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Prefácio
Gostaríamos de provocar a reflexão e fisgar a imaginação de cada um
dos envolvidos no trabalho de criação e consolidação de Grêmios Estudantis. Com essas provocações, desejamos transformar o imaginário que muitas vezes orienta os nossos trabalhos e com essas reflexões abrir as portas
para um horizonte de formação humana que se estruture em valores pessoais e coletivos e processos comuns. O que está sendo apresentado aqui
é resultante da experiência já acumulada pela própria Rede Municipal de
Ensino de Florianópolis e por seus documentos orientadores, ao que acrescentamos discussões filosóficas, questões existenciais, problemas sociais,
polêmicas pedagógicas e muita vontade de diálogo.
Esse documento pretende reunir nas proporções adequadas a história
e os fundamentos filosóficos que envolvem nossas práticas pedagógicas cotidianas, apresentando também a experiência das diversas Oficinas produzidas por uma diversidade de profissionais de diferentes áreas empenhados
na formação dos estudantes durante os Encontros de Grêmios Estudantis.
Mas não nos limitamos ao regional e tentamos ampliar o quadro de nossas
referências apresentando também experiências espalhadas pelo mundo que
podem ser replicadas pela escola. Esse texto pretende ser um documento que
apresenta os fundamentos, mostra práticas e indica aplicações.
Devemos redirecionar nossos olhares e ao fazermos isso consolidarmos em nós mesmos uma nova forma de imaginar as nossas relações com
os outros na escola sobretudo porque a aprendizagem envolve o aprimoramento dioturno de nossas relações de reciprocidade.
Se isso produzir alguma fagulha, algum brilho, alguma energia, então o imaginário vai se transformar. É isso que esperamos!
Que a leitura seja prazerosa e que isso não acumule poeira!
Diogo Norberto Mesti da Silva
Campeche, Florianópolis 5 de Março de 2020
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Carta de
apresentação
As Oficinas que são realizadas nos Encontros dos Grêmios Estudantis consolidam uma trajetória fantástica na formação humana dos nossos
estudantes.
A partir desta constatação me vem à memória a música Sementes do
amanhã, de Gonzaguinha:
“Ontem um menino que brincava me falou, que hoje é semente do
amanhã... Fé na vida Fé no homem, fé no que virá!”
Os Grêmios Estudantis oportunizam aos estudantes a apropriação de
conceitos de democracia e da representação democrática, bem como contribuem para a formação cidadã, criando o sentimento de pertencimento
e o compromisso de participação, processo no qual o espírito humano experimenta na prática, sua real natureza defendendo os objetivos coletivos,
valorizando o seu meio.
Os estudantes que participam das atividades de um Grêmio levam um
diferencial para a sua vida, pois a essência desta atividade está na arte de
refletir e de pensar, forjando um cidadão de expressão social, de voz atuante e pensamento autônomo.
Que forte esta minha afirmação: ...de voz atuante e pensamento autônomo, mas com a atuação consciente dos Grêmios, com o assessoramento dos profissionais da educação, com certeza contribuímos para a
emancipação do pensamento, do ser e do agir desta geração infantojuvenil
que são sementes do amanhã.
Sem dúvida, quando o estudante é estimulado a pensar e agir sobre
a sua realidade, o seu meio social, ele mobilizará suas capacidades intelectuais e sensitivas, o seu senso crítico, para alcançar os objetivos propostos.
Neste contexto é que vejo a importância de aliarmos os processos
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educativos à prática social. Ações no mundo real, material, no mundo social onde ele está inserido, possibilitará ao estudante transformar sua realidade, ao mesmo tempo que transforma a si mesmo, numa relação de diálogo, entre interlocutores que estão comprometidos com a busca de uma
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solução, para uma dada situação social, objetivo comum.
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Assim, a consciência que o estudante terá do mundo será construída

Introdução
O contínuo exercício da cidadania
Nataliê Andiara Be Cardoso1

a partir dessas relações e do lugar ocupado nelas, ou seja, os Grêmios Estudantis nas escolas municipais são bons lugares.
O histórico positivo, legado deste percurso que percorremos na Educação Pública Municipal de Florianópolis, consolida a existência dos Grêmios
como ferramenta de formação humana com valores éticos e de cidadania.
O trabalho dos organizadores Diogo Norberto Mesti da Silva e Nataliê
Andiara Be Cardoso representa uma contribuição extremamente relevante,
onde a obra Grêmios Estudantis: o imaginário de uma transformação deixa

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez
passos e o horizonte corre dez passos. Por mais
que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve
a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe
de caminhar.” – Fernando Birri apud Galeano, Las
palabras andantes? Buenos Aires: Siglo XXI, 1994.

sua contribuição, transformando positivamente o pensar e o agir dos estudantes, formando uma geração de expressão.

Os Grêmios Estudantis são entidades autônomas e representativas

Os Grêmios Estudantis qualificam a prática social dos nossos estu-

dos interesses dos estudantes. Esse tipo de organização potencializa a for-

dantes, oportunizando aprendizado, formando para a vida com a perspec-

mação e participação política, a constituição de laços de pertencimento e

tiva pedagógica do senso crítico, aliando o conhecimento a prática, em fa-

possibilita aos estudantes transformarem o contexto ao qual estão inse-

vor de causas sociais comuns a comunidade escolar.

ridos, buscando alternativas para os desafios encontrados na escola, na

Enfim, a obra Grêmios Estudantis: o imaginário de uma transforma-

comunidade ou em assuntos de seu interesse. É portanto um espaço pro-

ção é um campo fantástico de expressão. Desejo que você leitor desfrute

positivo, de luta por direitos e exercício da cidadania. Segundo a União Na-

desta leitura com a consciência de que a falta de senso crítico nos faz aceitar

cional de Estudantes (UNE https://une.org.br/letra/g/), o Grêmio Estu-

tudo, porém o excesso nos priva do diálogo.

dantil possibilita a discussão sobre os problemas gerais ou específicos das
instituições de ensino, desenvolvendo as lutas dos estudantes, assim como

Maurício Fernandes Pereira
Secretário Municipal de Educação de Florianópolis

1. Nataliê (natalie.cardoso@sme.pmf.sc.gov.br) é pedagoga com habilitação em supervisão
escolar pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É supervisora escolar da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A partir de 2017, exerce assessoramento técnico pedagógico na
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, atuando na articulação da formação continuada dos Especialistas em Assuntos Educacionais do Ensino Fundamental, na coordenação e
articulação de Encontros e formações com os Grêmios Estudantis e na participação do Comitê
Intersetorial de Mediação de Conflitos.
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promovendo sua interação por meio de atividades culturais e acadêmicas.
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e o que não cabe no ato de representar, a quem procurar nas

O ancoramento legal que dá amparo ao movimento estudantil, do

diferentes questões que envolvem a aprendizagem ou a estrutura

qual o Grêmio faz parte são as Lei nº 7.398/85 (Lei do Grêmio Livre) e a

e organização da escola e da sociedade, promovendo a democracia

Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como a Lei

e desenvolvendo a consciência crítica através da formação e

nº 9.394;96 (LDB). Essas leis, em especial a Lei do Grêmio Livre, repre-

atuação política.

sentaram à época um ganho democrático para os estudantes, visto que
os reconhece como importantes sujeitos nas relações educativas, sociais

Sendo assim, o foco está na autoria, na tomada de decisão, na cole-

e políticas. E hoje essas mesmas leis continuam amparando esse tipo de

tividade, na auto-organização dos estudantes, que passam a observar e a

organização, que firmam o movimento estudantil, assim como suas múl-

avaliar suas ações, individuais e coletivas e reorganizá-las a partir disso. O

tiplas formas de organização, atuação, ecoando a atuação cidadã e política

diálogo é fundamental nesse processo.

em nossa esfera social, senão com dificuldades, mas com legalidade.

Constituiu-se como demanda tratar na formação continuada dos Es-

No âmbito do município de Florianópolis, ao que se refere às escolas

pecialistas a temática dos Grêmios Estudantis, de modo a problematizar

públicas, temos um mapeamento realizado a partir da organização e partici-

os tempos e espaços que os estudantes tem efetivamente na escola para se

pação dos Encontros de Grêmios Estudantis, sinalizando que em 2018 tínha-

colocar e como qualificar essa participação, com vistas à mediação desses

mos cinco Grêmios Estudantis ativos, e quatro em processo de constituição.

processos na consolidação de uma gestão democrática. Deste modo, a for-

Nas unidades educativas, cabe aos Especialistas em Assuntos Educacio-

mação continuada em serviço se constitui como um caminho necessário à

nais2, em especial ao Administrador Escolar, a articulação deste trabalho com

configuração de processos educativos comprometidos com a qualificação

os estudantes. Entretanto a escola tem autonomia para que essa organização

do ensino e da aprendizagem, de uma formação crítica e cidadã.

se dê em outros formatos, com outros profissionais, considerando o perfil, as

Diante disso, destacamos aqui o Grêmio Estudantil como um dos

demandas e a realidade de cada espaço educativo, sendo fundamental porém,

objetos de estudo na formação continuada dos Especialistas em Assuntos

que tenha um adulto responsável na articulação desse projeto.

Educacionais, responsáveis pela articulação do Projeto Político-Pedagógi-

O papel deste articulador é de mediador do processo. Segundo
Walendy (2016),

co na escola. A efetivação dos Grêmios Estudantis é vista pela organização
que qualifica e institucionaliza a atuação política dos estudantes na participação da tomada decisões da unidade educativa em quem estão inseridos.

O papel do professor articulador é de mediação. Não é ele quem

Para tanto, abordamos com os Especialistas em Assuntos Educacionais te-

define as ações, pois, no caso, estas serão propostas pelos próprios

mas que subsidiassem a construção, a ampliação ou o fortalecimento da

estudantes. O professor mediador estará ao lado do grupo para

compreensão de gestão democrática, onde todos os atores envolvidos te-

mostrar os caminhos possíveis, as propostas viáveis, o que cabe

nham garantidos seus espaços de fala e de escuta, evidenciando assim o
papel social da escola pública.

2. O grupo de Especialistas em Assuntos Educacionais é composto por Administradores Escolares, Orientadores Educacionais e Supervisores Escolares e formam o que se denomina Equipe
Pedagógica. Vale destacar a importância desses profissionais na mediação do currículo, das relações e do ensino e aprendizagem com a comunidade educativa e com a Gestão Escolar.

Aliado a isso, a Secretaria Municipal de Educação tem promovido
desde 2018 Encontros gerais com os Grêmios Estudantis de todas as unidades educativas. O primeiro encontro de caráter político foi fomentado em
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novembro de 2018 e teve a participação de treze unidades educativas e de
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cento e trinta estudantes.
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É função da escola, enquanto instituição social, contribuir para a
formação de sujeitos que compreendam o contexto político, social, cul-

Em 2019 desenvolvemos um encontro em maio e outro em agosto

tural e econômico. A articulação estudantil possibilita, dentro do espaço

com Oficinas Integradas e um grande encontro que aconteceu em novem-

educativo, a formação dos sujeitos para o desempenho de papeis sociais,

bro, como um seminário de fechamento do ano que contou com vinte e três

reconhecendo-se em seu contexto local com possibilidade de compreen-

unidades educativas e mais de quatrocentas pessoas envolvidas, sendo a

são e atuação global, ampliando assim, suas concepções de mundo. Nesse

grande maioria estudantes.

cenário se justifica e encontra eco a efetivação do trabalho com os Grê-

As unidades educativas que não tinham Grêmio Estudantil constituído puderam eleger representantes estudantis para participar dos Encontros a fim de estimular esta organização em seu espaço educativo.

mios Estudantis.
Também se evidencia como função social da escola a apropriação dos
conhecimentos historicamente construídos, desta forma, devemos priori-

Concebemos estes Encontros como um processo formativo para os

zar tanto quanto possível, a exploração de outros espaços sociais e cultu-

Grêmios Estudantis, constituímos Relatos de Experiências feitos pelos es-

rais, o contato com as artes em suas mais diversas expressões, assim como

tudantes e oferecemos Oficinas Integradas, que se configuram como im-

temáticas relacionadas a faixa etária em questão, a fim de que estas vivên-

portantes espaços de diálogo, formação e troca, possibilitando a ampliação

cias e relações ampliem o repertório cultural e vivencial dos estudantes. O

de repertório cultural e vivencial que qualificam as relações no âmbito es-

Grêmio Estudantil se caracteriza como ferramenta prática e direta para vi-

colar, impactando a ação dos estudantes, dos profissionais e da comunida-

venciar a organização estudantil.

de educativa, numa relação mais horizontalizada. O intuito destes Encon-

A partir deste trabalho, evidenciou-se a ampliação da participação dos

tros é fomentar a criação e efetivação dos Grêmios Estudantis, fortalecer o

estudantes, tanto nos Encontros gerais, quanto na constituição de Grêmios

processo de autoria e pertencimetno, oferecer uma formação continuada

Estudantis em outras escolas, expressando o crescimento na efetivação des-

aos estudantes de caráter político, cultural e dar subsídios para que a atu-

se trabalho enquanto Rede e que os objetivos dialogavam com os resultados

ação destes coletivos seja pautada no diálogo, no respeito às diferenças, na

esperados. Das trinta e cinco unidades educativas, temos hoje vinte e dois

coletividade, na autogestão, auto-organização e na importância de exer-

Grêmios Estudantis instituídos e sete em processo de constituição.

cer com responsabilidade essa representação. Outro fundamento basilar

Em cada encontro formativo realizamos avaliações escritas, assim

na eleição das Oficinas é a expressão corporal e emocional dos estudantes,

como abertura de espaço para perguntas, manifestações e reflexões acerca

considerando os níveis de desenvolvimento desta faixa etária e suas de-

dos temas abordados ou do formato utilizado nos Encontros, incentivando

mandas concretas. Despertar e estimular sonhos, elevar a autoestima tam-

a fala dos estudantes em uma espécie de plenária final.

bém são pautas de nossa organização e sustentadores deste trabalho.

Acreditamos que o processo avaliativo é extremamente necessário

Deste modo, o Grêmio Estudantil enquanto instância colegiada é

e que nos oferece pistas de como articular a continuidade das formações,

uma possibilidade da qualificação e mediação das relações escolares, uma

considerando as características do grupo de estudantes, suas demandas e

vez que os estudantes tem espaço para construir seus sensos de pertença,

expectativas, assim como formas de ampliação da participação dos estu-

na mesma medida em que se configura um processo contínuo de avaliação

dantes também na organização dos Encontros.

institucional, comprometida com a transformação social.

Temos ciência que a formação efetivada ao longo deste período, no

17
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que se refere à eleição de temas e à organização do tempo e do espaço, está

se efetivem, traz em sua concepção prática e teórico-metodológica, a va-

longe de alcançar as demandas de todos os estudantes de nossas trinta e

lorização do papel da educação enquanto prática social, voltada para a ci-

cinco unidades educativas, pois cada uma têm peculiaridades e necessida-

dadania, tendo o diálogo como princípio do ato político. E, principalmente,

des das mais diversas. Entretanto, diante do recorte que propomos fazer,

dar voz aos estudantes e valorizar a formação de coletivos que se auto-or-

com vistas aos temas eleitos enquanto grupo, tratamos de dar continui-

ganizam e buscam no consenso, no bem comum, caminhos para resolução

dade e aprofundamento aos estudos e vivências, buscando uma unidade e,

ou melhoria das implicações cotidianas. Sim, falamos de sonhos e encon-

acima de tudo a compreensão do papel do Grêmio Estudantil e suas impli-

tramos eco em Paulo Freire, quando também ousa falar tem um sonho e ele

cações no cotidiano escolar e social.

nos é comum. “O sonho de mudar a cara da escola. O sonho de democrati-

Vale destacar que em muitos momentos nos foi possível organizar

zá-la, de superar o seu elitismo autoritário, o que só pode ser feito demo-

reuniões de planejamento com os formadores envolvidos. Isso possibilitou

craticamente” (1991, p. 74). Esse sonho “tem que ver com uma sociedade

a articulação de temas e de leituras que direcionassem nossas discussões,

menos injusta, menos malvada, mais democrática, menos discriminatória,

não perdendo de vista o projeto maior de formação, buscando o distancia-

menos racista, menos sexista (1991, p.118).

mento de falas isoladas e de palestras/oficinas com o fim em si mesmas,

O estudante é sujeito central do processo educativo, sendo assim, lhe

tendo como fio condutor o protagonismo juvenil, a autoria e a participação

garantir participação sistemática e concreta no âmbito escolar, além de um

dos estudantes. Constituindo assim propostas mais ativas, vislumbrando e

ato ético e democrático, se sustenta na concepção do ato educativo dialógi-

desafiando a constituição de transformações e implementações possíveis

co e emancipador, com o qual a escola pública está implicada.

em sua vida privada e coletiva, na escola ou fora dela, desvinculando a ideia
dos estudantes como meros ouvintes ou expectadores.
Isso sustenta a criação de uma rede protetiva, atuante e cidadã na
medida em que discute valores, provoca a experimentação da empatia, da

Na medida em que assumimos este compromisso, estamos comprometidos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, destacando o protagonismo e a organização estudantil como modo pelo qual
essas mudanças podem se constituir.

alteridade e da reciprocidade, estimula a criação de projetos de vida, traz a

Por fim, é preciso dizer que a construção deste trabalho com os Grê-

autoria, nutre sonhos, cria senso de pertencimento, refinando o olhar so-

mios Estudantis só se efetiva na parceria e articulação com as unidades

bre a coletividade, a tomada de decisão e a auto-organização. Quando um

educativas e com profissionais comprometidos com essa pauta e sensí-

adolescente ou jovem sente-se pertencente à sua comunidade e encontra

veis para dar voz aos estudantes, abrindo canais de diálogo para que eles se

possibilidade de ensaiar projetos que articulem demandas pessoais e co-

apropriem do espaço educativo e atuem nele com responsabilidade, com-

letivas, o senso de pertencimento e responsabilidade que passa a ser culti-

preendendo que fazem parte dessa construção, numa relação dialógica de

vado é extremamente saudável tanto às relações estabelecidas como à sua

cuidado, pertencimento e reciprocidade. E que cada vez mais, para criar-

própria constituição humana e cidadã.

mos pontes e canais de participação a forma mais efetiva de caminhar na

Os Encontros de Grêmios Estudantis têm por objetivo socializar prá-

construção de uma educação e de uma sociedade mais justa é o diálogo.

ticas que vem sendo realizadas para além das paredes das unidades educativas, constituindo uma identidade estudantil enquanto Rede. Planejar e
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melhor imagem para retratar esse documento é a de um rizoma,

A

ses valores vitais.3 Tudo isso porque afinal o modo como devemos viver não é

como aqueles que se formam na copa com os galhos de uma árvo-

uma pergunta de um indivíduo isolado do meio em que ele vive4, mas sim de

re. Esse rizoma explode em inúmeras direções as possibilidades de

um sujeito em interação ética fundamental em contextos políticos.

crescimento das folhas tendo como suporte o tronco. O lado inverso do ri-

Essa proposta curricular da Rede apresenta um dever-ser que ma-

zoma consiste nos fundamentos que pretendemos apresentar aos profes-

nifesta as intenções de todo o projeto pedagógico herdado da Rede Muni-

sores, aos estudantes, aos gestores, equipe pedagógica, professores e di-

cipal de Ensino de Florianópolis, bem como estabelece que tudo isso será

retores. É como se estivéssemos cavando em busca das raízes dessa árvore

realizado “sempre o fazendo na intersubjetividade”. Mas como isso é apli-

que já está de pé crescendo e frutificando, com cuidado para não danificá-

cado na escola? Como isso se manifesta no cotidiano dos professores ou

-la. Vamos falar no início das raízes, que nos conectam ao solo da filosofia,

dos estudantes? Como eles encaram esses valores e objetivos no meio da

da história e da educação. Os galhos do rizoma estão crescendo com a pro-

vida escolar recheada de provas, de avaliações e de escrita? Quanto tempo

posta de formação humana que já está sendo implementada na Secretaria

estamos destinando ao exercício da formação humana balizada nessa tal

Municipal de Educação com a criação dos Encontros de Grêmios Estudantis

intersubjetividade? O que é essa tal intersubjetividade? Será que apenas

na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis desde 2018. Aqui, Formação

incluir mais conteúdos é suficiente?

