneo. A melodia representa o lado
verdadeiramente humano, seu querer da alma e seus sentimentos, em
todas as suas nuances (WOSIEN, 2000, p. 14).

Utilizamos o corpo, as canções, sons e o movimento coletivamente há muitos
anos, antes mesmo do que conhecemos como a história da humanidade. Desde os
primórdios aprendemos a imitar a natureza e seus movimentos. As danças sempre
foram a forma como nós, seres humanos, decodificamos estes movimentos e
traduzimos o que reconhecemos da terra e dos céus (RODRIGUES, 2008, p. 1).
Assim, podemos ver como imitar a natureza através da dança precede, inclusive, os
desenhos e a escrita. De acordo com Rodrigues, foram as danças que permitiram a
transmissão de conhecimentos entre gerações. Sendo assim, como não havia
separação entre arte, dança e comunicação, a comunhão não só era necessária,
mas era um elemento-chave e estava presente principalmente nos momentos
ritualísticos e cerimoniais, o que permitia a associação da dança com diferentes
momentos na vida dos seres humanos: plantio, chuva, primavera, colheita,
nascimento, casamento, morte, etc. (VALLE, 2008, p. 1).
O nome Danças Circulares ou Sagradas, contudo, surgiu em meados de
1970. E refere-se ao movimento circular que realizam, e também ao contexto de
conexão ritualística com o divino e a integração humana que proporcionam. Elas
surgiram a partir do desejo de um bailarino, pedagogo da dança, coreógrafo,
desenhista e pintor alemão, pesquisador das danças folclóricas e étnicas: Bernhard
Wosien.
Em busca de comunidades, visando aprender seus hábitos, cultura e
especialmente suas danças, Wosien percebeu a força do encontro de comunhão
contido em gestos por vezes simples, e encontrou o que procurava: “a ideia da
dança como uma caminhada para dentro do silêncio e de uma meditação em
movimento” (WOSIEN apud BISCONSIN; MIZUMOTO, 2008, p. 6). Nestas danças
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todos participavam, não existiam excluídos; ao contrário, promovia-se a inclusão. Ao
perceber, porém, que em algumas comunidades estas tradições estavam se
perdendo, e com elas a possibilidade de integração entre as pessoas, Wosien
buscou uma forma de preservá-las e transmiti-las à outras pessoas. Em 1976, visita
uma comunidade espiritual na Escócia, Findhorn, onde ensinou a um grupo de
pessoas algumas das danças que aprendera, e, desde então, as Danças Circulares
ou Sagradas espalharam-se pelo mundo.
As pessoas, muitas vezes anônimas e desconhecidas, ao dançarem e
ensinarem outras a dançar, ajudam a manter viva a herança dos povos antigos,
imprimindo no coração de muitos, em todo o planeta, sentimentos de Amor e
Harmonia.
2.1.2.2.5.1. O Sagrado
A duração de cada coreografia das danças circulares é a duração da música.
Isso faz com que os passos, ao serem repetidos muitas vezes, favoreçam aos
dançantes a comunhão da sincronia de movimentos. Nesse momento não existe
apenas uma repetição de passos. Quando a sincronia se instala na roda, um terceiro
movimento aparece: o movimento da roda, e não mais o movimento do indivíduo.
Essa transcendência apenas acontece quando existe o encontro de cada
participante com sua integridade, com sua humanidade, com sua essência
conectada a algo transcendental.
Ao estar de mãos dadas em uma roda, cada pessoa vivencia a sensação de
pertencimento. Cada um é parte de algo maior que eles mesmos, e que existe
apenas porque cada um está onde está. O resultado dessa aceitação e dessa
entrega de todos na roda é maior que a quantidade de pessoas da roda. O resultado
é a transcendência no encontro com o sagrado, distinto de religião e inerente à
espiritualidade. “No momento desse contato temos a união de espírito e matéria e a
possibilidade da criação. O ser humano se torna um ser íntegro quando se torna
criativo. A partir daí ele tem a trindade dentro de si” (RAMOS, 2008, p. 3). Ou, como
fala o filósofo francês Roger Geraudy, “a dança torna o deus presente e o homem
potente” (apud RODRIGUES, 2008, p. 2). Dançar não é apenas repetir passos, é
uma das formas do homem viver. “A dança acontece quando já não existe música e
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coreografia, quando já não nos preocupamos com os passos, quando os pés já
sabem o que fazer e nos conduzem pelo tempo” (VALLE, 2008, p. 1). Dançar é,
portanto, o encontro do humano e o divino, o sagrado.
2.1.2. Demais contribuições teóricas
2.1.2.1. Família
Atualmente a família tem sofrido muitas transformações em suas estruturas.
Mudanças que ocorrem sobre o amparo da revolução sexual e sobre a influência dos
questionamentos do lugar em que o homem e a mulher ocupam em suas relações
interpessoais. No entanto, para entendermos a evolução linear da família, é preciso
buscar o seu conceito.
Osório (1996) ressalta que é difícil conceituar o que é família por existirem
muitas descrições das estruturas ou modalidades que ela assumiu ao longo do
tempo. Mas, por fim, o autor afirma que família é uma unidade grupal onde se
desenvolvem três tipos de relações pessoais – aliança (casal), filiação (pais e filhos)
e consanguinidade (irmãos) – e que, a partir dos objetivos genéricos de preservar a
espécie, nutrir e proteger a descendência e fornecer-lhe condições para a aquisição
de

suas

identidades

pessoais,

desenvolveu,

através

do

tempo,

funções

diversificadas de transmissão de valores éticos, estéticos, religiosos e culturais
(OSÓRIO, 1996, p.16).
Segundo Ferrari (1994, p. 18), família é aquela que propicia aportes afetivos e
o bem-estar de seus componentes. Ela desempenha papel decisivo na educação
formal e informal; é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e
humanitários onde se aprofundam laços de solidariedade; é também em seu interior
que se constroem as marcas entre as gerações e são observados os valores
culturais.
Assim, a família pode ser entendida como um conjunto de relações sociais
baseadas em elos consanguíneos, adoção e uniões socialmente reconhecidas,
legalmente ou não. A família também pode ser entendida como um conjunto de
valores determinados, como ideologia, estereótipos, preceitos, representações sobre
o que ela deve ser.
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Ao longo da história no mundo ocidental, as teorias de como a família deve
ser couberam inicialmente à igreja, em seguida ao Estado, e, finalmente, à própria
ciência. Estas entidades organizaram várias regras e recomendações de como
deveria ser o comportamento das pessoas. Atualmente são os meios de
comunicação que divulgam e “ditam” novas ideias, orientações e estudos
comportamentais relativos a família e seus membros.
A família proporciona o marco adequado para a definição e conservação das
diferenças humanas, dando forma objetiva aos papéis distintos, mas mutuamente
vinculados, do pai, da mãe e dos filhos, que constituem os papéis básicos em todas
as culturas (PICHON-RIVIÉRE apud OSÓRIO, 1996, p. 15). Muitas são as hipóteses
formuladas sobre família, algumas se caracterizam pelas funções biológicas, outras,
pelas funções psicossociais, apontando as questões concernentes aos laços
consanguíneos, ou seja, aos papéis maternos e paternos como estruturadores do
grupo familiar. Dizer que família é a unidade básica da interação social talvez seja a
forma mais genérica e sintética de defini-la.
Em todos os conceitos apresentados é comum observarmos que a família se
apresenta como uma estrutura social, uma construção humana que se consolida,
transformando-se conforme a influência do meio social, sendo, portanto,
historicamente construída. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a estrutura
familiar varia conforme os momentos históricos, fatores sócio-políticos, econômicos,
religiosos e culturais, estando o conceito de família associado ao contexto social no
qual está inserido, ou seja, precisamos, antes de qualquer ação, definir de que
família estamos falando, a época em que ela vive e a qual segmento pertence.
A família funciona como agente educador. Exerce a função socializadora na
transmissão da herança cultural e social durante os primeiros anos de vida da
criança. É no seio da família que o ser humano aprende as virtudes sociais, como
amor, fraternidade e obediência, qualidades requeridas para que se enquadre no
meio. No que concerne às atribuições que lhe são conferidas, Marconi e Presotto
(1989, p. 106) consideram que as funções básicas da família podem ser
desempenhadas de várias maneiras, dentro dos mais diversos sistemas culturais,
tentando moldar as personalidades individuais. Como agente educador, a família
pode combinar duas funções específicas:
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Socializadora – na medida em que transmite a herança cultural e social durante os
primeiros anos de vida: linguagem, usos, costumes, valores, crenças (processo de
endoculturação), preparando a criança para o seu ingresso na sociedade.
Social – quando proporciona a conquista de diferentes status, como étnico,
nacional, religioso, residencial, educacional, político e de classe.
Os papéis familiares diferem conforme a composição familiar, confundindo-se
devido à realidade da estrutura familiar. Para exemplificar, em um casal sem filhos
os papéis familiares seriam tão somente os de marido e mulher. Já na família
nuclear, seriam os de mãe-pai-irmãos e filhos. Na família extensa, há necessidade
de incluir os papéis dos avós, tios e demais agregados que dividem o mesmo teto.
Deve-se citar ainda, na atualidade, as uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Na visão contemporânea houve uma transformação desses papéis, e, em
alguns casos, uma inversão. Tenha o casal filhos ou não, atribuir à mulher o papel
de zelar pelo lar e do homem como provedor do sustento da família, seria um
processo ultrapassado e não condizente com a realidade. O papel conjugal baseiase na interdependência das partes do casal, pautado na essência da sobrevivência
das pessoas. São os atos de complementaridade, cooperação, reciprocidade e
compartilhamento de tarefas e sentimentos que delimitam o papel conjugal, seja
entre acordos verbais ou não.
As relações familiares dizem respeito às ligações existentes entre os
elementos de uma estrutura sistêmica. Esta relação influencia o desenvolvimento do
indivíduo em diferentes contextos do seu ciclo vital. Pratta e Santos (2007) falam das
relações familiares de acordo com o ponto de vista sistêmico, dentro do qual o
indivíduo se desenvolve e se transforma através de ciclos que irão levar às
diferenças entre cada elemento do sistema.
A família influencia a vida do indivíduo em todos os contextos nos quais ele
se insere, o que terá repercussões ao nível do desenvolvimento da sua
personalidade, segundo os contornos educacionais que recebe (PRATTA;
SANTOS, 2007).

2.1.2.1.1. A evolução das relações familiares
Com a emancipação da mulher, os estudos de Pratta e Santos (2007) indicam
que, na família moderna, tanto a mulher quanto o homem passam a ter as mesmas
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obrigações domésticas e laborais, ao contrário do que acontecia no passado,
fazendo com que o homem passe a ter maior participação na educação dos filhos.
Muitas vezes assistimos ao poder matriarcal das mulheres, que são quem garante o
sustento da casa, principalmente quando se trata de famílias mono parentais
(PRATTA; SANTOS, 2007).
O suporte emocional primário constrói-se no seio da família que, de acordo
com Pratta e Santos (2007), é ainda onde se desenvolvem os primeiros sentimentos
de afeto, emotividade, intimidade, entre outros. Quando nos relacionamos com os
nossos parentes mais próximos, sendo um diálogo aberto entre todos os membros
da família, possibilita a promoção de estímulos afetivos entre pais e filhos (PRATTA;
SANTOS, 2007). Quanto maior o suporte emocional dado pela família, melhor será o
rendimento e a motivação escolar, e vice-versa. O mesmo se alastra às relações
estabelecidas entre os pares (PEIXOTO, 2004).
Com a evolução dos tempos, verificaram-se alterações mais evidentes nas
primeiras aprendizagens ambientais, sociais, econômicas, culturais, políticas,
religiosas e históricas, uma vez que nos últimos anos as famílias têm se estruturado
de forma diferente e, por consequência, isso influencia no modo como as crianças e
os adolescentes se relacionam entre si e com os seus familiares (PRATTA;
SANTOS, 2007). Esta mudança acontece porque, no passado, os papeis sociais
familiares estavam bem definidos: o homem era “o chefe da casa” e a mulher ficava
responsável pelo serviço doméstico e pelo cuidar da família (PRATTA; SANTOS,
2007). Hoje, principalmente nos países ocidentais, com a entrada da mulher no
mercado de trabalho, essa dinâmica mudou, o que também originou um maior
número de divórcios e a diminuição do número de pessoas no agregado familiar
(PRATTA; SANTOS, 2007).
De acordo com Peixoto (2004), estas relações familiares são muito
importantes para as competências sociais do adolescente, uma vez que, quanto
mais positivas forem, tanto melhores serão com os pares. Pratta e Santos (2007)
procuram ainda explicar esta influência do ponto de vista primário, já que a família é
o primeiro órgão social com que a criança e o adolescente convivem, e que irá
assumir um papel fundamental para explicar o seu modo de interagir em sociedade,
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além de que é a instituição familiar que garante, habitualmente, a sobrevivência da
espécie (PRATTA; SANTOS, 2007).
Como fechamento desse capítulo sobre a família, compartilhamos a poesia de
Rupi Kaur, do livro Outros jeitos de usar a boca (2015).
Pai.
Você sempre liga sem ter nada especial a dizer
Você pergunta o que eu estou fazendo ou onde estou e se o silêncio entre
nós se estende por uma vida dou um jeito de encontrar perguntas que
façam a conversa continuar.
O que eu queria dizer mesmo é:
Eu sei que o mundo te despedaçou, foi com tudo pra cima de você.
Não te culpo por não saber ser delicado comigo.
Às vezes fico acordada pensando em todos os machucados que você tem e
nunca vai dizer.
Eu venho do mesmo sangue dolorido.
Do mesmo osso tão sedento por atenção que desabo em mim mesma.
Eu sou sua filha.
Eu sei que a conversa fiada é o único jeito que você conhece de dizer que
me ama.
Por que é o único jeito que eu conheço.

