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RESUMO

A Pedagogia da Cooperação se apresenta como focalizadora do encontro de
cada um com seu propósito único a partir do encontro com o outro e do resgate da
noção de pertencimento. A partir de uma imersão realizada com um grupo
heterogêneo de 14 pessoas foi aplicada as sete práticas da pedagogia da
cooperação possibilitando diversos aprendizados sobre a relação da pedagogia da
cooperação com a autenticidade. O caminho trilhado possibilitou descobertas sobre
a autonomia de expressar-se que o processo da pedagogia da cooperação facilita.
Mais do que isso, o presente trabalho tem como objetivo promover um encontro
entre o autoconhecimento e a Pedagogia da Cooperação.
Apresentamos no capítulo 1 uma breve introdução. No capítulo 2, explicamos
sobre o nosso processo enquanto grupo e como decorrência o planejamento e a
organização do nosso trabalho. No capítulo 3, abordamos os conceitos autenticidade
e autoconhecimento. No capítulo 4, explicitamos as ferramentas que usamos na
aplicação do nosso trabalho. No capítulo 5, relatamos sobre a aplicação do trabalho
descrevendo alguns pontos do processo e momentos importantes para nossas
reflexões e aprendizados. No capítulo 6, apresentamos nossas conclusões após a
realização do trabalho e no capítulo 7 nossas considerações finais.

.
Palavras-chave:

Autenticidade,

autoconhecimento,

pedagogia

da

cooperação.
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ABSTRACT
The Cooperative Pedagogy presents itself as a facilitator of the meeting of each with
its unique purpose from the encounter with the other and from the rescue of the
notion of belonging. From an immersion carried out with a heterogeneous group of
14 people, the seven practices of the pedagogy of cooperation were applied, making
possible several learning about the relation of the pedagogy of cooperation with
authenticity. The path traveled made possible discoveries about the autonomy of
expressing itself that the process of pedagogy of cooperation facilitates. More than
this, the present work aims to promote a meeting between self-knowledge and the
Pedagogy of Cooperation.
A brief introduction is given in Chapter 1. In chapter 2, we explain about our
process as a group and as a result the planning and organization of our work. In
chapter 3, we approach the concepts of authenticity and self-knowledge. In Chapter
4, we explain the tools we use in the application of our work. In chapter 5, we report
on the application of the work describing some points of the process and important
moments for our reflections and learning. In chapter 6, we present our conclusions
after the work is done and in chapter 7 our final considerations.

Keywords: Authenticity, self-knowledge, pedagogy of cooperation.

8

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO

11

2

PLANEJANDO O SONHO

17

2.1

Chegando ao autêntico

17

2.2

Dando forma ao sonho

18

2.2.1

O grupo

18

2.2.2

Convite e divulgação

18

2.2.3

O local

19

2.2.4

O programa

19

2.3

Aprendizados do processo

21

2.4

Nossa própria imersão

23

3

AUTENTICIDADE E AUTOCONHECIMENTO

24

3.1

Autenticidade

24

3.2

Autoconhecimento

30

4

A PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO E AS METODOLOGIA QUE

USAMOS NO PROCESSO

31

4.1

A pedagogia da cooperação

31

4.2

As setes práticas da pedagogia da cooperação

32

4.3

Introduzindo as metodologias colaborativas praticadas

33

5

O ENCONTRO AUTÊNTICO APLICADO NA METODOLOGIA

36

5.1

Conflito

36

5.2

Com-tato

38

5.3

Com-trato

49

5.4

Inquietações

41

5.5

Alianças e Parcerias

43

5.6

Celebrando a autenticidade

47

5.7

Soluções Comu-uns

48

5.8

Celebrando Ven-Ser

50

6

RESULTADOS

52

6.1

Depoimentos

55

7

CONCLUSÕES

55

8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

58

9

9

REFERÊNCIAS

62

.

10

1

INTRODUÇÃO
Grazi,
Helen,
Laura e
Nina
Representadas em formas,
Em formas de ossos
Músculos
Pele
Em formas
De palavras, emoções e
Sensações
Juntas dançaram um
Corpo louco e sábio.
Células, se movimentando,
Dançando a vida!
Dançando o salto!
Saltando para a vida em lindos movimentos
Movimentos em vida
Dançaram
Onde formas são só formas.
Ao som de Vivald
Na loucura de Lygia Clark
Na arte de Renoir
Nas nuvens,
E nada mais
Formas que se transformam em novas formas
Nuvens que se transformam
Em outras formas, outras cores e se transformam em dança
Ar, lugar, espaço
Onde moramos?
Habitam corpos em forma no presente
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No vazio, no ausente
Na loucura do Ser
Onde formas só são formas
Presente SOMOS e estamos: Grazielle, Helen, Laura e Nina
E em forma de formas que se transformam
Dançamos as nuvens da vida.
Nossa união só o conceito de sincronicidade de Carl Jung (1971) pode
explicar. Nossa energia, nossos sorrisos, o que sentimos quando de repente nós
fizemos o grupo foi algo que palavras não conseguem expressar.

A fome pelo autoconhecimento, pela expansão e evolução se tornava ponta
de lança no nosso autêntico encontro. O lúdico, a arte, solo fértil para corrermos
desnudas de amarras e armas que nos afastassem de nós mesmas.

Não foi uma escolha por afinidade, nem uma escolha planejada ou pensada.
Simplesmente aconteceu. O que se revelava era a vida confirmando que estamos no
caminho certo, quando nos une. Quando permite que encontros significativos se
façam. Gratidão era mar que nos invadia, transbordando nos sorrisos.

O nosso Grande Encontro – Grazielle, Helen, Laura e Nina – se deu a partir
desse sincronismo refinado, a União de quatro Energias femininas. Sentimos desejo
em dar à luz um corpo único e potente que trouxesse em seu Ser os valores do
autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência, a partir de um caminho
lúdico, e criativo e belo, pela possibilidade do experimento com liberdade, da cocriação com o Grupo e entrega às infinitas possibilidades. Esse foi o caminho da
Pedagogia da Cooperação escolhido por nós.
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As perguntas norteiam o caminho e nossas perguntas nos conectavam.
Todas nós compartilhamos a quantidade de aprendizados e reconexões que
estávamos

vivenciando

nesse

mergulho

na

Pedagogia

da

Cooperação.

Compartilhamos também uma força que ressoava em cada uma, o que nos fez unir
nossos sonhos: a busca pela conexão com o propósito, com o Eu transpessoal e
pelo entendimento de como esta conexão se dá, e ainda, a partir de quais
ferramentas e de que maneira, para que dessa forma pudéssemos compartilhar
esses caminhos e ferramentas com outras pessoas.

Nos colocamos então num movimento de reflexão e questionamento de como
ocorre todo esse processo: O que será que acontece que nos permite acessar esse
espaço? Será que os jogos permitem isso em toda e qualquer pessoa? O quê facilita
este processo?

A Pedagogia da Cooperação é uma abordagem que resulta nessa expansão
de consciência? E a partir desse lugar, nos tornamos naturalmente cooperativos?
Quais práticas, ferramentas, rituais nos auxiliam a nos manter conectados com o
propósito? As ferramentas da Pedagogia da Cooperação podem ajudar? A
Pedagogia da Cooperação promove transformações internas ou apenas momentos
memoráveis? Podemos unir a Pedagogia às vivências artísticas expressivas? E às
práticas espirituais? E nos trabalhos terapêuticos? As perguntas nos moviam.

Para nós, nos guiar por estas tantas perguntas e mergulhar nesse estudo nos
reconectava com nossa história, nossa memória viva, nossa busca, nosso caminhar,
nosso presente que se faz a cada passo, cada conexão da alma, cada escolha pro
presente-futuro, cada sopro que nos aponta os caminhos que trazem mais sentido e
expansão nesse movimento de apropriação de nós mesmas e de entrega pra vida.
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Percebemos a necessidade de caminhos onde a Arte, a Espiritualidade, a
Psicologia e a Cooperação estejam juntas, em movimento e movimentando. Existem
momentos de recolher, de meditar, relaxar, respirar, silenciar, se ouvir, mas os
momentos em grupo também podem e devem ser de conexão e energização.
Queremos levar a Pedagogia da Cooperação para nossos trabalhos terapêuticos e
artísticos e também para a vida cotidiana onde os rituais de conexão estejam
presentes.

As experiências que tivemos com Pedagogia da Cooperação foram
transformadoras! E unindo com nossas práticas, nossa trajetória até aqui, nosso
sentir, despertamos para a possibilidade de uma grande conexão da Pedagogia com
nossas ferramentas terapêuticas, ocorrendo um grande aprendizado para nós e
apropriação de nossa bagagem, um grande momento onde fazemos um mosaico de
nossas experiências, uma mandala dos nossos sonhos onde está contida os sonhos
e realizações de cada uma, resultando em um grande círculo multicolorido e potente.

Percebemos a conexão interna que se faz através da sensível, do lúdico, da
arte, da dança, dos jogos, dos círculos, da meditação, das vivências corporais e
energéticas, das partilhas. São essas forças e vivências que nos movem e
transformam e é com isso tudo que queremos trabalhar. Ancorando a cada dia essas
experiências e escolhendo a cada momento utilizar os caminhos que nos trazem
para a conexão. Um vir a ser e com-viver no dia a dia. Ativações de conexões para o
bem maior, quando se tem o bem maior dentro de si. Daí vem a cura e a
transformação e é esse o momento que vivemos. É esse o chamado que sentimos.

Escolher

participar

de

um

grupo

cujo

tema

está

afinado

com

o

autoconhecimento, expansão da consciência, o lúdico e a espiritualidade foi
decorrência de cuidadosa consulta interna e empoderamento da essência de cada
14

uma de nós enquanto manifestação no mundo. Temos em comum a história
permeada pela busca e pelas perguntas: Quem Sou? Como o Outro é? Quem
Somos juntos? Como Ser e Estar no mundo, a partir da própria essência e
propósito?
Assim nos encontramos e começamos a Te-Ser. Materializando em dons e
talentos com os quais buscamos conexão e conectar com outras pessoas, de forma
a potencializar ações sustentáveis e curadoras no Planeta.

A Pedagogia da Cooperação, como um bálsamo às inquietações, aponta um
caminho lúdico e criativo, a partir de indicadores vivos, orgânicos, flexíveis, de
ensinamentos compartilhados, onde cada pessoa é considerada um mestreaprendiz, com-vivendo a descoberta de si mesma e de sua comum-unidade com os
outros.