Humana tem que ser vista em sua forma maiúscula, porque ela será apre-

Parte do que aprendemos na escola e fora dela não é necessariamente

sentada em toda sua diversidade e cor, envolvendo a compreensão neces-

um conteúdo que poderia ser guardado em uma caixa mental e catalogado

sária dos fundamentos teóricos que estabelecem o marco para a construção

analiticamente. Trata-se de um conteúdo notoriamente vago e que carrega

de relações éticas na escola. É um documento para nos lembrarmos de que

consigo certa indeterminação, mas não aquela indeterminação que nunca

isso que estamos propondo não é novo, nem inovador. Mesmo não sen-

pode ser definida e que nos impediria de sabermos quais são as respostas

do inovador, essa tarefa de nos conectarmos com nossas raízes é urgente

corretas e éticas para os nossos problemas. Trata-se de uma indetermina-

e necessária, como em todos os momentos que nos esquecemos do diálo-

ção temporal, porque em discussões éticas muitas vezes não conseguimos

go, da intersubjetividade e da reciprocidade envolvidas na educação em um

saber previamente o que é correto até chegarmos a situação específica de

ambiente democrático.

algum acontecimento para então sabermos qual é a resposta apropriada.
Essa indeterminação temporal acontece porque a ética é algo que transita

Modo de vida e modo de ensino

entre os conteúdos que temos e sua aplicação.
Já sabemos muito bem que nossas ações na vida cotidiana não podem

O projeto pedagógico apresentado na Proposta Curricular da Rede Mu-

ser reduzidas a conteúdos e que para decidir sobre o que é correto em de-

nicipal de Ensino de Florianópolis inclui valores que orientam historicamente

terminadas circunstâncias temos que problematizar certos conteúdos por-

as práticas da Rede. Esses valores respondem a uma velha pergunta sobre

que viver está ligado a arte de refletir. Assim, a formação humana que está

como devemos viver: falam de cidadania, defendem a intersubjetividade, in-

sendo apresentada aqui é um conteúdo construído pelo diálogo e aprimo-

cluem a emoção, englobam o respeito, estruturam a alteridade, valorizam a
diferença e criticam uma visão dos conteúdos escolares desconectados des-

3. Cf. FLORIANÓPOLIS, 2016a.
4. Sobre isso, ver o mito do “eu individual autônomo” em Flickinger, 2011a.
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rado pelo exercício dialético que consegue criar analogias entre os conteú-

tão mais um conteúdo a ser inserido na grade curricular? Como pensar na

dos que temos e suas respectivas aplicações em diversos contextos sociais

questão da aplicação?

e políticos de nossas vidas.

“Os alunos sugerem ter importância uma grade curricular mais flexível, com apelo a linguagens da arte e outras, em que lições de vida sejam
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enfatizadas.”5 Vamos começar com as perguntas. Que lições de vida seriam
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“Na prática, a orientação pelo ideal da autonomia e

essas? Algum modo de vida está associado às formas usuais de transmis-

perfeição domina a realidade cotidiana nas institui-

são e aprendizagem de conteúdos? Quais as relações entre o modo como

ções educativas. A exclusividade com a qual esse ideal

vivemos e modo como ensinamos? Em que medida a organização escolar

se impõe parece-me contribuir, em larga escala, para

sustentada por leis e obrigações reflete de alguma maneira o modo como a

o surgimento de uma série de problemas que marcam

escola se organiza? Será que a ratio studiorum ou a ordem ou o método dos

o dia a dia da experiência educacional, entre outros: a

estudos manifestam ou reproduzem algum modo de vida? O modo como

introdução do espírito de concorrência entre alunos

abordamos determinados conteúdos pode influenciar o tipo de pessoas que

e entre professores; o uso de meios de violência como

estamos formando?

reação desamparada a uma fraqueza pessoal; a reivin-

Teremos que refletir mais uma vez, como já fizeram inúmeras vezes

dicação do direito da última palavra como expressão do

ao longo da história, sobre nosso modo de ensino, porque o que está em

domínio situacional; ou a perda de espaços para o diálo-

jogo nesse exercício reflexivo é mensurar nossas práticas escolares e tam-

go vivo, cuja substituição pelos meios tecnológicos faz

bém responder às demandas colocadas acima que se concentram no modo

cada vez mais prevalecer a força visual em detrimento

de nos relacionarmos com o outro, naquele fazer permanente na intersubje-

do diálogo” (FLICKINGER, 2011a, p. 159).

tividade. Pretendemos evidenciar que a escola está dando muitas respostas
sobre como viver na medida em que adota certas respostas sobre como ensinar, mas isso acontece muitas vezes apenas de modo automático. E tão

As Oficinas dos Encontros de Grêmios Estudantis pretendem justa-

importante quanto a inclusão no currículo da alteridade é a construção de

mente construir a ponte entre algo que sabemos e como podemos aplicar

relações intersubjetivas sólidas que consigam dar o salto para além do cur-

aquilo que sabemos no cotidiano da escola e também fora dela. A Formação

rículo e através do currículo, sendo o currículo uma escada ou um alvo na

Humana presente nesses Encontros deve ser chamada assim porque não

medida em que reflete e problematiza e se volta para a própria vida. Nos-

fornece somente uma resposta para as nossas questões em termos de con-

sos currículos estão cada vez mais analíticos, será que ao desenvolvermos

teúdos (em termos do quê sabemos), mas em termos de como vivemos e

um ensino mais conectado à imaginação não estaríamos caminhando para

como devemos viver.

uma direção mais conectada à vida de nossos estudantes?

Como vivemos e como devemos viver? Essa é a pergunta ética funda-

Não se trata de adotar qualquer perspectiva utilitarista em relação

mental que permeia nossas decisões cotidianas. Mas como ela se apresenta
ou se manifesta na escola? Em quais momentos conseguimos falar sobre
como devemos viver no meio dos conteúdos curriculares? Seria essa ques-

5. ABRAMOVAY, 2002, p. 315.
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aos conteúdos, mas de incluir no horizonte formativo a aplicação de certos

sino das ciências? Lembrando que as teorias científicas também já foram

conteúdos a partir de uma perspectiva interpretativa e ética que possa ima-

respostas a certas perguntas.

ginar casos concretos. Até mesmo na simples coleta de dados feita por um
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cientista existe uma dimensão interpretativa, pois o dado coletado é sempre
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a resposta a uma determinada pergunta feita previamente e perguntar em

“Os modos de vida dos sujeitos em interação, dentro do

grande medida é interpretar.6 A escola está repleta de conteúdos científicos,

cenário escolar, fornecem as trocas materiais e simbó-

mas precisa de mais interpretação em relação a esses conteúdos científicos.

licas, criando as condições necessárias para que os pro-

Nessa direção até mesmo o ensino de uma ciência como a matemática pode

cessos sociais encontrem expressão possível. O ambiente

trabalhar com problematizações e intersubjetividade, pois o desenvolvi-

propiciado pela escola, favorecendo não só os processos

mento dessa ciência ocorreu por questionamentos, dúvidas e interrogações

informativos, mas também os de comunicação, produz

no interior da comunidade científica, contra aqueles que defendem verdades

um amplo universo simbólico, estimulando configurações

e certezas absolutas no momento em questão. O horizonte é compreender

de sentidos e significados, possibilitando, desse modo, a

que todas as ciências possuem uma história de discussão sobre a complexi-

constituição da subjetividade e a construção das identi-

dade de suas certezas, evidências e probabilidades.

dades” (Abramovay, 2002, p. 139).

O objetivo aqui é retomar os aspectos fundantes de uma educação
voltada para a intersubjetividade e adotar uma postura clara sobre a ética,
redimensionando sua proximidade com o próprio saber artístico e também
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científico. Isso está sendo defendido porque é exatamente esta postura que
orientou as Oficinas dos últimos Encontros de Grêmios Estudantis.

“Quando eu cheguei aqui e vi todo o projeto e comecei a ler o que es-

O foco dado ao desenvolvimento da comunicação não poderá aban-

tava no panfleto, eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca cheguei

donar a dimensão oral marcada pelo diálogo, pelo questionamento, pela

a um lugar assim e vi tantas ideias diferentes, de tantas pessoas. E quando

retórica, pelos exercícios de argumentação crítica e pela oratória, pois co-

eu cheguei na sala, eu fiquei muito impressionada, porque lá é como se to-

municação aqui não está mais adstrita somente à escrita e pode ser a co-

dos fossem iguais. E esse é o problema do preconceito, e essas coisas, que

municação com o corpo, com o teatro, com a música, com a tecnologia,

tenho visto muito na minha escola. Então, quando eu cheguei aqui e vi que

com a geometria ou com o silêncio de quem escuta ou observa. Em termos

as pessoas viviam de forma igual, eu vi meio que uma solução pra eu levar

mais precisos, como podemos lidar com o aprimoramento das dimensões

pra minha escola” (Milleny Beck Domingues Jacobi, EBM Herondina Me-

comunicativas e interpretativas do ser humano até mesmo no caso do en-

deiros Zeferino, 3° Encontro de Grêmios Estudantis, novembro/2018.)

6. Para mais detalhes sobre isso, devemos recorrer a Gadamer, que mostra no texto “A universalidade do problema hermenêutico”, que uma das tarefas mais importantes na vida de
um cientista é a fantasia: “A tarefa decisiva do pesquisador é a fantasia. É claro que fantasia
não significa aqui uma faculdade vaga de imaginar coisas; a fantasia sustenta-se como função
hermenêutica e está a serviço do sentido do questionável, da capacidade de ventilar questões
reais, produtivas” (2002, p. 265, § 227).

A discussão sobre como a nossa vida se relaciona com os conteúdos escolares origina-se nos problemas fundantes do campo educacional,

como é o caso da convergência existente entre Formação Humana e Ética. A partir disso tentaremos entender e problematizar que o modo como
pensamos os conteúdos escolares e o modo como ensinamos são também
respostas para os problemas filosófico-educacionais da liberdade, da au-
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tonomia e da igualdade. O pano de fundo da discussão aqui é sobre modos
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de vida e suas conexões com modos de ensino.
A pergunta sobre o que seria uma vida boa (para os professores, para
os estudantes, para as famílias e para a escola) deve ter implicações também sobre o que é uma educação boa. Não se deve excluir do horizonte o
que é uma vida boa “para mim”, porque a função da educação é justamente
colocar esses sujeitos em um espelho social, de modo que através do reflexo em jogo seja possível compreender o eu, o tu, o nós. A vida boa coletiva,
por outro lado, não pode ser vista também como absoluta e extemporânea
aos indivíduos que a constituem, de modo que bem comum só é comum se
for a expressão ou a realização dos sujeitos em desenvolvimento.
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Jornais abertos
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A

duos quando parte de seus problemas tem relação com a sociedade e tam-

com a notícia do que aconteceu em Suzano. Por óbvio que a violência esta-

exclusivamente ligadas aos indivíduos e não às relações recíprocas que os

va presente no cotidiano das escolas, mas não desse modo específico, por

indivíduos estabelecem na escola.

brindo o jornal, assistindo a TV, vendo as redes sociais. A sensação

bém com a política e que se manifesta na escola por uma tendência seme-

é de uma tragédia sem fim. Aquilo que era distante, os atentados

lhante. A escola às vezes automatiza as soluções e os remédios em relação

e tiroteios nas escolas americanas, parecem ter chegado no Brasil

às incivilidades dos estudantes, tratando-as muitas vezes como se fossem

óbvio que o país e suas desigualdades sociais são marcados historicamente
por diversas formas de violência, marcas estas que se manifestam no nosso
cotidiano das mais diversas formas. Em dados brutos, estamos em guer-

Violências

ra7, em perspectiva social, essa guerra é dirigida a uma camada recortada

O quadro geral das violências nas escolas brasileiras foi bem estuda-

da população jovem8 cujas consequências afetam a saúde pública e a saúde

do pela pesquisa de Abramovay (2002). Como ponto de partida, ela apre-

mental de todos, como certa epidemia social, física e mental, que atinge

senta a diversidade de teorias que estão conectadas a certos contextos po-

estudantes, professores e especialistas.

lítico-geográficos em que as pesquisas foram feitas. Segundo o retrato de

A violência é o maior sintoma de que algo está errado na escola e mui-

algumas correntes que abordam a violência, podemos afirmar que temos

tas vezes escolhemos remédios paliativos. É como tomar remédios para um

três tipos: a propriamente física ou material e que está ligada a agressões

problema de saúde sem mudar o regime de vida e o modo de viver. Estamos

e crimes; aquela considerada como incivilidade que envolve violência ou

dispostos a usar a norma ou as obrigações na escola para atingir o mesmo

agressões verbais e a violência considerada como simbólica10 ou institu-

efeito de um remédio que momentaneamente atenua estados febris. Mas a

cionalizada, que se relaciona ao ambiente ou clima escolar. Esta última é

questão é que estamos continuamente febris, mesmo com tais remédios,

resultado do modo como a própria escola enfrenta as outras duas formas

de modo que é crucial repensarmos o modo como usamos os remédios e

de violência acima, ora se recusando a continuar o ciclo de violências mate-

sobretudo os próprios remédios. Se nosso modo de vida e nosso modo de

riais, ora dando continuidade ao ciclo de violências em um nível mais sútil.

ensino não forem transformados, esse estado febril nunca passará.

As causas da violência na escola são as mais diversas, mas em geral

Parece que estamos falando somente de educação, mas na verdade

são consequências de faíscas que ocorrem entre nossos laços sociais, in-

estamos falando também de saúde e de nossas vidas.9 Estamos falando de

dividuais e institucionais, envolvendo questões sociais, raciais, de gênero,

um imaginário coletivo que automatiza a medicamentalização dos indiví-

familiares e de mídias sociais. Não se pode ver a causa da violência na escola
sem essa devida complexidade, sendo preciso não reduzi-la, por um lado, a

7. Dados da quantidade de mortos por 100 mil habitantes no país é de 30 homicídios / 100 mil
habitantes, o que nos leva a 2018 a um total de 62.517 mortos, segundo dados do IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da violência. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo:
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019.
8. Dados da porcentagem de pretos e pardos que são mortos, é de 71.5% do total de mortos.
No caso de jovens, a taxa é de 69,9 homicídios / 100 mil habitantes, com um total de 35.783
mortos em 2017, segundo dados do IPEA.
9. Sobre como a violência social é um problema de saúde, ver Brasil, 2005.

um problema do indivíduo isolado do grupo ou, por outro lado, atribuir os
motivos às condições de determinada classe social. Por isso, tampouco parece sensato tentar encarar o problema da violência contra patrimônio pú10. Um dos lugares em que essa relação de poder e de violência simbólica se manifesta na escola é na linguagem formal universitária (e também escolar), que é estranha a todas as classes
(sobre isso, ver BOURDIEU; PASSERON, 2011, p. 145 ss.).
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blico e contra indivíduos simplesmente isolando os agentes de tal violência

amadurecimento emocional, sem apagar o fogo com água ou alimentá-lo

do convívio social ou naturalizando que a violência se dá por desigualdades

com gasolina. O fogo que queima descontrolado no início é o mesmo que

sociais. Se assumirmos que o que caracteriza a violência é “todo ato que

pode cozer quando amadurecido.12 Se há um momento na vida em que te-

implica a ruptura de um nexo social pelo uso da força, negando-se, assim, a

mos uma vigorosa chama conosco, esse momento é a juventude.

possibilidade da relação social que se instala pela comunicação, pelo uso da

Quantas vezes não imaginamos que a melhor forma de resolver o

palavra, pelo diálogo e pelo conflito”11, não podemos tentar enfrentar essa

conflito é punindo o agressor com alguma forma de isolamento? Contudo,

violência pela ruptura do diálogo e pelo isolamento. É quando os laços entre

se no isolamento o estudante não tem a possibilidade de tentar reconec-

as pessoas começam a emitir faíscas que se deve reconstruir as conexões

tar-se com a mínima reciprocidade social que foi rompida, como pode-

entre elas e não cortá-las, ainda que nessa reconstrução grandes cargas de

mos esperar que algo mude? Talvez a ideia de que isolar alguém possa ser

energia transitem pelos canais de comunicação.

benéfico seja resquício da crença em um poder pleno da reflexão racional
sobre si mesmo, como se pela meditação individual pudéssemos resolver
nossos conflitos com os outros e consigo. É claro que a meditação sobre si

“O fogo é assim um fenômeno privilegiado capaz de expli-

e a relevância do conhecimento de si são partes desse processo de compre-

car tudo. Se tudo o que muda lentamente se explica pela

ensão dos erros e busca por responsabilizar-se por seus atos, sendo parte

vida, tudo o que muda velozmente se explica pelo fogo. O

fundamental, mas não exclusiva, para aprendermos também a cuidarmos

fogo é ultra vivo. O fogo é íntimo e universal. Vive em nosso

e respeitarmos os outros.

coração. Vive no céu. Sabe das profundezas da substância
e se oferece como um amor. Torna a descer à matéria e se

O que esperamos que seja aprendido com o isolamento se o que deve
ser melhorado é a relação com os outros?

oculta, latente, contido como o ódio e a vingança. Dentre

A representação acerca das emoções da juventude parece ser du-

todos os fenômenos é realmente o único capaz de receber

pla. Por um lado, parecemos centrados na ideia de juventude permanente,

tão nitidamente as duas valorizações contrárias: o bem e

como se ela fosse um estado de espírito vibrante e um modo de vida a ser

o mal. Ele brilha no paraíso, abrasa no inferno. É doçura e

imitado e seguido porque permitiria a todos terem virilidade, ânimo, di-

tortura. Cozinha e apocalipse” (Bachelard, 1994, p. 11-12).

vertimento e prazer. Por outro lado, ser jovem é estar alienado e ser incapaz de tomar e participar de processos de decisões políticas, marcado pela
imaturidade, impulsividade e rebeldia exacerbada. Segundo os estudiosos

Se a faísca das nossas emoções pegou fogo, podemos isolar e espe-

Novaes e Cara, “os mesmos estereótipos que constituem um imaginário

rar que o fogo se transforme em brasa, que queima de modo muito mais

social de valorização da juventude são aqueles que a impedem de uma par-

controlado do que a chama, como uma energia condensada e dirigida. Não
é desejável apagarmos o fogo. O aprendizado sobre o que gera o fogo nas
nossas emoções e como ele evolui para se tornar brasa implica em um certo
11. Sposito, 1998, p. 60 apud ABRAMOVAY, 2002, p. 22.