2.1.2.2. O amor e suas linguagens
Segundo Fredrucksin, “o amor nutre o corpo da mesma forma que a
quantidade de luz do sol, um solo fértil e água nutrem plantas e fazem com que
cresçam” (2015, p. 10). A autora também destaca que o amor é nossa emoção
suprema: sua presença ou ausência em nossas vidas influencia tudo o que
sentimos, pensamos, fazemos e nos tornamos. Quando vivencia o amor – o amor de
verdade, que expande o coração/mente/alma –, você se torna mais capaz, não só
de enxergar as complexas relações da vida e a injetar vida nas conexões que
importam para você, mas também a se colocar em um caminho que leva a mais
vitalidade, felicidade e sabedoria (2015, p. 21).
Mas, afinal, o que é o amor? Para Fredrucksin (2015), o amor é “uma
emoção, um estado momentâneo que surge e flui por sua mente e seu corpo”. Para
a autora, o amor aflora praticamente em qualquer momento, quando duas ou mais
pessoas – mesmo estranhos – se conectam por meio de uma emoção positiva, seja
ela intensa ou nem tanto. O amor se torna possível com qualquer conexão humana.
“O amor não fica ali parado, como uma pedra; ele precisa ser feito, como o pão;
refeito o tempo todo, feito de novo” (Ursula K. Le Guin).
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E por que estamos falando de amor? Pois, ao longo da nossa caminhada TeSer-Sendo, tivemos como pano de fundo o amor, e sentimos o quanto ele é capaz
de acolher a tudo e a todos. Por conta disso, nos aprofundamos sobre as cinco
linguagens do amor de Gary Chapman.
O autor destaca que a palavra amor é a mais importante do nosso idioma, e
também a mais confusa. Pensadores seculares e religiosos concordam que o amor
desempenha um papel central na vida. Milhares de livros, músicas, revistas e filmes
são inspirados por essa palavra. Diversos sistemas filosóficos e teológicos criaram
um lugar de destaque para o amor. Chapman relata que os psicólogos concluíram
que sentir-se amado é uma necessidade emocional primária do ser humano. Por
amor, subimos montanhas, cruzamos mares, atravessamos desertos e suportamos
dificuldades indizíveis (2013, p. 20).
A primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Uma maneira de
expressar o amor emocional é usar palavras que edificam. Salomão, autor da
literatura Hebraica de sabedoria, escreveu: “a língua tem poder sobre a vida e sobre
a morte” (Provérbios 18.21). Elogios verbais ou palavras de apreciação são
poderosos comunicadores de amor. E podem ser palavras de elogio, palavras
encorajadoras, palavras gentis e palavras humildes. Para o psicólogo William James,
é bem possível que a mais profunda necessidade humana seja a de sentir-se
apreciado (CHAPMAN, p. 47).
A segunda linguagem do amor é tempo de qualidade. Segundo o autor, ao
usar a expressão “tempo de qualidade”, refere-se a dar atenção completa a alguém.
Um ingrediente fundamental para oferecer tempo de qualidade para alguém consiste
em dedicar-se com atenção focada, especialmente em tempos de tantas distrações.
O importante, em termos emocionais, é passar tempo dedicado ao outro. Assim
como também é importante ter conversas de qualidade, com um ouvido solidário,
com o propósito de entender os pensamentos, sentimentos e desejos da outra
pessoa. Assim como também é importante, nessa linguagem, aprender a falar;
afinal, uma conversa de qualidade não exige apenas solidariedade ao ouvir, mas
também disposição de revelar sentimentos pessoais.
A terceira linguagem do amor é presente. Segundo Chapman, o presente é
um símbolo visual do amor. Um presente é algo que você pode segurar nas mãos e
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dizer que alguém se lembrou e se preocupou com você. É possível comprar, achar
ou criar presentes. As vezes uma forma de presentear também é dar mais de si
mesmo, ou seja, o presente da presença.
A quarta linguagem do amor é ato de serviço. Pessoas que têm essa
linguagem do amor primária gostam de ações como preparar a refeição, colocar a
mesa, lavar a louça, passar o aspirador, trocar a fralda do bebê, manter o carro em
condições de uso, pagar as contas, cortar a grama, levar o cachorro para passear,
etc. Isso e muito mais são atos de serviço. Aqui entra a necessidade de uma
comunicação assertiva, de fazer o pedido de que ato de serviço gostamos que seja
feito por mim e que atos de serviço posso fazer para o outro, pois podemos fazer
atos de serviços pelos outros voluntariamente, mas não ser o que a pessoa
realmente queria, e assim ela não valida tanto o ato de serviço.
A quinta linguagem do amor é toque físico. O autor destaca que há muito
tempo se sabe que o toque físico é uma maneira de comunicar amor emocional.
Pessoas que têm essa linguagem do amor como primária sem o toque não se
sentem amadas. Então o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Nesses
casos, as palavras podem significar pouco, mas seu toque físico comunicará que
você se importa.
2.1.2.3. O que é um TCC? O que é Te-Ser e o que é Te-Ser-Sendo Amor?
O referencial teórico de um trabalho como este não estaria completo se não
apresentássemos à você a definição do termo-título deste trabalho: Te-Ser-Sendo
Amor. Porque o trabalho que você encontrará a seguir não é apenas um “Trabalho
de Conclusão de Curso”, é a resposta para a inquietação de quatro corações que,
até hoje, buscam compreender exatamente como este encontro se deu, porque
sentem que essa era a única coisa que poderiam fazer.
Fracionaremos o termo para facilitar a compreensão. A primeira parte do
termo: Te-Ser. Entendemos que, antes de qualquer coisa, não somos uma parte
isolada do todo – como apresentamos no capítulo Interdependência –, somos todos
parte de uma grande teia, de uma grande trama desse processo chamado Vida. E,
para que o fio de cada um tivesse origem, foram necessários outros dois fios, que
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trazem consigo uma infinidade de outros. Te-Ser é, portanto, reconhecer que para
SER é necessário que eu admita, reconheça e honre a trama a qual eu pertenço.
Rubem Alves define de forma poética a contribuição que cada ser traz para o
tecido da vida:
Pra conversar é necessário gostar. Caso contrário, a coisa viraria um
monólogo: uma fala sem resposta. Pelos livros de filosofia e ciência que
você já deve ter percebido que, via de regra, o que se pretende é um
discurso sem resposta. As coisas são ditas de tal forma, com tais
preocupações e notas de rodapé, que o leitor é reduzido ao silêncio. Nada
mais distante do espírito da conversa. O que se pretende, aqui, é tecer uma
a dois, ou a três... Aquele que começa oferece um tema, dá um ponto, e
passa a agulha ao outro... E assim a coisa vai sendo feita, como tarefa de
muitos. E isto sem que se esqueça do humor e do riso, sem os quais
aparecem nós cegos que ninguém consegue desatar (ALVES, 1981).

A segunda parte do termo: Sendo. Re-Conhecemos, através da Pedagogia da
Cooperação, que para Te-Ser é necessário que exista ação (praticar). Nascemos
sem manual de instruções e a única forma, portanto, é viver o processo Vida. Como
bem disse Mário Sergio Cortella: “Gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente
nasce não-pronta e vai se fazendo”. É nesse fazer-se constante que acreditamos, é
ele que é nossa promessa e, portanto, o motivo-para-a-ação (motivação) deste
grupo: Te-Ser-Sendo Amor com aqueles que deram origem à nossa teia, ao nosso
fio – nossas famílias –, e recordar com eles aquilo que já veio impresso em nosso
DNA, a cooperação. Como consta no filme A Árvore dos Sonhos, “a vida é como
tapeçaria: a cor e a beleza do desenho dependem das pessoas que você conheceu
e daquilo que aprendeu”.
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3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando os objetivos propostos, este trabalho classifica-se como

pesquisa exploratória (GIL, 2002), com abordagem transdisciplinar, análise
qualitativa, e assumiu como procedimento técnico o estudo de caso, realizado junto
a um grupo de familiares buscando analisar como a Pedagogia da Cooperação pode
contribuir com as nossas relações familiares.
Para tanto, aplicamos as 7 práticas da Pedagogia da Cooperação, com
diversas atividades, jogos, danças circulares, rodas de diálogos. A coleta de dados
foi realizada através de entrevistas, que foram registradas em vídeo, áudio e fotos
com consentimento de todos, além de pequenos questionários com dados
demográficos dos participantes.
As atividades foram realizadas em Cabreúva (SP), em um sítio locado pelos
integrantes do grupo. A aplicação ocorreu nos dias 2, 3 e 4 de junho de 2017 com
membros das famílias dos quatro integrantes, que serão melhor descritos abaixo.
3.1. Transdisciplinaridade
De acordo com Migliori (2008), Transdisciplinaridade é um termo que surgiu
há pouco mais de 20 anos e atende a um anseio de ir além. Trans significa ir além
de uma forma de conhecimento já estabelecida e que é produzida exclusivamente
por uma vertente racional e intelectual do conhecimento. Já o conhecimento e a
forma como hoje temos as disciplinas organizadas surgiu há mais de 300 anos,
quando o filósofo René Descartes expressou uma forma de pensamento a respeito
do ser humano, dizendo a famosa frase: “Penso, logo existo”. Porém, naquela
época, pensar era sinônimo de intelecto, raciocínio; e nos dias atuais é muito além
do que simplesmente raciocinar, por tudo que já se sabe a respeito do ser humano,
do cérebro e da mente. Portanto, este tipo de conhecimento que é produzido
exclusivamente por uma mente unicamente racional tem o seu lugar, mas não deve
ser exclusivamente o que se conhece hoje por disciplinas.
Sempre faltou algo que promovesse não apenas a aproximação dos
conteúdos, mas também das pessoas que produzem estes conteúdos, das
inteligências, das mentes, das criatividades e dos potenciais humanos. Isto é
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transdisciplinaridade: uma forma de produzir o conhecimento que não só inclui uma
visão racional e intelectual a respeito da realidade e da vida, mas que também
contemple como conhecimento tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a
gente pensa através das nossas múltiplas dimensões.
3.2. Dados da população pesquisada
O grupo é composto por 24 participantes, membros das famílias dos
pesquisadores – sendo 4 pesquisadores e 20 familiares, com idade média de 42,6
anos. Desses, 62,5% são mulheres e 37,5%, homens. Na sua maioria (50%), com a
linguagem do amor predominante: qualidade do tempo. Segue o perfil dos
participantes das quatro famílias:


Quatro membros da família da Maira Ludwig: Margareth, 51 anos, mãe;
Pedro Zimmerman, 50 anos, padrasto; Bárbara Ludwig, 23 anos, irmã;
Arildo Oliveira, 36 anos, namorado.



Dez membros da família da Letícia Freitas: Lázara Rodrigues, 49 anos,
mãe; Vicentina Couto, 71 anos, avó; Mario Couto, 33 anos, irmão;
Vanessa Silva, 32 anos, irmã; Juliana Couto, 31 anos, irmã; Luiz
Pozzan, 28 anos, namorado; Rosana Pozzan, 57 anos, sogra; Enzo
Couto, 08 anos, sobrinho; Julia Silva, 03 anos, sobrinha; Lara Couto,
04 anos, sobrinha.



Três membros da família do Marcelo Lopez: Julia Lopez, 26 anos, filha;
Camila Lopez, 29 anos, filha; Igor Martins, 33 anos, genro.



Três membros da família da Tamires Viana: Maria Eulalio, 82 anos,
avó; Marcia Eulalio, 50 anos, mãe; David Viana, 28 anos, irmão.