Sentimos que a união amorosa de pessoas, saberes, disciplinas, culturas e
potenciais apoia e sustenta o “VenSer plenamente quem é” para “SerVir
completamente ao bem comum”. BROTTO, 2016, p.15

Queremos

levar

essas

pesquisas

pessoais

e

profissionais

adiante,

aprofundando e mergulhando junto, unindo nossos propósitos e sonhos para firmar
nosso lugar como focalizAmores, focalizando no VenSer e SerVir para Vir a Ser o
que se é curando assim as relações e tendo um lindo caminho de união vivendo
Como-Um.
E para destacar o individual na dança de todos esses temas até então
suscitados, trago mais de mim inspirada na Pedagogia da Cooperação.

Quem sou?
Um tanto da minha história.
15

Quando pesquiso o início, lembro que fui uma criança inquieta. Subia nas
árvores, de preferência dos vizinhos, para conseguir o fruto desejado.
Ir além. Por que não?
Subia e descia muro como quem andava em uma rua qualquer. Pulava,
pulava, para todo lado. Era saltitante. Amava juntar pessoas e estar junto. Visão
ampla. Olhar para além da aparência. Sentir o que o outro sentia. Acolher. Unir.
Bem, o desejo de União veio desde muito cedo. Conciliava minha família, que
pela própria história, me ensinou esta arte. Olho no olho. Pele na pele. Superações.
Deslocava-me, facilmente, de mim para visitar o outro. A questão era quando
voltar...
O olhar terapêutico e as vivências espirituais me definiam e definem.
Escolhi

o

Direito

como

curso

de

graduação.

Especializei-me

em

constitucional, onde residiam as questões públicas. Ingressei em carreira pública.
Servir o povo. Não foi bem assim! Não é bem assim!
Buscas.
Imersões em processos de autoconhecimento: Terapias. Comunicação NãoViolenta. Meditações. Vipassana. Yoga. Sagrado Feminino. Comunidades. Leitura
de Aura. Reike. Deeksha. Thetahealing. Conciliação e Mediação de conflitos. Justiça
Restaurativa.

Processos

Circulares.

Construção

de

Consenso.

Inteligência

emocional. Como lhe dar com traumas. Pedagogia da Cooperação.
Quem sou? Uma obra de arte em lapidação. Encantada com o pulsar das
possibilidades.
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2

PLANEJANDO O SONHO
2.1 Chegando ao autêntico
No nosso encontro, compartilhamos os sonhos e dos sonhos surgiram as

inquietações comuns: A Pedagogia da Cooperação promove transformações
internas ou apenas momentos memoráveis? A Pedagogia da Cooperação é um
processo que auxilia na expansão de consciência? A Pedagogia da Cooperação
auxilia trabalhos de autoconhecimento? Com a Pedagogia da Cooperação pode-se
trabalhar a expressividade e o lúdico?
Essas perguntas nos movimentavam e uniam. Nossa escolha foi por incluir as
experiências e vivências de cada uma. O sonhar, planejar e gerar do projeto esteve
permeado pelo conjunto de histórias que definiram e definem cada uma de nós.
Acolhemos a todas sem desacolher nenhuma. Foi um belo processo de construção
de consenso, cujas diferenças foram reconhecidas e absorvidas pelo grupo como
potência a sustentar o aprofundamento e a confiança no processo.
Havia perguntas sobre como traçar esse caminho, dada a sua subjetividade.
Como trabalhar a partir de uma perspectiva sutil – autoconhecimento – trazendo
indicadores concretos de resultados? Como traçar, em linhas objetivas, conteúdos
que reverberam por tempos em um campo sutil e subjetivo, a partir do coletivo?
As nossas escolhas foram sendo feitas pouco a pouco, com escuta e atenção
à percepção de cada uma. O leve, suave, criativo e lúdico estariam presentes na
proposta que trazia a possibilidade de aprofundar. Seria apenas uma experiência
divertida? Talvez para alguns, e tudo bem. A Pedagogia da Cooperação traz essa
possibilidade.

Mas

também

a

hipótese

da

auto

visita,

autopercepção,

autoconhecimento seriam estimuladas. Sair maior do que entrou, por que não?
O tema foi momento importante. Desejávamos uma escolha autêntica que
reverberasse nossos sonhos e valores. Deu-se uma chuva de possibilidades e
emergiu: Encontro Autêntico! Esse seria o nosso tema, através da pergunta "A
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pedagogia da cooperação é propulsora de encontros autênticos?" Nossos objetivos
eram o pesquisar a Pedagogia da Cooperação nos processos de autoconhecimento
e reconexão e o agir a partir desse lugar, o ser-vir para vir-a-ser a partir destas
transformações.

2.2

Dando forma ao sonho:

2.2.1 O Grupo:
Escolhemos organizar o grupo que focalizaríamos o trabalho de uma forma
diferente. Não queríamos que a realização do trabalho fosse uma necessidade
nossa e que tivéssemos que convencer algum grupo para podermos “aplicar” a
Pedagogia da Cooperação. Sentimos que as pessoas deveriam ser atraídas de
alguma forma a escolherem fazer parte do encontro. Dessa forma, o grupo se faria a
partir do encontro. Esse seria nosso grupo. Assim como foi com a gente, o grupo se
formaria de forma sincrônica. A autenticidade seria a mola propulsora que convidaria
pessoas a um contato mais próximo consigo mesmo e com o outro. Agregaremos
interessados em vivenciar esse tema. Assim, o grupo se formaria.
Também, aprendemos no nosso processo de construção que não teríamos
qualquer controle sobre o Grupo e que estaríamos abertas a acolher e adaptar as
necessidades que surgissem. Isso ficou claro no processo de gestação do projeto.
2.2.2 Convite e divulgação:
Em uma reunião por skype com nosso co-orientador Claudio Thebas, veio o
nome: Encontro Autêntico. Iríamos divulgar o encontro e escrever o objetivo, o que
nos motivava, quais técnicas e abordagens usamos e, claro, explicar que se tratava
de um trabalho de conclusão de curso. Organizar e realizar a divulgação e produção
do encontro seria um desafio para poder atrair as pessoas. Pensamos que o
encontro seria para pessoas na busca por aprofundar, se ver, superar barreiras de
si, se encontrar consigo e o outro.
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2.2.3. O Local:
A ideia era escolhermos um local que trouxesse em sua experiência o pulsar
vibrante da vida. Opa, a escolha do lugar também conversaria com a proposta do
autoconhecimento. E se fizéssemos também um processo de imersão? Teríamos a
oportunidade de aprofundarmos.
Nosso encontro tinha que ser em um lugar especial com muita natureza, pois
esta seria parte do trabalho de encontro com a autenticidade. Fizemos nossa
imersão da turma da pós-graduação em El Nagual*, uma ecovila que fica em Magé.
Foi tudo tão especial e lá tivemos a certeza: “O encontro tem que ser aqui!”
Sentimos um encaixe: Proposta de autoconhecimento, em um processo de
imersão, vivenciado em um lugar cuja natureza é reconhecida e honrada. Nossos
olhos brilhavam e os corações saltitavam com a possibilidade. Começamos a
dedicar energia ao sonho.

2.2.4 O programa:
Desenhamos um programa de cerca de 20 horas distribuído em um final de
semana com o seguinte roteiro:
Sexta-Feira
17h30 - Recepção e distribuição dos quartos
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18h30 às 19h30 - COM-TATO
● Check in
● Dança
19h45 - Jantar
21h às 22h - COM-TATO
● Dinâmica para aquecer o tema autenticidade
● Fechamento com relaxamento e lembretes
SÁBADO:
8h - café da manhã
*Ecovila El Nagual: https://artnagual.com.br/

9h15 às 10h45 - COM-TRATO
10h45 às 11h30 - Intervalo
11h30 às 12h45 - IN-QUIETA-ÇÕES
13h - Almoço
14h30 às 16h - PARCERIAS E ALIANÇAS
16h às 17h30 - Intervalo
19h30 - Jantar
20h30 - Fogueira celebrativa
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Domingo
8h- Café
9h15 às 11h - SOLUÇÕES COMO-UNS
11h30 às 13h - PROJETOS DE COOPERAÇÃO
● Apresentações dos projetos
13h - Almoço
14h30 às 15h - CELEBRAÇÃO
● Encerramento e Questionários

2.3

Aprendizados do processo

Nesse ínterim, recebemos um convite que muito nos honrou. Trabalhar com
um grupo definido. Eram pessoas que tinham se reunido com o propósito de
compartilhar seus dons e talentos com o mundo. A líder do grupo nos propôs aplicar
nosso trabalho – cujo tema já estava definido – em sua equipe. Várias emoções
embalaram cada uma de nós: a alegria do convite; a empolgação com o
aprofundamento, afinal o grupo já se conhecia; alívio por não mais dispensar energia
com a divulgação e organização em El Nagual; inquietude por não conhecermos o
grupo e, por isso, incerteza sobre a adequabilidade do tema, somado ao fato de que
não teríamos mais tempo para conferir pessoalmente. Enfim, tratava-se de uma
decisão importante, pois mudaria a rota do nosso caminho.
Após diálogos e reflexões, escolhemos mudar a proposta e aceitar o convite.
Posteriormente algumas movimentações, sem a participação das
pessoas envolvidas – considerando que nosso contato se dava sob a perspectiva e
olhar da chefia – criamos um grupo virtual, com a presença das facilitadoras e dos
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possíveis interessados. Trouxemos a nossa proposta de encontro e indagamos
sobre seus interesses e disponibilidades para estar juntos conosco nessa realização.
Para surpresa, poucos puderam e/ou se interessaram, o que nos fez rever a nossa
posição.
Retomamos, assim, com ganhos, à proposta original. Esse foi um dos nossos
grandes aprendizados. Se a ideia é trabalhar com grupo fechado, é indispensável a
consulta prévia sobre a necessidade e interesse de cada um. Por mais que a
liderança do grupo esteja afinada, é imprescindível estabelecer contato com as
pessoas.
E agora?
- De volta El Nagual. - De volta El Nagual.
A chama El Nagual foi reacesa com vigor.
Apenas por alguns dias...
A insegurança bateu e vozes surgiram:
- O número de pessoas não é o suficiente. Aumenta a divulgação. Vamos lá,
cada uma investir pessoalmente. Energia, pessoal. Energia!
- Sei não, talvez seja melhor fazermos aqui no Rio mesmo.
- As pessoas não têm de se deslocar, não há custo.
- Olha: Maria e José disseram que se for aqui no Rio, eles irão. O que
acham?
- Gentem, pára, pára tudo: inspira e expira. Vai dar tempo. Vamos voltar ao
sonho.
- Qual o nosso objetivo?
- Trabalhar o autoconhecimento, em um processo de imersão, vivenciado em
um lugar cuja natureza é reconhecida e honrada.
- Qual o Lugar?
- EL NAGUAL.
- Vamos acreditar no sonho e bancar o resultado?
- Siiiiiiim.
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E assim seguimos. Em grupo tudo fica mais fácil! Quando o grupo fica
inseguro sempre tinha uma de nós com o bastão da confiança e deixando aceso o
calor que conectava com o propósito.
O grupo que se formava era um grande mistério para nós. Nem todos se
conheciam, a princípio não havia algo que os conectava, como outros grupos de
trabalho e relacionamento. Não sabíamos qual era o perfil do grupo. Mas sabíamos
que se o tema era Encontro Autêntico e eles estavam interessados, a fome pela
autenticidade os conectava assim como nos conectou.
Tivemos 14 inscritos para participar do Encontro Autêntico em El Nagual. O
grupo estava composto de amigos, familiares e interessados em nossa trajetória e
trabalho profissional. Todos os 14 participantes eram conhecidos de algumas de
nós. Conversamos sobre os participantes buscando traçar o perfil do grupo, mas
percebemos que era um grupo bem heterogêneo. A Cooperação seria nossa cola, o
Com-tato nos garantiria o Com-trato, as In-Quieta-Ações nos conectariam, com
Alianças & Parcerias chegaríamos a Soluções Como-Uns, realizando Projetos de
Cooperação e celebrando o VenSer!
O que aprendemos no nosso processo de construção do trabalho levaríamos
na bagagem: não teríamos qualquer controle sobre o Grupo e estaríamos abertas a
acolher e adaptar as necessidades que surgissem. Isso ficou claro no processo de
gestação do projeto.