12. Não se trata aqui de termos a ilusão de acabar com a agressividade, mesmo porque em alguns casos a sublimação de determinada agressividade é importante para a prática de esportes, na arte e em outras formas de manifestações, por exemplo. Charlot defende que na escola
é importante regular a agressividade por meio da palavra e é provável que na ausência dela a
chance de violência perpetuar-se é maior. CHARLOT, 2002.
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ticipação social plena”.13
E se em vez de acreditar na plena potência da razão, assumíssemos
que o pensamento é também construído pelos laços sociais em que nos
formamos, em um misto de reflexividade e sociabilidade, de racionalida-
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de e de imaginação. Assim, mais do que refletir sozinho é preciso imagi-
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de bullying e fazem jogos de interpretação de personagens para expandir sua capacidade de percepção
das perspectivas dos outros. Isso
caminha junto da popularidade sem
precedentes da empatia que se reflete em dados que mostram que
entre 2004 e 2013 o uso da palavra

“empatia” como termo de busca
na internet duplicou, ao passo que
durante a mesma década as buscas
por “compaixão” caíram em cerca
de 30%. Tornamo-nos mais interessados em compreender outras
pessoas, em vez de meramente nos
apiedarmos delas.14

Brasil, março de 2019: “Protagonismo dos alunos, uma chave
para reduzir a violência escolar”.
Algumas escolas tentam resolver
os conflitos com imposição de autoridade, geralmente baseadas em
um sistema de punição e de restrição do convívio. Como destaca a
especialista do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação Moral, Luciene Tognetta, as escolas vivem o
dilema de criar espaços de con-

vívio que não são estruturados a
partir de conteúdos específicos, de
modo a promover o protagonismo
juvenil e permitir que os próprios
estudantes identifiquem e evitem
os conflitos preventivamente, sem
reagir com submissão ou agressividade. A solução segundo a estudiosa seria criar espaços para os
estudantes se expressarem, dialogarem e exercerem certo protagonismo. 15

nar em conjunto com os outros as formas adequadas de resolver nossos
conflitos. Se algo acontece na intersubjetividade é na intersubjetividade que ela poderá ser resolvida. Como destacado na Proposta Curricular,
a educação é um processo que se “faz sempre na intersubjetividade”. O
significado disso agora adquire um sentido mais claro porque intersubjetividade significa a conexão entre nossa dimensão individual e reflexiva
com nossa imaginação que é capaz de chegar ao outro. Intersubjetividade
é um processo em que os sujeitos mesclam processos relacionados a si e
aos outros, de modo que educar, aprender e resolver os conflitos não são
processos de um indivíduo em isolamento, mas sempre em relação com
um mestre ou com outro.
Dados de hoje dizem que a maioria das escolas parece vislumbrar que
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o isolamento é o modo adequado de resolver os conflitos. Há formas alternativas que colocam em jogo novamente a conexão perdida e o diálogo com
os outros, contrapondo-se à crença de que punir (mesmo só com advertências) seja a solução desejável quando se pretende evitar que o conflito se

Nesse horizonte, o fazer intersubjetivo da aprendizagem e da for-

repita de algum outro modo ou em algum outro contexto que não o escolar.

mação humana é ao mesmo tempo meio e fim de nossas atividades pedagógicas. A intersubjetividade é meio porque é através da intersecção entre
as diferenças dos indivíduos que nos encontramos e reconhecemos como
indivíduos e não quando olhamos em um espelho ou em uma bolha. A in-

Em 2005, o governo da Grã-Betanha criou o programa Aspectos Sociais e Emocionais da Aprendizagem (SEAL), que deu ênfase ao
ensino da empatia ao lado de outras
habilidades emocionais como au-

13. Cf. NOVAES, CARA, 2011, p. 115.

toconsciência e maneiras de lidar
com sentimentos. Entre os temas
ensinados, há um módulo sobre
bullying em que os estudantes discutem como as vítimas devem se
sentir quando sofrem algum tipo

tersubjetividade é também fim porque ela é o alvo a ser desenvolvido no
grande cruzamento das vias que nos levam até a Formação Humana e das
vias que partem dela, não sendo por óbvio um fim último, mas um fim provisório ou melhor dizendo uma das etapas do processo.

14. KRZNARIC, 2015, p. 221
15. JUCÁ, 2019.
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Diante dessas intersecções e cruzamentos é importante indicar que

influenciam na diminuição da violência. Isso ocorre porque violência, es-

a criação de um espaço democrático na escola como o Grêmio Estudantil

cola e desigualdade estão conectados no imaginário, pois a educação das

represente mais da metade do caminho percorrido. Já chegamos na For-

classes empobrecidas é vista como meio de diminuição da desigualdade

mação Humana e estamos nos preparando para levantar o “acampamen-

social por supostamente dar acesso a algo imaterial que poderia transfor-

to” e espalharmos essas experiências para outros lugares. Com o Grêmio

mar a vida das camadas mais desfavorecidas da população. Como o autor

é possível criar as condições para que os jovens consigam resolver os seus

destaca, contudo, essa relação “difusa” precisa ser revista e compreendida

conflitos nas próprias relações recíprocas em que eles aconteceram, por-

criticamente porque se o papel da escola não for visto de modo adequado

que a aprendizagem no Grêmio implica em saber divergir do argumento

essa tese acabará reproduzindo a concepção de que pobreza social é o prin-

do outro sem recorrer a agressões. O simples exercício de sentar e ouvir o

cipal motivo da violência e a escola sua salvadora.16

outro falar, ainda que você não goste dele, às vezes porque não o conhece,

Conforme defende Rodrigues, para além de dizer que “somos to-

sem jogar uma cadeira nele quando ele discorda de você já é um exercício

dos contra a violência” é preciso compreender o fenômeno da violência de

de democracia. Talvez este seja o primeiro exercício da democracia: ouvir.

modo analítico e diferenciar duas posturas. Uma primeira postura ilusória
que tenta defender uma sociedade pacífica na qual não existiriam conflitos
e outra postura mais concreta que aceita o conflito como constitutivo das
relações intersubjetivas. Assim, o conflito seria parte da própria socializa-

O fluxograma escolar do que fazer em casos de violências flui muito

ção e do exercício sadio de contraposições de desejos e vontades individuais

rapidamente ao Conselho Tutelar e à delegacia. Deve-se recorrer ao isola-

em relação aos outros e ao coletivo. Se quisermos construir a cidadania te-

mento deste nível somente nos casos mais graves de agressões físicas ou

mos que compreender que a educação deve indicar que nem sempre temos

violências materiais ou nos casos em que ele seja importante para impedir

razão no palco da política e no palco das demandas.

a continuidade da violência sistemática, mas essa medida não deveria ser

Aqui é preciso compreender melhor o papel constitutivo do conflito

a regra ou servir de ameaça para coibir violências variadas. Na maior parte

como elemento estruturante da intersubjetividade e indissociável das di-

dos casos de incivilidades (que é o início de algo que pode se tornar mais

nâmicas comunicativas que nos permeiam enquanto sociedade.17 A base de

violento) é possível estabelecer o diálogo sem o isolamento. A crença de

nossas interações é também uma forma de conflito, pois somos marcados

fundo dessa posição é a de que educar antes é muito mais efetivo do que punir

por uma luta por reconhecimento recíproco.

depois. Se a escola não acreditar nisso, que instituição o fará?
No caso de Florianópolis, há uma expectativa em relação ao papel
que a escola pode desempenhar na prevenção da violência em geral. Isso
representa a perspectiva local de um imaginário que é nacional: a educação poderia transformar quase todos os nossos problemas, desde aqueles
envolvendo violência até aqueles conectados às desigualdades sociais. Em
pesquisa feita com lideranças comunitárias na Ilha, Rodrigues constatou
que eles acreditam que a escola e a diminuição das desigualdades sociais

16. RODRIGUES, 2011, p. 171.
17. Sobre isso, ver FLICKINGER, quando ele se refere a uma verdadeira cultura do conflito: “uma
verdadeira cultura do conflito depende inteiramente da disposição dos parceiros em aceitar
o debate e em fazer dele o espaço de abertura a horizontes temáticos inesperados” (2011a, p.
163).
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Um caso curioso recente é o da West-Eastern Divan Orchestra, um

42

“Alcançamos a autonomia por vias intersubjetivas, a

conjunto pioneiro formado em 1999 pelo crítico cultural Edward Said e o

saber, ao aprendermos, através do reconhecimento

maestro Daniel Barenboim. A Divan reúne jovens músicos de todo o Oriente

por outras pessoas, a nos compreendermos como seres

Médio, de modo que pode haver um violoncelista muçulmano de Ramallah.

cujas necessidades, convicções e habilidades são dig-

Segundo Barenboim “ela foi muito lisonjeiramente descrita como um pro-

nas de serem realizadas; isso, por seu turno, só com-

jeto para a paz. E não é. Quer você toque bem ou mal, isso não vai trazer a

preendemos em nós se ao mesmo tempo o concedemos

paz. A Divan foi concebida como um projeto contra a ignorância. Um pro-

àquelas pessoas que nos reconhecem, porque devemos

jeto em prol do fato de que é absolutamente essencial que as pessoas se co-

poder reconhecer, como em um espelho, nosso próprio

nheçam umas às outras, compreendam o que o outro pensa e sente, sem

valor no comportamento delas com relação a nós. Nes-

necessariamente concordar com ele”. O truque não foi fazer os membros

se sentido, para poder surgir e se desenvolver, a auto-

participarem de seminários de empatia para superar suas diferenças cul-

nomia necessita do reconhecimento recíproco entre

turais, mas simplesmente fazê-los tocar música juntos.

sujeitos; nós não a adquirimos sozinhos, através de nós

Isso funcionou? Nem sempre. Alguns críticos sugeriram que a or-

mesmos, mas unicamente na relação com outras pes-

questra é menos uma utopia da harmonia social que uma oportunidade

soas que estejam igualmente dispostas a valorizar-nos

para jovens músicos ambiciosos tocarem sob o prestigioso Barenboim, ao

da mesma maneira como nós devemos poder valorizá-

passo que outros chamaram a atenção para os conflitos entre os músicos,

-las” (Honneth, 2009, p. 353-354).

como o inflamado debate em que alguns árabes sustentaram que os israelenses não teriam nenhuma sensibilidade para tocar música árabe. É uma
avaliação realista: a colaboração pode tanto trazer à tona o conflito intra-

Em geral, é preciso evitar as correlações de causalidade que reduzem

grupal quanto gerar cooperação. Mas a imagem predominante é de uma

a violência ao estigma da pobreza, atribuindo aos desfavorecidos e a sua

colaboração musical criando entendimento mútuo. Barenboim relembra

vontade por acesso a bens a causa última da violência. Por isso é preciso

um momento em que um israelense e um sírio estavam compartilhando

aceitar o conflito que inevitavelmente ocorre quando as pessoas estão em

uma estante de música e tentando tocar a mesma nota em seus violonce-

condições de igualdade demandando diferentes tipos de reconhecimento.

los, com a mesma dinâmica e expressão. “Eles estavam tentando fazer algo

Aceitar o conflito e a diferença como constitutivas da sociedade nos leva a

juntos. É simples assim... Depois de alcançar aquela nota única, eles já não

entrever na resolução e mediação dos conflitos a possibilidade de transfor-

podem mais olhar um para o outro da mesma maneira, porque comparti-

mar nossas vidas de modo a prevenir a violência como consequência dos

lharam uma mesma experiência”. Um dos músicos israelenses, o violinista

conflitos presentes em nossas relações.18

Amihai Grosz, descreveu a orquestra como um “laboratório humano que
pode expressar para o mundo como lidar com o Outro”. 19

18. RODRIGUES, 2011.

19. KRZNARIC, 2015.
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pequenos conflitos e diferenças não forem enfrentados e evidenciados de
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modo produtivo, eles poderão escalar a um nível em que fica difícil retor-
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Belo Horizonte, Minas Gerais, abril de 2019: “Mediação de
conflito muda rotina de violência
em escolas públicas em Minas Gerais”. Todos os dias carros de polícia levavam estudantes das escolas
para as delegacias por ameaçarem
ou brigarem com colegas e professores. Algumas escolas criaram Comissões de Mediações de
Conflito e existe um programa de
treinamento de professores e até
de estudantes para serem media-

dores. Umas das escolas municipais de Belo Horizonte criou uma
comissão e teve como resultado
direto a melhoria do convívio no
ambiente escolar e da atenção em
sala, tornando o ambiente tranquilo e fazendo com que as notas
em geral aumentassem. Até 240
escolas públicas estão tendo curso
para mediadores. Como diz uma
estudante: “A conversa alivia a
gente, para a gente não caçar briga, apenas conversar”.20

nar ao chão e quando isso ocorre os estudantes ou se afastam da escola ou
respondem com a amplificação das violências.

Coerção, punição e rigidez
A visão da educação que não consegue lidar com as faíscas cotidianas de nossa intersubjetividade é orientada por coerção e por punição já em relação aos pequenos conflitos. Essa visão é derivada de uma
concepção pessimista a respeito da natureza do estudante. O estudante é visto como alguém que tenderia a encontrar meios para alcançar

Tendo em vista a busca por reconhecimento dos sujeitos e dos gru-

aquilo que em sua natureza egoísta é o maior bem: obter algum tipo de

pos, a escola promove o convívio quando ela dá condições para esses reco-

benefício não permitido e escapar disso sem ser punido. Ver o estudan-

nhecimentos e promove certo compartilhamento entre eles. Em geral os

te por essas lentes, atribuindo a ele essa tendência é a manifestação no

jovens tendem a evitar aquilo que lhes parece diferente e acompanham a

ambiente escolar de uma visão sobre a humanidade. Essa visão coloca

busca por reconhecimento daqueles que mais se parecem entre si, os que

em cena no imaginário escolar o egoísmo e um individualismo pessi-

jogam bola, os que estudam bastante, os que sentam no fundão, os que

mista, cujas raízes filosóficas e também mitológicas são conhecidas.21 É

sentam na frente, os que gostam de séries, os que gostam de literatura. A

preciso abordar como esse imaginário cultural orienta nossas práticas

tarefa mais importante da escola seria promover o cruzamento desses gru-

pedagógicas antes de mostrar e defender o imaginário distinto daquilo

pos que já se formam quase de modo instantâneo, para que eles possam se

que estamos considerando como Formação Humana Ética e qual o papel

conhecer ou fazerem algo em conjunto. Quando incorporamos e aprende-

do Grêmio Estudantil na mudança desse imaginário.

mos a lidar com essas pequenas diferenças que também nos constituem
enquanto grupos e olhamos para os outros não mais como um estranho

Antes de pensarmos no imaginário de uma transformação será preciso transformar o nosso imaginário.

mas como alguém que é semelhante-diferente ao mesmo tempo estamos

O problema pedagógico dessa perspectiva pessimista é que nin-

abrindo as portas para que os conflitos sejam menores do que são. Se os

guém faria o correto, o justo ou o certo por vontade própria, mas ape-

20. “Mediação de conflito muda rotina de violência em escolas públicas em MG”. Jornal Nacional, 30 de abril de 2018. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/
mediacao-de-conflito-muda-rotina-de-violencia-em-escolas-publicas-em-mg.html.
Acessado em 04 de outubro de 2019.

21. Detalhes dessa perspectiva e de como ela se espalha pelo imaginário ocidental desde muito
tempo podem ser encontrados em KRZNARIC, 2015. No livro O poder da empatia o autor defende que deveríamos passar de um processo de introspecção para um processo de “outrospecção”, abrindo-se para a alteridade.
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nas por medo de sofrer punições, como aparece em algumas histórias na
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nossa cultura atual.
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“A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que,

Existe uma antiga lenda sobre o poder de invisibilidade de um anel

em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentin-

em que até mesmo a pessoa mais justa cometeria injustiças de todos os ti-

do e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar,

pos porque não poderia resistir. A trilogia do Senhor dos Anéis escrita por

exigir e proferir julgamentos. Acredito que a comunicação

J. R. Tolkien tematiza isso. A história aborda a jornada de destruição de um

alienante da vida se baseia em concepções sobre a natu-

anel, que é a arma mais poderosa de todo um reino. No primeiro livro, A

reza humana que exerceram influência durante vários sé-

sociedade do anel, já aparece a duplicidade que acompanha inscrita em seu

culos. Tais visões dão ênfase a nossa maldade e nossa de-

interior e exterior: “Um Anel para todos governar, Um Anel para encontrá-

ficiência inatas, bem como a necessidade de educar para

-los, Um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los”. A história

controlar nossa natureza inerentemente indesejável. É

mostra que ele foi forjado por Sauron com o intuito de controlar e centrali-

comum que esse tipo de educação nos faça questionar se

zar todo o poder em si mesmo, transformando-se no Olho-que-tudo-vê e

há algo errado com os sentimentos e as necessidades que

que não pode ser visto por ninguém porque gera invisibilidade. O famosso

possamos estar vivenciando. Aprendemos desde cedo a

Smigle (ou Gollum) é o retrato de alguém que usa o anel e pode ser corrom-

isolar o que se passa dentro de nós. A comunicação alie-

pido por tal poder. A invisibilidade do anel é uma metáfora da possibilidade

nante da vida tanto se origina de sociedades baseadas na

de fazer injustiças sem ser punido ou buscar sempre tudo que se deseja sem

hierarquia ou dominação quanto sustenta essas socieda-

sofrer qualquer punição por isso. A jornada épica da história diz respeito à

des. Onde quer que uma grande população se encontre

tentativa de extinguir todo poder que ele carrega, por isso, a comitiva for-

controlada por um número pequeno de indivíduos para

mada por nove representantes dos povos livres atravessará a Terra Média

benefício desses últimos, é do interesse dos reis, czares,

para destruí-lo nas fornalhas em que ele foi forjado.

nobres etc. que as massas sejam educadas de forma tal

A história de Tolkien é uma interpretação da história do Anel de Giges,

que a mentalidade delas se torne semelhante à de es-

apresentada por Platão na República, uma das principais obras de filosofia

cravos. A linguagem do "errado", o "deveria" e o "tenho

da educação. Giges é um pastor que encontra um anel em uma fenda aber-

de", é perfeitamente adequada a esse propósito: quan-

ta por uma tempestade e que ao utilizá-lo fica invisível e começa a come-

to mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos

ter inúmeras injustiças. Indica-se com essa história a descrença da maioria

de julgamentos moralizadores que implicam que algo

das pessoas na capacidade da natureza humana de fazer o justo, o certo e o

é errado ou mau, mais elas serão treinadas a consultar

correto de modo voluntário, pois na primeira oportunidade de invisibilidade

instâncias exteriores - as autoridades - para saber a de-

todos seriam arrastados pelo desejo de fazer injustiças sem serem punidos.22

finição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mau.
Quando estamos em contato com nossos sentimentos e
necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios” (ROSENBERG, 2006, p. 47).

22. MESTI, 2017.
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A invisibilidade do anel torna-se um meio de maximização da ambi-

Exercício imaginário

ção individual, criando um mundo de inimputáveis em que os atos injustos
não seriam punidos e as pessoas não seriam responsabilizadas. Até mesmo
o justo seria corrompido pelo anel e buscaria satisfazer a mesma ambição
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que o injusto, tendo em vista que o querer e o desejo seriam naturais a to-
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dos. O objetivo máximo de todos, segundo essa perspectiva, é obter sempre
mais vantagens (II 359c). Aliada à invisibilidade, a ambição faz com que as
pessoas desejem como um bem obter mais do que já possuem, tornando-se
cada vez mais injustos porque ninguém será punido por seus excessos. A
sequência da história apresenta a necessidade de que exista alguma força

Coloque a música do Capital Inicial Quatro vezes você
O que você faz quando
Ninguém te vê fazendo
Ou o que você queria fazer
Se ninguém pudesse te ver
Uma pergunta para orientar a roda de debate: E você professor ou estudante o que você faria se ninguém pudesse te ver?

que obrigue as pessoas a respeitarem e valorizarem a igualdade: pois “a
lei com força o desvia para levá-lo a valorizar a igualdade” (II 359c7-8).
Tendo em mente que ninguém, a partir dessa perspectiva, busca a justiça
naturalmente, a lei é a única que consegue impor uma força ou coerção que
os obrigaria a não cometerem injustiças entre si. Trata-se de uma noção de
igualdade muito comum nas normas, onde a igualdade não é uma demanda
ou requisição política, mas de uma obrigação legal.
Além de força física, aparece também o conceito de força em um sentido mais abstrato como obrigação (II 360c8), que possui também no texto
o sentido de restrição ou aprisionamento (II 358c) e é utilizado para limitar
as pessoas em suas ações injustas. Segundo esse imaginário que pretendemos evitar, o contrato ou a lei deve impor uma obrigatoriedade universal

Brasil, julho de 2019: “Estados investem em vigilância nas
escolas e alunos como mediadores
para inibir violência”.23 Diante do
fato de que 69% dos estudantes já
presenciaram alguma violência no
ambiente escolar, a resposta dos
Estados foi aumentar segurança ostensiva nas escolas, criar aplicativos
para controlar presença de estudantes e incluir sistemas de vigilância
de 24 horas. A intenção é combater a
invisibilidade, porque a crença é que

se ninguém pudesse nos ver, faríamos sempre o maior mal. Ao fazerem isso, os Estados apenas aparam
as arestas do problema, sem ir até
suas raízes. Depois do atentado de
Suzano, 15 secretarias estaduais de
educação responderam à reportagem do El País sobre como eles estavam enfrentando o problema da
violência e a maioria das respostas
foi aumento de vigilância, notas por
comportamentos, maior rigidez das
normas e maior punição de desvios.

que seja capaz de coagir e punir aqueles que infringirem a regra rompendo
com a igualdade estabelecida pela lei.