3.3. Indicadores Diver
Brotto e Martini (2010), no primeiro Laboratório de Pedagogia da Cooperação
(LabPedCoop), batizaram o conjunto de indicadores para a mensuração da
cooperação de DIVER – Indicadores de Cooperatividade. A matriz é composta por
quatro indicadores que observam a manifestação (ou não) da cooperação no
ambiente. São eles: DIVERdade (se a atividade foi vivenciada com Desapego);
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DIVERtido (se a atividade foi vivenciada com Integridade); DI-VER-gente (se a
atividade foi vivenciada com Plena Atenção); e DIVER, que, traduzido do inglês,
significa profundidade (se a atividade foi vivenciada com Abertura

para

Compartilhar).
Portanto, para responder a pergunta “Foi DIVER para você?”, os participantes
completaram o questionário DIVER, que se encontra em anexo. Ao responder o
questionário foi obtida a pontuação máxima, colocando em evidência que a
aplicação havia atingido o nível máximo entre os indicadores.
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4. ANÁLISE E REFLEXÃO DAS PRÁTICAS REALIZADAS
Inicialmente, o grupo de pesquisadores optou por realizar uma imersão de 27
horas, entre os dias 12 a 14 de maio de 2017, para desenho do projeto e
compreensão do perfil dos participantes de cada família. Para isso, nos encontramos
e fomos até o Guarujá juntos.
Durante o trajeto, estabelecemos o com-tato, através de conversas dois a
dois alternadamente, para que pudéssemos conhecer melhor cada integrante e sua
história pessoal. Aproveitamos também para apresentar um pouco de cada família e
quais eram as nossas inquietações em relação ao público que teríamos. Chegando
ao Guarujá, fomos surpreendidos por um grande presente ofertado pelo Marcelo: o
local de realização desta imersão foi um apartamento de frente para o Mar, com uma
vista muito energizadora – além de cada detalhe muito bem cuidado e pensado.
Demos início ao nosso Com-Trato para aquela imersão. Nosso desejo era
que fosse Leve, Organizado, Divertido, Amoroso, Criativo e Diver, em toda a sua
plenitude.
Antes de levantar as inquietações, alimentamos o corpo através de uma
refeição pré-preparada.
Figura 1 – Alimentando o corpo.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Para o levantamento de inquietações, colocamos no papel tudo aquilo que
sentíamos, sem filtros, e com o objetivo de otimizar o encontro com o nosso
orientador, que viria no dia seguinte. Chegamos a 30 inquietações e, dessas, cada
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um anotou todas aquelas que eram mais quentes para si, reduzindo-as para 21.
Seguimos, então, escolhendo as 3 mais quentes para cada um, o que nos levou a 4
inquietações; onde, por consenso, elegemos 3:
● O que eu quero com este Trabalho de Conclusão?
● Como tornar a aplicação sustentável?
● Como será a aplicação?
Em seguida, estabelecemos o compromisso de nos aprofundarmos nas
inquietações: indo até a praia e admirando o pôr-do-sol e a abundância ofertada pela
natureza.
Após a caminhada das inquietações, fortalecemos nossas alianças através de
uma atividade proposta por um dos membros do grupo, chamada Cadeira Quente,
onde um membro senta na cadeira e os demais declaram quais as virtudes que
admiram naquele ser e que momentos nos 15 meses de caminhada foram
marcantes para a pessoa que ofertava a apreciação. Este foi um momento de
aprofundamento das relações e de mapeamento dos talentos de cada um, pois
pudemos ter muita clareza do que cada um tinha para oferecer ao projeto e aos
demais.
Figura 2 – Cadeira Quente.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Havia uma grande preocupação em definir, o máximo possível, o roteiro da
aplicação, para aproveitarmos os momentos com o orientador e alinharmos os

60

pontos que avaliaríamos juntos. Dessa forma, recordamos todas as atividades que
haviam nos marcado em cada módulo da Pós-graduação e vimos o leque de
possibilidades que teríamos em mãos para o desenho do roteiro e para aplicação
com as famílias.
Começamos as nossas soluções como-uns olhando para as inquietações e
dando as respostas que já tínhamos até ali, e nos debruçamos sobre a última
inquietação: “Como será a aplicação?”. A partir dela, desenhamos o roteiro das 7
práticas e tudo aquilo que seria necessário para uma aplicação plena, desde
materiais e recursos até quais os cuidados necessários no convite aos participantes.
Assim que nos encontramos com o nosso orientador, contextualizamos o que
já havíamos vivido respondendo sua provocação – “E aí?” –, onde foi possível
recordar as 6 práticas vivenciadas no primeiro dia. Então Roberto destacou como
estávamos sendo ousados em realizar um trabalho profundo como este, onde
pesquisador e pesquisado se misturam, já que a proposta foi de realizar este
trabalho com as nossas próprias famílias. E nos brindou com sua experiência como
Pedagogo da Cooperação, destacando quais os cuidados que deveríamos ter ao
conduzir algumas das atividades e quais, na opinião dele, seriam mais efetivas para
o tema da pesquisa. Dessa forma, ele nos auxiliou na definição de um roteiro mais
preciso e assertivo.
Figura 3 – Encontro com o orientador, Roberto Martini.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.
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Com o roteiro em mãos, para afinar o nosso projeto de cooperação,
realizamos uma Roda dos Sonhos, que vem da metodologia Dragon Dreaming,
vivenciada ao longo da nossa formação. Nela, através da pergunta “Para que este
sonho seja 100% seu, o que é preciso que ele tenha?”, passamos a alinhar os
desejos, necessidades e sonhos de cada integrante.
Depois da Roda dos Sonhos, lemos o resultado como se já tivesse
acontecido:
Nossa aplicação teve cuidado, leveza, diversão, responsabilidade, entrega,
comprometimento, amor e abertura para o diálogo.
Tudo começou com a constelação, que visou a gratidão aos antepassados,
reconhecendo a força que eles nos deram e nos dão para as gerações
futuras, e vice-versa. Nos colocamos na posição de mestre e aprendiz.
Pudemos garantir que cada pessoa tivesse o seu espaço respeitado, dando
um voto de confiança de que mesmo que a Leka não soubesse algo, ela foi
capaz de surpreender a si mesma e ao MUNDO.
Acima de tudo, havia muita verdade entre nós e entre o grupo pesquisado,
já que não tivemos medo do que poderia acontecer. “Haja o que houver,
seremos amigos”
A aplicação trouxe felicidade para cada um de nós e para todas as pessoas
que a viveram, e também para todas as pessoas com quem falamos sobre
este trabalho.
Tivemos muito entusiasmo para realizar tanto a aplicação como o texto. Foi
muito animador realizar este trabalho, já que foi possível comunicar a
verdade de cada um de forma leve e verdadeira.
Acolhemos tudo e a todos, sentimos que foi possível cuidar das pessoas, já
que todos foram tocados por um gesto de amor.
Criamos um espaço de liberdade de ser quem somos, errando, acertando e
as vezes não sabendo lidar, mas sendo quem somos.
Foi um trabalho com muito sentido e significado, porque foi sentido por
todos que o viveram. O sentir esteve presente em cada sorriso, diálogo e
música dançada ou cantada, algo que foi bastante presente no encontro.
E nada disso teria sido possível se nós quatro não tivéssemos acreditado
que TUDO ERA POSSÍVEL, inclusive que seria algo que geraria frutos de
continuidade e expansão do amor. E foi um projeto 100% de todo mundo,
olhamos para ele e vemos que não precisamos de mais nada.

4.1 Aplicação das 7 práticas da Pedagogia da Cooperação
A aplicação foi realizada na Chácara São Francisco, localizada na cidade de
Cabreúva, interior de São Paulo. O local em si merece menção honrosa neste
trabalho: a chácara foi construída por uma mãe que valorizava muito o convívio
familiar, e antes mesmo de cada um de seus 3 filhos terem suas próprias famílias,
ela construiu 3 suítes independentes da casa principal, onde cada filho poderia ter
seu próprio espaço para acomodar marido, mulher, dois filhos, além de um eventual
convidado. Além de uma área fantástica de convivência, com salão de festas e de
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jogos, churrasqueira, cozinha industrial totalmente equipada, piscinas, vestiário,
redário, brinquedoteca, quadra, área verde e área para fogueira. Para nós, estar
com as nossas famílias em um espaço pensado para a família teve sabor especial,
pois não poderia ter sido mais perfeito do que isso.
O grupo de focalizadores chegou ao espaço às 16 horas da sexta-feira
(02/06/2017) para preparar o espaço e a recepção dos familiares. Começando pelos
quartos, cuidamos para que as famílias não se preocupassem com a arrumação dos
mesmos. Em cada cama deixamos um bombom, uma paçoca, além de um vaso com
flores e balinhas do coração. Enfeitamos o espaço com arranjos de flores
campestres e o preparamos para o preenchimento dos crachás. Montamos o círculo
e o centro com mudas de amores perfeitos, montamos a mesa para o café e a sopa
de boas-vindas.
Com tudo pronto, fizemos a nossa conexão como focalizadores através de
uma dança circular da música “Te ofereço Paz”, abraços, troca de apreciações e
revisão do roteiro, com o objetivo de nos sintonizarmos com o trabalho a ser
desenvolvido.
Te Ofereço Paz
Te ofereço paz
Te ofereço amor
Te ofereço amizade
Ouço tuas necessidades
Vejo tua beleza
Sinto os teus sentimentos
Minha sabedoria flui
De uma fonte superior
E reconheço esta fonte em ti
Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos...
(Projeto Musiconsciência de Válter Pini, 2008, ed. eletronica).

4.1.1 Primeira prática da Pedagogia da Cooperação: Com-Tato
Aos poucos as famílias foram chegando, sendo recebidas pelo focalizador
correspondente e encaminhadas para seus quartos, para que pudessem se
acomodar e se preparar para o início da aplicação. Todos gostaram muito das flores
e mimos deixados nos quartos, assim como do espaço que realmente era muito
lindo e aconchegante.
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Figura 4 – Recepção.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

A partir da abordagem de Pranis (2010), construímos um círculo de senso
comunitário, com o objetivo de estabelecer vínculos e apoiar as ações coletivas que
sucederiam. Em círculo, iniciamos o com-tato com um agradecimento a todos os
presentes, além de uma breve apresentação do nosso objetivo naqueles três dias e
da agenda pré-definida. A atividade de com-tato foi uma apresentação individual,
onde convidamos cada um a falar como gosta de ser chamado, uma curiosidade
sua, e o que fez cada um chegar até a aplicação.
Figura 5 – Círculo de Senso Comunitário.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.
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A linguagem mais presente nesse círculo foi o amor. Quando questionados
sobre o que fez eles chegarem até ali, todos com muito afeto demonstraram que era
devido ao amor que tinham pela pessoa que convidou. As mães presentes
relataram, emocionadas, que fariam qualquer coisa por amor. Uma mãe, inclusive,
disse que viria caminhando se fosse preciso, mas daria um jeito de estar ali nesse
momento tão importante. E, conforme já citado ao longo deste trabalho, Chapman
(2013) destaca que por amor subimos montanhas, cruzamos mares, atravessamos
desertos e suportamos dificuldades. Nesse momento foi possível sentir na pele o
amor presente de diversas formas e um campo lindo foi se formando com todas
essas famílias juntas.
Figura 6 – União de todas as famílias.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Todos os participantes se mostraram bastante receptivos para o que foi
proposto e, apesar de alguns se manifestarem como tímidos, não percebemos
grandes dificuldades de exposição.
Como sentimos que o grupo estava animado e ansioso por mais atividades na
noite, organizamos o círculo das idades – do mais novo, com 8 anos (as outras duas
crianças já haviam dormido), ao mais velho, com 82 anos. Com o círculo montado,
em duplas fomos organizando o sistema familiar, mostrando que para surgir um

65

houveram dois e mais dois e mais dois e mais dois, assim sucessivamente.
Convidamos o mais novo a sentir a força do sistema que estava atrás dele, e
também o convidamos a agradecer e honrar os que vieram antes dele, através de
palavras de amor e de gratidão.
Figura 7 – Círculo das idades.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Fizemos o convite para que outras pessoas que quisessem experimentar se
colocassem na ponta do sistema. Essa atividade demonstrou grande senso de
interdependência, especialmente por se tratar de um grupo de famílias, trazendo a
importância dos antepassados. Nos organizamos novamente em círculo para uma
gostosa massagem coletiva antes do descanso da noite.
Um sentimento de alegria e contentamento pairava no ar, e algumas pessoas
nos procuraram para manifestar como estavam felizes e gratas por estarem ali com
aquele propósito. A cola foi tanta que as pessoas não queriam ir dormir, ficaram por
pouco mais de uma hora conversando e se conhecendo melhor.
Ao final do primeiro dia, tivemos a oferta de uma música por parte da Julia,
filha do Marcelo. A música “Funga alafia”.
“Funga aláfia, ashe, ashe,
Funga aláfia, ashe, ashe (...)”
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Segundo Julia, essa música significa: “Meus pensamentos estão prontos para
te receber, minhas palavras são de acolhimento, meu coração está repleto de
afetividade e eu não tenho cartas na manga”.
No segundo dia, retomamos o com-tato através da atividade do crachá, onde
cada participante foi convidado a colocar em cada canto do crachá um sonho, um
talento, algo que poderia ensinar e algo que gostaria de aprender.
Figura 8 – Atividade do crachá.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Depois que todos concluíram, fomos para o jardim com o objetivo de saudar a
natureza e o novo dia, além de acordar o corpo com um alongamento cooperativo
em círculo, para os preparar para dar continuidade a atividade do crachá.
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Figura 9 – Alongamento cooperativo.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

E ainda jardim, ao som de uma música, caminharam colando em diversas
duplas quando a música parava.
Figura 10 – Exercício.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.
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Foi um momento de muita escuta, troca, e interesse genuíno em ouvir e ser
ouvido. Percebeu-se o quanto estávamos realizando conexões autênticas e
conhecendo melhor uns aos outros.
Figura 11 – Comunhão.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

4.1.2 Segunda prática da Pedagogia da Cooperação: Com-Trato
Para o Com-Trato, dividimos todos os participantes em 4 grupos para
refletirem e responderem as seguintes perguntas:
● O que você precisa para estar bem aqui?
● O que você oferece para contribuir com este encontro?
Como resultado-síntese do Com-Trato, surgiram os seguintes pedidos e ofertas:
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Preciso:
● Saber que as famílias estão bem (dentro e fora);
● Estar em família;
● Trocar experiências;
● Chocolate.
Ofereço:
● Abertura para compartilhar experiências;
● Compartilhar conhecimentos;
● Mente Aberta;
● Presença.
Para assinar o Com-Trato, realizamos nosso primeiro movimento de dança
circular, resgatando os hábitos daqueles que vieram antes de nós, como apresenta
Rodrigues (2008). Para tanto, contamos a história dos aborígenes que se reuniam
diariamente para definir o que fariam no dia e depois concluíam com uma dança
cantando: Hei Hei Hei – Ho Ho Ho - Hei Hei Hei – Huuuuu!
Aproveitamos que todos estavam de pé e, para uma atividade de apreciação
do ambiente externo e para começar a fortalecer as alianças, fizemos o jogo do
Fotógrafo, que de forma sutil e alegre nos mostra qual é a visão do outro. Um
primeiro movimento para que o grupo pudesse sentir na pele o que é empatia, de
acordo com Gonzalez (2015).
Figura 12 – Jogo do Fotógrafo.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