2.4

Nossa própria imersão

Antes de focalizar um grupo que se formaria com a força da sincronicidade,
queríamos experimentar em nós mesmas o que estávamos preparando para
focalizar. Sentíamos ser importante vivenciarmos o que queríamos focalizar.
Passamos três dias juntas, imersas, organizando o roteiro do encontro e depois o
vivenciando. Foi muito potente e engrandecedor esse processo. Tivemos insights e
aprendizados sobre o trabalho. Ao vivermos todos passos da Pedagogia só nós,
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naquele momento, pudemos estreitar nossa relação com partilhas e vivências que
nos aproximaram ganhamos mais confiança no nosso quarteto e ficamos mais
conectadas enquanto grupo. Também percebemos melhor as dinâmicas que
poderiam trazer os resultados que pretendíamos usando a Pedagogia. Fizemos um
redesenho para a imersão em El Nagual, seguimos com mais força os passos da
Pedagogia e nos abrindo à novas vivências e propostas para além das que já
estávamos acostumadas a trabalhar. Foi fundamental para estarmos mais imersas
no trabalho e afinadas entre nós. Nutrimos a chama da autenticidade pois criamos
perguntas, soluções e projetos com a energia do encontro do grupo e aprendemos
mais sobre autenticidade: autenticidade não é ausência de medo, mas sim uma
força motivadora que no conduz a olhar nossos medos e avançar mesmo com eles
em direção aos nossos objetivos.

3

AUTENTICIDADE E AUTOCONHECIMENTO

3.1 Autenticidade
Com muita frequência, sentimos que não estamos vivendo a vida ao máximo
porque não estamos expressando nossos dons, não sendo quem realmente somos
conectados com as vozes que nos habitam.
Na vida em sociedade, diversas vezes acabamos vivendo de acordo com o
que esperam de nós e não com o que sentimos. Dessa forma, vamos nos
distanciando cada vez mais da nossa intuição, da nossa verdadeira essência e dos
nossos desejos.
Quando crianças, fizemos todas as grandes perguntas. Mas a pressão da
vida familiar e o peso da educação escolar, assim como a influência da mídia,
substituem as grandes perguntas por expectativas normativas e certezas culturais.
Na relação com os pais e na escola, a criança percebe que às vezes é elogiada e
outras castigada. Isso faz com que ela busque sempre por elogios e aceitação, o
que causa insegurança, frustração e o afastamento da força interior que a move.
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Quantas vezes, para sermos aceitos fazemos coisas que não faríamos?
Muitas pessoas não seguem a carreira que gostariam por causa da aprovação dos
pais, se portam de determinadas formas para agradar os amigos. Membros de
casais constantemente abrem mão do que realmente querem para manter seu
relacionamento. Apenas dois exemplos de tantos outros que poderíamos dar.
“A criança que correspondeu às expectativas de seus pais pode ter perdido a
alma ao longo do caminho” (HOLLIS, 1995).
Ao esquecermos das grandes perguntas, nos tornamos produto do
condicionamento social. Se tivermos sorte e, durante essa vida banal, nos
depararmos com o sofrimento e a crise, as perguntas podem voltar a nos importunar.
Se formos suficientemente corajosos poderemos recuperar nossa vida através do
sofrimento. A ideia de Jung é a de que estamos aqui para sermos nós mesmos, esse
ser misterioso, porém totalmente único. E o chamado para essa transição nos é feito
de muitas formas. Muitos simplesmente fogem dele, pois realmente não é um
processo fácil de vivenciar.
Esse chamado muitas vezes chega sob a forma de uma crise, uma dor, um
sintoma. Os rejeitados sintomas e as tão abomináveis crises estão recheados de
oportunidades para o crescimento, a mudança, a individuação, pois, por mais
indesejáveis e dolorosos, falam, de forma simbólica, de algo que grita por ser
expressado.
Muitos fogem deste difícil processo, pois de início nos deparamos com o
vazio. É como se, ao acordar, nos víssemos completamente sozinhos. E nós
podemos escolher voltar a dormir ou ficar acordado e enfrentar os dias e as noites
que virão. Ao escolhermos nos manter acordados, assumimos a responsabilidade
por nossa jornada, embora ela em sua maioria pareça sombria, gélida, solitária,
injusta e sem o menor vestígio de certezas e seguranças.
E o que vem depois do abismo? Abismo de novo. Para viver autenticamente e
se jogar no fluxo natural da vida, é preciso abismar-se. Porém, o abismo, o mistério
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amedronta. Nossa sociedade é organizada baseada em verdades e certezas,
abominando o desconhecido. Por isso, escolher permanecer dormindo nos parece
confortável e acalentador. Mas, ao escolhermos continuar dormindo, escolhemos
também nos afastar de nós mesmos e nos agarrar a verdades seguras que por
vezes nos comprometem a visão.
É preciso mergulhar para dentro para poder se ver no espelho. Em 1935, Carl
Jung chamou o processo de ‘mergulho para dentro” de Processo de Individuação. O
Processo de Individuação é como a própria vida: circular. A individuação é essa
espiral que conduz a um novo centro psíquico. Este centro é para onde nos conduz
e é da onde emana a ação reguladora que nos movimenta para a integração. Jung
chamou este centro inventor e organizador de Self.
Como diz Marie Lousie Von Franz (JUNG, 2008, p. 212), os povos mais
primitivos guardam a “intuição natural da essência do Self”. Os índios Naskapi, que
são caçadores simples da península do Labrador, vivem em grupos familiares
isolados e, ao longo da sua vida solitária, contam apenas com as suas vozes
interiores e suas revelações. Sua alma é considerada um companheiro interior que
chamam de “meu amigo” ou Mista´peom que significa “Grande Homem”, que seria
um habitante imortal do coração do homem. Segundo Franz, os povos mais
primitivos ainda não foram contaminados por nossas idéias civilizadas e por isso
ainda têm a essência do Self como sua intuição natural, uma voz interior que revela
verdades. Os Naskapi acreditam que prestar atenção a seus sonhos, tentando
descobrir os seus significados pode estreitar seu relacionamento com o “Grande
Homem” e assim ele os auxilia e envia mais sonhos. Desta forma, eles estão certos
de que sua obrigação é obedecer às instruções enviadas pelos sonhos e dar aos
seus conteúdos uma forma duradoura nas artes. Mentiras e desonestidades afastam
o Grande Homem do reino interior do indivíduo, enquanto a generosidade, o amor
ao próximo e aos animais atraem-no e lhe dão vida.
Ao longo do caminho, do processo e dos estudos dessa conversa entre a
autenticidade, o autoconhecimento e a Pedagogia da Cooperação, fomos
entendendo cada vez mais a Pedagogia um caminho perfeito para o encontro com a
autenticidade, pois justamente este é o objetivo da Pedagogia: promover o Ven-Ser
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juntos para que cada um seja quem é de verdade e assim contribuía para que todos
possamos Ven-Ser juntos!
Os nossos antepassados já se relacionavam com este centro que nos guia e
nos revela a nós mesmos. Em cada tempo ou cultura, podemos perceber uma
relação com esse centro regulador que nos leva à integração e nos move ao nosso
destino.
Ao decorrer dos tempos, os homens, por intuição, estiveram sempre
conscientes deste centro. Os gregos chamavam de “daimon”, o interior do homem;
no Egito ele estava expresso no conceito da “alma-Ba”; e os romanos adoravam-no
como o “gênio” inato de cada indivíduo. Em sociedades mais primitivas imaginavamno muitas vezes como um espírito protetor, encarnado em um animal ou um fetiche
(FRANZ, em JUNG, 2008, p. 212).
O Self pode ser percebido como um orientador íntimo, que se difere da
personalidade consciente e que pode ser apreendido por meio da investigação dos
sonhos de cada um.