A ideia de que todos são iguais perante as leis implica que a lei seria capaz de resolver todos os nossos conflitos sem levar em considerações
nossas diferenças étnicas, raciais, financeiras e sociais. Em abstrato, as leis
e os juízes decidiriam de modo imparcial, por isso as estátuas da justiça
23. JUCÁ, 2019.
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estão com os olhos vendados, porque elas querem aplicar a balança de suas

na briga são punidos, mesmo aqueles que só estavam tentando se defender.

decisões de modo igual em relação a todos. Trata-se da imagem de uma

Por esses motivos, a herança da igualdade formal pura precisa ser

única e mesma régua rígida para a aplicação de todos os casos. No entanto,

melhor contextualizada e até mesmo revista quando for aplicada na esco-

sabemos historicamente que as decisões da justiça não são sempre impar-

la, porque ela não é suficiente para resolver os conflitos escolares e nem

ciais e que a neutralidade do juiz, derivada dessa suposta igualdade formal,

mesmo para promover a justiça social na medida em que muitas vezes não

é uma falácia, porque a realidade dos conflitos não pode ser envolvida por

consegue enfrentar as desigualdades de origem entre as pessoas e cami-

uma régua rígida e fixa. O escopo da igualdade na lei é a universalidade,

nhar na direção de uma igualdade real. O modo como o judiciário resolve os

mas os casos que demandam decisões são particulares e nessa transposi-

conflitos não deveria ser o modelo orientador para a resolução dos confli-

ção grande parte da igualdade formal não pode ser aplicada ou até mesmo

tos escolares, porque às vezes a igualdade formal não é suficiente para lidar

quando aplicada pode aumentar as desigualdades e representar o incre-

com as desigualdades reais.

mento de injustiças. A sensação de injustiça em relação a algumas decisões
do judiciário, mesmo naquelas amparadas pela ideia de igualdade formal,
acaba gerando aquilo que mais gostaria de evitar: a insatisfação diante da
decisão e como resposta o retorno da violência.

Hannah Arendt, no texto Reflexões sobre Little Rock, 24 enfrenta exa-

Quando as escolas decidem endurecer as leis e obrigar a todos igual-

tamente essa oposição que está sendo apresentada aqui entre igualdade

mente seu cumprimento, a resolução do conflito se dá através da coerção.

formal e igualdade real, quando mostra um caso que inverte essa lógica,

O problema é que com isso um grande leque de diferenças de origem dos

que é o caso do racismo institucionalizado nos Estados americanos. Isso

estudantes e de diferenças específicas dos conflitos não consegue ser in-

acontece porque nos EUA existiam leis discriminatórias, de modo que ao

cluído naquilo que está sendo concebido como universalmente obrigatório.

contrário do que falamos existia uma desigualdade formal e também real.

A mesma régua rígida que seria aplicada a todos indistintamente pode ser

Arendt opõe exatamente os mesmos elementos que estamos con-

justamente o critério de produção de injustiças em relação a determina-

trapondo aqui: uma decisão feita por um juiz da Suprema Corte e uma me-

dos casos particulares. A aplicação da lei de modo rigoroso e literal muitas

diação feita pelo diálogo. Ela está se referindo à decisão judicial que im-

vezes pode gerar injustiças quando não leva em conta as desigualdades e

pôs a inclusão de uma jovem estudante afro-americana na escola em que

diferenças específicas de origem daqueles envolvidos no descumprimento

só frequentavam brancos em um estado do sul dos EUA em que havia leis

de determinada norma. Aqui estamos diante da igualdade como uma de-

segregacionistas. A crítica que Hannah Arendt faz é que o máximo que a

manda por reconhecimento e não como uma obrigação derivada.

Suprema Corte poderia fazer é suspender a lei de segregação, sem impor a

Além de “ensinar” que devemos fazer o correto porque somos obri-

dessegregação pela mesma lógica coercitiva anterior imposta pelas leis. Não

gados a cumprir as leis, que será aplicada de modo igual para todos, apren-

se trata de uma crítica à tentativa de dessegregação, mas uma crítica à sua

demos também que em muitas ocasiões não importa o que aconteceu que

imposição. Isso fica claro quando ela sustenta:

nos levou a chegar atrasado ou não ter vindo com o uniforme da escola, nós
seremos também punidos de modo igual. O exemplo disso é quando um estudante é responsável por gerar alguma briga, mas todos que se envolveram

24. ARENDT, 2004.
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A segregação é a discriminação imposta pela lei, e a dessegregação

tornarão aqueles que são visivelmente e por natureza diferente

não pode fazer mais do que abolir as leis que impõem a

dos outros (p. 268).
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discriminação; não pode abolir a discriminação e forçar a igualdade
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sobre a sociedade, mas pode e na verdade deve impor a igualdade

Certa dose de diferenciação é crucial para o funcionamento da vida

dentro do corpo político. Pois a igualdade não só tem a sua origem

em uma sociedade diversa e a educação deve buscar a resolução dos con-

no corpo político; a sua validade é claramente restrita à esfera

flitos através dos laços entre identidades e diferenças que nos marcam. Em

política. Apenas nesse âmbito somos todos iguais (2004, p. 272).

outros termos, a desigualdade formal deveria ser extinta e a desigualdade real deveria ser transformada por outros meios que os escolhidos, en-

Como judia, a discussão dela é crítica em relação à tentativa de impor

quanto igualdade formal da lei também tem limites na medida em que para

uma igualdade absoluta a partir de uma decisão legal, porque as pessoas

atingirmos a igualdade real temos que tratar de modo diferente aqueles que

são por essência diferentes e a igualdade forçada é tão prejudicial quanto a

são diferentes, na chamada discriminação ou diferenciação positiva.

discriminação forçada. Citando Faulkner, Arendt diz: “Integração forçada

Agir assim é agir com equidade.

não é melhor do que segregação forçada”. A filósofa não está defendendo
que não exista escolas em que todos possam acessar igualmente, mas que
impor uma decisão naquele caso significa apenas forçar algo que acabaria
por incendiar o conflito mais ainda.

Mudando o imaginário

A filósofa defende que a jovem afro-americana poderia ser integrada em uma escola criada especificamente para promover a integração na

O Estado de Santa Catarina saiu na frente, em comparação com

sociedade envolvendo famílias interessadas em fazer essa aproximação.

outros Estados, na tentativa de encontrar formas de prevenção da vio-

Em uma sociedade marcada por tantas diferenças legitimadas por leis, a

lência a partir de um estudo sistemático sobre ela, com o Núcleo de

decisão de impor a igualdade não funcionou, tanto que no ano seguinte o

Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola

governador acabou fechando as escolas da região para não ter que cumprir

(NEPRE). É preciso destacar inclusive que desde 2009 o Estado já possui

a ordem da Suprema Corte e a jovem teve que estudar em cursos à distância.

uma lei sobre bullyng (Lei Estadual 14.651/2009). No documento Políti-

Colocar a estudante em uma escola que até então só tinha brancos, forçan-

ca de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola,

do a ser acompanhada da força aérea e do exército, não mediou os conflitos

aparece a ideia de “problematizar a qualidade afetiva da pedagogia que

que estão colocados nas leis racistas, mas impôs a igualdade por coerção.

estamos praticando” (p. 29), indicando a importância de uma prática

O que está em jogo é que a igualdade de todos perante as leis não pode
abolir suas necessidades e diferenças específicas. Isso por quê:

que leve em consideração o cuidado de si e o cuidado do outro como um
dos eixos da democracia e de uma formação humana alicerçada nos direitos humanos. Esse documento culmina com a proposta de “media-

Quanto mais igual as pessoas se tornam em todos os aspectos

ção pacífica de conflitos introduzindo o diálogo como melhor condutor

e quanto mais igualdade permeia toda a textura da sociedade,

dos problemas” (p. 32). O caminho desejável segundo o documento seria

mais as diferenças provocarão ressentimento, mais evidentes se

procurar soluções eficazes de enfrentamento dessas violências a partir
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de uma educação socioemocional e de mediação escolar. Nessas ações
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ter ou não um Grêmio Estudantil estruturado faz toda a diferença.25
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Um Grêmio Estudantil bem estruturado e ativo pode auxiliar na
construção desses espaços de diálogo porque é através dele que conse-

Essa política surge a partir de uma dimensão preventiva, em que an-

guimos expressar nossas opiniões, mesmo divergentes, de modo a nos

tes de encaminhar para o Conselho Tutelar, para a polícia ou para o judici-

abrirmos para que os outros façam o mesmo. A escola não pode ficar

ário os casos de agressões físicas, verbais e bullyng, é importante a escola

alienada desse processo e quando demandada deve também adotar uma

assumir a responsabilidade por criar espaços formativos voltados para o

postura favorável ao diálogo.

diálogo, onde tanto os professores, quanto os jovens possam aprender o
sentido de uma postura mediadora que veja o conflito não como um problema a ser encaminhado, tipificado criminalmente ou registrado em um
Boletim de Ocorrência, mas como um problema que pode ser resolvido antes de se chegar a esses encaminhamentos punitivistas. 26

"O objetivo principal [dessa forma de atuação reativa]
é impedir que as condutas negativas ocorram estabelecendo um controle. Isso desobriga a escola de rever-se como também produtora da violência institucional,
como por meio de regras abusivas e sem sentido, currículo destituído de significado para os alunos, sanções
injustas, manutenção do preconceito entre outros",
afirma Tema Vinha, do Grupo de Estudos e Pesquisas de
Educação Moral, de São Paulo.27

25. Merece destaque como exemplo a ser seguido pelo Brasil, o Programa Nacional de Mediación Escolar criado pelos argentinos e organizados em quatro documentos: Marco General, Taller
de difusión, Orientaciones para el diseño e implementación de proyetos, Actividades para el
aula. COSTOYA, M. 2004, 2004b, 2005. 2005b.
26. Santa Catarina, 2018. A cultura de paz não pode ser vista como se fosse capaz de extinguir os
conflitos das relações interpessoais da sociedade, de modo que é crucial a incorporação do conflito no imaginário como algo natural que precisa ser enfrentado pelo diálogo e por modos alternativos de resolução de conflitos, como é o caso do que é proposto em outro documento do Estado.
27. JUCÁ, 2019.
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Oficina:
Nós em autogestão

humano se organizar para executar um trabalho coletivo. O maior exemplo
de Autogestão se encontra em grupos de crianças brincando livremente.
Dessa forma, estabelecer Autogestão está mais associado a relembrar algo
que já sabemos fazer. A novidade está em darmos nomes e definição e vali-
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Fabio Veronesi28
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dade a essa forma de trabalho conjunto.
Apesar de simples, conforme definida acima, a Autogestão é também

Há grande importância em se trabalhar sobre Autogestão com estu-

complexa, visto que, para existir, as pessoas envolvidas precisam estar à

dantes que compõem os Grêmios Estudantis, pois essa é a forma de orga-

vontade para opinar e agir livremente. Por isso a Oficina trabalha a prin-

nização que rege essas instituições.

cípio com a soltura do corpo e da gestualidade com brincadeiras e movi-

A Autogestão se define pelos parâmetros de livre associação, busca de

mentações e depois com jogos onde o grupo é demandado a construir algo

consenso nas tomadas de decisão, hierarquia funcional, que trabalha com

possível somente com o resultado de um trabalho coletivo, onde se torna

o conceito de lideranças emergentes, ou seja, que se estabelecem ligadas a

fundamental o posicionamento, a opinião e a ação de todos.

cada diferente questão ou momento que o grupo atravessa na superação
dos desafios que vão aparecendo no decorrer do trabalho.
Para que a Autogestão possa ter sucesso é preciso desenvolver a capa-

Em seguida, abrimos espaço para o compartilhamento das experiências pessoais, dificuldades e facilidades encontradas na vivência de um
ambiente sem lideranças fixas.

cidade de liderança das pessoas envolvidas. Esse foi um dos principais focos

Por fim, tornou-se fundamental fazer o link da experiência da Ofici-

da Oficina. Porém, é de suma importância desenvolver, paralelamente ao

na com a vivência cotidiana que eles estão tendo no desafio que é organizar

espírito de liderança individual, a percepção de coletivo e o sentido do Grê-

um Grêmio Estudantil dentro de uma escola.

mio como órgão representante do conjunto de estudantes de uma escola.
Para que esses fatores possam se equilibrar é preciso despertar a
criatividade. Isso se consegue através de um ambiente democrático, sem

A impressão final foi de ânimo e revigoramento para o retorno a esse
cotidiano repleto de desafios. Como alguém que consegue desenvolver melhor a principal ferramenta que irá usar em seu trabalho.

imposições de ideias, onde todos tenham o mesmo poder de fala.
O trabalho com os estudantes se mostrou bastante eficaz nesse sen-
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Oficina:
Para quem nem sempre tem razão

de um primeiro aprofundamento de um curso sobre mediação na escola
que abordará aspectos históricos, jurídicos e filosóficos sem nos fecharmos
à dimensão teórica desses aspectos, tendo como recorte e horizonte a prática da mediação na escola pelos próprios estudantes. Nessa oportunidade

Grêmios Estudantis: o imaginário de uma transformação

Diogo Norberto Mesti da Silva29
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apresentaremos também algumas técnicas de mediação de conflito e como
aplicar isso na escola.

Numa era em que preferimos uma mensagem de whatts a uma ligação, será importante defender o diálogo vivo. Numa época em que não conversamos com quem pensa diferente, será fundamental defender a empatia. Numa época em que temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do
outro, será essencial defender a imaginação. Com um pouco de diálogo, de
empatia e de imaginação temos a mediação de conflitos na escola que tenta
lidar com os conflitos de modo positivo.
A sociedade brasileira é constituída e organizada juridicamente por
um modo concebido como normativista que somente há alguns anos passou a valorizar e incentivar as soluções alternativas de resolução de conflitos (Conciliação, Arbitragem e Mediação). Pretendemos indicar a história
das relações entre mediação e sociedade e através dessa discussão defender uma cultura de mediação na escola, pensando na mediação a partir de
algumas categorias como os conceitos de valores e de reciprocidade. Trata-se portanto de um curso introdutório sobre mediação que pretende indicar como existe diversas perspectivas que convivem mesmo sendo antagônicas na ciência, na religião, na política, no futebol e na vida.
Será importante aprofundar a discussão sobre duas posturas distintas que orientam nossas ações na escola e que representam dois modos de
vida a partir das imagens de uma régua rígida e uma régua moldável, como
critérios e também métodos para se viver e para se ensinar e a partir disso
discutir o que significa a formação ética. Os fundamentos de apoio desse
curso estão no pensamento filosófico dos clássicos da educação. Trata-se
29. Diogo (diogomesti@yahoo.com.br) é professor de teoria e filosofia da educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Estudioso da imaginação, da empatia e da reciprocidade.
Preocupado desde sempre com a mediação na escola.
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III
Democracia
entre liberdade
e igualdade
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dotar a mediação de conflitos na escola e o diálogo sistemático

criam muita ansiedade nos estudantes. Mas tenho de dar, é a política da

para enfrentar a violência significa assumir que a ocorrência desta

secretaria". Rosenberg: Tínhamos acabado de praticar como introduzir na

atinge os fundamentos mesmo da Formação Humana. Pretende-

sala de aula um tipo de linguagem que aumentasse a consciência da res-

-se defender também que a escola não seja um espaço de reprodução do

ponsabilidade pessoal. Sugeri que a professora substituísse a frase "Tenho

modo como o Estado responde às violências, adotando em seu cotidiano

de dar nota porque é a política da secretaria" por esta, completando-a: "Eu

punições e penas. Isso não orienta nossos projetos enquanto instituição

opto por dar nota porque desejo ... ". A professora respondeu sem hesita-

escolar contemporânea e também enquanto sociedade democrática. Se

ção: "Eu opto por dar nota porque desejo manter o emprego". Apressou-se

uma das principais missões da escola é o desenvolvimento da autonomia,

a acrescentar: "Mas não gosto” de dizer dessa maneira. Faz que eu me sinta

a violência escolar talvez seja uma de suas principais barreiras. É preciso

tão responsável pelo que faço ... " Marshal respondeu: "É exatamente por

destacar que a expansão do conflito “contribui para romper com a ideia

isso que quero que você diga dessa maneira".31

da escola como lugar de conhecimento, de formação do ser, de educação,
como veículo, por excelência, do exercício e aprendizagem, da ética e da
comunicação por diálogo e, portanto, antítese da violência.”30 A violência
acaba deformando quase todos os objetivos da escola.

A inclusão de Grêmios Estudantis nas escolas caminha justamente na

Tomando como horizonte uma formação ética temos que repensar

direção da autonomia dos estudantes, criando um espaço privilegiado para

nosso modo de ensinar e de viver. Isso deve ser feito para não partirmos de

seu exercício na medida em que a atuação neles não é orientada por crité-

pressupostos que só aceitamos de modo involuntário ou por desconheci-

rios que a escola em geral adota: como pontos ou punição por falta. É atra-

mento, evitando o pessimismo apresentado acima que anda sempre com

vés do Grêmio e do modo como as experiências ali apreendidas podem se

seus parceiros prediletos: a violência e o medo. O que está em jogo é re-

conectar aos métodos e conteúdos escolares que encontramos as sementes

pensar a educação e a formação dos jovens não a partir das obrigações ou

de duas atitudes democráticas fundamentais: a consciência acerca da res-

punições, mas a partir da vontade e da autonomia, porque esse imaginário

ponsabilidade assumida diante dos outros e a cooperação nos processos de

do anel e o pessimismo do “homem como lobo do homem” partem da ideia

decisões sobre o quê fazer e sobre como fazer.

de que ninguém é justo por livre e espontânea vontade e que os estudantes
só estudam porque são obrigados pelo Estado ou pela família.

Antes de detalharmos melhor a questão do modo de vida é fundamental compreendermos as formas de governo que existem na sociedade
e na escola. É preciso discutir a democracia e vislumbrar como o Grêmio
Estudantil aparece nessa discussão.

Muitas vezes não educamos para que os outros assumam a responsabilidade pelos seus próprios atos, mas que coloquem a culpa nos outros.
A professora: "Detesto dar nota. Acho que elas não ajudam e ainda
30. ABRAMOVAY, 2002, p. 26.

31. ROSENBERG, 2006, p. 46.
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satisfação com imperfeições das formas indiretas, que são as representa-

64

“Com a implementação estatal de uma frequência esco-

tivas. Há também as formas mistas, em parte diretas, em parte represen-

lar obrigatória para todos, o ensino administrado pelas

tativas, como aquelas ligadas aos organismos representativos colegiados,

autoridades públicas se tornou uma alavanca decisiva

que estão muito presentes nas escolas e fundadas na ideia de autogestão.

da formação de comportamentos e capacidades da ge-

A formação de um espírito democrático é o que orienta a organização

ração subsequente, de modo que ele exerce, tanto para

dos Encontros de Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino de Flo-

o bem quanto para o mal, influência sobre as qualidades

rianópolis. Mas como democracia é um conceito amplo, é preciso fazermos

do futuro cidadão e da futura cidadã. O tipo de educação

mais algumas delimitações. A primeira delimitação é tentar conectá-la a

escolar, seus métodos e conteúdos, pode repercutir de

ideia de República (res: coisa publica: do povo), porque a coisa pública en-

maneira desejável na consistência de uma democracia,

quanto tal em nossa sociedade é a lei ou a constituição, na medida em que é

promovendo, por exemplo, a capacidade de cooperação e

nela que colocamos e encontramos as regras fundamentais de nosso con-

a autoestima individual, ou então contribuir, de maneira

vívio social. O modo de elaboração das leis fundamentais de convívio de um

negativa, para seu insidioso solapamento quando ela vei-

povo é determinante para a compreensão do que seria o espírito republi-

cular a submissão à autoridade e o conformismo moral”

cano, na medida em que se opõe à elaboração das leis a partir de um poder

(Honneth, 2013, p. 548).

monárquico ou despótico.
Vejamos. Nas escolas quem são os responsáveis pela elaboração das
leis e regras de convívio: o Estado, a direção, os professores, os estudantes,

O conceito de democracia32 está conectado a uma visão na qual o go-

os funcionários, os administradores ou os especialistas? Ou todos? Se quiser-

verno e o poder estão entrelaçados ao povo, sendo um conceito variável em

mos adotar um espírito republicano na escola, isso implica na necessidade

função do modo e do grau de poder que o povo exerce na elaboração das leis.

de inclusão dos estudantes na elaboração, mudança e validação das regras.