70

Nesta atividade eles experimentaram a capacidade criativa de cada um, se
surpreenderam com o olhar do outro e se permitiram confiar em seus fotógrafos.
Como haviam pessoas com dificuldade de mobilidade e também de confiar, o próprio
grupo se adaptou às necessidades quando foi necessário.
4.1.3 Terceira prática da Pedagogia da Cooperação: Levantamento de inquietações
Partimos, então, para o levantamento das inquietações, onde pedimos que,
em grupos, eles colocassem no papel todas as inquietações que tivessem a respeito
das “Nossas Relações Familiares”.
Figura 13 – Levantamento das inquietações.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Após colocar no papel, cada grupo desapegou de sua produção e recebeu a
produção de outro grupo para eleger as três mais quentes; depois houve um novo
desapego e cada grupo elegeu a mais quente. As quatro inquietações finais foram:
● Como ter convívio com menos julgamento?
● Será que eu desempenho um papel adequado em família? (Bom filho / Bom
neto)
● Como lidar e respeitar a todos?
● Será que sei o que o outro precisa? Ou ofereço o que quero oferecer?
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Figura 14 – Inquietações.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Nesta etapa percebemos como as inquietações são ferramentas poderosas
para a abertura ao diálogo e como a pergunta em si já é a ação no meio. Outro
ponto relevante foi observar o que apresenta a escola de diálogo: “O Diálogo não é
um instrumento que busca levar as pessoas a defender e manter suas posições”,
como não havia compromisso com a resposta, todas as posições podiam coexistir.
Os participantes estavam sedentos por conversar sobre cada uma das inquietações
e também estavam refletindo bastante sobre si em relação a cada inquietação.
Na retomada do círculo, após o almoço, utilizamos como elemento
energizante e de integração do grupo a “Dança das Palmas”, que trouxe para o
corpo exatamente o que descreve Valle (2008), isto é, estar em roda, de mãos
dadas, traz pertencimento, mostra que cada um é parte de algo maior, o que neste
momento pós almoço foi fundamental para retomar o foco e a energia para seguir
em frente.
E, para nossa surpresa, o próprio grupo começou a antecipar o próximo tema:
linguagens do amor. Uma das participantes começou a dizer que a mãe se sentia
amada quando ela fazia as tarefas domésticas (gestos de serviço), e que ela se
sentia amada através do toque físico. O que foi perfeito para introduzir o teste das
linguagens do amor, que já estava no cronograma de atividades. Esta situação nos
mostrou que o fato de termos intencionado trabalhar as linguagens do amor com o
grupo fez com que o tema emergisse na roda de forma natural.
O teste das linguagens do amor (anexo 4), retirado do livro As 5 linguagens
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do amor, através de afirmações simples traz clareza sobre como cada um se sente
amado, podendo ser através de palavras de afirmação, atos de serviço, presentes,
tempo de qualidade ou toque físico. O que pode ser melhor compreendido no
referencial desta monografia.
Após o preenchimento do teste, convidamos para que, em duplas, cada um
compartilhasse um momento em que havia se sentido muito amado(a). Depois, no
grande círculo, muitos compartilharam momentos em que a qualidade do tempo era
destaque.
Após este momento, separamos o grupo entre as linguagens do amor e
iniciamos uma roda de diálogo, onde aqueles que se sentiam amados de
determinada forma contavam para os demais o que era aquele conceito e como é
importante compreender o quanto somos diferentes na expectativa em relação ao
outro, já que a forma que eu me sinto amada e demonstro amor difere da forma
como o outro demonstra e se sente amado. Chapman (2013) destaca que a palavra
amor é a mais importante do nosso idioma, e também a mais confusa, pois sentir-se
amado é uma necessidade primária do ser humano.
Como desde o início dessa jornada Te-ser-sendo com amor tínhamos todos
claro que, para esse trabalho ser um sonho realizado, ele seria repleto de muito
amor, um olhar amoroso a toda essa caminhada e, principalmente, com as pessoas
que tanto amamos, que são nossas famílias. E por isso esse tema das 5 linguagens
é tão significativo para o grupo.
Muitas vezes o amor não é demonstrado da forma que o outro espera, e
assim algumas pessoas acabam não se sentindo amadas. Como já conhecíamos a
abordagem do autor de As 5 linguagens do amor, entendemos que seria muito
importante compartilhar essa abordagem para que os familiares pudessem ter essa
clareza e um autoconhecimento maior em relação a forma como cada um se sente
mais amado. Segundo Mariotti,
Para esse fim não há técnicas, fórmulas, instrumentos, “ferramentas de
autoajuda" nem práticas mágicas que conduzam a resultados imediatos.
Dois princípios de base devem ser observados: a) para que mudemos é
indispensável um grau mínimo de autoconhecimento; b) este não pode
existir sem a interação com os outros, ou seja, sem a criação de espaços de
convivência e aprendizagem, nos quais as pessoas possam legitimar
humanamente umas às outras. Se esses requisitos não forem preenchidos,
a prática do pensamento complexo ficará reduzida à mera retórica.
(MARIOTTI, 2008, p. 215).
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E após a aplicação do teste, houveram trocas de diálogos sobre o assunto, o
que nos fez perceber o quanto esse tema foi importante nesse campo que já iniciou
falando do amor.
Algo muito positivo é que as famílias estavam muito entrosadas nesse
momento, com abertura para se abrir e conversar sobre um tema que pode tocar
profundamente algumas pessoas. Para Fredrucksin (2015), o amor aflora
praticamente em qualquer momento quando duas ou mais pessoas – mesmo
estranhos – se conectam por meio de uma emoção positiva, seja ela intensa ou nem
tanto. Para ela, o amor se torna possível com qualquer conexão humana.
Após a atividade, destacamos a importância do abraço, enfatizando o quanto
um abraço de 20 segundos pode curar muitas coisas e tornar nosso dia mais feliz,
nos sentindo mais amados. E fizemos o convite para que o grupo desse um abraço
de 20 segundos na sua dupla da atividade.
Após o teste sobre as 5 linguagens do amor, descobrimos que a linguagem
que mais se destaca nesse grupo é a de qualidade de tempo. Essa qualidade de
tempo, segundo o autor, se refere a dar atenção completa a alguém. É dedicar-se
com atenção focada, ter conversas de qualidade, com um ouvido solidário,
entendendo os pensamentos, sentimentos e desejos da outra pessoa. Isso nos fez
perceber que esse resultado era ótimo, afinal estávamos tendo tempo de qualidade
todos juntos, nesses três dias de com-vivência.
4.1.4 Quarta prática da Pedagogia da Cooperação: Fortalecer alianças
Começamos a nossa provocação perguntando quem já havia ido a uma festa
junina, e coletamos todos os elementos que eles trouxeram do que compunha uma
festa junina: coisas gostosas, fogueira, forró, bandeirinhas, roupas típicas e
brincadeiras. Como o grupo era de muitas cidades diferentes, o conceito de festa
junina precisou ser equalizado para o que estaria presente na nossa festa.
Separamos todos em dois grupos: um de Alimentação e Bebidas e outro de
Decoração e Entretenimento. Para estimular o grupo, pedimos que em 3 horas eles
preparassem “A melhor festa junina já vista! Vale tudo, mas não vale qualquer
coisa”. E nós nos colocamos no papel de anjos, facilitando o caminho para os
grupos.
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A interação aconteceu rapidamente, como se fossem uma única família, e foi
possível ver com muita naturalidade a retomada dos padrões matrísticos descritos
por Aisler (2008) e Maturana (2004), isto é, na organização da festa não haviam
hierarquias, papeis mais ou menos importantes, figura de liderança. Tudo fluiu de
forma orgânica e cada um pôde colocar seus talentos a serviço da comunidade,
seguindo uma única diretriz: dar o seu melhor para a melhor festa junina de todos os
tempos.

4.1.4.1 A entrega de cada grupo


Grupo da decoração e entretenimento:

Listaram todas as brincadeiras, viram os recursos de que dispunham, se
dividiram em pequenas equipes para construir o que era necessário. Começaram a
cortar a madeira e montar a fogueira. Neste momento, dois dos participantes se
envolveram bastante, pois achavam que seria simples “apenas acender a fogueira”,
mas na verdade se mostrou um desafio bastante complexo, com muitas tentativas e
ajustes para a fogueira perfeita.
Rapidamente as bandeirinhas estavam espalhadas por todo o espaço,
demonstrando um verdadeiro trabalho em equipe, com muita cooperação, risadas,
diversão e foco para produzir a melhor festa junina. Inclusive as crianças estavam
engajadas, ajudando o tempo todo. Brincadeiras e jogos inovadores e divertidos
estavam sendo criados.
Figura 15 – Decoração do espaço.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

75
Figura 16 – Grupo da decoração e entretenimento.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.



Grupo da Alimentação e Bebidas:

Com muitas culturas e braços disponíveis, o grupo da alimentação começou a
se dividir de acordo com os quitutes e a preparação da mesa. A cozinha proporciona
grande acolhimento e compartilhamento, onde todos são bem-vindos e sempre há
espaço para mais um coração e mais um prato. A famosa expressão “colocar mais
água no feijão” expressa como ninguém o que vimos acontecer neste grupo: nada
foi planejado, não dividimos os pratos para garantir que não faltasse nada, apenas
pedimos que cada um trouxesse o seu melhor, Assim, juntos, o grupo organizou
uma mesa farta, com diversas opções de comidas típicas de todas as regiões do
Brasil ali presentes, seja a influência Sulista, Paulista ou Mineira.
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Figura 17 – Alimentação.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.
Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é
um problema... Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o
imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir... Família é prato que
emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. O
pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita.
Bobagem! Tudo ilusão! Família é afinidade, é à Moda da Casa. E cada casa
gosta de preparar a família a seu jeito.
Há famílias doces. Outras, meio amargas. Outras apimentadíssimas. Há
também as que não têm gosto de nada, seria assim um tipo de Família
Dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é
prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é
insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se
copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e
transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança.
Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se
repete! (AZEVEDO, 2008).

Outra forma de traduzir a poesia que vimos ao longo das preparações é
através de Rubem Alves:
Eu diria que a cozinha é o útero da casa: lugar onde a vida cresce e o
prazer acontece, quente... Tudo provoca o corpo e sentidos adormecidos
acordam. São os cheiros de fumaça, da gordura queimada, do pão de
queijo que cresce no forno, dos temperos que transubstanciam os gostos,
profundos dentro do nariz e do cérebro, até o lugar onde mora a alma. Os
gostos sem fim, nunca iguais, presentes na ponta da colher para a prova,
enquanto o ouvido se deixa embalar pelo ruído crespo da fritura e os olhos
aprendem a escultura dos gostos e dos odores nas cores que sugerem o
prazer...
Cozinha: ali se aprende a vida. É como uma escola em que o corpo,

77
obrigado a comer para sobreviver, acaba por descobrir que o prazer vem de
contrabando. A pura utilidade alimentar, coisa boa para a saúde, pela magia
da culinária, se torna arte, brinquedo, fruição, alegria. Cozinha, lugar dos
risos... (ALVES, 1995, p. 133).
[...] Nas Minas Gerais onde nasci, o lugar mais importante era a cozinha.
Não era o mais chique e nem o mais arrumado. Lugar chique e arrumado
era a sala de visitas, com bibelôs, retratos ovais nas paredes, espelhos e
tapetes no chão. Na sala de visitas as crianças se comportavam bem, era
só sorrisos e todos usavam máscaras. Na cozinha era diferente: a gente era
a gente mesmo, fogo, fome e alegria. [...] Já se disse que o homem surgiu
quando a primeira canção foi cantada. Mas eu imagino que a primeira
canção foi cantada ao redor do fogo, todos juntos se aquecendo do frio e se
protegendo contra as feras. Antes da canção, o fogo. Um fogo aceso é um
sacramento de comunhão solitária. Solitária porque a chama que crepita no
fogão desperta sonhos que são só nossos. Mas os sonhos solitários se
tornam comunhão quando se aquece e come. (ALVES, 2000).