Eu nasci e aqui vim parar,
eu nunca entendi nada,
eu olhava para o céu azul,
tudo em volta era cinza.
O meu corpo pediu para dançar,
Meu coração pediu para amar,
Minha mente pediu para escutar o que o anjo me dizia:
- Acorde seus sonhos,
Vista suas asas,
Sinta-se em casa,
Dentro de você.
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O reencontro com sua própria potência é o grande Encontro Autêntico. A
autenticidade é um poder que nos permite encontrar mais profundamente com o
outro.
O poder autêntico é uma experiência de alegria, de sentido, de
propósito, de realização, de estar no lugar certo e na hora certa. De saber
que a vida tem um propósito e que podemos contribuir para isso. O poder
autêntico equilibra caráter e alma de maneira harmoniosa e cooperativa,
fazendo-nos compartilhar e reverenciar a vida.
Gary ZuKav (pag.82 – livro O Poder do Coração)

Comparando a autenticidade com a pipoca, provocamos os milhos/pessoas a
se estourarem para o encontro autêntico. Já o milho da pipoca que se recusa a
estourar e fica no fundo da panela se chama piruá e, segundo Rubem Alves (1995),
tem muita gente piruá neste planeta. Gente que não reage ao calor, que não
desabrocha. Fica ali, duro, triste e inútil para o resto da vida. Não cumpre a sua sina
de revelar-se, de transformar-se em algo melhor. Não vira pipoca. É um piruá
emburrado, que reclama que nada lhe acontece de bom. Pois é. Perdeu a chance de
entregar-se ao fogo, tentou se preservar fora do movimento da vida. Os grãos de
milho que são piruás possuem umidade interna normal, porém uma casca menos
íntegra e ao ser submetido ao calor essa casca permite que a pressão interna
escape quando aquecido e sem o aumento da pressão interna o grão não consegue
estourar. (ALVES, 1995).
A pipoca é a transformação deste milho duro que pela ação do calor do fogo,
a pressão interna do milho aumenta com o calor até que estoura, explode, pula e
viram flores brancas e macias. Mas o milho não estoura se não passar pelo fogo.
Assim acontece com a gente, as nossas grandes transformações são quando
passamos pelo fogo, pelos estímulos externos e sem fogo existe uma mesmice dura
e assombrosa, um desequilíbrio acreditando ser um equilíbrio.
Então, pergunta-se: precisamos ser mais pipoca ou piruá? Ser piruá é a falta
de expressão, é onde o indivíduo não quer se transformar, onde o indivíduo fica
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acometido pelo medo, paralisado com movimentos sem se expressar, não quer que
o movimento de potência se expressa no mundo, não quer pipoca.
Ser piruá é ficarmos presos nas armadilhas do senso comum social e no
sentimento do medo, permanecendo em uma forma única (grão de milho). Neste
caso, o medo faz com que o desejo fique dentro, duro e sem possibilidades de
saídas, o medo questionando que o pipocar não vale a pena, que pipocar não vai
trazer resultados para sua vida, pois poucos pipocam, por que terá tanto trabalho
para virar pipoca?
Ser pipoca é quando conseguimos nos movimentar de acordo com nossas
potências, de acordo com o nosso posicionamento no mundo, com coragem, com
energia do fogo para a vida, do mesmo fogo que explode o milho em pipoca,
absorvendo e aceitando os eventos oriundos do meio externo, vivendo e sentindo o
momento presente.
Ser pipoca é se expressar com todo o movimento consciente de sensações
não se prendendo ao senso comum, não se aprisionando pela falta de percepção
consciente do corpo.
Aqui comparamos que o SER autêntico é a pipoca que explode.
Como é difícil a simplicidade e a autenticidade! A autenticidade é,
em si, uma tarefa das mais árduas, ao passo que o desejo de se tornar
alguém oferece pouca dificuldade. É muito mais fácil fingir ou representar,
mas é extremamente complexo sermos aquilo que somos; e isto, porque
estamos sempre mudando; nunca somos os mesmos e cada instante
revela uma nova faceta, uma nova dimensão e profundidade. Podemos
estar certos de que somos muito sensíveis e eis que um incidente ou um
pensamento fugaz nos mostra ao contrário; ou, então, podemos
considerar-nos talentosos, cultos, de agudo senso estético e dignos, mas,
de repente, ao dobrarmos uma esquina, percebemos o quanto somos
ambiciosos, invejosos, carentes, brutais e ansiosos. Somos tudo isso, de
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momento a momento, e, no entanto, desejamos a continuidade e a
permanência daquilo que nos traz lucro e prazer.
Diário de Krishnamurti (1976, p.15)

3.2 Autoconhecimento
Todo o trabalho do grupo desde da escolha do tema até a realização da
imersão

foi

sido

de

usar

e

vivenciar

ferramentas

para

o

despertar

o

autoconhecimento, por isso nos unimos com este propósito que tem sido uma busca
constante de cada uma de nós, ou seja, agir no mundo de acordo com o coração, de
acordo com o poder interior. Agir com o coração ultrapassa claramente a sua função
biológica de pulsar sangue para a vida do corpo.
O “caminho para dentro” é um mergulho em direção ao que somos na
essência e o trajeto só será descoberto pelo próprio caminhante. Exemplos,
modelos, gurus não nos darão segurança e conforto, apenas nos afastará de nós
mesmos, pois cada caminho é um. Como bem nos disse Jean Yves Leloup: “O
homem é seu próprio livro de estudo. Basta ir virando as páginas até encontrar o
autor. ¨ (2003,pg.12).
Como poderemos nos conectar com essa poderosa inteligência do Ser
interior? Como poderemos utilizá-la para saber mais sobre quem somos e o que
devemos fazer? Para descobrir esse mundo interno vemos a importância da autoobservação e da criação de um espaço onde seja possível expandir a própria
consciência. Entendemos que as ferramentas utilizadas na imersão foram abrindo
esse espaço e percebemos como as partilhas em conjunto com as atividades criam
a possibilidade de autoconhecimento.
Pensando sobre isso, entendemos que escolhemos o tema autenticidade
acreditando que o autoconhecimento é um caminho para Ser Autêntico.
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Para se conectar com o autoconhecimento, o primeiro passo consiste em
reconhecer que ele é a sua própria essência. Por meio do coração, encontra-se o
próprio caminho no mundo, inspiração e discernimento. Na verdade, o coração
propicia as ideias que nos são necessárias, e também algumas que nem esperamos
– percepções que permitem encontrar o próprio caminho.

¨Quando abrimos o coração, acessamos o mais profundo segredo
da vida humana, que é o segredo de nossa verdadeira identidade. ¨
Neale Donald Walsch
(pag.56, do livro Esta mensagem de Deus é para você - 2.ed, ano
2017.)

4 A PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO E AS METODOLOGIAS QUE USAMOS
NO PROCESSO
4.1

A Pedagogia da Cooperação

Pedagogia da Cooperação é a abordagem que, segundo Brotto (2014), pode
ser usada em diferentes ambientes com o propósito de gerar um espaço que
favorece o despertar da plenitude de cada indivíduo, grupo e sociedade. E assim
sendo o que se é da forma mais autêntica possível, é possível SerVir mais
plenamente o bem comum. A Pedagogia da cooperação é realizada através de
quatro momentos transdisciplinares que se envolvem conjuntamente: os princípios,
procedimentos, processos e práticas dessa Pedagogia. Explorando esses quatro
momentos tem-se uma jornada a seguir, o que facilita o objetivo da cooperação.
Os Princípios (BROTTO, 2014) em que se baseia a filosofia da Pedagogia da
Cooperação são tudo que trazemos como crenças, valores e visão de mundo, e está
traduzido como: co-existência (percepção da nossa interdependência como
característica básica da nossa existência); com-vivência (reconhecimento do outro
como um Ser que eu compreendo e assim posso aprender a conviver); cooperação
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(uma prática que exige confiança); comum-unidade (o espaço ideal que desperta o
espírito do grupo).
Os Processos (BROTTO, 2014) da Pedagogia da Cooperação são
metodologias

colaborativas

sistematizadas

que

auxiliam

no

resgate

do

comportamento cooperativo. Alguns exemplos são: Jogos Cooperativos, Danças
Circulares, Diálogo, Comunicação Não Violenta, World Café, Open Space, Dragon
Dreaming, Investigação Apreciativa, Práticas Meditativas, Processos Circulares e
Aprendizagem Cooperativa.
Os Procedimentos (BROTTO, 2014) são um conjunto de “como fazer” que
quando utilizado facilita os Processos que estão em andamento.

Como, por

exemplo, trabalhar com um Centro e começar e encerrar as atividades juntos.
As 7 Práticas (BROTTO, 2014) da PC se configuram numa jornada em um
esqueleto prático e circular. São elas: Fazer Com-Tato, Estabelecer Com-Trato,
Compartilhar In-quieta-ações, Fortalecer Alianças e Parcerias, Reunir Soluções
Como-uns, Implementar Projetos de Cooperação, celebrar o VenSer (Vir a Ser).
A PC foi a base da construção do fluxo do Encontro Autêntico, no qual
percorremos as sete práticas e utilizamos as metodologias colaborativas que serão
descritas no próximo tópico.
4.2 As sete práticas da Pedagogia da Cooperação
A seguir apresentamos como se realizou o fluxo da nossa imersão:
O primeiro passo é o Com-Tato, que busca promover a conexão entre as
pessoas e a formação do grupo, como grupo. É o momento de criar um clima
acolhedor que, onde cada pessoa se sinta bem-vinda do jeito que ela é e está,
favorecendo a criação de um contexto favorável à cooperação. Também já é uma
oportunidade para a Focalização estabelecer um elo entre o grupo e a proposta do
trabalho. Na sequência vem o Com-Trato, que é o cuidado em estabelecer os
acordos entre o grupo, garantindo que todos tenham condições de serem atendidos
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nas suas necessidades de bem-estar ao longo da jornada. O terceiro momento é
explorar as In-Quieta-Ações do grupo acerca do tema que os une. Cria-se um
ambiente que favoreça o surgimento de perguntas e questões do grupo a respeito
do tema central do encontro.

Nessa etapa não existe a necessidade de trazer

soluções, o que favorece a liberdade e a profundidade na etapa na abordagem da
temática surgida. Em seguida, cria-se um ambiente para a quarta etapa: Alianças &
Parcerias, onde, através de um conjunto de desafios cooperativos, o grupo cria a
confiança necessária para passar para a próxima etapa, de co-criação de Soluções
Como-Uns, um momento de reflexão e escolha conjunta dos caminhos possíveis
para responder às in-quieta-ações colhidas anteriormente. Através da sexta etapa,
Realizar Projetos de Cooperação, as soluções se transformam em ações, é o
momento de realização. Por fim, chega-se à última etapa: Celebrar o VenSer, onde
são reconhecidas e celebradas as conquistas e as aprendizagens do grupo e de
cada indivíduo e sua potência.
Brotto (2014) também traz as quatro pequenas virtudes para o exercício da
cooperação: Desapego, Integridade, Atenção Plena e Abertura para Compartilhar. E
propõe que indicadores sejam utilizados como forma de avaliar se essas virtudes
foram manifestadas durante as atividades que promovem a Pedagogia da
Cooperação.