Essa visão é assim desde os gregos até hoje e varia drasticamente na me-

Além dos conceitos envolvendo a dimensão republicana de nossa de-

dida em que nos gregos tínhamos uma democracia limitada e hoje temos o

mocracia, é fundamental defender que os dilemas da democracia direta ou

direito ao voto universal, ocorrendo uma ampliação daqueles que partici-

representativa atual são ainda os dilemas envolvidos na quantidade de liber-

pam da política votando, sendo votado e tendo o poder de elaborar as leis.

dade e de igualdade defendidas e disponíveis. Esses dois conceitos são por

O ideal de democracia na modernidade perpassa formas variadas de distri-

excelência os conceitos mais perseguidos pela sociedade e que nos orientam

buição deste poder de elaborar leis, marcadas pelo modo como o povo esco-

também enquanto instituição escolar. Não existe fórmula específica positi-

lhe participar da produção delas. Essas formas são variações daquilo que

va de qual a dosagem de liberdade e de igualdade apropriada ao desenvol-

compreendemos como soberania popular e podem ser diretas, semidiretas

vimento de uma sociedade democrática, tampouco qual a quantidade de li-

ou indiretas. Em resumo, isso está no nosso imaginário até hoje quando

berdade e igualdade necessárias para a Formação Humana plena, mas existe

demandamos formas mais diretas de participação na democracia pela in-

uma fórmula negativa em que os excessos de liberdade individual e da igualdade coletiva devem ser evitados, isso porque o excesso de liberdade indivi-

32. Sobre isso, ver o verbete Democracia em Bobbio, Matteucci e Pasquino, 1998.

dual pode gerar o desrespeito absoluto às regras de convívio e o excesso de
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igualdade coletiva pode destruir as diferenças entre as pessoas.
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Enquanto fórmula negativa, estamos nos guiando muito mais por
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estudantes aprendem a escrever a partir de técnicas de moldagem de seus
argumentos, por exemplo, ou padronização nas repostas.

dois modelos antagônicos de sociedade, de relações entre indivíduos e de

Estamos tentando evitar tanto a ausência de critérios, quanto os cri-

escola que gostaríamos de evitar. O primeiro modelo é aquele que é co-

térios universalizantes. Em outros termos, a ausência de qualquer régua

nhecido como individualismo absoluto, que implica na existência de um

impede o florescimento da igualdade e uma régua muito rígida acaba com

agente que mesmo no seio da sociedade não se importa com os outros e age

as sementes da liberdade. Onde estaria esse ponto de equilíbrio então?

sempre buscando a satisfação máxima de seus interesses privados, confundindo felicidade com satisfação de prazeres individuais. Em geral, essa
visão de mundo implica em ver na sociedade uma luta entre os mais fortes e

“Entretanto, se eu estivesse firmemente convicta de que

os mais fracos, sendo os mais fortes aqueles que podem buscar tudo aquilo

a situação no Sul poderia ser materialmente melhorada

que bem entenderem e os mais fracos aqueles que não “conseguem” bus-

pela educação integrada, tentaria organizar – talvez com

car o que lhes beneficia. O conceito orientador desse modelo é a liberdade

a ajuda dos quacres ou de algum outro grupo de cidadãos

absoluta em todos os ambientes de nossa vida.

da mesma opinião – uma nova escola para as crianças

O segundo modelo que queremos evitar é aquele ligado a uma forma

brancas e afro-americanas e a faria funcionar como um

totalizante de “uniformização” de nossas diferenças, sendo conhecida a

projeto-piloto, como um meio de persuadir outros pais

partir da ideia de que todos deveríamos nos vestir, nos comportar e agir de

brancos a mudar a sua atitude. Sem dúvida, nesse caso

modo idêntico, na medida em que a comunidade ou a sociedade acaba ani-

também usaria as crianças no que é essencialmente uma

quilando qualquer vestígio de diferença específica entre as pessoas pen-

batalha política, mas pelo menos teria me assegurado

sando sempre nas características do grupo. Aqui é importante compreen-

de que as crianças estão todas na escola com o consenti-

der que as massas muitas vezes se orientam por dinâmicas que caminham

mento e a ajuda de seus pais; não haveria conflito entre a

nessa direção e podem ser a marca última da opressão social contra indi-

casa e a escola, embora pudesse surgir um conflito entre a

víduos ou até minorias. O conceito orientador desse modelo é a igualdade

casa e a escola, de um lado, e a rua, de outro. Suponhamos

absoluta em todas as esferas da vida.

que, ao longo desse empreendimento, os cidadãos sulis-

A igualdade e a liberdade merecem ser bem dosadas. Por um lado,

tas que se opõem à educação integrada também se orga-

a ausência de qualquer critério implica no abandono do sujeito a si mes-

nizassem e até conseguissem persuadir as autoridades

mo, sem levar em conta a necessidade de certo modelo a ser seguido como

dos estados a impedir a abertura e o funcionamento da

exemplo, de modo que a recusa da repetição dos caminhos feitos pode aca-

escola. Esse seria o momento preciso em que, na minha

bar desenvolvendo apenas o exercício de uma liberdade individual que não

opinião, o governo federal deveria ser chamado a intervir.

se importa com o outro ou com o passado. Por outro lado, a ideia mesma

Pois nesse exemplo teríamos novamente um caso claro

de um critério universal pode implicar no oposto da aprendizagem e re-

de segregação imposta pela autoridade governamental”

velar apenas conformações dos sujeitos em níveis variados que acabam

(Arendt, 2004, p. 263).

por extinguir a liberdade dos mesmos. Isso pode ser percebido enquanto
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Pretendemos dosar a liberdade individual com os processos iguali-
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das maiores marcas do que sabemos como adultos.

tários do social de modo a evitar os pequenos indícios de manifestação que

E as escolas hoje? As nossas escolas hoje possuem cadeados em seus

indiquem o funcionamento independente de uma dessas duas dimensões.

portões. De que adianta a escola, que é a ponta preparada para ensinar, lidar

Trata-se de compreender a intersubjetividade como a tentativa infinita de

com a violência como se estivesse em um sistema prisional? De que adianta

equilibrar esses dois processos (de liberdade e de igualdade) enquanto o pro-

a escola aumentar suas grades, cercas elétricas, como se fosse uma prisão?

cesso de formação humana acontece aqui e agora nos Grêmios Estudantis.

De que adianta a escola colocar cadeados do mesmo tamanho daqueles que

Deve-se destacar que a busca por esse ponto de equilíbrio acontece

encontramos no cárcere?

em uma realidade escolar em que temos que lidar com certas heranças his-

Mais uma vez, a metáfora de ruptura com aquilo que nos aprisiona

tóricas indesejadas. As democracias atuais do século XX herdaram uma or-

faz sentido quando vista em termos políticos, com enraizamentos éticos e

ganização legal da educação que não foi organizada em sua origem quando

envolvendo-se em processos pedagógicos. Esses cadeados em nossos por-

vigoravam sistemas plenamente democráticos. A organização normativa e

tões não são simplesmente a metáfora da nossa condição aprisionada, eles

administrativa do que compreendemos como sistema escolar nos dias atu-

são o retrato detalhado de um momento, uma fotografia de nossa condição.

ais foi criada por volta do século XIX onde as formas de governo eram ainda

Um momento em que estamos tentando romper com aquelas heranças das

despóticas e permeadas pelo autoritarismo de sistemas não democráticos

escolas criadas em contextos não democráticos, mas ainda estamos dei-

de elaboração das leis. Nesse contexto, a escola buscava em grande medida

xando o cadeado fechado.

a conformação de súditos, em que eles deveriam reconhecer o quão imperioso é se submeter às regras determinadas, como se elas não pudessem
nunca serem questionadas.

Resta nos questionarmos agora porque ainda precisamos deixar o
cadeado fechado...
O desenvolvimento da autonomia não ocorre quando os jovens se

Nesses casos, a força pedagógica imposta é advinda sempre do ex-

submetem às regras da escola por medo de punição, mas quando eles as in-

terior e a energia acontece em geral no desgaste para moldar e submeter

corporam em sua própria dinâmica de vida participando da sua elaboração.

os sujeitos. A própria noção de cidadania ressurge hoje a partir de um

Como muitos autores já notaram, a autonomia carrega do ponto de vista da

ímpeto claramente antagônico à conformação de súditos, marcada pe-

aprendizagem e do desenvolvimento pessoal uma dinâmica paradoxal em

las obrigações, pelos castigos e pela modelagem da conduta guiada pelo

que o exercício de uma escolha livre deve vir acompanhado de uma respon-

sofrimento físico.

sabilidade triplicada porque coloca em questão a minha liberdade perante

Nesses ambientes de conformação de um súdito impera a imagem
de um molde rígido pelo qual todos devem passar e nesse processo temos
como resultado um sujeito resignado e dócil, como no caso de metais que
são comprimidos e deformados para se encaixarem em um molde. Esse
modelo perpetua uma espécie de homogeneização dos conteúdos e marca
a desumanização das nossas identidades, em outras palavras, estabelece a
desumanização presente na cobrança de que todos devemos saber sempre o
mesmo em qualquer parte do mundo, quando na verdade a diferença é uma

a igualdade dos outros.33
33. Sobre isso ver as palavras de Flickinger: “A Autonomia e liberdade, os grandes objetivos a serem alcançados segundo a visão iluminista, revelam desse modo um fundo surpreendente. Na
verdade, tais objetivos brotam forçadamente a partir de uma exigência de legitimação que cria
também, por sua vez, uma ampla responsabilidade, no que diz respeito aos efeitos da própria
atuação. E uma experiência, portanto, também paradoxal. Autonomia e liberdade remetem a um
fundo de necessidade herdada que pode transformar-se em um pesadelo. Esta herança é irrecusável. Ela inscreve-se no homem moderno. A única atitude que lhe resta, enquanto a desconhece, é reprimi-la. Seu manejo passa a ser uma questão decisiva para resolver a tensão que o
atravessa” (FLICKINGER, 2011a, p. 155).
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O exercício pleno da autonomia demanda uma energia enorme, a
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Que tal todo ano modificar a música que introduz o regi-

qual é fomentada por exemplo pelas Oficinas nos Encontros de Grêmios

mento escolar? Colocando na introdução do regimento uma

Estudantis. Por isso, é crucial compreender o modo como nos relaciona-

música criada pelos estudantes em conjunto, um rap, um ser-

mos com regras e normas, porque autonomia não é obedecer a regras fei-

tanejo, um rock ou algum outro estilo. Essa música composta

tas pelos outros (como acontece na heteronomia), mas governar-se por

pelos próprios estudantes pode problematizar, reescrever,

regras elaboradas por si mesmo com os outros. É preciso se desfazer de al-

redimensionar os provérbios que queremos defender e os

guns equívocos conceituais aqui, sobretudo em relação à visão de que a

provérbios que queremos evitar em nossa sociedade.

autonomia seria marcada por uma absoluta independência dos outros e
cujo alvo é a maximização de uma liberdade individual. Em nome dessa
liberdade, algumas correntes pedagógicas defendem no limiar tudo aqui-

Sólon foi um dos primeiros legisladores e estadistas atenienses.

lo que se conecta a imediatez das crianças, tendo com fim a satisfação de

Mesmo depois de ter morrido, as leis atenienses continuavam sendo cha-

suas necessidades e reivindicações. Quando estamos falando de autono-

madas de Leis de Sólon. Ele representa o nascimento da democracia quan-

mia, não é desta autonomia, mas daquela que perfaz o trajeto na direção

do determina a proibição de escravidão por dívidas, promove uma reforma

do outro, em que as regras elaboradas por si estejam também em conso-

censitária que redistribui o poder de voto e promove uma reforma de pesos

nância com as regras formadas com os outros. Em resumo, como salien-

e medidas. Ele propunha leis que rompessem com os vínculos de sangue

ta Flickinger, a “autonomia em questão é uma categoria essencialmente

das famílias que dominavam a política até então, criando leis impessoais

social” (2011b, p. 9).

que estão na base do éthos democrático grego. Sólon pensava que as leis

34

poderiam ser salutares (eunomia) ou corrompidas (disnomia).
Além de legislador, Sólon era também poeta e colocou no proêmio de
suas leis poesia para desenvolver um novo sentimento de responsabilidade
comunitária e de justiça em oposição a ambição desmedida (hýbris).

Proposta imaginária
Todo ano referendar o regimento escolar com os estudantes,

Assim, não se pode pensar que a elaboração das regras acontece a

quase como um exercício de mini-constituinte, tendo como

partir de uma tomada de consciência independente do mundo e da media-

valores orientadores a ética, a responsabilidade por seus atos, a

ção com o outro, pois elas são elaboradas a partir de um reconhecimento

solidariedade, a tolerância recíproca das diferenças, o combate

no outro e pelo outro quando existe justamente algum conflito entre eles.

às violências e ofensas, o diálogo e a cultura de paz.

O modo como a escola lida com a aplicação das regras que são criadas no
ambiente escolar faz parte do desenvolvimento de nosso imaginário sobre submissão e autonomia, de modo que esse imaginário orienta a con-

34. Sobre isso e a visão antagônica dessa perspectiva, ver Flickinger, 2011b.

solidação e formação do exercício de nossa liberdade. Exercitamos nossa
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liberdade a partir de um imaginário já consolidado sobre as regras, onde

A rede criada por todos esses movimentos de intersubjetividade é

elas deveriam ser aceitas de modo imperioso e sem questionamentos ou, ao

feita pelo entrelaçamento de liberdade e igualdade, sendo estes dois con-

contrário, como algo que nós mesmos também elaboramos em uma comu-

ceitos a estrutura fundamental dela. Os nós dessa rede podem ser chama-

nidade, reconhecendo a minha liberdade enquanto reconheço a liberdade

dos de nós da democracia, já que democracia não é uma coisa uniforme e

do outro em um espaço ético comum e vivo.

implica doses de liberdade e de igualdade. A definição de democracia que
se forma a partir disso implica em uma forma de fazer política em que nós
somos os agentes de nosso próprio destino, mediados pela participação e

Uma visão para transformação35
Hoje é dia de ir ao Grêmio
E lutar pelos nossos direitos (repete estrofe 2x)
Confiantes e sem medo
Conquistar nossos objetivos
Com união e compreensão
Mais um dia na minha vida
A mesma briga, a mesma esquina

decisões tomadas coletivamente. Nesse sentido, a dimensão política que se
manifesta nos Encontros dos Grêmios Estudantis está ligada à efetivação
da cidadania e do exercício intersubjetivo em que deve florescer as doses
apropriadas e sempre ajustáveis de liberdade e de igualdade.
Com essas doses apropriadas e sempre ajustáveis de liberdade e de
igualdade, nos deparamos com o exercício pleno da democracia que vai
tentando mais uma vez se desvincular do elemento político de submissão herdado pelas escolas. Em vez da submissão ao outro ou às regras dos
outros, estamos diante de um paradigma em que sujeitos e agentes criam
suas regras no meio de suas relações recíprocas.
As experiências escolares ditas democráticas devem compreender a

Me pergunto “o que está acontecendo?”

igualdade como uma necessidade, enquanto assumem a liberdade como

Tudo parece estar apodrecendo

uma prioridade.

Talvez no Grêmio algo eu possa fazer
E lutar, fazer acontecer
Quero a evolução
Ter lugar e representação
Uma visão para transformação (2X)
Autores: Enrique, Alicy, Weslley, Lua, Camili, Elias, Laura, Hágata e Mahju.

35. Composição coletiva realizada na Oficina “A composição musical e o protagonismo juvenil”
em 05/11/19.
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Oficina:
A auto-organização e o Grêmio
Estudantil
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As crianças e também os homens em geral formam um ‘coletivo’
quando estão unidos por determinados interesses, dos quais têm
consciência e que lhes são próximos. Se quisermos criar na escola
um coletivo infantil, seremos obrigados a desenvolver esses

Natacha Eugênia Janata36

interesses entre as crianças, inspirando-lhes interesses novos

Julia Boemer37

[...] a escola deve não somente formar, mas suscitar os interesses
das crianças, organizá-los, ampliá-los, formulá-los e fazer deles

Carregamos em nós muitas potencialidades e capacidades que nos tor-

interesses sociais [...] a escola deve transformar os interesses

nam humanos. Organizar-se coletivamente para planejar e executar ações é

individuais, as emoções das crianças, em fatos sociais, cimentando

uma delas. O trabalho em comum e a convivência social foram imprescindí-

com base nisso o coletivo.

veis para que nossa espécie se humanizasse, isto é, se tornasse humana. Com
eles desenvolvemos nossa linguagem e construímos cultura, entre tantas outras realizações, sobretudo, garantimos nossa sobrevivência e perpetuação.

Apoiadas nesta concepção é que desenvolvemos nossas Oficinas

O individualismo e a competição desenfreada não estão na base de

“Organizando e planejando o Grêmio Estudantil” e “Eu sou porque nós so-

nossa humanidade, mesmo que, diante do mundo em que vivemos, isto

mos: desenvolvendo a auto-organização estudantil”, junto aos estudantes

apareça como natural. Ambos contribuem, no fundo, é para um processo de

das escolas municipais de Florianópolis. Nelas buscamos ressaltar a im-

desumanização – por isso os adoecimentos físicos e psíquicos estão cada

portância da participação de cada sujeito na construção do coletivo e neste

vez mais presentes em todas as idades.

processo perceber como isso contribui para a formação de sujeitos autôno-

Tais fatos já demonstram a importância da organização coletiva na

mos e auto-organizados.

escola. Embora não seja tarefa fácil, ela nos humaniza! Para além disto, no

Além disso, concebemos que a constituição dos Grêmios Estudantis

contexto em que vivemos, de uma sociedade que se produz gerando de-

está intrinsecamente ligada com a história do Movimento Estudantil, isto

sigualdades, exploração e injustiças, organizar-se coletivamente é a pos-

garantido em lei no Brasil, conforme conta em nossa Constituição Federal

sibilidade de construir enfrentamentos e conquistar direitos que levem à

(BRASIL, 1988) e a Lei 7398 de 04/11/85 (BRASIL, 1985). Por isto, aborda-

igualdade e à emancipação humana.

mos nas Oficinas a importância histórica das mobilizações estudantis e a

A auto-organização dos estudantes na experiência da educação so-

relevância das suas instituições, a União Brasileira dos Estudantes na Edu-

viética pós-revolucionária deveria estar ligada com a vida das crianças, a

cação Básica e a União Nacional dos Estudantes no Ensino Superior, para a

fim de contribuir para a organização coletiva. Para Pistrak (2011, p. 46), um

conquista de direitos dos estudantes no país.

pedagogo soviético,

Levantamos também problemáticas existentes e realizamos dinâmicas coletivas de planejamento de ações para serem realizadas, como por

36. Natacha (natacha.janata@ufsc.br) é professora do Departamento de Educação do Campo
da Universidade Federal de Santa Catarina.
37. Júlia (julia.boemer@prof.pmf.sc.gov.br) é mestra em Educação pela Universidade Federal
de Santa Catarina. Pedagoga e professora da Educação Básica.

exemplo: rádio escolar, sarau cultural; sala de leitura; recreio brincante,
embelezamento da escola, festivais, gincanas, campanhas, dentre outras
possibilidades. Conversamos sobre a importância da articulação entre es-
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cola e comunidade, construindo estratégias de atuação do Grêmio Estudantil envolvendo a comunidade interna e externa da escola.
Por fim, buscamos com este trabalho contribuir para que os estu-

Oficina:
A composição musical e o
protagonismo infantil
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dantes pudessem identificar os vínculos do Grêmio com o Movimento Es-
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tudantil, além de compreender a participação do indivíduo na construção

Marcela de Mello Chassot38

coletiva, e com isso, a importância da autonomia e do diálogo como princí-

Raoni Nocchi Medeiros 39

pios da auto-organização.
Fomos convidados para sermos facilitadores de uma Oficina de Mú-

Referências

sica no Encontro dos Grêmios Estudantis de Florianópolis. Motivados pelo

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível

é um poderoso instrumento de expressão, optamos por oferecer uma Ofi-

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em

cina de Composição Musical.