4.1.4.2 A festa
Figura 18 – A Festa Junina.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Todos devidamente caracterizados, ansiosos pelo início da festa, cada grupo
apresentou aquilo que produziu. Começamos pela mesa farta e cada quitute
produzido, depois foram apresentadas as brincadeiras, cujo “preço” para brincar era
um abraço sincero, e para isso haviam os fiscais do abraço.
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Figura 19 – “Preço” para brincar.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Caso alguém fosse preso, a prisão era uma sala de brinquedos repleta de
guloseimas e, para ser solto, a pessoa deveria ter 3 abraços acumulados ou alguém
com 3 abraços poderia salvá-la, o que ao longo da festa fez com que uma das
crianças tivesse especial prazer em salvar. Enzo se tornou o Libertador de todos os
“prisioneiros”, e ficava muito feliz todas as vezes que sua ajuda era requisitada, a
ponto de que quando seu saldo de abraços se esgotou o grupo permitiu que ele
fosse o único a ter o “cartão de crédito ilimitado” dos abraços, cartão este que o
próprio Enzo criou e que com ele o mesmo poderia libertar e depois abraçar. Se
tornou uma grande diversão amorosa e mais uma vez pudemos ver que “em todo
círculo há toda água para toda sede”. A frase do pequeno grande Enzo nesta
diversão amorosa marcou todos do grupo: “Tia Leka, a partir de agora lá na casa da
Bisa, vai ser tudo na base do abraço!”.
Figura 20 – Enzo: o advogado da família.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Durante a refeição, a família do Sul apresentou a música e dança do “Ai bota
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aqui o seu pézinho”, abrindo o caminho para as danças - Vilão e quadrilha. Uma
grande festa familiar, com diversão, com harmonia, alegria e preparação para o
fechamento na fogueira, com o momento do coração e o ritual da libertação.
Tomamos a consciência da interdependência, tornando-se uma família única,
tudo interligado, com alegrias, emoções e dificuldades normais da vida familiar.
Todos reconheceram a importância do amor nas relações.
Figura 21 – A interdependência.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Vale destacar nos níveis de interdependência citadas por Covey, em seu livro
Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, que na interdependência emocional ele
diz: “tenho noção do meu próprio valor, e esta noção vem do íntimo, mas também
reconheço a importância do amor, de compartilhar e de saber receber as dádivas
dos outros” (COVEY, 1989, p. 30).
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4.1.4.3 A fogueira
Desde a descoberta do fogo, a fogueira sempre foi o grande símbolo do
momento em comunidade, onde todos após um dia de trabalho se reuniam para
partilhar a refeição, se aquecer e compartilhar as histórias vividas. Foi por isso que
optamos por realizar o momento do coração: fizemos o convite a quem tivesse
algum agradecimento, a alguém presente ou não, e que gostaria de fazê-lo,
contando a cena de forma específica.
Figura 22 – A fogueira.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

O momento do coração foi marcado por muitas falas. No entanto, destacamos
a fala de um familiar que disse ter sentido, no momento que o abraço de 20
segundos fora apresentado a eles, como um convite para experimentar suas
propriedades curativas. Vale ressaltar que trata-se de uma pessoa fechada, tímida,
do sexo masculino, com muita dificuldade de se expressar, mas com todo o clima de
acolhimento em que nos encontrávamos o mesmo inclusive se emocionou diante de
todos, agradecendo pela oportunidade de estar ali e aprender saberes importantes
para utilizar imediatamente em sua vida, além de expressar o quanto havia sido
importante para ele dar e receber abraços de 20 segundos para que ele mesmo se
curasse. O segundo movimento da fogueira foi com um convite para que eles
relembrassem momentos tristes na relação familiar, os quais gostariam de esquecer,
anotassem no papel que disponibilizamos, sem a necessidade de torná-los públicos,
e os jogassem na fogueira. Explicamos que, ao entrar em contato com aquela
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mágoa ou momento triste, este poderia também se transformar, conforme o ritual
xamã que foi explicado para o grupo. Ali deixávamos esses momentos tristes, para
conservarmos nossa maior alegria e energia para o dia seguinte.

4.1.4.3.1 O ritual da purificação
Ritual é uma cerimônia através da qual se atribuem virtudes ou poderes
inerentes à maneira de agir, aos gestos, às fórmulas e aos símbolos usados,
suscetíveis de produzirem determinados efeitos ou resultados. Segundo as crenças
ciganas, o fogo é o elemento de mudança, desejo e paixão. De certa forma, contém
dentro dele todas as formas de magia, pois a magia é um processo de mudança.
A Purificação se dá quando você deseja livrar-se de um hábito, pensamento,
ideia, se deseja abandonar associações passadas, culpa ou bloqueios, uma das
formas de purificação através do fogo é, portanto, utilizar um símbolo daquele
problema - seja lá qual for - e atirá-lo a um forte fogo. O fogo possui a propriedade
de consumir o símbolo, assim como qualquer poder que aquele problema possa
exercer sobre a pessoa que deseja se purificar.
Figura 23 – O fogo.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Este ritual foi a maneira encontrada para que os familiares pudessem se
libertar de eventuais sombras do passado. A forma de aplicação foi: solicitamos que
cada participante escrevesse em um pequeno pedaço de papel aquilo que gostaria
de se libertar, e ao escrever fosse resgatando todos os sentimentos que alimentava
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em relação àquilo. Após escrever, com pensamento firme, entregasse o símbolo ao
fogo da libertação.

4.1.5 Quinta prática da Pedagogia da Cooperação: Soluções Como-Uns
Antes de dar início às atividades com foco nas soluções comuns, era
necessário retomar o contato. Então, no dia seguinte, retomamos o contato
convidando as famílias para o círculo, para o despertar dos sentidos através de um
alongamento cooperativo. Depois, em duplas, iniciamos mais um ótimo dia, com a
música e dança “Olá, como vai?”, nos permitindo o desfrutar de muitas gargalhadas,
entre erros e acertos – bem como a valiosa oportunidade de vermos familiares que,
para nós, parecessem improváveis que dançassem.
Figura 24 – “Olá, como vai?”.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Aproveitamos o círculo e pedimos algumas vozes para a pergunta: “Quem
estou?”, buscando resgatar as sensações que já haviam sido impressas nos
participantes. Algumas vozes de agradecimento do dia anterior e da harmonia que
todos estavam experimentando.
A retomada das alianças foi feita pela atividade das cicatrizes, cujo convite foi
para que eles, em duplas, contassem uma ou mais histórias de cicatrizes físicas ou
emocionais, revelando quais as forças que ganhou e/ou usou para superá-las.
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Figura 25 – Cicatrizes.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Vale destacar que nesta atividade tivemos a declaração de uma das mães
presentes, onde disse que a sua maior cicatriz era a fragilidade do vínculo com seus
filhos, resultante de um distanciamento, e a mesma expressou um grande desejo de
retomar isso, principalmente através da presença dos filhos e familiares em sua casa
nos finais de semana, pois sua alegria é receber as pessoas em um espírito festivo e
farto de quitutes preparados por ela. Nesse momento ela pediu aos seus filhos que
fossem mais à sua casa, demonstrando muito amor por cada um, e todos
prontamente se levantaram e deram um abraço coletivo repleto de amor e gratidão.
Foi um momento muito marcante dessa aplicação.
Figura 26 – Declaração.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.
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4.1.5.1 Soluções Como-Uns e o World Café
Optamos por aplicar um World Café através de quatro mesas de conversação
sobre cada uma das quatro inquietações. Gostaríamos de destacar algumas das
soluções comuns apontadas pelo grupo pesquisado:
○ Ouvir com Qualidade;
○ Aceitar a diferença (Manter a mente aberta);
○ Amar o próximo (sem pré-julgamentos);
○ Dialogar com perguntas (não criar interferências com sua própria
verdade);
○ ACEITA-AÇÃO - Tudo está ligado;
○ Acompanhar, dar liberdade;
○ Saber o porquê da ação do outro, se colocar no lugar do outro;
○ Autoconhecimento: quais as minhas virtudes e não virtudes;
○ O problema do julgamento está em nós e não no outro - Quem tem que
mudar somos nós;
○ Se abrir para conhecer a pessoa;
○ Ponto de vista: Distanciamento e mudança de ponto de vista, se
desapegar emocionalmente dos papéis (pai, mãe, filho), procurar
enxergar a razão, os valores que importam;
○ Auto-julgamento;
○ O ideal é ter amizade e amor entre filho e pais para encontrar um ponto
de equilíbrio;
○ O papel adequado do bom filho é ter paciência e dar tempo para os
pais aceitarem o diferente imposto pelo mundo externo;
○ A questão não tem que ter resposta porque não tem que ser “bom ou
ruim”. Tem que haver diálogos para discutir a diferença do ponto de
vista em questão;
○ Sentir o momento (no fundo nós sabemos, mas precisamos confirmar);
○ Fazer coisas juntas;
○ Perceber a necessidade;
○ Ofereça o que tem a oferecer, não temos como oferecer o que não
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temos. Ofereça o seu melhor;
○ Ofereça o que o coração fala, siga o seu instinto;
○ Como saber se o que eu tenho é o melhor para a pessoa? Descubra o
tipo de amor que a pessoa gosta. Descobrir perguntando e descobrir
fazendo;
○ Saber se é só um desabafo ou se preciso atuar/responder - Era só
isso? Quer a minha opinião? - Requer abertura, paciência e confiança;
○ Escutar, não querer responder antes, um fala e o outro escuta, depois
troca;
○ Pessoas inseguras sempre precisam de mais uma opinião;
○ Porque eu preciso ajudar se ela não pediu?;
○ Atenção às vezes é só o que o outro precisa.
Figura 27 – Soluções Como-Uns.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

86

4.1.6 Sexta prática da Pedagogia da Cooperação: Projetos de Cooperação
Propusemos ao grupo que, após a construção de soluções comuns, com o
suporte da inteligência coletiva, onde todos puderam estar em círculo olhando para
todas as inquietações e trazer a sua contribuição para que as soluções fossem de
fato de todos, pensassem em como dar continuidade ao que havíamos vivido ao
longo do fim de semana ao retornar para nossas casas.
Para isso, pedimos que cada um se colocasse ao redor da inquietação que
mais lhe chamou atenção e que juntos pensassem no que poderiam fazer, ou seja,
que desenhassem um projeto que fosse como um filho: que tivesse nome, missão na
vida, data para nascer, local, pais (guardiões) e todos os detalhes desse nascimento.
Os 4 projetos criados foram:
Ilumina - Lembrar o outro de ver a situação com outros olhos, apreciar e iluminar o
que o outro e a vida tem de bom, demonstrar gratidão e valorizar os outros e a vida.
Projeto Grude - Reuniões mensais em um local diferente do habitual para que a
família se curta mais.
SAC - Serviço de Atendimento Cooperativo - Grupo no Whatsapp para apoiar uns
aos outros nos momentos de dificuldade em família, com o objetivo de melhorar o
convívio e a comunicação.
Projeto Escutar - Grupo de e-mail para troca de informações, dificuldades e
conquistas do projeto. Pediram para que cada um fizesse o seu diário de bordo para
registrar as escutas familiares.
Figura 28 – Projetos de Cooperação.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.
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4.1.7 Sétima prática da Pedagogia da Cooperação: Celebrar
Para encerrar o ciclo, construímos um Círculo de Celebração, que, de acordo
com Pranis (2010), tem o objetivo de partilhar alegria e senso de realização. Para
isso, brevemente recordamos o grupo de toda a trajetória até aquele momento,
mostrando tudo que havíamos vivido durante aqueles três dias e evidenciando cada
uma das 7 práticas da Pedagogia da Cooperação e sua respectiva função para o
trabalho realizado com aquele grupo tão especial. Exploramos a ideia de que o que
esta metodologia fazia era trazer à tona o melhor de cada um para que juntos
pudéssemos VEM-SER, individual e coletivamente.
Para terminar juntos, trouxemos novamente o sagrado na forma de dança
circular, com a música “Trem-Bala”, de Ana Vilela, cuja letra em si tocou todos que
estavam ali, pois fala sobre relações familiares e foi perfeita para o momento:
Não é sobre ter todas pessoas do mundo pra si
É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz
É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós
É saber se sentir infinito
Num universo tão vasto e bonito é saber sonhar
Então, fazer valer a pena cada verso
Daquele poema sobre acreditar
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu
É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações
E assim ter amigos contigo em todas as situações
A gente não pode ter tudo
Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso, eu prefiro sorrisos
E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar
E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar
Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais
Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás
Segura teu filho no colo
Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui
Que a vida é trem-bala, parceiro
E a gente é só passageiro prestes a partir.
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Figura 29 – Celebrar.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Assim que encerramos a dança, com braços e corações unidos abrimos a
última roda de partilha, para que cada coração trouxesse aquilo que estava
vibrando. Foi um momento muito lindo, de conexão e amor. Nesse momento,
agradecemos a Dulce, caseira do sítio onde estávamos, e que estava nos ajudando
diariamente com as refeições e todos os detalhes que precisássemos no espaço,
literalmente um doce de pessoa. Ela quis dar o seu depoimento destacando como
havia sido importante para ela esses três dias, e que ela nunca havia visto algo
assim. Demonstrando o quanto esses dias, acompanhando de fora, ela também foi
tocada e já estava refletindo sobre o que ouviu e presenciou ali. Foi um momento
marcante e, portanto, decidimos inclui-la na entrevista para a colheita de dados em
relação a essa aplicação.
Fizemos o convite para que todos respondessem a uma entrevista individual
que seria gravada e todos concordaram. Cada participante respondeu às seguintes
perguntas:
● Como foi essa experiência para você?
● Você acredita que a Pedagogia da Cooperação contribuiu para a relação das
quatro famílias presentes? Como?
● Você acredita que a Pedagogia da Cooperação pode contribuir com as
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relações familiares? De que forma?
● O que você leva dessa experiência para a sua família?
● Tem algo a mais que gostaria de falar?
Desses depoimentos, destacamos:
“[...] Me conheci melhor e acabei reconhecendo meu lado emocional.
[...] Vi que eu não preciso esperar ser pai para transmitir aquilo que eu
acredito para outras pessoas. Com o abraço como moeda na festa junina,
contribui para que o Enzo dissesse que a partir de agora a única moeda na
casa da vovó seria o abraço. [...] Eu levo para a minha família a prática e a
vontade de aplicar, porque vimos a teoria e a prática acontecendo. E vou com
esse desejo de enraizar isso na minha família.” (Igor)
“[...] Então, foi uma experiência muito boa. A gente sai daqui com
outros pensamentos, com ideia de mudar e de ser cada vez melhor, eu acho.
[...] Porque entendemos que um precisa do outro, independente de ser
conhecido ou não [...]” (Barbara)
“Saio com vontade de aplicar algumas coisas em casa e no trabalho.
Foi um momento de poder parar para pensar sobre as relações familiares, e
para mim caíram algumas fichas, foi bastante transformador, e eu acredito
que isso seja o futuro, a cooperação, a transformação, pois acredito que
ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Para ser uma família de verdade
precisa ter o espírito colaborativo, saber me colocar no lugar do outro, saber
de que forma posso ajudar, e cooperar.” (Camila)
“Palavras são limitadas para expressar como foi essa experiência...
gosto muito de gente, e essa experiência me proporcionou uma riqueza de
encontros. Até a possibilidade de ver minha filha desempenhando um outro
papel também. Percebi que as pessoas estavam bastantes disponíveis para
isso, parece que elas foram escolhidas a dedo, e foi incrível essa
contribuição, ver como todos estavam disponíveis a participar e cooperar.
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Cooperação tem tudo a ver com bondade, e bondade para mim é um valor de
alicerce para a vida. E o que ficou mais forte para mim é que o conhecimento
é lindo, mas ele precisa da ação correspondente, senão são só palavras
juntas.” (Marcia)
“Eu gostei bastante da experiência, no início fiquei com vergonha, com
medo do desconhecido. Veio para acrescentar bastante coisa, para refletir
sobre nossa família, sobre como estamos agindo, e no dia a dia é tão corrido
e acaba deixando passar tanta coisa. Foi muito bom viver isso para ver coisas
que as vezes tem coisas que já fazíamos e deixamos de fazer. Foi muito
importante para entender as diferenças que existem na família. Eu quero
tentar aplicar no dia a dia, pois realmente são pequenas coisas que fazem
toda diferença. Eu estava com pressentimento que seria um final de semana
muito bom, e realmente foi maravilhoso.” (Vanessa)
“Foi uma experiência fantástica, eu estava bem ansioso e com
vergonha de vir. Mas quando cheguei aqui fiquei tranquilo e consegui me
soltar bastante. Foi enriquecedor e acrescentou muito na minha vida. A
pedagogia contribuiu mostrando que é possível, através do amor, se
dedicando ao próximo. Só vem a somar e estreitar as relações familiares.”
(Mario)
“Foi uma experiência intensa e incrível. Várias emoções, foi muito
gostoso. A gente sempre tem algo que podemos fazer para transformar
nossas relações. Transformar um pouco de você, para fazer a diferença no
convívio familiar.” (David)
“Foi bem interessante, pois acredito no poder da família. A grande
resposta que veio é que se a gente se dedicar ao tema família, pode vir várias
soluções-comuns e ter relações mais saudáveis. Saio com a certeza que dá
para construir momentos mais amorosos e de verdade na família. E para mim
a pedagogia da cooperação traz a verdade, e essa é a grande magia da
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pedagogia da cooperação.” (Arildo)
“Foi muito bom viver isso, eu achava que seria algo sem graça, de
passar 3 dias na chácara sem nada para fazer. Fiquei muito feliz que meus
netos vieram e pudemos passar esses dias juntos. Acho que temos que
declarar as coisas, falar o que sente.” (Vivi)
“Tudo foi legal.” (Enzo)
“O contato humano aqui foi aberto, diferente do meu dia a dia no
trabalho. Consegui ampliar minha visão e isso vai me tornando mais humano.
Meu dia a dia não é tão humano, e eu acabo sendo mais frio por causa disso.
Explorar novos espaços é bom, até me senti mais criança. Eu vi mais cores
nesse caminho da pedagogia da cooperação. A gente fala em melhorar o
mundo e não olha para dentro de casa. E esse trabalho, que segue uma
metodologia, faz naturalmente as famílias ficarem mais unidas, fortalecer a
relação com a família. Tenho saudades de quando só tinha uma TV em casa
e a gente brigava pelo canal, mas enfim, tava todo mundo ali, e isso era
gostoso, e sempre entrava num acordo final. Meu projeto do Ilumina é muito
pensando em mim, pois julgo muito meus pais e quem sabe agora seja
menos.” (Luiz)
“De todas as minhas andanças, esse foi um momento único, foi
realmente diferente de tudo que eu já vivi. Proporcionou às pessoas a colocar
para fora coisas que estavam guardadas. Contribuir para as pessoas se
conhecerem melhor. A gente sempre quer conhecer o outro e esquece de se
conhecer. O que eu levo, é que apesar de ser um grupo de pessoas que não
se conhecia, cada um tem seu jeito único de ser e fazer as coisas.” (Pedro)