4.3 Introduzindo as metodologias colaborativas aplicadas
O círculo e o centro são um procedimento que possibilitam criar um senso
de igualdade e pertencimento ao grupo. O círculo garante que todos possam se
visualizar e favorece a escuta mais profunda, já o centro representa que existe algo
comum que une essa tribo. (BROTTO, 2016)
Os Jogos Cooperativos são o cerne da Pedagogia do Cooperação. Um
Jogo Cooperativo, assim como qualquer jogo, tem regras, limites de tempo e de
espaço. Nesse tipo de Jogo, onde “se o importante é competir o fundamental é
cooperar” (Brotto, 1997) a grande diferença é que todos têm um mesmo objetivo
comum e, dessa forma, ou todos ganham ou todos perdem. Os Jogos Cooperativos
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são usados para divertir sem que a competição e separação se estabeleçam.
Existem jogos cooperativos com objetivos específicos de trabalho de grupo, como
trabalhar a confiança, a comunicação, o empoderamento, autonomia, criatividade…
Muitos Jogos Cooperativos têm grandes efeitos transformadores para quem joga. A
frase “assim no jogo, assim na vida” diz sobre tais efeitos, pois nos jogos podemos
nos reconhecer como somos na vida em vários aspectos e isso gera muita
transformação.
Danças circulares são danças realizadas em círculo que proporcionam o
equilíbrio e a harmonia nos aspectos físico, espiritual, emocional e mental. Vivenciar
as danças permite o grupo conhecer seu ritmo, se reconhecer como iguais e criar
harmonia.

Também favorece o entrosamento entre os participantes e traz

movimento para o trabalho. (www.omtare.com.br)
Meditação é uma técnica milenar que objetiva diminuir a instabilidade da
mente a fim de permitir que a consciência se expresse através de um canal mais
sutil.

A meditação pode ser ativa através de danças, por exemplo, e também

passiva como as meditações guiadas que induzem a um estado de relaxamento e
introspecção. Essa prática conecta o indivíduo com o momento presente e colabora
para a sintonia do grupo. (DEROSE, 2011)
World Café é uma poderosa tecnologia social que engaja as pessoas em
conversas significativas e possibilita acessar a inteligência coletiva do grupo. Dois
aspectos chaves do world café são: partir de perguntas inquietantes que envolva o
grupo e a polinização cruzada, que se dá pela troca dos participantes nos grupos,
em diferentes rodadas de conversas. Esse método colabora para aprofundar as
questões do grupo e encontrar soluções e caminhos comuns que individualmente
não seriam possíveis. (www.theworldcafe.com)
Investigação Apreciativa é uma ferramenta de realização de projetos com
um olhar focado na apreciação. É uma maneira de potencializar aquilo que já existe
de bonito, belo e bom o bastante. Através desse olhar é possível expandir a visão e
ganhar novas perspectivas diante de uma pessoa, de um espaço ou de uma
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situação. Ao convidar os integrantes do grupo para essa prática, favorecemos o
reconhecimento entre eles e o senso de gratidão. (www.appreciativeinquiry.com)
Processos Circulares
“Nossos ancestrais se reuniam em roda à
volta do fogo, com a família em torno da mesa da
cozinha

e,

agora,

estamos

reunindo

as

comunidades em Círculo para resolver problemas.
Esta prática de construção de paz remonta à antiga
tradição dos nativos americanos que usavam um
bastão de fala e recebe o aporte dos conceitos
contemporâneos de democracia e inclusão. ” Kay
Pranis
O Objeto ou Bastão da Fala é inserido em um círculo de diálogo para trazer
inclusão,

escuta

profunda,

pertencimento.

Todos

poderão

falar

sem

ser

interrompidos e ouvir da mesma forma. Somente a pessoa que está segurando o
Bastão de Fala pode se manifestar. Assim se regula o diálogo à medida que o
bastão vai passando de uma pessoa para outra pessoa, 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. (Kay Pranis – Processos Circulares 2010, p. 26).
Assim, através de diversas metodologias os passos da pedagogia da
cooperação podem ser galgados. Cada dinâmica e cada processo vai criando um
espaço seguro para que cada participante possa se expressar com autonomia e
verdade. E assim, o que este trabalho busca identificar é se que a partir desse lugar
que a pedagogia da cooperação coloca cada indivíduo é possível a expressão
autêntica de cada um?
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5

O

ENCONTRO

AUTÊNTICO

–

Aplicando

a

Pedagogia

da

Cooperação.

“Não me interessa quem você é, como
chegou até aqui. Quero saber se você vai se postar
no meio do fogo comigo e não vai se encolher. (...).
Quero saber se você pode sentar-se com a dor,
minha ou sua, sem se mexer para escondê-la,
tentar diminuí-la ou tratá-la. Quero saber se você
pode conviver com a alegria, minha ou sua, se
você pode dançar loucamente e deixar que o
êxtase tome conta de você dos pés à cabeça, sem
a cautela de ser cuidadoso, de ser realista ou de
lembrar das limitações de ser humano.” (Trecho do
poema O Convite, de Oriah Mountain Dreamer).
5.1

Conflito

O Encontro Autêntico já começou na saída do Rio quando uma questão
importante surgiu, logo no ponto de Encontro e Partida do Grupo para o local da
imersão. Houve um desentendimento significativo entre dois membros do Grupo,
trazendo, no momento, incômodos e dúvidas para os que estavam presentes. Parte
considerável dos participantes já havia se direcionado à El Nagual. Os que ficaram,
ante a situação conflituosa, traziam falas de dúvidas sobre o prosseguimento na
viagem.
A tensão também batia à porta das facilitadoras que haviam ficado com o
grupo remanescente. Como conduzir a situação? Resolvemos deixar fluir e perceber
o próximo passo.
E para nossa surpresa, quando achávamos que a situação seria de difícil
reversão, as próprias pessoas envolvidas no conflito chegaram a um acordo de
convivência e seguiram viagem no mesmo veículo.
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Interessante observar o acordo de convivência feito naquele instante. Quando
ambos se colocaram em uma postura de escuta atenta, como investigadores da
situação, e, para tanto, puderam enxergar a história que havia por trás da reação de
cada um, a magia aconteceu. O Encontro entre dois Seres Humanos se deu. Ali,
naquele instante, em um momento de vulnerabilidade, os medos, dores, tristezas,
cansaços, situações de vida, superações - como a perda da esposa e criação
sozinho de 3 filhos, para um deles, a pressão de trabalho, de ter de atender
expectativas, inclusive, para estar naquele Encontro, para outro, dentre outras
experiências faladas em um período curto de diálogo, talvez uns 10 minutos devolveram aquelas pessoas a sensação e clareza de igualdade e necessidade de
respeito mútuo.
Na essência, somos únicos, em que pese a individualidade com que nos
apresentamos para o mundo, por intermédio das nossas personalidades. As
necessidades humanas são as mesmas, quais sejam, pertencer; ser reconhecido;
amado; trabalho; lazer; família; nutrição; prazer; e tantas outras. Quando nos
conectamos nesse nível, de interesses e necessidades humanas, a magia da cura
acontecesse. Nós reconhecemos como pertencentes a mesma tribo, raça, a
humana, e o Encontro se dá. Foi essa a experiência que vivenciamos naquele
instante. Dos
Primeiro aprendemos a confiar na auto-regulação do Grupo. Ele traz o
conteúdo a ser trabalhado – no caso, situação de conflito – e ele próprio soluciona a
questão, o que é uma das principais considerações da Pedagogia da Cooperação:
todo grupo tem toda a água para sua sede. Os focalizadores, como o próprio nome
sugere, se disponibilizam a manter o foco no propósito e cuidar dos processos que
surjam entre os participantes, e não os resolver. O fluxo que se deu mostrou a
importância de abrirmos espaço para que as próprias pessoas se empoderem da
condição de resolver suas questões. Ao invés de abafar o problema, já que
culturalmente o conflito é temido, a dinâmica aconteceu no sentido de iluminar as
diferenças, dando espaço para um diálogo franco e aberto, que gerou acordos de
convivência. O principal, naquele momento, foi que as duas pessoas envolvidas no
conflito, seguiram viagem juntas.
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Esse acontecimento, logo no ponto de Encontro do Grupo, nos deu pistas,
também, sobre como os participantes chegavam à imersão. Situações de conflitos
poderiam surgir entre eles, sendo este um dos nossos itens de cuidado quando da
focalização dos trabalhos.
De fato, em praticamente todas as dinâmicas, o conflito esteve presente. O
interessante de observar foi que – ao modo do que ocorreu no ponto de Encontro –
às questões apresentadas foram dissolvidas pelo próprio Grupo.
Brotou em nós, focalizadoras, um profundo respeito aos processos
vivenciados por cada pessoa e pelo Grupo, enquanto coletivo, e a clareza de que
realmente não temos controle sobre os acontecimentos, apenas a sensibilidade de
acolher as necessidades apresentadas, adaptando a programação, muitas vezes, à
realidade do Grupo.
5.2 Com-tato – Sexta-Feira das 18h30 até às 19h30 e das 21h às 22h
Ao chegar em el Nagual fizemos adaptações do roteiro devido ao conflito que
aconteceu entre os participantes no Rio.

Foi realizada uma troca entre as

focalizadoras, possibilitando quem estava com mais energia guiar as primeiras
dinâmicas. Na chegada em El Nagual iniciamos realizando uma roda de check in,
onde cada participante contou um pouco sobre si, respondendo à intenção pessoal
com a imersão. Esse primeiro contato já foi uma oportunidade de sentir as
necessidades do grupo. Falas como “Quero desconectar e estar presente” e “Ficar
sem horários”, “Quero curtir a natureza” também nos auxiliaram a desenhar nosso
percurso.
Ainda na sexta-feira, buscamos criar um espaço para os participantes já se
conhecerem um pouquinho e entrarem em contato com o tema autenticidade.
Fizemos isso através de conversa em duplas sobre momentos autênticos e modelos
de inspiração.
Sentimos a ansiedade e a energia de desgaste por conta do conflito ocorrido
mais cedo e finalizamos a etapa de forma mais leve, através de uma finalização com
meditação, canto e o som da taça tibetana.
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No dia seguinte, sábado, acordamos com uma surpresa, um grande porco
havia atacado a horta de anos de trabalho, comendo os alimentos que iriam ser
usados no retiro e nos próximos meses. Alguns dos participantes do encontro foram
acordados pelos gritos da "caça ao porco".
Na nossa primeira dinâmica pela manhã, fizemos um “Check in” - um "Como
estamos", livre - apenas duas pessoas compartilharam que tinham dormido muito
bem e estavam descansadas, o grupo ainda estava no início da jornada. Explicamos
algumas coisas sobre nosso Encontro Autêntico como o bastão da fala, o centro,
pinakari, “correio da apreciação” (envelopes com o nome de cada um para que todos
pudessem escrever apreciações até o final da imersão) e sobre as fotos que
gostaríamos de tirar para poder registrar o trabalho. Conversamos também sobre
acolher o que nos chega durante o nosso encontro. Eraldo, guardião de El Nagual,
falou sobre sua casa e forma de viver sustentável. “Lixo não existe! São matéria
prima no local errado”. Finalizou dizendo que sua casa estava aberta para nós.