20/10/2019.

amor à arte e pela nossa experiência profissional de que a arte transforma e

Confiantes de que o título da Oficina despertaria o interesse nos jo-

BRASIL. Lei Nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, Brasília, 1985. Disponível em http://ubes.org.

vens e inspirados por Carl Rogers (2010) que acreditava que todo o ser hu-

br/gremios/lei-do-gremio-livre/ Acesso em 20/10/2019.

mano nasce com uma curiosidade intrínseca e que o adulto é um facilitador

PISTRAK, Moisey M. Fundamentos da escola do trabalho. 3 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

que oferece as ferramentas e o ambiente necessário para que esta possa vir
à tona, preparamos as atividades de forma que fôssemos apenas facilitadores deste processo.
Ao fazermos uma composição musical com melodia e texto, criamos
algo que nos identifica e nos fortalece como indivíduos e como consciência
grupal. Bruscia (1991) define a composição como um método da Musicoterapia que auxilia na organização do poder de decisão do sujeito, pois este
aprende a identificar e desenvolver sentimentos internos.
Convidamos o grupo para realizar uma composição musical que re38. Marcela (marcelachassot@gmail.com) tem licenciatura em Ciências Biológicas (UFRGS),
Especialização em Dinâmica dos Grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos em
parceria com o programa de Pós Graduação Lato Sensu da Faculdade Monteiro Lobato. Experiência profissional em projetos multidisciplinares em Sustentabilidade Ambiental e Sócio-Ambientais. Educadora bilíngue. Atuação profissional em Desenvolvimento Humano com ênfase
na Comunicação Não Violenta e em Terapias Integrativas Complementares.
39. Raoni (raonimedeiros@gmail.com) é bacharel em Musicoterapia, especialista em dinâmica
dos grupos e instrutor de Yoga. Na sua atuação profissional visa, através das práticas integrativas, o bem estar individual e coletivo. Já atuou em mais de 50 instituições públicas e privadas
dentre elas se pode destacar a UNIMED, Prefeitura de Porto Alegre e Hospital Moinhos de Vento.
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tratasse o significado de fazer parte de um Grêmio Estudantil.
Participaram da Oficina adolescentes de escolas de distintas regiões
de Florianópolis, de origens e culturas diversas, mas com uma coisa em comum: o amor pela música, os Grêmios Estudantis e para alguns, o sonho de
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serem cantores.
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Começamos perguntando para cada um a razão de estarem ali e a
resposta para a maioria foi de que eles querem um mundo melhor e mais
justo para viverem. Logo após, fizemos uma atividade vocal para soltar a
voz e por fim então iniciamos o ato da composição. Foi muito legal o envolvimento de todos no processo. Todos deram ideias e colaboraram e o
resultado foi a conclusão da composição com direito a gravação no final.
Ficamos satisfeitos e felizes com o resultado!

Referências
ZIMRING, F. Carl Rogers. Tradução e organização: Marco Antônio Lorieri. Recife: Fundação
Joaquim Nabuco: Editora Massananga, 2010.
BRUSCIA, Kenneth. Definindo Musicoterapia. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Enelivros. 2000.
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IV
Nossas regras,
nossas réguas

D

epois dessa contextualização conceitual e histórica em que parti-

bilização é sempre mais punição, coerção, vigilância, que acaba gerando

mos da intersubjetividade para compreendermos que a sua rede

mais violência. Essas violências acontecem de modo recíproco, entre estu-

é formada pelo entrelaçamento de liberdade e igualdade e que os

dantes, entre estudantes e professores, entre estudantes e direção.

pontos em que essas linhas se encontram na rede significam pontos de de-
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mocracia, podemos repensar como essas ideias se apresentam no modo

82

como nos relacionamos com as regras presentes na escola. A partir disso

“As escolas que se organizam à base de princípios de-

já podemos nos questionar quais regras são regras de igualdade na escola

mocráticos e que constroem as regras a serem seguidas

e quais regras são regras de liberdade, tentando vislumbrar também nos

juntamente com os alunos, conseguem um maior com-

conteúdos ensinados essas mesmas dimensões. Assim, resta compreender

prometimento no que tange à sua observância. Nesse

que tipo de normatividade e regra aparecem nos conteúdos escolares, bem

caso, o aluno se sente bem menos encorajado a testar os

como que tipo de normatividade e regra aparecem nas relações recíprocas

limites da conduta aceitável pelos adultos, pois como foi

que acontecem na escola. Vamos começar pelas relações.

a maioria que as definiu, ele também será cobrado pelos

A pesquisa de Abramovay (2002) constata que existem posturas va-

mesmos. Os alunos podem vir a ser muito mais auste-

riadas sobre como lidar com horário de entrada e saída, uniforme e identi-

ros no estabelecimento de regras do que muitas vezes

ficação dos estudantes e questões mais específicas como mascar chicletes

o é a Direção. Não obstante, eles esperam que sua par-

em sala ou fumar no pátio, existindo diretores que defendem atitudes mais

ticipação garanta não apenas comprometimento, mas

rígidas ou mais flexíveis. Muitas vezes, a escola adota regras extremamen-

também que não haja exagero nas regras estipuladas”

te rígidas de conduta e comportamento reproduzindo contra os estudan-

(Abramovay, 2002, p. 188).

tes aquilo que chamaremos aqui de violência institucional. É claro que essa
violência institucional e simbólica pode ser vista como reativa à violência
dos próprios estudantes e da comunidade no entorno, mas aqui o jogo de

Tem escolas que diante do atraso de estudantes emitem inúmeras

responsabilização cria um círculo sem saída que se retroalimenta. A per-

advertências diariamente, tem escolas que suspendem estudantes que na-

gunta sobre quem começou a briga em geral é dirigida aos estudantes, mas

moram ou que fumam. O que às vezes está em jogo não é exatamente o res-

talvez devêssemos dirigir a nós mesmos enquanto mestres. Estudantes

peito ou o desrespeito às regras estabelecidas, mas uma variação existente

também acusam o autoritarismo dos professores e da direção, os profes-

no modo de aplicá-las ou de flexibilizá-las. Eventualmente, os próprios

sores e a direção acusam tantos os estudantes de incivilidades, quanto a

estudantes reclamam de certas flexibilizações das punições quando estas

comunidade de violência gratuita, enquanto as famílias acusam a falta de

parecem marcadas por algum favorecimento e sem qualquer justificativa

regras ainda mais rígidas para os estudantes.40

específica. Uma regra que os estudantes esperam que a direção siga é a de

A resposta imediata de todos os presentes nessa roda de responsa-

sempre justificar seus atos.
Os diretores e estudantes apresentam duas posturas distintas em re-

40. Abromavay aponta esse jogo de culpa sem fim entre as partes

lação às regras e aos regimentos nas escolas, marcadas pela rigidez ou pela

envolvidas na escola (2002).

flexibilização, inclusive em termos de avaliação de conteúdos apreendidos.
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No imaginário escolar, está muito presente a imagem de uma régua e nas

darmos sobre essa oposição na escola, devemos fazer uma breve discus-

discussões éticas essa imagem se confunde com as regras em geral. Por

são para compreender como isso se conecta com a discussão sobre ética e

isso, o imaginário sobre réguas rígidas ou moldáveis está conectado dire-

sobre justiça social.

tamente ao imaginário sobre regras rígidas e moldáveis e essa discussão
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tem um caráter ético-normativo na escola e fora dela.
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Ao longo da história da educação, a régua rígida ou moldável é uma

“A mediação educacional, a mediação como ato educati-

imagem para a norma e para sua aplicação em determinados contextos

vo. A ordem substituída pela perplexidade. A pedagogia da

desde os gregos. Os teóricos da educação apresentam uma metáfora da

perplexidade, a educação sem paredes, sem muros. Uma

construção para compreender através das réguas o modo como lidamos

pedagogia que seja um assombro constante, como res-

com as regras, por uma postura inflexível ou flexível.

plendores que nos impeçam de contemplar ou capturar

Assim, por um lado, temos o esquadro dos construtores que pode ter

a compreensão ordenada e cheia de razões abstratas do

um sentido mais amplo de norma, compreendendo um tipo de régua rígi-

mundo. A pedagogia que nos deixa cegos de amor e cegos

da que inspira a elaboração de leis que possuem uma dimensão universali-

diante da mesmidade, o acontecimento como pedagogia.

zante. O próprio conceito latino de recta ratio também emerge dessa mesma

Uma pedagogia que retire do espaço e do tempo todo saber

perspectiva, apresentando-se como a versão latina do espírito normativo

estabelecido, como disponível desde sempre. Uma peda-

e regulador dos esquadros. Essas ideias de esquadro, regra e norma, estão

gogia que facilite a incerteza, a multiplicação de todos os

extremamente próximas do verbo conhecer: que significa tanto perceber,

sentidos e sentimentos, que estimule permanentemente

aprender e marcar, quanto formar um julgamento sobre determinada ma-

a pluralidade de tudo o que é o outro. Uma pedagogia de

téria e pronunciar uma sentença, determinar, decretar.

dimensões teatrais, que faça da representação dramática

Por outro lado, existe outra metáfora da edificação que trabalha com

o novo giz. Uma pedagogia do amor que desmonta o pas-

uma régua moldável, em vez de uma régua rígida, a qual lida com a inde-

sado unicamente nostálgico, somente utópico, que nos

terminação dos materiais utilizados pelos construtores. Trata-se da régua

conduza para um futuro incerto, onde o diálogo prevale-

de chumbo, que é preenchida para encontrar as dimensões de cada uma das

ça e para um presente sempre disjuntivo, plural, ambíguo,

rochas e derretida novamente para que se adapte à próxima rocha. A régua

caótico, desordenado” (WARAT, 2019).

de chumbo não é reta e não procura moldar os fatos à sua forma, mas uma
régua que se molda às formas das pedras disformes, sendo a única régua que
permitia os construtores da ilha de Lésbos levantarem suas edificações.

A história da régua de Lésbos aparece na discussão feita sobre a justiça e sua aplicação na Ética a Nicomâcos de Aristóteles. Ali ele está discutin-

História das réguas

do a justiça chamada universal e a justiça aplicada aos casos particulares,
que é conhecida como equidade. Assim, a justiça universal é a mesma em

A postura mais rígida frente às leis adota uma recta ratio, enquanto

todos os lugares, mas a justiça aplicada aos casos particulares carrega con-

a postura mais flexível adota uma régua de Lésbos. Antes de nos aprofun-

sigo uma carga de indeterminação que deve ser levada em conta. Todos são
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iguais perante a lei, mas a lei não deveria tratar todos de modo igual quando
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sua aplicação gerar alguma injustiça.
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relativamente grandes existentes.
Podemos tomar como exemplo o caso de um estudante que chega

A equidade aparece nessa discussão como a capacidade de corrigir

muitas vezes atrasado e já recebeu 10 advertências. A aplicação da lei literal-

a justiça universal manifesta na lei ou no regimento escolar, deixando de

mente pode se enquadrar no caso de uma injustiça quando ela não leva em

aplicá-la em específico quando puder gerar uma injustiça. Não se trata de

conta que esse estudante talvez tenha algum motivo que o impeça de chegar

abandonar os critérios para a aplicação da justiça aos casos particulares,

na hora. Caso esse estudante more longe da escola e seja o que mais caminha

pois isso seria aquilo que é chamado de casuísmo e pode nos levar a uma

e o que pega mais ônibus, talvez ele não devesse ser punido com a rigidez

relativização dos valores e das normas. O que está em jogo é evitar que a

das normas que é aplicada às pessoas que em geral moram perto da escola.

literalidade da lei possa gerar uma injustiça eventualmente.

A regra se aplica a um grupo abstrato de estudantes que moram perto da es-

Diante dos casos em que a aplicação de uma norma em sua literalida-

cola e que não deveriam chegar atrasados. No caso dele, seria desejável agir

de possa gerar uma injustiça é fundamental aplicar a lei com certa malea-

com equidade, deixando de aplicar essa lei pela distância geográfica de sua

bilidade, adaptando-a ao caso particular. O exemplo de Aristóteles é estra-

moradia se comparado a de todos os outros estudantes ou pela peculiaridade

nho, mas é bem claro. Se tivermos uma lei que condene à prisão perpétua

dos problemas que ele enfrenta em sua casa. A equidade implica em tornar a

agressões com instrumentos pontiagudos metálicos cortantes e o caso espe-

lei maleável em função do desenvolvimento interpretativo que leve em con-

cífico de uma pessoa que deu um soco em alguém com um anel metálico

sideração as particularidades de um caso. Advertir, suspender e expulsar um

pontiagudo e cortante, como deveríamos proceder? Essa pessoa deveria ser

estudante que não tem condições de chegar no horário na escola é ser injus-

condenada à prisão perpétua ou não?

to. Mas isso não significa que todos podem agora chegar atrasados, sobretu-

O intérprete literal dessa lei diria que sim, mas de acordo com a equi-

do aquele estudante que mora do lado da escola.

dade não. Porque o objetivo da lei é condenar quem utiliza facas e armas

Mas podemos ainda aqui pensar sobre a necessidade de uma regra

brancas que implicam em risco maior de vida, de modo que um anel não se

que puna quem chega atrasado. Seria ela realmente algo necessário ou ela

enquadra no que a lei pretende incluir na categoria de objeto metálico pon-

apenas acaba sempre atingindo aqueles que possuem certa desigualdade de

tiagudo cortante. Agir com equidade significa aplicar a lei ao caso particular

origem e que mereceriam um tratamento não punitivo por morarem mais

e nem sempre somente fazer uma aplicação literal da lei, sobretudo quando

longe da escola?

isso gerar alguma injustiça.

A partir disso é oportuno discutir além da equidade as diferenças

Transpondo isso para o caso da escola, podemos explicar em mais

entre igualdade real e igualdade formal, aprofundando o debate iniciado

detalhes como a régua de lésbos pode ser compreendida como o critério

quando falamos de democracia. Muitas vezes, a igualdade formal é exata-

adotado para resolver problemas relativos às diferenças entre igualdade

mente o que aparece nas leis por uma perspectiva universalizada, podendo

formal (todos devem chegar 7:30) e as desigualdades reais (um grupo de

existir casos de lugares com sistemas democráticos legais que não operam

estudantes mora há 7 quilômetros da escola). O que está em jogo é que a

ou realizam essa democracia na vida cotidiana dos indivíduos. Ou leis que

igualdade de deveres e de direitos não corrige as diversas desigualdades de

defendem a famigerada igualdade de oportunidades que nunca corrigem o

origem que os estudantes possuem, sendo importante em algumas oca-

abismo existente entre as pessoas em sociedades profundamente desiguais

siões ocorrer uma aplicação desigual das regras em função de diferenças

como a nossa. Isso ocorre quando as regras formais não levam em conside-

87

ração as diferenças específicas das pessoas reais. É como uma democracia
que defende a igualdade apenas no papel.
A famosa frase: todos são iguais perante a lei é a marca dessa igualdade formal. Porém, em algumas circunstâncias essa igualdade formal pode
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gerar uma injustiça se não for aplicada com equidade. Em função disso, é
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necessário defendermos a igualdade real na medida em que esta consiga
tratar os desiguais de modo distinto. Isso acontece sobretudo na aplicação de normas, regras e avaliações. Em termos jurídicos, isso representa
os chamados “direitos difusos”, como veremos adiante ao discutirmos o
espírito normativista na nossa sociedade.
A partir da mesma chave conceitual que nos permite diferenciar
igualdade real de igualdade formal, podemos compreender as diferenças
entre democracia formal e democracia substancial. Democracia para Bobbio, por exemplo, é definida como “um governo do povo para o povo”. A
democracia formal seria o governo do povo e a substancial um governo
para o povo”.41 Segundo o autor, isso significa que na dimensão formal da
democracia estão as regras que diretamente são condicionadas pelos fins
e pela objetividade, em função de sua dimensão de normativa universal,
enquanto na dimensão substancial percebe-se a importância da realização daquilo que aparece apenas como forma, caminhando na direção dos
conflitos reais e dos casos particulares. É nesse sentido que a equidade é
uma das características mais importantes das democracias substanciais e o
modo apropriado de resolver conflitos com as normas e as regras no interior da escola, na medida em que é possível que as regras sejam flexibilizadas quando sua aplicação puder gerar alguma injustiça específica.
Além disso, se quisermos uma democracia substancial na escola é
preciso pensar na aplicação própria das normas e vislumbrar como a lei se
volta para aqueles que a elaboraram, gerando só punições ou incluindo espaços para as demandas daqueles que são essencialmente diferentes.

Exercícios imaginários sobre
liberdade e igualdade
O objetivo dessa atividade é pensar no papel da escola a partir
de determinados conceitos, especificamente os conceitos de
liberdade e igualdade, fazendo com que estudantes e professores
possam participar em conjunto para identificarem o que existe de
liberdade e de igualdade na escola que eles têm e o que não existe
na escola que eles gostariam de ter.
O motivo dessa discussão está relacionado com algumas discussões políticas que possuem também uma relevância educacional que nem sempre é destacada. Os projetos pedagógicos (e
também) políticos em nossa sociedade estão conectados a uma
discussão sobre o papel da igualdade e da liberdade em nossas
vidas. Seja quando questionam a respeito do papel do Estado, seja
quando pensam na preservação do indivíduo, o que está em jogo é
o papel da liberdade e da igualdade.
Tendo em vista isso, gostaria que vocês respondessem as questões abaixo.
Qual a porcentagem de liberdade ou de igualdade teria a
escola de vocês? Tendo em vista os princípios das escolas, os
princípios de igualdade e de liberdade que orientam respectivamente a escola igualitária e libertária seriam contraditórios
ou complementares? Uma escola pode ser as duas coisas ao
mesmo tempo? Como? Dê exemplos.
Como seria possível pensar em uma escola igualitária fundada naturalmente no princípio de igualdade? Qual a principal
característica dessa escola? Como os estudantes se relacionam

41. Ver o verbete Democracia em BOBBIO, MATTEUCII e PASQUINO, 1998.

nela? Qual seria o objetivo ou a missão dessa escola?
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Como seria possível pensar em uma escola libertária fundada naturalmente no princípio de liberdade? Qual a principal

ende e leva em conta as diferenças específicas entre as pessoas) para além

característica dessa escola? Como os estudantes se relacionam

da igualdade formal e nos exige que essa vitória aconteça a partir de uma

nela? Qual seria o objetivo ou a missão dessa escola?

consciência sobre nossas réguas e regras.
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Qual a função da escola?
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“A natureza da equidade consiste em ser retificadora do
defeito da lei, defeito que resulta de sua característica universal. Por esse motivo, nem tudo está submetido à legis-

A regra indeterminada da equidade
Se fôssemos adotar uma regra para viver, qual seria? A régua rígida
como um esquadro ou a régua moldável? E para ensinar?
Se existe alguma arte do viver, essa arte se aprende lidando com as
adversidades e indeterminações da vida, diante das quais temos que tomar

lação, porque é impossível legislar em algumas situações,
a ponto de ser necessário recorrer a propostas que são
aprovadas pelo voto da maioria. A regra do que é indeterminado é também ela própria indefinida, tal como acontece com a régua de chumbo utilizada pelos construtores
de Lésbos” (Aristóteles, Ética a Nicomaco, 1137b25-30).

decisões. Já que a escola não pode abandonar a formação humana, ela também não pode abandonar a arte de viver. E tanto a formação humana como a
arte de viver precisam de réguas mais maleáveis de avaliação e de conduta. Às

Vamos repetir o que foi dito, pois isso tem uma dimensão pedagógica

vezes um diretor que dialoga sem punir é muito mais efetivo do que um que

fundante. Estamos tentando reunir o problema da equidade, da igualdade

apenas pune e está indicando com suas ações certa concepção sobre como

real e da democracia para que os Grêmios Estudantis tenham clareza das

devemos viver. A resposta ética sobre como devemos viver não é um conteúdo

demandas que são inerentes a sua existência. A equidade é marcada pela

uniforme analítico que se encontra em livros ou em disciplinas de educação

capacidade de flexibilizar leis muito rígidas que podem gerar injustiças se

cívica, mas um conteúdo diluído pelo tempo das experiências de nossas vidas.

aplicadas literalmente a todas as circunstâncias, implicando a capacidade

A arte de viver é portanto a arte da ética e do convívio político.

de corrigir as leis que em sua aplicação se tornam injustas. Destaca-se que

Já que estamos tendo uma discussão que a todo momento recai na

tal flexibilização não pode ser usada para beneficiar alguém, mas apenas

ética, temos que retornar ao filósofo grego Aristóteles para compreender

para evitar que alguém seja prejudicado pela igualdade formal, de modo

como ele defende que nem toda aplicação de leis universais deve ser re-

que a igualdade real seja obtida muitas vezes quando pensamos nas dife-

duzida ao espírito de uma norma (palavra latina para esquadro, como em

renças entre quem demanda justiça. A equidade é como um alarme que soa

grego). O que está em jogo é a indeterminação da ética e a inserção de um

somente quando a aplicação da lei possa ser injusta e esse ideal é o da pró-

valor como a equidade, que é a aplicação da justiça ao caso particular visan-

pria democracia substancial.