Foi muito bom, foi diferente. A gente sai daqui diferente, com a ideia de
mudar. As práticas uniram as pessoas, independente da gente se conhecer
ou não. Ajudou a gente a ter mais liberdade e falar coisas que estavam
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guardadas. A ter mais amor ao próximo. Juntou 4 famílias diferentes e de
culturas diferentes, mas que em muitas coisas têm o mesmo olhar, o mesmo
sentimento. Eu levo para a minha família amor, carinho e união.” (Babi)
“[...] Foi uma experiência muito linda, porque por mais que eu estava de
fora eu tava ouvindo tudo, né? Então não deixei de participar, e eu achei uma
graça, tudo maravilhoso, aprendi com vocês também ouvindo, que ouvindo a
gente descobre, o que não fazemos, fui ouvindo e refletindo dali. As formas
de amor, as brincadeiras, as perguntas que foram ditas e respondidas... Ai, eu
achei tudo o máximo. Com certeza! [...] Fazendo a gente melhorar nós
mesmos, né? Eu acho, porque as vezes por mais que a gente sinta, a gente
ou não expressa ou não sabe se expressar e o que vocês fizeram tipo, fez a
gente colocar pra fora as nossas melhorias, o que nós gostaríamos, se expor
mais [...]” (Dulce, nosso recurso luxuoso nos cuidados com todos, que
mesmo de “fora” viveu a magia deste encontro)
“Foi uma experiência única né, nunca tive uma experiência assim e pra
mim valeu muito a pena, pra mim foi o máximo né, porque eu aprendi, tipo, na
verdade a gente sabe mas não faz acontecer, então pra mim foi muito
importante esse encontro [...] Ajudou a contribuir em unir mais a família.”
(Maga)
“Foi tocante, eu gostei muito, repensei muitas coisas e quero aplicar
[...] foi muito boa a experiência [...]. Para minha família acho que vai ser muito
positivo [...] E pra mim isso vai ser muito bom pra tentar unir as partes [...] Eu
consegui imaginar algumas práticas, de repente, pra tanto usar pra minha
mãe, quanto pra o meu pai. Acho que foi muito positivo e gostei muito de
conhecer as outras famílias [...] É legal essa diferença de idades, porque acho
que tem muita gente mais experiente que trouxe coisas muito bacanas [...]
Gostei muito dessa experiência de trocas em diferentes faixas etárias [...] Os
mais velhos têm muito mais experiência de vida do que eu e têm muito a
contribuir [...]” (Julia)
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“[...] Com certeza, com certeza cooperou, unindo mais a família, né?
(pausa) Chamando atenção (pausa) (choro), dos erros (choro) (risos) [...]”
(Margareth - Maga)

“[...] Eu acho que a gente só se sustenta se for em união né, se for
cooperativo, se for só o Eu, Eu, Eu, não funciona né, então eu acho que você
tem que ter essa união, pra ter essa troca, tanto de experiências, de mente
aberta, de tudo e eu acho que não funciona se for sem a Cooperação [...]
Acho que a Cooperação é importante e necessária. Essa troca de Amor, troca
de carinho, a gente não consegue fazer sozinho [...] Tem que ter o outro junto
(risos) [...] Os seres humanos são inseguros [...] sempre a gente toma as
atitudes de coragem quando tem uma segunda opinião e normalmente é a
família né, família que dá o grande impulso pra nossa vida né, porque a gente
tá aprendendo também, então eu acho que pai e mãe tem muito essa
característica de serem os nossos alicerces né, eles são as pessoas que
sustentam, pra que a gente possa evoluir né [...] Eu penso muito nisso que, se
a nossa família não tá legal, a gente também não tá legal, né, a gente tem
que sustentar porque a família é tudo na vida [...] A família é o carro forte,
nossa sustentação, é o tripé né, sem eles a gente não consegue seguir a
frente [...]” (Julia)
“Pode contribuir para unir mais as famílias, assim (pausa) Foi o que
deu para ver aqui né, unir mais a família, para a família ter cada vez mais
união, Amor, né. Um sempre ajudar o outro, foi mais o que a gente falou aqui,
né, porque a gente viu que muitas vezes as famílias vão se afastando e
(pausa), então eu acho que isso ajuda muito a gente se unir, para família um
sempre poder ajudar o outro, unir pra sempre manter a família unida e um
poder ajudar o outro.” (Baby)
“Pra ser mais felizes e um conhecer realmente o outro né. Ter o tempo
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juntos né, porque o tempo passa muito rápido né? E quando tu menos
espera, passou, e por isso que eu acho que, tipo assim, foi muito importante,
porque realmente é uma coisa que, pra mim, eu acho assim, que realmente
valeu a pena [...] Mudança né, tentar realmente mudar, né, porque na verdade
ouvir falar é uma coisa muito diferente do que agir né, então a gente tem que
realmente agir, então é (pausa), deu pra perceber que com esse projeto,
realmente foi além de teoria, tinha muita prática né? Então a gente praticou
né, então realmente é bem válido, realmente esse trabalho de Cooperativa de
vocês, muito, muito bom [...]” (Maga)
“Amor, carinho, união, isso.” (Baby)
“Ah só tenho gratidão, também né, sempre, desde que essa palavra
gratidão entrou nas vidas acho que hoje o Ser humano né, tem que mais que
agradecer, porque quando a gente agradece o resto vem automaticamente
né, então pra mim tenho que agradecer a todo o grupo, muito bem né, assim
elaborado, até eu sempre: Maira né, porque estudar em São Paulo? Né? Ter
esse gasto de ir todo mês pra lá? Né? (risos) Então né, mas eu fiquei bem
assim, é (pausa) realmente, como é que se chama? É (pausa) surpresa, de
realmente, do grupo que é realmente tão seletivo, assim, de tão diferentes
pessoas e o (pausa) tipo, é que nunca imaginei que (pausa) isso abrange
tanto, nós não somos de capital, somos do interior, talvez por isso [...]” (Maga)
“[...] Eu só quero agradecer, porque foi muito bom (pausa), não pude
participar de tudo né (choro), mas foi muito bom e assim, eu tava ruim, mas
daí foi legal, que nem hoje de manhã, acordei, todo mundo preocupado,
perguntando se eu estava melhor, então tu vê que foram pessoas que tu não
(pausa), foi um convívio de dois dias e as pessoas se preocuparam contigo,
como se já te conhecessem há muito tempo, então isso é legal sabe (choro)
[...]” (Baby)

Como lembrança do encontro, entregamos uma semente de amor-perfeito
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para cada um (a mesma flor que marcava o nosso centro), com a seguinte frase: “O
amor não precisa ser perfeito, só precisa ser de verdade”, e falamos como
acreditávamos nas sementes que juntos havíamos plantado e regado naqueles três
dias.
E, como uma grande família, nossos últimos momentos juntos foram em um
grande almoço de domingo, que foi ofertado por outro recurso luxuoso: o Arildo,
nosso participante-fotógrafo-churrasqueiro, que nos presenteou com um delicioso e
autêntico churrasco gaúcho.
Figura 30 – Almoço em família.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Nosso centro repleto de amores-perfeitos foi entregue para a Dulce para ser
plantado no sítio, em celebração a esse lindo encontro que tivemos ali, e assim
deixar nossa marca registrada em forma de amor perfeito.
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Figura 31 – Amor-perfeito.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

Quando chegou a hora de partir, todos já estavam saudosistas e querendo
esticar ao máximo a estadia, já se reconhecendo como uma grande família que não
está ligada pelo sangue, pelo nome ou pela vizinhança, mas que se inter-ligou
através do amor, para dar força para que a humanidade também possa se
reconhecer como uma única família. E encerramos com a fala de uma das vovós
dessa nova família: “Ah, voltar na chácara sem eles? Não vai ser a mesma coisa, vai
dar muita saudade” (Vivi).
Figura 32 – Despedida.

Fonte: FREITAS, LUDWIG, LOPEZ, VIANA, 2017.