5.3

Com-trato Sábado das 10h45 às 11h30

O Com-trato foi bem rico e profundo. Muita coisa emergiu dali. O grupo trouxe
necessidades como aceitar o outro sem julgamento, ter menos ansiedade, quebrar o
tabu do que é certo e errado, bonito e feito. Uma participante pediu "água" no
contrato, logo um outro participante trouxe-lhe um copo de água. A cooperação já
estava presente entre eles. Muita emoção veio à tona nesse passo da Pedagogia.
Criamos o espaço para cada um expressar suas necessidades, entrando em
contato com alguns desafios internos. Uma participante compartilhou que se sente
intolerante e impaciente, foi muito acolhida em sua partilha e completou emocionada:
"Eu me sinto sempre um peixe fora d´água. Vocês são muito carinhosos". Uma outra
participante colocou a importância de se vulnerabilizar, que era um primeiro caminho
para se conectar. Os laços estavam se fazendo.

"Autenticidade é ser verdadeiro.

Eu estou aqui para ser quem eu sou e não para me armar", disse um integrante.
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Antes de engrenar para as inquietações, realizamos um jogo cooperativo para
conectar e desconstruir. O jogo "Tu gota di miam?" Deixou todo mundo quente para
o jogo das perguntas. O jogo das perguntas foi vivido com entusiasmo e alegria.
Uma participante foi bem desafiada nesse jogo, mostrou certa resistência e muito
suor. Esses jogos foram tão bem recebidos que percebemos no grupo uma
necessidade de brincadeira, jogos, riso. Para deixar leve e elevar a energia!
O jogo “Tu gosta de miam? ” Apresentado pelo Roberto Martini, Beto, no
módulo Jogos Cooperativos, é uma brincadeira feita em círculo, com quatro
perguntas: “ Tu gota de miam? Puxquê? E é Baum? Que que isso? ”. E, em cada
uma delas, passamos um objeto em uma direção sugerida, se alguém a direção
sugerida da pergunta o “que que é isso? ” E todos mudam de posição. Vira uma
algazarra e o “erro” é trazido como algo leve e divertido. Esse jogo esquentou muito
os participantes, que ficaram até o final da imersão brincando com a dinâmica, além
de preparar para a prática seguinte: a das Perguntas que foi o aquecimento para as
Inquietações.
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5.4

In-quieta-ções Sábado das 13h às 14h30

Esse passo da Pedagogia da Cooperação foi iniciado com o Jogo só
Perguntas. Nesse Jogo, que nos foi apresentado por Fábio Brotto, no módulo
Pedagogia da Cooperação I, as pessoas dialogam através de perguntas. Um tema é
apresentado e, em duplas, elas conversam somente através de indagações.
Essa Prática deslocou os participantes do padrão de conversas habitual e
trouxe uma inquietação incrível.
Depois de já aquecidos com o jogo de "só perguntas" fomos para etapa das
inquietações, onde o objetivo era que todos pudessem se abrir para os mais
diversos questionamentos dentro do tema "ser autêntico". Os participantes se
separaram em grupos e em um estilo brainstorm (chuva de ideias) começaram a
expor suas perguntas. Em seguida os grupos se misturaram entre eles para
observar as inquietações colhidas pelos demais. Nessa etapa foram escolhidas as
três inquietações mais relevantes. As inquietações escolhidas foram:
● O contato com o SER autêntico te leva ao ser superior?
● Qual o preço da autenticidade?
● "Quem é você?" É uma pergunta fácil para você?
Ainda que as perguntas estivessem um tanto subjetivas e que isso tenha
causado um tanto de ansiedade em nós, seguimos firmes e confiando que o grupo
conseguiria seguir as etapas e chegar em projetos dentro dos temas trazidos por
eles.
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5.5

Alianças e Parcerias - Sábado das 16h às 17h30

Nosso objetivo agora era fortalecer o grupo. Para esta etapa, nós já tínhamos
criado um jogo que tínhamos experimentado no Rio na imersão particular que
fizemos entre nós quatro para vivenciarmos todas as etapas que focalizaríamos no
Encontro Autêntico.
A nossa versão havia sido “Amarradas na feira”, um desafio em que
deveríamos ir amarradas até a feira da Urca comprar nosso almoço e entrevistas
pessoas sobre “O que é ser autêntico? ”.
Na versão para o Encontro Autêntico em El Nagual, o grupo deveria ir
amarrado até a cachoeira e mergulharem juntos como uma forma de trabalhar o
ritmo do grupo, a escuta, o cuidado.
A explicação da lenda: para o desafio ficar mais interessante, criamos uma
“lenda de El Nagual”: dissemos que quando é noite de lua cheia na sexta-feira 13, as
águas da cachoeira ficam mais potentes e quem entrar na cachoeira e fizer um
pedido terá seu pedido realizado. Porém, é preciso estar em um grupo que
mergulha, vai e volta da cachoeira unido e confiante e, para isso ser garantido,
iríamos con-fiar umas nas outras, nos amarrando para encarar o desafio.
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As reações foram diversas, alguns pareciam estar apreensivos, outros
tranquilos e confiantes, outros pareciam achar tudo aquilo uma chatice. Mas todos
toparam o desafio e lá fomos nós!
Durante o Jogo das Correntes: o primeiro desafio de estarem amarrados foi
quando eles tiveram que decidir o lado da estrada que iriam percorrer. Começava o
desafio de estar juntos. Quando iniciou a trilha, o desafio ficou maior: além de muitas
pessoas de fora passando pela trilha, agora o ritmo dos participantes do grupo
destoava. Deu para perceber o incômodo pela fisionomia deles.

Mas além do

incômodo, também havia o cuidado: ali as mãos se seguravam mais fortes e as falas
eram de atenção ao colega. Nós quatro acompanhamos o grupo, observando e
deixando que eles se regulassem.
Quando chegamos na cachoeira, foi mais um desafio para o grupo, já que
alguns queriam entrar na água e outros pareciam preocupados em fazer isso em
grupo. Decidiram juntos que primeiro iriam avistar a cachoeira e depois escolher
qual seria o passo seguinte.
A cachoeira estava lotada de pessoas de outros grupos, mas a missão de
entrar na água estava viva e muitos queriam conseguir realizar juntos aquele
momento. Em um dado momento, o grupo se dividiu, eles se desamarraram e parte
do grupo entrou e celebrou na cachoeira. A participante que estava com mais
dificuldade foi uma das primeiras a entrar na água com outro participante que a
ajudou durante toda a caminhada. Foi um momento bem especial do trajeto.
Na volta, pedimos para eles voltarem mantendo o cuidado, mas sem o
barbante e demos a tarefa de cada um escolher um objeto ou se deixar ser
escolhido, para simbolizar aquele momento na natureza. A diferença foi gritante: na
volta alguns estavam lá na frente e outro grupo lá atrás. O grupo se espalhou.
Ao chegarmos em El Nagual, pedimos que cada um colocasse seu objeto no
centro dando um título para ele. As palavras escolhidas foram: Infância, comum, fé,
fluidez, nascimento, decomposição, magia, continuidade, vibração, vida, sentir,
reconhecimento da grande mãe, autêntico, cor, rocha, sons da natureza. Todos
montaram juntos um altar com seus objetos.
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A partilha pós vivência: o desafio foi um processo de muita aprendizagem
para todos nós e vimos que ele tinha muita conexão com o conflito que emergiu no
Rio e com as necessidades do grupo que apareceu no Com-trato. Como é
desafiadora esta missão de combinarmos os desejos e necessidades, percebermos
e respeitarmos o que sentimos e também respeitarmos o que os outros sentem e
desejam.
Durante todo o processo, com presença e constância, utilizamos do Círculo e
seus elementos: o Centro e o Bastão de fala. Esse momento de partilha após a
vivência para Alianças e Parcerias foi muito marcante.
Como destaca o texto Pedagogia da Cooperação – Cultivando um mundo
onde todos podem VenSer juntos – de Fábio Brotto 2016), quando formamos um
Círculo, recuperamos o sentido de Comum-Unidade, pois na roda todos são vistos
como iguais; todos se veem e são vistos, por todos; não há quem está acima, nem
abaixo, todos estão no Círculo, nem dentro, nem fora.
No círculo, as pessoas se aproximam das vidas umas das outras através da
partilha de histórias significativas para elas.
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Reconhecemos, também, dentro de um Círculo, a existência de um Centro, de
algo que está entre nós, que é comum a todos, sem exceção. Nele estão aquilo que
é essencial para o grupo. É o fogo que precisa ser mantido vivo no centro da roda.
E, por ser assim, é cuidado por todos, o tempo todo.
Na imersão, vivemos valiosos momentos de partilha, escuta, a partir da
cuidadosa preparação do círculo, com acolhimento dos participantes, fazendo usos
do centro e bastão da fala. Tivemos manifestações emocionadas na contação da
própria história; no reconhecimento da importância daquele Encontro, dos “Ahas”
experimentados. Questões conflituosas também surgiram, tendo o processo circular
favorecido

na compreensão e

crescimento daquele coletivo,

a partir da

autorregulação do grupo, com suave mediação das focalizadoras.