do evitar injustiças. Com isso, estamos diante da régua de Lésbos e o grande

Em grego, cânon ou cânone está ligado a um instrumento de medida,

papel que esse critério terá na história da Ética e também da educação por-

como uma vara que é utilizada para medir as coisas entre si e pode designar

que nos permite atingir a tão desejada igualdade real (aquela que compre-

um conjunto de regras sobre determinado assunto. O que está em jogo nas
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discussões educacionais é que o cânone não pode ser absolutamente rígido

Normativa derivada daquele esquadro rígido e normativo? E não possuiria

porque nem sempre ele vai medir coisas com a mesma superfície; em termos

a Matemática formal uma dimensão formular que também pressupõe uma

pedagógicos, não se pode falar de racionalidade como critério universal mas

tendência universalizante? A resposta passa pela compreensão histórica da

de racionalidades em um sentido plural. Se ainda for possível falar em alguma

origem e do desenvolvimento de todas as disciplinas e essas mesmas per-

forma de cânone na educação, ele não poderá ser um único, mas deverá ser

guntas podem ser dirigidas para normatizações do ensino de arte e até mes-

flexível para que possa ser adaptado às circunstancias de cada escola, de cada

mo na história. Na escola, essa régua aparece tanto na discussão sobre como

sala, de cada estudante. Toda forma de rigidez pode acabar gerando sempre

nos relacionamos com as regras, quanto na discussão sobre como nos rela-

indignação e sensação de injustiça e contribuir para o surgimento da violência.

cionamos com os critérios adotados em avaliações, por exemplo. A própria

Isso é fundamental para compreendermos alguns elementos do Sis-

gramática normativa em pleno século XVII emerge em um contexto conec-

tema de Avaliação da Educação Básica42, que propõe agora a avaliação de

tado a demandas de fixação de uma norma culta da língua, rígida e formal

equidade nos ambientes escolares. Nesse sentido, é preciso levar em con-

que seja única e a mesma em todos os regulamentos estatais, digamos assim.

sideração algumas diferenças e desigualdades de origem dos estudantes
(geracionais, étnico-raciais, de gênero, sexualidade, pessoas com deficiência) para que seja possível pensar na efetividade de uma igualdade real

“O modelo educacional disciplinar e normalizador perce-

a partir do desenvolvimento de uma consciência sobre o que é equidade.

bido como modelo da escolarização consegue persuadir

Ela lida com as diferenças específicas dos indivíduos, tentando construir a

para que deixem de ser outro, ou manipula em todos os

igualdade não mais por uma perspectiva puramente formal, mas tentando

detalhes, para direcioná-lo para uma conversão na mes-

atingir uma igualdade real que implique em dar um tratamento diferente (e

midade, começando o processo de uma naturalização do

em certa medida desigual) para os sujeitos que exigem um tratamento es-

outro como normal, um processo que termina com a na-

pecífico. Em outros termos, a equidade é a realização da própria igualdade

turalização da normalidade. O fim da alteridade. A obs-

quando coloca em evidencia as especificidades dos casos reais.

curidade nos olhos. (...) A educação, como a vejo, é uma

Dependendo do modo como definimos nossas vidas, adotaremos

atenção à diferença e um processo de produção da dife-

determinada régua para viver e para ensinar. De modo geral a vida é uma

rença. A pergunta pela educação é uma pergunta pelo ou-

linha reta a ser seguida por uma régua reta ou se existem percalços e sinu-

tro. Transformar a educação não é outra coisa senão uma

osidades em nossas vidas que nos exige uma régua moldável?

alteração do modo como vejo o outro, não requer outra

A mesma analogia pode ser feita a respeito do conteúdo do ensino. Será

coisa do que uma firme vontade de arriscar-se a pen-

que o modo que estamos ensinando, por exemplo, matemática e gramática,

sar de outro modo minha relação com os outros, que não

que constitui a base do que estamos chamando de capacidade de se comuni-

deixa de ser uma forma de arriscar-se a pensar de outro

car e de calcular, não seria determinado por alguma concepção prévia sobre

modo a mesmidade” (Warat, 2019).

nosso modo de vida e sobre as réguas que adotamos? Não seria a Gramática
42. BRASIL, MEC, 2019.
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Podemos defender que assim como temos duas posturas gerais sobre

ender sua indeterminação de modo produtivo e avaliar os conflitos (com

como nos relacionarmos com as réguas e as regras, adotando uma pers-

as leis e com as normas) de modo a procurar uma resolução adequada para

pectiva mais rígida ou mais flexível, também encontramos na escola pos-

os casos particulares, marcando outra postura de ensino que não estaria

turas semelhantes oriundas do próprio currículo.

desconectada da cidade, da pólis e da política. Assim, a linguagem ensina-

Ao longo dos séculos já ocorreram diversas tentativas de reformas

da antes de ser marcada pela normatividade estava muito mais conectada

do ensino que tiveram como motor o incentivo do raciocínio analítico,

ao seu uso prático nos ambientes de decisões políticas e de debates, de

quando a razão é vista a partir de elementos gramaticais e matemáticos

modo que suas regras, normas e preceitos estavam vinculados ao seu uso

formais que aproxima essas disciplinas de uma dimensão normativa rígi-

e aos seus efeitos. Para além da gramática, o ensino era marcado pela re-

da. A famosa recta ratio fez imenso sucesso ao longo dos anos, procurando

tórica e pelo diálogo.

na fantasia de um saber absoluto, como a matemática, um método e uma

Aqui temos mais dois imaginários sendo consolidados a partir de

aprendizagem universais. O método adequado de raciocinar era aquele

algumas heranças históricas que participam de duas tradições. Digamos

dedutivo, de inspiração no método more geometrico (ao modo da geome-

que estamos diante de uma pedagogia do raciocínio formal que carrega

tria), que espelhava também um modo de vida em ambientes políticos.

consigo toda a imagem pedagógico-educacional que temos disponível

Em geral, a gramática e a matemática de hoje na escola tendem justa-

hoje e que perpetua o nosso individualismo em contraponto a uma peda-

mente para as dimensões mais formais e abstratas de nossa aprendiza-

gogia da convivência que permeia uma visão sobre as dimensões sociais

gem e a lógica seria a tradução simbólica do pensamento sem imaginação

e políticas de nossa existência. Eis que estamos diante de modos de vida e

ou quase sem conteúdo, uma espécie de simbolismo puro e abstrato.

suas conexões com modos de ensino, um ensino separado da vida e outro

Por um lado, o modo como estamos ensinando matemática e gra-

ensino conectado à vida.

mática é concebido em conexão com um modo de vida marcado por uma

A desconexão existente entre escola e a vida dos estudantes é a

recta ratio. Mas nem sempre foi assim. A primeira gramática normativa

resultante histórico de um modo de organização da escola e de trans-

de uma língua moderna foi inventada em Port-Royal (1660) por Arnauld

missão de seu próprio conteúdo, marcando a diferença fundante en-

e Lancelot: A gramática de Port-Royal e serve ainda hoje de modelo para

tre o éthos desconectado da cidade e outro éthos conectado a todas

o desenvolvimento da linguística como centro do ensino da gramática. O

as dimensões civis da nossa existência. É como se estivéssemos hoje

contexto de sua invenção foi um famoso mosteiro em que os professores

ensinando a nos desconectarmos da vida social na infância, quando

eram chamados de Os Solitários (Les Solitaires). É como se esse modelo de

a carga de matérias nos impede não só de viver, mas se desconecta

conteúdo fosse a expressão do modo de vida adotado por esses profes-

da vida que escolhemos viver. São dois modelos históricos que estão

sores que abandonavam a vida na cidade para se dedicar completamente

sendo exagerados, em certa medida, mas que não podem ser ignora-

aos estudos de coisas abstratas. A linguagem passava a ser objeto de uma

dos. O projeto de nossa educação não pode ser o de formação de um

normatividade que também se distanciava da vida e das conversas reais

indivíduo isolado da sociedade, habitando na montanha e isolado dos

nos colocando diante da oposição de hoje entre o culto e o coloquial.

problemas da vida política na cidade. Nesse sentido, trata-se de in-

Por outro lado, a régua moldável ou a racionalidade adaptável está

vestigarmos melhor os inconvenientes de conteúdos tão desconecta-

conectada à capacidade de enfrentar as circunstâncias da vida, compre-

dos da nossa vida e aprender a dosar melhor esses conteúdos de modo
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que sua aprendizagem não signifique um isolamento duplo, seja por-

de perspectivas e não um processo de um indivíduo isolado. Interpretar

que é algo que se aprende sozinho, seja porque é algo que toma tempo

não é olhar para o horizonte sozinho, é fundir os horizontes.

de convívio social de nossos jovens.
A dimensão mais inflexível do próprio conteúdo escolar está presen-

O papel da imaginação
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te no ensino da gramática e da matemática hoje, mas também no modo
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como o currículo é transmitido e avaliado. Quanto mais inflexível, menos

Como foi assumido desde as primeiras linhas, o que está sendo dis-

espaço para as indeterminações reais da própria vida e da aprendizagem.

cutido aqui é a possibilidade de encontrar no nosso modo de ensinar uma

Nesse sentido, podemos levantar a hipótese de que a mesma sinuosidade

concepção sobre nosso modo de viver, por isso, o modo de vida está rela-

da vida pode ser encontrada também na aprendizagem. Assim como a vida

cionado também ao modo de ensino. A distância da vida dos estudantes dos

não se encaixa em um esquadro, a aprendizagem também não se reduz à

conteúdos escolares, que são estruturados via de regra por uma dimensão

comunicação escrita e ao cálculo.

somente escrita, lógica e analítica, é resultado dos elementos históricos

Não estranha o fato de que a falha na comunicação representa uma

apontados acima. Também nesse contexto histórico apresentado, aconte-

das principais causas para o desenvolvimento da violência na escola. Mas

ceu algo que merece nossa atenção: o abandono da dimensão imaginativa

que tipo de comunicação é esta que está faltando se afinal a escola se de-

da nossa aprendizagem. Juntando os pontos, temos as heranças históricas

dica com tanto cuidado no desenvolvimento desta habilidade específica? O

que justificam a demanda atual por uma interconexão maior entre os con-

que acontece é que a escrita e sua normatividade acabam focando em um

teúdos e a vida dos estudantes.

dos aspectos da comunicação, que nem é o aspecto fundante da vida e das

A imaginação é sem dúvida uma dimensão constitutiva de nossa per-

conexões que estabelecemos ao longo de um dia qualquer, mas diz respeito

sonalidade e performativa de nossos conhecimentos, na medida em que

a um elemento acidental de nossa existência, servindo de regras e normas

sua ação ou enunciação promove ao mesmo tempo o conhecimento que

para nossas comunicações escritas.

se almeja. Seu abandono em determinada fase do ensino implica que os

Por isso é fundamental redimensionar o papel da oralidade na

conteúdos escolares serão apresentados quase sem vida, como se fossem

aprendizagem a partir da segunda metade do ensino fundamental, não

conhecimentos que não estão mais em evolução, quase como um grande

a excluindo do processo em função de um privilégio da textualidade e

columbário com cinzas mortas das experiências e intuições dos cientistas.

retomando as dimensões retóricas constitutivas de nosso convívio. O

Uma gramática normativa que não é usada dioturnamente em exercícios

desenvolvimento da comunicação não pode ser restrito à exigência de

imaginados e nem no cotidiano perde seu enraizamento na vida e acaba se

interpretação de um texto e a um exercício sobre se o texto está dizen-

transformando em uma sequência pura de regras mimetizadas com rimas.

do aquela frase de modo literal ou não. Retomando a discussão acima

Enquanto a ciência é ensinada por um encadeamento de fórmulas e

apresentada, não se trata de conformar os estudantes para que eles res-

regras mortas, a ciência de verdade está fervendo em criatividade, imagi-

pondam e interpretem literalmente algo, mas formá-los para que eles

nação e contradição.

sejam capazes de também falar sobre suas interpretações uns com os

Em vez de um formalismo rígido é preciso defender o desenvolvi-

outros. Interpretar afinal é resultado de um processo repleto de pergun-

mento de uma capacidade de interpretar a vida que esteja aliada à imagi-

tas e respostas que deve ser feito também a partir de uma pluralidade

nação e ao cotidiano, sobretudo no ensino das ciências. Não precisamos
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dar respostas analíticas sobre a vida, mas imaginar alternativas para os

mas quase nunca são ensinados ou instigados a interpretarem a matemáti-

problemas ou descaminhos. Os formalismos gramaticais e matemáticos

ca, pelas suas dimensões históricas, filosóficas e questionadoras.

às vezes se distanciam da vida coloquial, que é afinal a que utilizamos. Já
estamos com 40 anos e ainda não utilizamos os cálculos matemáticos em
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sobre a história do cálculo ainda pode nos interessar, bem como a discussão e diferença entre a teoria da evolução de Darwin, Lamark e Kropotkin
ou a discussão sobre as geometrias euclidianas e não-euclidianas, porque
mostram as teorias contraditórias no seio mesmo do desenvolvimento das
comunidades científicas.
A verdade é que desde o XIX nem mesmo a matemática carrega consigo a identidade de exatidão absoluta que ainda existe quando a denominamos, equivocadamente, de ciências exatas. A própria matemática é um
campo repleto de discussões e de teorias indeterminadas que não podem
decidir de modo certo e absoluto sobre as coisas em termos de universalidade, sendo quase um consenso hoje que a ciência trabalha com uma
perspectiva de quase-verdade e avança para concepções contraditórias de
matemática que funcionam em certos contextos epistêmicos e outras que
funcionam em outros contextos epistêmicos. Mais do que a certeza universal, a ciência matemática hoje está ancorada em grande medida nas discussões sobre probabilidade e aquilo que é provável está conectado também à imaginação.
Os manuais e os conteúdos escolares estão desconectados não somente de nossas vidas, mas da própria vida em ato da ciência, parecen-

Exercícios Imaginários
Exercício de um professor que se esforça para ter empatia.
Tente se imaginar vivendo um dia como se você fosse um estudante da turma que você dá aulas. Olhando para a passagem
do tempo nesse dia, seguindo a vida desse estudante desde o
acordar até o adormecer, observando a escola, a casa e a rua
através dos olhos desse estudante e andando pelo mundo no
lugar dele, vivendo os conflitos e dilemas que ele vive, as dificuldades e alegrias que ele passa.
Escreva um dia de um diário sobre ser esse estudante. De um
estudante que chega atrasado. De um estudante que chega sem
uniforme na escola. De um estudante que vai mal em uma prova.
Em um dia na escola, os professores se transformaram em estudantes. Foram todos vestidos como os estudantes e passaram o dia representando e agindo como se fossem estudantes
de determinada escola. Ao mesmo tempo em que durante um
dia os estudantes se transformaram em mestres e passaram a
ensinar algo aos estudantes.

do um grande livro de lembranças de teorias que nascem e são repassadas
prontas, sem toda a dialética e exercício que levou a sua descoberta pela
experiência e intuição do cientista.
Quem dera se o professor conseguisse explicar também que as disciplinas científicas estão em pleno desenvolvimento enquanto ele explica,

Parece haver certo consenso a respeito da falta de imaginação nos con-

em geral, problemas avançados do desenvolvimento da aritmética em sala.

teúdos escolares, em pelo menos dois sentidos. Falta imaginação para com-

Os jovens aprendem na matemática a fazerem uma ginástica mental base-

preender a dinâmica que levou a produção mesma daquele saber científico,

ada somente na repetição, sendo quase como um exercício braçal em série,

colocando a história da ciência em discussão e promovendo a intersecção en-
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tre história e o ensino de todas as ciências, por exemplo, e falta também ver

Esses dois sentidos podem ser reduzidos a apenas um aspecto: é pre-

internamente ao desenvolvimento do próprio saber científico o papel positivo

ciso incluir um papel positivo para a imaginação no desenvolvimento da

desempenhado pela imaginação do cientista como ato último de sua criação.

aprendizagem, do ensino e sobretudo no desenvolvimento da ciência. Essa

Temos que aprender a imaginar como determinado conhecimento científi-

denúncia sobre a carência da imaginação na educação atual não começou

co foi descoberto ou inventado e também perceber que na própria invenção

ontem. Sua história é longa e acompanha o costume de opor racionalidade

a imaginação desempenha um papel fundamental. A criação de teorias cien-

à imaginação, como se essa fosse tão somente produtora de fantasias que

tíficas não é somente fruto de uma racionalidade absoluta e dedutiva, mas a

nos desconectassem da realidade e não merecessem espaço no ensino.

elaboração de hipóteses acontece por uma energia imaginativa.

“O papel das imagens no cérebro aplica-se igualmente aos
símbolos que podemos utilizar na resolução mental de um
problema matemático. Se esses símbolos não fossem imagináveis, não os conheceríamos e não seríamos capazes de
manipulá-los conscientemente. Nessa perspectiva, é interessante observar que vários matemáticos e físicos descrevem seus pensamentos como dominados por imagens.
É frequente as imagens serem visuais e talvez até mesmo
somatossensoriais. De modo não surpreendente, Benoit
Mandelbrot, cujo domínio científico é a geometria fractal,
diz que pensa sempre por meio de imagens, e relata que
o físico Richard Feynman não gostava de olhar para uma
equação sem olhar primeiro para o diagrama que a acom-

Cabide imaginário
da alteridade
Por que não criar exercícios teatrais permanentes nas escolas
para construir também através do teatro a possibilidade de representar a vida de uma outra pessoa, agindo como um professor agiria depois de ficar no trânsito preso e como o estudante
ficaria depois de ter uma noite mal dormida em casa?
Perto do carnaval poderiam criar um dia que se chamasse de
Cabide da Alteridade, em que nos vestiríamos como outras
pessoas de nosso cotidiano próximo, tentando compreender e
sentir o que ele sentiria, olhando pelos olhos deles.43

panhava (e repare que, de fato, tanto a equação como o diagrama são imagens). Quanto a Albert Einstein, ele não tinha
qualquer dúvida sobre o processo: As palavras ou a linguagem, na forma como são escritas ou faladas, não parecem
desempenhar qualquer papel nos meus mecanismos de
pensamento” (Damásio, 1994, p. 125-126).

Há uma dicotomia moderna ainda em voga nos dias atuais, que procura diferenciar entendimento de imaginação.44 Mas para nos opormos a

43. Cf. Certa inspiração no experimento do cabide em KRZNARIC, 2015.
44. Conforme indicações de SANNA, 2018.
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isso, podemos detalhar a proximidade entre imaginação e conhecimento

fendida no momento, pensando em como as coisas poderiam ser diferen-

começando por lembrar que as teorias científicas partem em geral de cer-

tes do modo como elas efetivamente são e envolve também o desenvolvi-

tos experimentos de pensamento, nos quais se teoriza sobre situações futu-

mento de teorias cujas provas não podem ser demonstradas diretamente.

ras ou teses matemáticas e físicas que são desenvolvidas em abstrato sem

É muito comum no desenvolvimento das teorias científicas o uso de provas

qualquer experiência atual que lhe sirva de prova.

indiretas, em que uma hipótese H é provada indiretamente porque a hipó-

Galileu, por exemplo, elaborou um experimento de pensamento fa-

tese contrária a tal conclusão: não-H pode ser considerada absurda. Trata-

moso no qual defendia que corpos pesados e leves cairiam na mesma ace-

-se de um expediente muito utilizado no ambiente jurídico também, onde

leração no vácuo, sem ter qualquer instrumento de prova para tanto.45 Ele

a inocência de um acusado muitas vezes é provada indiretamente pelo ab-

nunca conseguiu reproduzir isso que ele levantou como hipótese porque

surdo que seria se ele tivesse cometido tal crime. Em geral, grande parte da

não tinha os instrumentos necessários na época. Hoje podemos assistir a

obra de Euclides, Elementos, que funda a geometria euclidiana está repleta

um vídeo em que uma bola de boliche e uma pena caem na mesma veloci-

de argumentos desse tipo em que algo é provado mostrando o absurdo que

dade em uma câmara de vácuo da Nasa.46 A rigor, se jogarmos uma pena e

seria se não fosse assim.47

uma bola de boliche do alto de um prédio, a bola cairá primeiro porque o ar

Olhando para a história da geometria podemos encontrar um exem-

exerce mais força contra a pena do que contra a bola, retirados os atritos do

plo emblemático do que estamos querendo apontar. Usamos com frequên-

ar, ambas cairiam na mesma velocidade. Você consegue imaginar?

cia nessa área do saber a ideia de axiomas, mas o que é um axioma afinal?