97

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após ter, de fato, realizado este sonho, nos damos conta de como é poderoso
sonhar e verbalizar, e o quanto isso por si só torna o sonho realidade. Emocionados
por chegar até aqui, cada um dos envolvidos certamente recebeu sua semente, de
um amor que não é perfeito, mas que é verdadeiro. Em homenagem ao amor que foi
cultivado durante treze meses por estes quatro jardineiros, estes apresentarão
algumas das flores que colheram com este trabalho.
QUE COMEÇAM COM A LETICIA CRISTINA DE FREITAS
O desenvolvimento desse “Presente” projeto de
possibilitou

o

magnífico

com-partilhar

e

com-vivenciar

pesquisa-ação nos
de

in-quieta-ações,

experiências, sonhos, inspirações, entre outras coisas, com pessoas que amamos,
que mesmo estando perto, por vezes nos sentimos de certo modo distantes; e nos
mostrou a importância do com-tato e do retomar com-tato sempre que for preciso,
bem como a importância das demais práticas, pois investir tempo para o tecer e
estreitar das relações familiares nos permite uma vasta lista de benefícios para a
Vida, o que consequentemente se reverbera ultrapassando as fronteiras do nosso
lar.
A Pedagogia da Cooperação mostrou-se uma ferramenta de transformação
propulsora e muito eficaz, assim como as Metodologias Colaborativas apresentadas.
Primeiramente através do encorajamento para levá-la como proposta às nossas
famílias, revelando-se como um instrumento harmonizador de diálogo, cura, união,
compreensão, reflexão, etc. Suas 7 práticas foram métodos potencializadores nesse
“Te-Ser-Sendo Amor nas Nossas Relações Familiares”, nos permitindo vencer
barreiras que existiam dentro de nós e encontrar respostas para inquietações
através do simples, porém potente, compartilhar. E mostrando, inclusive, que
quando estamos unidos em um propósito é possível vencer barreiras, tanto físicas,
de espaço e tempo, quanto as mentais ou emocionais, criadas pelo nosso
inconsciente. Basta que nos coloquemos a serviço da Cooperação, nos permitindo
se doar e ao mesmo tempo desfrutar dos diversos benefícios dessa prática. O que
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foi possível reconhecer desde o início, pois todos mostraram-se com uma autêntica
abertura para compartilhar, sendo mestre e aprendiz conforme o pulsar do momento.
A partir da metodologia colaborativa, somada com autores das referidas áreas
do conhecimento e de experiências individuais e coletivas, foi possível criar espaços
de reflexão, ambiente de acolhimento e abertura para compartilhar, dando liberdade
para que cada um fosse protagonista ou observador quando e como preferiu.
Ocorreram vivências que deram espaço para que o grupo descobrisse novas
maneiras de olhar uns aos outros e a si mesmo, e com a colaboração e participação
de todos aprimoramos o com-viver através da realização de procedimentos
cooperativos, como: Rodas de Diálogo, Danças Circulares, Jogos Cooperativos,
World Café, Círculo, mutirões, dinâmicas, etc.
A revisão bibliográfica foi realizada através de livros de diversos autores e por
meio

eletrônico,

nos

permitindo

preciosas

descobertas,

confirmações

e

embasamentos a partir do encontro com as revelações dos demais. E as coletas de
dados, além de observações, também foram realizadas através do questionário das
cinco linguagens do Amor, com perguntas fechadas, onde pudemos identificar que
tínhamos mais da metade do grupo com a linguagem do amor predominante:
qualidade do tempo. Os pesquisados também puderam se auto conhecer nesse
quesito, assim como também permitiu conhecer melhor os demais.
Através de observações e entrevistas com perguntas abertas, que foram
registradas em vídeo, áudio e fotos com consentimento de todos, tornou-se ainda
mais evidente a aprovação de todos os familiares participantes quanto a aplicação
das 7 práticas da Pedagogia da Cooperação como instrumento capaz de
potencializar e aprimorar as relações familiares. Os Jogos Cooperativos, as Danças
Circulares, o mutirão e as diversas vivências proporcionaram a todos um ambiente
enriquecedor e motivador que, além de descontrair, mostraram-se como agentes
promotores de assimilação do grande aprendizado proporcionado por cada
momento, permitindo o despertar de novos olhares ou o resgatar de olhares
esquecidos.
Dada a importância do assunto para a sociedade como um todo, composta
por uma rede que possui um número imensurável de famílias que se fundem em
uma – a humanidade –, torna-se necessário o reconhecimento e a propagação desta

99

ferramenta para as demais relações familiares que se colocarem a disposição para
receber em seu lar esse ilustre tesouro: A Pedagogia da Cooperação.
Muito além de uma decisão fria, este projeto foi sonhado, alimentado a cada
nova descoberta ou redescoberta, pensado e repensado – por mim, enquanto Ser, e
por nós, enquanto grupo, família, interdependentes por origem. Foi estruturado e
reestruturado, saboreado (no melhor sentido da palavra), uma vez que entendemos
que, no Jogo da Vida, o importante é valorizar o percurso, mesmo com seus
percalços, pois no “Te-Ser” da Vida não encontramos fórmulas e respostas prontas,
no entanto esse trilhar desafiador e provocante vai nos dando linhas e agulhas e
ainda fornecendo anjos ajudantes, que chamamos de amigos, para todo esse TeSer e trilhar da Vida. Viver é um tecer contínuo de relações, consigo, com o outro e
com o mundo.
Nesse sentido, o objetivo geral deste projeto foi alcançado desde o princípio,
quando começou a despertar o desejo de realizar as 7 práticas da Pedagogia da
Cooperação em meio a nossas próprias famílias, pois sua vivência causa
transformações mágicas dentro de nós, nos mobilizando a querer dividir esse bem
que ela nos proporciona. “Então, se há alguma coisa que posso dizer a respeito da
Cooperação até aqui, é que somos muito melhores quando compartilhamos a vida
com quem a gente ama... e também com quem a gente pensa que não ama mais,
ama diferente ou ainda não ama” (BROTTO, 2013, p. 129).

TRANSBORDAM A MAÍRA LUDWIG
Ao concluir esse trabalho, só me resta celebrar – celebrar muito! –, pois sua
aplicação, para mim, foi maravilhosa. Através da aplicação pude ter certeza que a
Pedagogia da Cooperação pode contribuir muito para as relações familiares. Sendo
assim, posso afirmar que os objetivos foram alcançados com sucesso.
Ver as quatro famílias, já no segundo dia, parecendo ser uma única família
encheu meu coração de alegria e emoção. E o mais lindo de tudo foi o fechamento
no último dia: ver o quanto as falas traziam esse olhar cooperativo e afetivo, e o
quanto o amor estava ali presente, entre tudo e todos.
Os projetos de cooperação foram realmente incríveis e todos eles são
aplicáveis a qualquer relação familiar. Isso me mostrou que realmente todos, através
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da sua presença genuína e do seu olhar, entenderam o objetivo proposto pelos
integrantes do grupo, focando verdadeiramente em como aprimorar as relações
familiares.
Os relatos durante a coleta de dados falam por si só, e confirmam o que eu já
sentia: o poder da aplicação das 7 práticas nas famílias. Também senti que todos
saíram fortalecidos, e isso fortalece também as relações. Como muitas pessoas
falaram, muitas coisas que estavam trancadas vieram em falas, e puderam ser ditas
de uma forma verdadeira e amorosa. As pessoas acolheram umas às outras o
tempo todo, e foi muito lindo ver como as relações podem melhorar. Como um
integrante de uma das famílias disse, “não preciso esperar ser pai para fazer o que
eu acredito ser melhor, posso começar agora”.
Posso afirmar, através do exemplo da minha família, que as nossas relações
melhoraram muito. Após essa aplicação, minha mãe tem demonstrado muito mais
afeto, estando mais presente na minha vida, dialogando mais, pedindo e oferecendo
ajuda. Meu padrasto e minha mãe passaram a ter uma relação de muito mais
contato físico, reconhecimento, trocas e afeto; e, segundo eles, passaram a aceitar e
enxergar as diferenças de forma genuína, sem querer mudar o outro. Minha irmã
relatou que sentiu na pele a interdependência e o quanto pode fazer mais pelo outro,
e o quanto quer se abrir para dar e receber amor. Meu namorado quer aplicar as 7
práticas na família dele, pois sentiu na pele o quanto realmente a Pedagogia traz a
verdade e pode transformar qualquer relação familiar se as pessoas estiverem
abertas para essa experiência.
E uma das coisas que mais me marcou ao longo da aplicação foi o fato da
Dulce, nosso auxílio luxuoso, ter me chamado no final da aplicação perguntando se
nós aplicaríamos as 7 praticas na família dela, que mora na Paraíba. Ela destacou o
desejo que nasceu dentro dela de trazer a família para esse mesmo espaço, pois
sente que seria muito importante resgatar as conexões, fortalecendo as relações que
foram perdidas ao longo dos anos.
Com isso, percebe-se que até mesmo uma pessoa que estava “de fora” foi
tocada e sentiu a necessidade de melhorar as relações com a sua família. Perguntei
o que ela poderia fazer depois dessa aplicação e ela me disse que, primeiramente,
agradeceria a sua mãe pela vida e demonstraria todo amor que não demonstrou
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todos esses anos pelo simples fato de não se sentir amada. Ela também relatou que
a partir de agora seria mais amorosa com seu marido e filhos, pois percebeu que
através do amor qualquer relação se fortalece.
Levando isso em consideração, posso concluir que, por maior que seja a
resistência, o medo e a vergonha de algumas pessoas, vai ser difícil alguém não
gostar dessa experiência. Diria que todos deveriam experimentar nas suas famílias.
Eu passei a ver minha família de uma forma mais real, foi lindo ver e ouvir as falas
dos meus parentes e dos demais presentes. Ver cada um sendo quem realmente é,
e eu estar ali no papel de focalizadora, sendo quem eu verdadeiramente sou (até
porque não tem como não ser com a sua família presente, que são as pessoas que
realmente me conhecem).
Quando eu não reconheço o outro, não há estímulos para uma boa comvivência, e através dessa experiência percebi que pude reconhecer mais a minha
família, assim como eles passaram a me reconhecer mais também, fortalecendo a
nossa relação. E eu quero que essa relação se fortaleça cada vez mais, por isso
faço questão de levar os projetos criados para ação, principalmente o Ilumina, um
projeto criado para reconhecer e agradecer o outro em uma roda de conversa, um
momento familiar de muita luz, iluminando o Ser que cada um é.
Com isso, acredito que o objetivo da pós-graduação em Pedagogia da
Cooperação, que é VenSer, vir a ser quem se é, o mais plena e autenticamente
possível, foi atingido por todos que participaram. E, pessoalmente, posso afirmar que
nunca me senti tão plena ao estar com as pessoas que mais amo e com as famílias
desse grupo, que se tornou uma família para mim, possibilitando eu ser quem sou o
tempo todo ao longo da construção dessa pesquisa.
Também destaco a importância de termos misturado quatro famílias distintas
e ver o quanto as questões de uma podem contribuir para a outra. Esse foi o ponto
alto desta aplicação, que conseguiu expandir o olhar de todos, percebendo que
família é família. Todos tinham suas questões que gostariam de melhorar, e através
desse olhar cooperativo e dessa com-vivência nos aprofundamos sobre o tema de
uma forma divertida e muito profunda.
Eu acredito que as pessoas se alimentam afetivamente umas das outras.
Muitas coisas lindas foram vivenciadas e presenciadas nesses dias, com muita
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qualidade de troca, conexões, aprendizados e transformações. Celebro muito por ter
feito essa escolha, esse tema fez muito sentido na minha vida, e ver o quanto o
poder do sonhar e realizar juntos é transformador. Com certeza saio feliz e realizada
com a conquista desse sonho, e convicta de que a Pedagogia da Cooperação pode
contribuir com tantas outras relações familiares.
Se hoje eu sou quem sou, é graças a minha família, que me ensinou, me
acompanhou, me estimulou, me apoiou, me deu muito amor e contribuiu para eu ser
exatamente quem sou. Saio com o desejo de, inclusive, poder aplicar as 7 práticas
em outras famílias, pois realmente acredito no poder de contribuição que elas têm.
Termino minha conclusão com a minha promessa feita no módulo de metodologia,
para seguir sendo cada vez mais quem sou, cooperando e servindo.
Que eu e a minha criança possamos aprender e re-aprender sempre. Que
estejamos sempre conectados com a nossa verdade, pois acredito que essa
conexão me conecta comigo mesma e com o outro. Que eu jamais esqueça
que contribuição e liberdade são meus grandes valores e meu propósito é
contribuir com o mundo, servir a mim e ao outro de forma que a felicidade
irradie. Que eu seja mais um ponto de luz no mundo, uma ponte para o
despertar da consciência, e que assim cada um viva a sua metamorfose.
Que o amor seja a minha cura e a do mundo. Nascemos para VENSER.
(LUDWIG, 2016).

TRANS-FORMAM O MARCELO LOPEZ
O encontro familiar é sempre uma celebração, um fortalecimento da alma e
das relações de amor. O percurso dos dezoito meses permitiu uma grande
aproximação

com

as

minhas

filhas,

elas

acreditaram

nas

metodologias

colaborativas, se interessaram pelo meu processo de aprendizado, e ao final de
cada módulo conversávamos sobre minha experiência. Também tive a oportunidade
de aplicar as práticas com os meus grupos de estudo espíritas e em meus clientes.
Juntar cada parte da Pedagogia da Cooperação com os métodos
colaborativos e perceber que é possível entender melhor, ampliar e reinventar as
relações familiares não foi surpresa, foi uma constatação. Para mim, a Pedagogia da
Cooperação é um instrumento poderoso para a transformação familiar.
A oportunidade de finalizar o curso realizando a aplicação das práticas com
nossas famílias me motivou bastante. Uma das partes mais importantes do trabalho
foi o encontro para o desenho da aplicação. Esse encontro aconteceu no Guarujá,
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durante todo um final de semana, contabilizando mais de 20 horas de trabalho. Em
minha visão, esse momento foi fundamental para consolidarmos o entendimento das
7 práticas e a força que elas exercem sobre o grupo de focalizadores.
Para desenhar a aplicação das 7 praticas, revivemos cada módulo e fizemos
o exercício de como poderíamos usar as ferramentas. Selecionamos as técnicas que
melhor cumpririam com o nosso objetivo, aprimorar o relacionamento entre os
familiares.

Nos

aproximamos

e

nos

sentimos

fortes

para

focalizarmos,

principalmente com a presença, o entusiasmo e a colaboração do nosso orientador.
Meu coração entendeu que estava tudo certo e que teríamos uma energia de
realização pronta para o grupo.
Como resultado para a minha família, na minha percepção, foi o
aprofundamento dos nossos laços de amizade e de amor. Fortalecemos as trocas de
conhecimento e aplicamos algumas práticas em alguns momentos após o encontro.
O que mais me surpreendeu foi a declaração do meu genro, que trouxe uma forte
emoção para o meu núcleo familiar, principalmente por o conhecermos e
entendermos o que significava tal declaração de amor. Neste instante senti que a
aplicação foi, sem dúvida, um agente de revisão do seu comportamento e de todos
nós, que passamos a olhar as pequenas coisas como gestos profundos de amor.
A Pedagogia da Cooperação foi um instrumento para o encontro com as
outras famílias, para compartilhar vivências, sentimentos, entender as diferentes
relações e melhor compreender a nossa. Foram várias as atividades que realizamos
em conjunto (culinária, festa junina) e tivemos a certeza da presença plena de cada
um dos que ali estavam. “Estavam ali aqueles que precisavam estar”.
Sobre o trabalho em grupo, dividimos as tarefas de apoio e de aplicação das
7 práticas com muita serenidade e parceria. Todos tiveram oportunidade de conduzir
e também de interferir na condução, sem ferir os contratos que fizemos.
Cumprimos o nosso objetivo de investigar que as 7 práticas podem ajudar no
fortalecimento das relações familiares, como vimos nas declarações dos
participantes nas entrevistas. Também cabe registrar as declarações dos familiares
e a mudança de atitude deles após a aplicação. Uma das mães mudou sua maneira
de conduzir a relação com a filha na semana seguinte do nosso encontro. Isto é,
para mim, a prova contundente da eficácia das 7 práticas e das metodologias
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colaborativas aplicadas nas famílias.