A partilha, após Alianças e Parcerias, foi muito poderosa e nos auxiliou a
constatar que o objetivo de construir confiança através de um desafio foi realizado.
As seguintes falas marcaram esse processo:
“Foi um exercício de conectar com o grupo, comigo e com o que eu queria e
desconectar de fora. Me trouxe desconforto a corda, eu pensei: esse grupo é muito
grande! Caminhar com outra pessoa não é fácil! Para mim isso significou trabalhar
junto. ”
“Eu achei a proposta desafiante, mas possível. Tentei desacelerar para ajudar
a Nena, que estava incomodada, mas depois desenrolou legal e eu fiquei
impressionada que a gente conseguiu manter a unidade, o ritmo, o cuidado. ”
“Tentei lidar com essa coisa de estar preso e consegui porque eu tinha uma
missão e por isso estava com atenção plena e numa boa. ”
“Ele me ajudou tanto que quando eu vi ele subindo aquela pedra alta eu
pensei em um desastre (risos). A minha preocupação eram as minhas limitações da
idade e do corpo, mas eu fui me soltando e esquecendo, tanto que eu nem olhava
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mais para onde eu pisava. A água é tudo, se eu não entrasse eu não voltava. Fui
cambaleando, mas uma das primeiras a entrar, uma hora em me entreguei na
confiança. Confiei e esqueci de tudo. Esqueci das minhas limitações. ”
“Você superou cada momento que você achava que não dava mais. Como as
limitações são da mente né? ”
“Senti uma sensação chata de todo mundo me olhando em função de outras
coisas que eu já passei. ”
“Achei interessante que o grupo assumiu uma identidade que elas
(facilitadoras) estão assistindo acontecer. Vi 3 barreiras: a descida, o embate se
deveríamos entrar na cachoeira juntos e a entrada na água quando a gente confiou
levado pelo Gui. A gente sempre pode conseguir e eu até achei que não ia, mas a
gente contornou o problema. Passamos as barreiras com louvor e vamos honrar a
habilidade do Gui ajudando a Ana. Todo mundo está de parabéns e estar aqui está
sendo muito bom para mim. ”
Nas partilhas ouvíamos muito “o grupo isso. ”, “o grupo aquilo”... Tivemos a
certeza de que o grupo estava formado. O jogo das correntes simbolizou o conflito
vivenciado antes da imersão. Esse jogo simboliza a vida e o quanto estamos
“amarrados” uns nos outros, seja fisicamente quando moramos juntos ou estamos
em um mesmo transporte ou local por algo que nos une. Precisamos aprender a
lidar com isso e entender como ir em um ritmo que respeite os demais que estão
com a gente. Como não “puxar muito a corda” e não ultrapassar os limites do outro.

5.6

Celebrando a autenticidade - Sábado das 22h às 00h

Entendendo que celebrar deve estar presente em todas as etapas da
Pedagogia da Cooperação, sentimos necessidade de celebrar a noite de sábado e
de toda a superação do desafio de Alianças e Parcerias. Nesta celebração, demos
espaço para quem quisesse se expressar, com cuidado e o apoio do círculo em uma
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fogueira com música e danças circulares antes da abertura do espaço para a
expressão autêntica. A fogueira de noite apresenta um lugar mais intimista e
acolhedor, o fogo gera um aquecimento criando uma confiança de lugar seguro para
a expressão.
Fizemos o convite para que cada um trouxesse suas habilidades, talentos e
se expressasse a partir do coração em um lugar com muita escuta e segurança.
Foi um momento de escuta e acolhimento do outro, tivemos danças, músicas,
poesias, falas abertas, performance. Alguns só olharam, outros se entregaram. O
fechamento foi feito e muitos continuaram na fogueira se expressando com sua
dança, música ou apenas com o seu olhar e presença. Tivemos um momento de
autenticidade poderoso.
5.7

Soluções Comuns e realizar Projetos de Cooperação Domingo das

9h15 às 11h e das 11h30 às 13h
Depois de uma poderosa fogueira e noite de descanso, os participantes já
estavam preparados para iniciar o processo de soluções comuns. Utilizamos como
ferramenta de apoio o World Café e os grupos chegaram juntos em três soluções
para as inquietações anteriormente escolhidas. Em seguida, passamos um novo
desafio, de transformar suas soluções em um projeto ou uma experiência realizável
naquela tarde de domingo. Fomos surpreendidas por três projetos muito especiais.
A seguir as soluções encontradas pelos grupos e seus respectivos projetos.
Qual o preço da autenticidade?
●

“Nos liberarmos dos medos, julgamentos e bloqueios, permitindo

que a nossa essência se conecte, vivendo de verdade o nosso ser autêntico,
fazendo fluir tudo de puro que temos em estado de presença, com alegria,
liberdade e felicidade.”
Como PROJETO o grupo propôs que cada integrante do seu time escolhesse
um medo que gostaria de enfrentar em público e utilizasse aquele momento como
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palco para superação. Uma poesia de autoria própria foi recitada por uma das
integrantes e uma música foi cantada por outra participante.

Quem você é? É uma pergunta fácil para você?
● “Para que se torne fácil, precisamos nos libertar dos personagens que
vivemos em função dos outros. Transpor as barreiras do medo e do ego se
permitindo estar vulnerável para assim ter a possibilidade de entrar em
contato com a sua essência com a plenitude do seu ser.”
Como PROJETO, o grupo criou um esquete teatral mostrando as dificuldades
em ser autêntico e trazendo com humor a superação dos medos.
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O contato com o SER autêntico te leva ao ser superior?
● “A busca pela nossa essência nos faz reconhecer o Divino que habita em
nós.”
Como PROJETO o grupo convidou todos os demais participantes para uma
meditação em grupo, como uma forma de acesso a nossa essência e conexão com
o Divino.

Percebemos que todos os três grupos apresentaram trabalhos que tiveram
que superar alguma barreira para se expressarem. Lembramos dos aprendizados
que tivemos quando realizamos a nossa imersão particular das focalizadoras no Rio
e percebemos essa similaridade em relação a autenticidade de alguma forma estar
relacionada a superar o medo. Além disso, percebemos que os 3 trabalhos tinham
relação com o autoconhecimento, pois os grupos tiveram que se perceber e
perceber o que para eles era autenticidade e qual seria uma forma de expressá-la.
Uma outra percepção foi que os trabalhos eram performances artísticas, mesmo o
trabalho da meditação tinha essa característica. Percebemos aqui a arte como um
caminho e forma de expressar a autenticidade.
5.8

Celebrar o VenSer - Domingo das 14h30 às 15h

Celebrar foi o momento de reconhecer tudo o que foi aprendido durante a
imersão. Iniciamos a etapa com uma dança de encerramento e, em roda, os
participantes trocaram sobre os aprendizados e insights de todos os processos
vivenciados até aquele momento.
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Alguns relatos durante essa etapa chamaram a nossa atenção:
“Foram dias maravilhosos! Tudo estava interligado, alimentação, lugar… Vou
levar essa lição nova para a vida para ficar menos ansioso. ”
“Eu fico grato por ter vindo. ”
“Vou me empenhar em carregar no coração o que vivi aqui e levar para a
vida.”
“Me trouxe tranquilidade. Era o que eu buscava e me trouxe também muita
força e energia. ”
“Já participei de mil trabalhos de autoconhecimento e a condução deste
trabalho foi diferente de tudo. O contato se deu de forma mágica, senti o grupo com
muita autonomia. Isso contribuiu para que as diferenças se harmonizassem. Cada
um vai carregar essa experiência ao longo da vida. ”
“O encerramento traz reflexão e a pergunta que fica é: Como levar essa
experiência para casa da melhor maneira? Pois nesse lugar tudo parece óbvio.
Como que o amor faz crescer, poder dar o que recebi é muito bacana. Nutrir amor e
admiração por pessoas que não tenho afinidade e os espelhos que o incômodo nos
trazem são valiosos. ”
Para finalizar, todos foram convidados a escrever em um envelope
apreciações em relação uns aos outros. Foi uma maneira de cada um levar um
"presente" para casa e ter chance de praticar a apreciação.

6 - RESULTADOS
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. "Entendo que aprender é sempre uma aprendizagem compartilhada,
ocorrendo em uma situação dinâmica de co-educação e cooperação, na qual todos
são, simultaneamente, professores-e-alunos. Nessa educação, o foco de
aprendizagem não está somente sobre o objeto a ser conhecido, nem sobre o
resultado a ser alcançado, mas está projetado sobre a qualidade das interações
cooperativas presentes no processo de descoberta e transformação da realidade."
(BROTTO, 1999, p. 16)

A fim de metrificar e parametrizar os resultados do nosso trabalho com a
Pedagogia da Cooperação e investigar como esta influencia na autenticidade,
fizemos uma análise quantitativa através de um questionário que foi respondido
pelos participantes antes e depois da imersão.
Através do questionário, parametrizamos cinco indicadores que consideramos
diretamente relacionados com autenticidade. Foram eles: presença, criatividade,
expressar o que sente e é, prazer nas atividades e autenticidade.
O questionário realizado antes e depois da imersão foi apresentado da
seguinte forma:
Marque abaixo o quanto essas afirmativas te representam, sendo 1 o mínimo
o 5 o máximo:
1. Consigo estar presente em minhas ações e
encontros com as pessoas.
2. Estou conectado com meu lado criativo:
3. Consigo expressar o que sinto para os outros:
4. Me considero uma pessoa autêntica:
5. Vivo meu dia a dia com prazer.

Os gráficos a seguir apresentam os resultados obtidos:
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GRAFICO 01 - 1: O Azul mais escuro representa a medição observada antes
da imersão e o azul mais claro representa a medição observada após a imersão.