E SE REVERBERAM COM A TAMIRES VIANA
Realizamos! Somos, a partir de agora, pedagogos da cooperação.
Pedagogos que, como disse nosso co-orientador Fabio Marinho Calderano, fomos
até lá e vimos que é possível, que as famílias anseiam por momentos como esse,
sejam elas com elas mesmas, seja em comunidade com outras famílias, como no
caso deste trabalho.
Para mim, esse abraçar as dores me trouxe força, me fez sentir o amor durante a
aplicação. Seja no contato quando eu ouvi aquelas mães dizerem, “o que me trouxe
até aqui foi o amor”, seja quando eu ouvi do pequeno Enzo, “a partir de agora a
única moeda na casa da vovó vai ser o abraço”, seja quando o grupo amorosamente
se acolheu quando alguém estava num momento difícil demais para entregar os
combinados.
Deixei de morar na casa da minha mãe há pouco tempo, e após a aplicação
estamos mais ligados do que quando morávamos nas mesmas quatro paredes.
Somos amigos, nos encontramos porque queremos estar juntos, não por obrigação.
Também notei grandes efeitos naqueles que souberam sobre os resultados deste
trabalho. Todos se sentiram muito tocados e emocionados, porque sempre acharam
que “santo de casa não faz milagre”, e viram no nosso trabalho combustível para
abraçar os seus e viver a Pedagogia com eles.
Você pode estar se perguntando: mas e agora? Agora o encontro das famílias
vai ter que se tornar uma tradição. Todos já sonham com o próximo encontro, que
deve acontecer no próximo ano.
Você conseguiu chegar ao fim.
Com meu coração nas mãos.
Obrigada.
Por chegar aqui a salvo.
Por ter cuidado com o que há de mais delicado em mim.
Sente-se.
Respire.
Deve estar cansado.
Me deixa beijar as suas mãos.
Seus olhos.
Devem estar precisando de alguma coisa doce, te mando toda a minha
doçura.
Eu não iria a lugar algum e não seria nada se não fosse por você.
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Será que você tem alguma ideia do milagre que é.
Do quanto foi incrível.
E do quanto sempre vai ser incrível.
Estou de joelhos diante de você.
Agradecendo.
Estou mandando meu amor para os seus olhos.
Que eles sempre vejam bondade nas pessoas.
E que você sempre exercite a gentileza.
Que vejamos uns aos outros como um.
Que possamos nada menos que nos apaixonar por tudo que o universo tem
a oferecer.
E que sempre tenhamos raízes.
Estrutura.
Nossos pés firmemente plantados na terra.
(Uma carta de amor de mim para você, Rupi Kaur).

Rupi Kaur dialoga muito com este trabalho, e quando vi este poema em seu
livro não tive dúvidas de que ele deveria configurar esta conclusão. Gratidão é o que
me inunda neste momento. Te-Ser-Sendo Amor realizou um sonho de quatro
corações, que inquietos perguntaram: o que queremos com este trabalho?
Queremos que este trabalho seja capaz de tocar todas as pessoas que tomem
contato com ele. E assim é, e assim sempre será, porque algo que foi feito com tanta
inteireza, com tanta verdade, acabou ganhando esse poder.
Minhas estruturas estão abaladas, pois tomei contato com um lado da minha
história que eu desconhecia, estou re-conhecendo quem sou e aqueles que
estiveram e estão comigo na jornada. O caminho é tortuoso, mas é sempre o
melhor. É preciso saber que SOMOS quem somos por aquilo que vivemos, e que
PODEMOS realizar nossa promessa se compreendermos que existe uma justiça
maior, que traz para nossas vidas tudo aquilo que MERECEMOS, o que nos coloca
em contato com a responsabilidade que cada um de nós tem, e que nada é por
acaso, nada é injusto. Se entendemos que somos, podemos e merecemos,
conseguimos ACEITAR as dores, os desentendimentos, as falhas, os fracassos, os
amores, os encontros, os acertos, as vitórias. Para, enfim, AGRADECER, acessar a
potência da gratidão de “fazer a graça descer”, esse acelerador da abundância
simples e poderoso: agradecer tudo.
Este trabalho me ensinou que eu não preciso estar no controle, se eu
acreditar no grupo ele é capaz de mostrar que o preço para o BRINCAR é
unicamente a beleza do encontro que se dá com o abraço. Me ensinou que quando
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eu confio, meus colegas criam uma história divertida, emocional e que é capaz de
conectar tantos corações com o nosso propósito. Me ensinou como é gostoso
transbordar, e ver que nosso recurso luxuoso, a Dulce, mesmo “de fora” se sentiu
tão tocada e motivada a transformar a família dela depois de exercitar a escuta ativa
e amorosa. Me ensinou que eu posso TeSerSendo ao invés de TCC. Apresentando
para o mundo um trabalho que tem real significado para mim e para a minha família.
Me ensinou que pesquisar gente vai muito além de questionários e análises
estatísticas, e que as vezes assumimos pressupostos. Me ensinou que a dança nos
conecta com o sagrado e com uma energia tátil quando nos colocamos em roda
como nossos ancestrais. Me ensinou que é preciso disciplina e planejamento para
equilibrar liberdade e responsabilidade.
Mas mais do que tudo isso: me ensinou que é possível começar dentro para
depois ir para fora, contrair para depois expandir. Presentear os meus com o tesouro
da Pedagogia da Cooperação para me tornar uma Pedagoga em que “em casa de
ferreiro o espeto é de ferro”, poder educar pelo exemplo, tendo vivido na pele a
potência de tantas metodologias.
Encerro com as frases que eu pude sentir na pele nesta aplicação, os
princípios do Open Space: “Seja quem for que veio, é a pessoa certa; O que quer
que aconteça, é apenas aquilo que deveria ter acontecido; Quando quer que
comece, é na hora certa; Quando acabar, acabou”.
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ANEXOS
Anexo 1 – Roteiro das atividades realizadas.
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Anexo 2 – Indicadores Diver.

Indicadores
1. Os participantes compartilharam experiências pessoais sem
receio de se expor.
2. Empatia, compaixão, acolhimento e cumplicidade foram atitudes
DIVERdade
demonstradas pela maioria dos participantes.
3. Emoções como tristeza, angustia, medo, raiva e até ódio puderam
se manifestar e foram verdadeiramente aceitas.
4. O riso e a espontaneidade estiveram presentes, mesmo em
momentos desafiadores.
DIVERtido

DI-VER-Gente

DIVER

Não Ocorreu
(1)

Ocorreu as vezes Ocorreu Muitas Vezes
(3)
(5)
X
X
X
X

5. Houve uma sensação de leveza e descontração no ambiente.

X

6. Uma atmosfera de contentamento e tranquilidade marcou o
encontro.

X

7. Pessoas de diferentes características realizaram atividades
conjuntas e sem discriminação.

X

8. Surgiram novas aprendizagens e insights a partir de visões,
atitudes e comportamentos divergentes.
9. A não participação de um (ou mais) participante em eventuais
atividades e/ou momentos, foi respeitada e honrada pelo grupo.

X
X

10. O Grupo e a Focalização colaboraram no desenvolvimento das
atividades, sugerindo ideias para a sua melhoria.

X

11. Em diferentes momentos existiram partilhas genuínas, tocantes
e profundas que permitiram elevar o nível de cumplicidade no
grupo.

X

12. O Grupo e cada participante assumiu responsabilidade pelo
sucesso do encontro e pela implementação das aprendizagens no
cotidiano.

X
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Anexo 3 – Questionário demográfico.
Nome completo:_____________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/______ Idade: ________ Sexo: F □ | M □
Cidade onde Mora: __________________________________________________
Você veio a convite de quem? __________________________________________
Você é o que dessa pessoa? ____________________________________________

Anexo 4 - Teste das 5 linguagens do Amor.
Marque as alternativas que mais se adequam ao seu perfil:
( ) A - Gosto que as pessoas me digam que fiz algo que elas gostaram.
( ) E - Gosto de ser abraçado.
( ) B - Gosto de passar tempo a sós com alguém especial para mim.
( ) D - Sinto-me amado quando alguém me oferece ajuda prática.
( ) C - Gosto quando me dão presentes.
( ) B - Gosto de visitas sem pressa de amigos e entes queridos.
( ) D - Sinto-me amado quando as pessoas fazem coisas para ajudar-me.
( ) E - Sinto-me amado quando as pessoas me tocam.
( ) E - Sinto-me amado quando alguém que amo ou admiro me rodeia com o braço.
( ) C - Sinto-me amado quando recebo um presente de alguém que amo e admiro.
( ) B - Gosto de sair com amigos e entes queridos.
( ) E - Gosto de dar apertos de mão ou ficar de mãos dadas com pessoas especiais
para mim.
( ) C - Símbolos visíveis de amor (presentes) são importantes para mim.
( ) A - Sinto-me amado quando as pessoas me afirmam.
( ) B - Gosto de sentar perto das pessoas de quem eu gosto.
( ) A - Gosto que me digam que sou atraente/bonito.
( ) B - Gosto de passar tempo com amigos e entes queridos.
( ) C - Gosto de receber presentinhos de amigos e entes queridos.
( ) A - Palavras de aceitação são importantes para mim.
( ) D - Sei que alguém me ama quando ele ou ela me ajuda.
( ) B - Gosto de estar junto e fazer coisas com amigos e entes queridos.
( ) A - Gosto quando me dizem palavras bondosas.
( ) D - O que a pessoa faz me afeta mais que aquilo que ela diz.
( ) E - Os abraços me fazem sentir querido e parte do grupo.
( ) A - Aprecio o louvor e tento evitar as críticas.
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( ) C - Vários presentes pequenos significam mais para mim que um grande.
( ) B - Sinto-me íntimo de alguém quando estamos conversando ou fazendo coisas
juntos.
( ) E - Sinto-me mais perto dos amigos e entes queridos quando eles me tocam com
frequência.
( ) A - Gosto de que as pessoas elogiem minhas realizações.
( ) D - Sei que as pessoas me amam quando fazem coisas para mim que por si
mesmas não fariam.
( ) E - Gosto de ser tocado quando amigos e entes queridos passam perto de mim.
( ) B - Gosto quando as pessoas me ouvem e mostram interesse genuíno no que
estou dizendo.
( ) D - Sinto-me amado quando amigos e entes queridos me ajudam em trabalhos e
projetos.
( ) C - Gosto realmente de receber presentes de amigos e entes queridos.
( ) A - Gosto que as pessoas elogiem minha aparência.
( ) B - Sinto-me amado quando as pessoas tomam tempo para entender meus
sentimentos.
( ) E - Sinto-me seguro quando uma pessoa especial toca em mim.
( ) D - Atos de serviço fazem com que me sinta amado.
( ) D - Aprecio as muitas coisas que pessoas especiais fazem para mim.
( ) C - Gosto de receber presentes que pessoas especiais fazem para mim.
( ) B - Aprecio realmente o sentimento que tenho quando alguém me dá total
atenção.
( ) D - Aprecio realmente o sentimento que tenho quando alguém me presta algum
ato de serviço.
( ) C - Sinto-me amado quando uma pessoa comemora meu aniversário com um
presente.
( ) A - Sinto-me amado quando uma pessoa comemora meu aniversário com
palavras significativas.
( ) C - Sei o que a pessoa está pensando de mim quando me dá um presente.
( ) D - Sinto-me amado quando a pessoa me ajuda nas tarefas diárias.
( ) B - Aprecio quando alguém me ouve com paciência e não me interrompe.
( ) C - Aprecio quando alguém lembra de dias especiais com um presente.
( ) D - Gosto de saber que os entes queridos estão preocupados em ajudar-me nas
tarefas diárias.
( ) B - Gosto de fazer viagens longas com alguém que é especial para mim.
( ) E - Gosto de beijar ou ser beijado por pessoas de minha intimidade.
( ) C - Receber presentes sem qualquer razão especial me deixa contente.
( ) A - Gosto que me digam que sou querido.
( ) B - Gosto que a pessoa olhe para mim enquanto falamos.
( ) C - Presentes de um amigo ou ente querido são sempre especiais para mim.
( ) E - Sinto-me bem quando um amigo ou ente querido me toca.
( ) D - Sinto-me amado quando alguém faz com entusiasmo o que pedi.
( ) A - Sinto-me amado quando dizem o quanto me apreciam.
( ) E - Preciso ser tocado todos os dias.
( ) A - Preciso de palavras de afirmação todos os dias.
Some o número de vezes em que marcou cada letra. A letra que você marcou mais

116

vezes é sua principal linguagem de amor:
A
B
C
D
E

Palavra de Afirmação
Qualidade de Tempo
Presentes
Gestos de Serviço
Toque Físico