Gráfico

Vale mencionar que todos os participantes perceberam alguma diferença
positiva nos indicadores observados, sendo a imersão uma propulsora desse
avanço.
GRÁFICO 02 - Gráfico 2:

mostra os cinco indicadores e o aumento

percentual médio obtido em cada um deles.
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Podemos observar que todos os indicadores analisados tiveram um aumento
importante: Presença (24%), Criatividade (28%), expressar o que sente e é (48%),
Prazer nas atividades (22%) Autenticidade (18%).
O que mais chamou atenção foi a Pedagogia da Cooperação favorecendo a
expressão de si mesmo. Atribuímos à autonomia que a Pedagogia da Cooperação
propõe para esse resultado. Também, vale destacar que esse resultado reforça a
capacidade da abordagem para a realização de seu propósito pedagógico: Criar
ambientes cooperativos onde todos podem VenSer quem são para SerVir melhor ao
bem comum (BROTTO, 2016)
Além do questionário, coletamos alguns depoimentos relevantes que nos
encorajam a afirmar que SIM, a Pedagogia da Cooperação tem um papel
fundamental para criação de um espaço seguro onde a autenticidade possa
florescer.
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6.1

Depoimentos:

“O contato se deu de forma mágica, diferente de todos os mil trabalhos que
eu já fiz, aqui eu senti autonomia do grupo e isso contribuiu para que as diferenças
se harmonizassem. Cada um vai carregar essa experiência ao longo da vida. ”
“O encerramento traz reflexão e a pergunta que fica é: Como levar essa
experiência para casa da melhor maneira? Pois nesse lugar tudo parece óbvio.
Como nutrir amor e admiração por pessoas que não tenho afinidade e perceber que
os espelhos e os incômodos são valiosos como foi vivido aqui? ”
“Eu posso ser quem eu sou aqui. ”

7. CONCLUSÕES
Nossas principais conclusões, relacionando os objetivos desta pesquisa,
como os parâmetros de observação e os depoimentos coletados são:
Comprovamos que a Pedagogia da Cooperação facilita na expressão de si
mesmo e promove o autoconhecimento.
Todas as Práticas e etapas criaram esse solo fértil para brotar autenticidade,
para a escuta de si e do outro. Na celebração do encontro autêntico comprovamos
isso. No nosso próprio processo pudemos experienciar isso. Existe um antes e um
depois das 7 Práticas. O estado de presença, a atenção e a escuta de si são
desenvolvidas na construção de um movimento consciente, sem ignorar a conexão
entre os conteúdos consciente e inconsciente na produção de movimento e
comunicação diante de um estímulo externo.
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Na Pedagogia da Cooperação, como um caminho de co-aprendizagem, serve
como um grande apoio para facilitar pessoas e grupos, independente do trabalho
que se quer realizar.
Sentimos que a Pedagogia da Cooperação é uma cama segura e potente. O
trabalho não é sobre a focalização. Claro, tem o trabalho que a focalização deve
fazer a todo tempo. Mas a abordagem da Pedagogia da Cooperação realmente
funciona. A Pedagogia estrutura o encontro, conecta o grupo, dá autonomia para
grupo e é um apoio para a focalização, . Mesmo que a pessoa esteja focalizando
sozinha, ela terá o apoio da Pedagogia da Cooperação.
Pedagogia

da Cooperação é

um diferencial em trabalhos para o

autoconhecimento a partir do encontro e do resgate da conexão e do pertencimento.
A Pedagogia da Cooperação é uma forma de ser e estar no mundo e
gostaríamos de disseminar essa metodologia não apenas nas instituições, mas
como um meio de acesso entre as pessoas que de alguma forma buscam esta
reconexão. Acreditamos que estamos em um momento em que as pessoas vêm
sentindo mais e mais a necessidade de reconexão com o círculo e com a
cooperação. Tantas doenças, tantas guerras, as dores são muitas e o antídoto é um
só: nos reconectarmos uns com os outros. Os processos terapêuticos e espirituais
que visam a reconexão interna devem acompanhar este processo de retorno ao
círculo, sair do indivíduo e ir para o coletivo.
Na abordagem da Pedagogia da Cooperação, a focalização faz parte do grupo,
mergulha junto, aprende. Ela não é o mestre detentor das respostas e apontador de
caminhos. Ela apenas é quem ajuda a manter o foco no propósito do grupo e
oferece um caminhar livre e consciente por um conjunto de Práticas que podem
favorecer a jornada de descoberta e transformação pessoal e coletiva.
De acordo com nossa percepção, na grande maioria dos trabalhos de
autoconhecimento existe o mestre e a trajetória é solitária. Cada um deve se ver e
se resolver sozinho. A Pedagogia da Cooperação revela que somos mestres e
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aprendizes

uns

dos outros, o

tempo todo.

Ela

resgata o

trabalho

do

autoconhecimento a partir do encontro, da relação. Isso é revolucionário e
transformador. Empodera, conecta e liberta.
A Pedagogia da Cooperação como uma forma de viver e se relacionar para
além de uma ferramenta de grupo.
Percebemos que a Pedagogia da Cooperação é um caminho para resgatar a
potência e despertar o autoconhecimento de um corpo único e individual, mas que
se reconhece no outro fazendo com que corpos se sintam, se conheçam e
consigam, a partir do resgate da própria força e o apoio da força do grupo, se
posicionar melhor no mundo.
Portanto, concluímos que somos como grãos de milhos que pipocamos de
diferentes formas e sempre nos transformamos no caminho do autoconhecimento e
autenticidade que são buscas eternas ou mesmo imposições da mestra Vida.
Entendemos, sentimos, enxergamos e vivenciamos a Pedagogia da
Cooperação como bálsamo renovador de nossas águas, fio condutor para
reconexão com a essência e nosso propósito. Pudemos ver o que aconteceu
conosco após o curso, após nossa imersão e nosso trabalho com o grupo que
confiou com a gente um Encontro Autêntico.
Percebemos, após tantas descobertas, a Pedagogia da Cooperação como
filosofia de vida e não apenas como ferramenta que se aplica. Pedagogia da
Cooperação como uma prática diária no nosso relacionamento interno, nos
relacionamentos afetivos e de trabalho. Pedagogia da Cooperação como um início e
fim onde começamos e terminamos juntos, mas principalmente como um meio, um
caminho de atuação em qualquer área da vida.
Ela é um caminho de resgate de práticas ancestrais milenares circulares,
atreladas às mais altas tecnologias contemporâneas. Sonho, planejamento,
realização, sempre celebrando os aprendizados, sob perspectivas apreciativas.
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Plantando sementes conectadas com o propósito individual e servindo-as ao bem
como-um, cultivando com-tato e com-trato como solo fértil, regando as in-quietaações que nos movem, fortalecendo alianças e parcerias para florescimento de
novos paradigmas e novas formas de com-viver, para juntos enxergamos soluções
como-uns e realizamos nosso projeto de cooperação que é uma vida de celebração
onde podemos VenSer juntos nossa matéria prima que é pura cooperação.

8.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Encontro Autêntico nos transformou em muitos sentidos. Tivemos muitos
aprendizados profissionais e também muitos aprendizados pessoais

O trabalho interno da focalização é profundo e a todo tempo. Percebemos a
visão dual ainda existente dentro de nós, classificando as situações como positivas
ou negativas, bonitas ou feias e a expectativa de que tudo fosse lindo e quando de
repente não é lindo em nosso conceito, nos frustramos e queremos abafar. Medo de
perder o controle.

O que o grupo traz é do grupo, mas também é nosso. O grupo muitas vezes
traz grandes aprendizados para a focalização e conosco não foi diferente.
Percebemos o quanto é importante estar atento às leituras referentes ao grupo. O
quanto são leituras do grupo, o quanto são projeções nossas. Precisa de muito
cuidado para não agir na projeção e julgamento relacionados muito mais com sua
história do que com a do outro.

Redescobrimos que focalizar é:
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● Um lugar sutil. A focalização é aquela que foca no propósito do grupo. Aquele
que cuida do grupo quando preciso, percebendo as necessidades e fazendo
uma dança entre deixar o grupo se autorregular e cuidar do grupo.
●

Intervir quando sente que o grupo perdeu a conexão com o propósito ou
parou de caminhar pela trilha da cooperação. Cuidar do grupo não é resolver
as questões do grupo e nem fazer todo mundo estar bem o tempo inteiro. Não
suprir as necessidades do grupo, mas sim permitir que as necessidades
sejam vistas.

● É permitir o grupo ser o que é, na autenticidade de suas transições. Deixar
ser e estar.
●

É estar atenta e sensível a si e ao grupo. Trabalho profundo e contínuo.

A sincronicidade nos conduziu do início ao fim. Desde que formamos nosso
“quarteto autêntico” até agora. Até nossas escolhas para as conduções das etapas
foram ideais. A gente o todo tempo se ouvia, sentia, flexíveis e dançantes plumas do
vento. Muito amor e cuidado entre nós.

Teve um momento que vimos o grupo em uma dinâmica de Com-Tato. Todos
em dupla, dançavam e riam e se olhavam nos olhos. Os olhos brilhavam…
Percebemos

a

conexão

forte

entre

cada

dupla

que

se

formava

despretensiosamente. O quanto somos espelho. Passamos por dores e alegrias tão
parecidas. O que uma pessoa está passando agora, outra já passou. O que uma
pessoa vive a outra passa o oposto. Estamos todos conectados. Somos rede.
Somados a todos esses aprendizados, ressalto, por fim.

Perceber que não percebemos é uma conquista na focalização, porque desse
lugar aprendi Ser capaz de confiar na energia, escolhas e necessidades do grupo.
Parte do planejado foi abandonado pelas facilitadoras para adaptar às necessidades
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que iam surgindo de forma orgânica e natural. Mesmo que perguntássemos prévia e
individualmente aos integrantes do Grupo quais suas necessidades, ainda assim
não teríamos um feedback definitivo, considerando que é a alquimia do coletivo que
traz o mote do trabalho e nos ensina a fluir no momento presente, com autenticidade
e respeito a todos.

Trago um outro destaque a parceria das focalizadoras. Foi incrível e leve
trabalhar com uma equipe tão afinada. Cada uma na sua potência ia conduzindo e
se deixando conduzir. Trazendo suas percepções e abrindo mão destas quando
convencidas de que um fluxo maior se dava, no trânsito entre o individual e o
coletivo.

A riqueza da percepção de cada uma trouxe potência para as escolhas. As
diferenças foram ressaltadas e integradas, diversificando a atuação. A cofocalização é um presente quando se dá a partir de um fino ajuste entre os
integrantes.

A Pedagogia da Cooperação trouxe mais de mim. Mostrou-me sobre o
VenSer juntos. É uma quebra de paradigma. Uma nova proposta de Ser e Estar no
mundo, a partir de uma ampliação da consciência sobre interconexão e
interdependência, na qual todo ser do planeta está inserido.

Gostaria de finalizar reiterando trecho do poema O Convite, de Oriah
Mountain Dreamer, que fala sobre o meu processo de aprendizado na escola
Pedagogia da Cooperação:

“Não me interessa quem você é, como chegou até aqui. Quero saber se você
vai se postar no meio do fogo comigo e não vai se encolher. (...). Quero saber se
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você pode sentar-se com a dor, minha ou sua, sem se mexer para escondê-la, tentar
diminuí-la ou tratá-la. Quero saber se você pode conviver com a alegria, minha ou
sua, se você pode dançar loucamente e deixar que o êxtase tome conta de você dos
pés à cabeça, sem a cautela de ser cuidadoso, de ser realista ou de lembrar das
limitações de ser humano.”
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