Além disso, outro procedimento ligado à imaginação no campo cien-

Axioma é aquilo que tem mais valor (do grego axiós) e que deve aparecer

tífico é o da redução ao absurdo. A redução ao absurdo é uma prova indireta,

no início. E quem determina o que tem mais valor e deve vir no princípio?

na qual uma hipótese contraditória é inserida para avaliar se a tese origi-

O cientista, o geômetra ou o pesquisador com base nos dados e evidências

nária é verdadeira ou não. Caso a negação hipotética da tese seja verdade,

ou com base nas hipóteses imaginadas, rabiscadas ou desenhadas. Durante

ambas serão verdadeiras e o resultado será uma contradição. A contraditó-

séculos nos acostumamos a defender que Euclides era o modelo máximo de

ria é a negação daquilo que se pretende provar, de modo que em uma de-

uma demonstração axiomática, que parte de princípio e os segue fielmente

monstração nós levantamos uma hipótese que não sabemos se é ainda ver-

até conclusões verdadeiras. Isso sempre foi o modelo de ciência e verdade

dadeira e tentamos provar sua verdade a partir de uma conjectura. A prova

ao qual estamos acostumados.

dessa verdade conjectural acontece na medida em que tentamos refutar a

No século XIX provou-se que esse sistema hipotético-dedutivo ti-

hipótese contrária à hipótese que estamos tentando defender. Refutar a hi-

nha lacunas, ocorrendo um fato muito curioso envolvendo a contradição.

pótese contrária nesses casos é provar de modo indireto a minha primeira

Muitos matemáticos passaram a desconfiar da demonstração do postulado

resposta verdadeira.

das linhas paralelas em Euclides porque ele não assumia noções impor-

Trata-se de um procedimento também muito utilizado na ciência e

tantes para tal demonstração. Euclides postula e diz apenas que quando o

implica em imaginar a situação ou hipótese contrária a que está sendo de-

ângulo com o qual uma terceira linha incide sobre duas outras linhas dadas
for menor que dois retos, então as linhas se cruzam. Nas palavras do pró-

45. Cf. LIAO, 2019
46. COX, 2014.

47. LEVI, 2008.
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prio Euclides, o quinto postulado é esse: “e, caso uma reta, caindo sobre

Como salienta o filósofo australiano Krznaric, temos que acionar

duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois

algo em nosso cérebro para termos uma dimensão empática com os ou-

retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontram-se no

tros, como mentalizar algo do outro antes de julgá-lo. O salto imaginati-

lado no qual estão os menores do que dois retos” (2009, p. 98). Mas, para

vo49 acontece na medida em que conseguimos não apenas ter uma espécie

provar isso, seria preciso ter provado antes que quando o ângulo de inci-

de compaixão pelo que o outro sente, mas efetivamente olhar a vida com

dência da terceira reta sobre as outras duas dadas for de 180 graus as retas

os olhos das outras pessoas. Inúmeros escritores tentaram passar por si-

seriam paralelas e não se cruzariam nunca quando prolongadas ao infinito

tuações e experiências que lhes permitiram compreender melhor a vida

mostrando que a variação desse ângulo deveria ser absurdo.

do outro, seja por um dia ou até mesmo por anos, em um tipo de expe-

Por ser a redução ao absurdo por contradição um expediente muito usado por Euclides48, e diante do problema da falta de uma prova des-

riência similar àquela que vivencia um ator ao encarnar algum papel em
uma peça de teatro.

te tipo para o postulado implícito das paralelas, matemáticos no século

Isso ocorre porque podemos imaginar o outro por um exercício per-

XIX tentaram provar que seria absurdo algo diferente daquilo que eles

formático, digamos assim, pois tanto escrever sobre o outro, a partir de

consideravam como um fato: uma só reta paralela passa por um ponto

uma experiência de alteridade, quanto ler sobre o relato dessa experiência

fora de uma reta dada.

é simultaneamente aprender. Seja a viagem literária ou a viagem real, am-

A grande curiosidade envolvendo o desenvolvimento da história da

bas são formativas porque nos permitem o exercício de certa dose de alte-

geometria é que eles não conseguiram provar o absurdo que seria se mais

ridade e compreensão do outro. Conforme defende Krznaric, as viagens são

de uma reta passasse pelo ponto fora da reta. Aquilo que vimos como verda-

formativas porque através da imaginação podemos desenvolver a empatia.

de absoluta durante dois milênios sequer foi concebida assim pelo próprio
Euclides, que não demonstrou aquilo que ele apresenta. A questão é que a

“A empatia “imaginada” serve como alicerce dos direitos

contradição não surgiu e o absurdo da tese contrária não pôde ser admiti-

humanos. Ela é imaginada, não no sentido de inventada, mas no

do. Então, foi por um tropeço que surgiram as perspectivas para as geome-

sentido de que a empatia requer um salto de fé, de imaginar que

trias não-euclidianas: “eles tropeçam com o método negativo exatamente

alguém se parece com você. Relatos de tortura produziram essa

naquilo que não queriam encontrar, que queriam refutar: uma geometria

empatia imaginada através de novas visões da dor. Romances

oposta, onde as paralelas se encontram, as diagonais são comensuráveis e

a geraram induzindo novas sensações sobre a interioridade.

as retas curvas” (Cornelli e Coelho, 2007, p. 13). E com o desenvolvimento

Cada um à sua maneira reforçou a noção de uma comunidade

das geometrias não-euclidianas temos toda a revolução científica e tecnológica do século XX.

48. O livro de Beppo Levi (2008) mostra como a redução ao absurdo em Euclides é corriqueira.

49. “Humanizar pessoas é somente o primeiro passo no desenvolvimento do hábito de dar o
salto imaginativo para dentro delas. Podemos chegar a vê-las como indivíduos iguais a nós,
mas continuarmos desprovidos de um retrato detalhado de seus mundos anteriores, suas esperanças, seus medos, crenças e ambições. Se quisermos responder apropriadamente a seus
sentimentos e necessidades, deveríamos almejar uma maior precisão empática. Devemos dar
um segundo passo, que é descobrir tanto o que temos quanto o que não temos em comum com
os outros. (...). Um primeiro passo é humanizar nossas imaginações desenvolvendo a consciência de todos aqueles indivíduos ocultos sob a superfície de nossa vida cotidiana, dos quais
podemos depender de alguma maneira” (KRZNARIC, 2015, p. 105).
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baseada em indivíduos autônomos e empáticos, capazes de se
relacionar, além de suas famílias imediatas, filiações religiosas ou

Oficina:
ES.TE.PÔ – Escola de Teatro Político

até nações, com valores universais maiores... Sem esse processo

Não produzimos, como artistas, um espetáculo: como
técnicos, produzimos as ferramentas a serem utilizadas
pelo povo na fabricação de seu próprio teatro.
Augusto Boal, Teatro do pensamento sensível

de aprendizado, a “igualdade” não poderia ter qualquer sentido
Grêmios Estudantis: o imaginário de uma transformação

profundo e especialmente qualquer consequência política” (Cf.
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Hunt apud KRZNARIC, 2015).
A empatia pode ser acessada por diversas vias e concatena os passos rumo à igualdade. O primeiro passo para o desenvolvimento de um

Paola Masiero Pereira50

hábito e de uma disposição para a empatia consiste em aprimorar a ima-

Paula Blath51

ginação, seja em sua dimensão científica, literária ou retórica e a escola

Valdirene Soares Machado52

tem um papel a exercer aqui e uma responsabilidade que deve ser resgatada de sua história.
Fica a pergunta: por que a partir de certa idade vamos exigindo cada
vez mais abstrações e censurando cada vez mais a imaginação?

O relato a seguir narra a experiência da Oficina de TO (Teatro do/a
Oprimido/a), especificamente Teatro Jornal, técnica desenvolvida por Augusto Boal, com os estudantes do III Encontro de Grêmios Estudantis em

Se os exageros da imaginação podem nos desconectar da realidade,

2018. A Es.Te.Pô, neste sentido, busca socializar os meios de produção do

os exageros da abstração também fazem exatamente isso. Não se trata de

fazer teatral para a juventude organizada de Florianópolis, para produzi-

privilegiar um e abandonar o outro, mas de encontrar o equilíbrio entre o

rem de forma artística e coletiva a interpretação crítica da realidade a ser

processo de desenvolvimento do pensamento analítico, sem se esquecer de

transformada.

que a imaginação pode exercer uma função performativa com os nossos

Com a intencionalidade de popularizar o Teatro do/a Oprimido/a

conhecimentos, ou seja, ela indica uma imagem e produz ao mesmo tempo

para a juventude do ensino fundamental de Florianópolis, iniciamos nossa

o conhecimento.

viagem. O ponto de encontro, a escola Acácio Garibaldi, na Barra da Lagoa.
50. Paola (paola.masip@gmail.com é arte-educadora e historiadora, mestre em Agroecossistemas pela Universidade do Estado de Santa Catarina e integrante do grupo de Teatro Madalenas na Luta GTO/SC, e da Rede de Escolas de Teatro Político Nuestra América que em SC organiza a Es.Te.Pô – Escola de Teatro Político.
51. Paula (paulablcunha@gmail.com) é graduada em Artes com Licenciatura em Educação Artística pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de Educação
Artistica, com ênfase em Artes Visuais. Professora de Artes Visuais da Rede Municipal de Ensino
em Florianópolis, SC. Formação de Coringa em Teatro do Oprimido no CTO/RJ, Madalenas na
Luta GTO/SC.
52. Valdirene (valsm7@gmail.com) é pedagoga, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Educadora social, atua nas comunidades de periferias de Florianópolis, como assessora pedagógica
do Instituto Padre Vilson Groh. Integrante do grupo de Teatro Madalenas na Luta GTO/SC.
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Partimos animadas! Dezenas de escolas se deslocavam com os estudantes

escola, no teatro, tanto que entraram em cena na plenária final, demons-

para o centro da cidade. Paramos no caminho, outras colegas do Grêmio

trando autonomia e apropriação das técnicas do fazer.

Estudantil da EBM Henrique Veras, na Lagoa da Conceição se integraram

O grupo apresentou sua improvisação ao se sensibilizarem com o

à viagem. Aproveitamos este tempo no trajeto para acertarmos alguns de-

rompimento da barragem em Brumadinho (MG) e a foto dos resgates entre

talhes da Oficina e seguimos para o Centro de Educação Continuada (CEC)

a lama da Samarco, estampada em jornal exposto no varal, improvisando

encontrar a Val, terceira integrante do time de oficineiras do grupo de Te-

o resgate de uma vítima pelos bombeiros, com entrada ao vivo de um re-

atro Madalenas na Luta, que nos esperava no local do evento. Na chega-

pórter denunciando o acidente e toda a emoção envolvida neste momen-

da, muito colorida, a juventude fazia acontecer o III Encontro dos Grêmios

to. Outra experiência gratificante partiu da dinâmica empreendida pelo

Estudantis. Este lugar onde sempre estivemos para formação continuada

grupo seguinte, ao debater a produção de fake news no Brasil utilizando a

dos professores da Prefeitura Municipal de Florianópolis, agora recebia es-

brincadeira do “telefone sem fio” em cena para dialogar sobre a mentira,

tudantes, artistas e educadores, música, poesia, audiovisual. Nesta Oficina,

como o ditado popular “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. O te-

entre as diversas linguagens artísticas, a Es.Te.Pô - Escola de Teatro Políti-

atro chegou para ficar!

co, se movimenta com o objetivo de transferir os meios de produção do TO.
Agosto de 2019, a sala reservada para a Oficina de Teatro do Oprimi-
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da internet. Cadeiras foram colocadas no canto da sala, instrumentos musicais e tecidos coloridos agora alegravam este ambiente. Haveríamos de
escutar nossos corpos, alongar e jogar juntos, fazer perguntas, encontrar
saídas coletivas com os procedimentos teatrais que envolveriam a Oficina.
Após o aquecimento e jogos de improvisação, trabalhamos com a técnica
do Teatro Jornal, desenvolvida na década de 60 pelo Teatro de Arena para
ler as notícias da época de forma dramatúrgica. Dividimos o coletivo em
grupos e apresentamos o varal jornal como procedimento cênico de análise da realidade. Feita a escolha do grupo sobre o tema de seu interesse,
começamos a improvisação. Reportagens sobre o direito à educação, o crime ambiental e trabalhista da empresa Vale em Brumadinho, fake news e a
violência contra mulher se destacaram. O olhar crítico da juventude diante
das injustiças estampadas nas capas dos jornais e as resoluções criativas
em cena mostram a apropriação do fazer teatral. A socialização da produção dos grupos no final da Oficina fortaleceu a coletividade nos Grêmios, na
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Oficina:
Sentimento e expressão como meio de
transformação

Neste sentido, na Oficina do Livreto de Bolso, juntamos a pesquisa
online de conteúdo e diagramação no aplicativo gratuito CANVA com a impressão, confecção dos livretos artesanalmente. Cortamos a folha de sulfite
A4 no meio. Furamos com um prego e martelo e costuramos com agulha e
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linha de pipa. Em pouco tempo, os estudantes tem a experiência de produzir com as próprias mãos e levar pra casa, no bolso, seu livreto.

Vivemos um tempo em que o ato de se expressar tornou-se a razão
de ser para muitas pessoas. A meu ver, isto justifica a quantidade de conteúdos publicados gratuitamente nas redes sociais, todo dia. Será que compartilhamos o que sentimos? Ou buscamos sentido no que compartilhamos? Expressar o que sentimos nunca foi fácil, aprendemos desde sempre
a reprimir ao invés de identificar. É preciso estar aberto pra sentir todas as
sensações que a vida nos permite. Cada vez que passamos por uma emoção,
aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos.
A Oficina de Livreto de Bolso provoca e vislumbra a estruturação de
uma revista do Grêmio Estudantil com a cara de cada escola. Mas também
pretende trazer a reflexão sobre o que estamos compartilhando, porque fazemos e como fazemos. O que estamos consumindo e produzindo de conteúdo precisa ser mais consciente e cheio de propósito.
Aprendi nesses últimos 10 anos, pós redes sociais, que um conteúdo
sem informação pertinente perde-se facilmente na enxurrada de publicações diárias. Se pretendemos tocar o coração do outro, antes, precisamos
falar com o nosso coração.
Talvez compartilhar conteúdo em rede, seja hoje, uma das ferramentas mais potentes de transformação social. As novas tecnologias nos
facilitam a vida na pesquisa e produção de conteúdo, mas é difícil superar a
tecnologia do livro.

53. Fabio (fabio@tvventosul.com.br) é um curioso, professor de educação física, publicitário,
ator, produtor, artista e vídeo maker autodidata, acompanhando e apoiando o projeto de Grêmios Estudantis desde sua estruturação enquanto processo formativo, em 2018. Em 2014 fundou a TV Vento Sul, um canal que produz documentários e distribui sua programação nas TVs
dos principais comércios da Ilha.
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V
Resgatando
o diálogo

A

té agora foi apresentado o detalhamento do conceito de intersub-

samos a linguagem para chegar ao lugar em que o outro se encontra,

jetividade e como ele está conectado a ambientes democráticos e

para esclarecer o sentido de nossas palavras e nos conectarmos assim

aos valores de igualdade e liberdade. Em outras palavras, apresen-

durante a passagem.

tamos onde a intersubjetividade irrompe, como ela se manifesta e como
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podemos aprimorá-la rumo ao desenvolvimento da alteridade.
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A intersubjetividade é hoje um conceito complexo. Para uma vi-

“O sistema escolar que, em todas as comparações de de-

são mais ampla possível de suas características será preciso retroce-

sempenho em nível internacional, alcança os melhores

der um pouco e compreender onde ela se manifesta primeiro. A forma

resultados é, ao mesmo tempo, aquele em que os ideais

mais simples de intersubjetividade é o diálogo e seu exercício perma-

democráticos foram melhor realizados: nas escolas fin-

nente é condição para o desenvolvimento de relações subsequentes em

landesas, os alunos de origens formacionais diferentes

ambientes sociais ou políticos. Por ser o diálogo uma forma anterior

permanecem juntos tanto tempo quanto possível numa

e constitutiva de todas as outras, as relações recíprocas futuras que

única comunidade escolar, os processos de testes e exa-

estabelecemos depende totalmente do bom andamento dela. Diálogo

mes são reduzidos ao mínimo necessário, atribui-se à res-

significa conversa e troca, mas seu sentido etimológico vai além disso.

ponsabilidade comunicacional e à confiança mútua mais

“Dia” em grego é uma preposição que aparece como prefixo e significa

importância do que à imputabilidade individual e, por fim,

o movimento de passagem, dia logos portanto significa algo que pene-

a soberania sobre a moldagem do ensino pertence unica-

tra todos os poros da linguagem e que passa por ela. Dialogar significa

mente a um quadro de professores com formação profis-

utilizar a linguagem em busca de um sentido comum que possa nos co-

sional que coopera estreitamente com os representantes

nectar com o outro, por isso esse movimento é sempre intersubjetivo e

dos alunos” (Sahlberg, 2012).

lida com conflitos e contradições a todo momento, os quais devem ser
compreendidos antes que a disposição para a manutenção das relações
recíprocas seja minada.

Quando os afetos mútuos se perdem, temos uma derrota dupla.

Debater e discutir não representam, necessariamente, briga. Só

Perde-se a empatia e destrói-se a intersubjetividade. Nesses ambien-

brigamos porque não aprendemos a debater direito e não exercitamos a

tes a democracia nunca conseguirá se fortalecer. É justamente nas si-

arte de entrar em conflito contraponto sentimentos, objetivos e neces-

tuações de conflito que temos que desenvolver e colocar a empatia à

sidades. A própria discussão implica em confrontar perspectivas e pode

prova. Ela é precondição para que nas situações mais críticas das dis-

ser vista como um exercício dialético em que se almeja o entendimen-

cussões nós possamos nos colocar no lugar do outro e olhar as coisas

to, sendo este sempre uma faculdade que opera mediante o ajuste e o

por sua perspectiva. Esse processo não é exigido nas situações normais

consenso entre as partes e nunca acontece em uma dimensão individu-

de temperatura e pressão, pois nessas condições nem sempre é neces-

al. Muitas vezes as discussões acabam em brigas ou violência na escola

sário nos colocarmos na posição do outro. A empatia é uma exigência

porque não nos exercitamos na arte de entrar em conflito sem perder-

quando precisamos manter o convívio e devemos fazer isso preservan-

mos o afeto inerente à intersubjetividade que nos constitui. Só atraves-

do as portas abertas do diálogo.
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Sempre que algum conflito sai da escola e é encaminhado ao judiciário, a escola e a formação ética perderam pontos porque a intersub-

consensuais que gerem benefícios mútuos”55. Mediar um conflito é portanto desenvolver a forma primária de intersubjetividade.

jetividade falhou de algum modo e a empatia não foi desenvolvida suficientemente. Fala-se muito em criar notas de comportamento para os
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estudantes como um tipo de incentivo para eles deixarem de agir do modo

116

como agem. Que tal se criassem notas para a escola incentivando elas a
prevenirem a violência e evitarem nos casos cabíveis o encaminhamento à delegacia, ao Ministério Público e ao judiciário? A lógica da punição
e da recompensa para os estudantes ou para a escola são faces de uma
mesma postura, porque partem da crença de que as pessoas só agiriam de
determinado modo por alguma forma de incentivo. A base aqui ainda é a
do imaginário da coerção, de que alguém só faz algo certo mediante coerção ou censura. Devemos esperar que bons argumentos sejam suficientes

Suzano, São Paulo, abril de
2019: “Escolas de São Paulo usam
mediadores para diminuir conflitos
entre alunos”. Depois do atentado
em que dois estudantes mataram
dez pessoas, o secretário de educação Rossieli Soares do governo de
São Paulo disse que é importante
pensar na segurança das escolas,
mas também é importante “repensar nossas relações com os alunos”

e nesse sentido é importante inserir a prática da mediação escolar
de modo sistemático, organizado
e planejado nas escolas. O grupo de
professores mediadores foi criado
para tentar evitar o crescimento dos
conflitos e existe desde 2010. Hoje,
em 2017, existem 1.800 mediadores
atuando nas escolas, sendo que o
objetivo é expandir isso para 5.000
nas escolas.56

para mudar nosso posicionamento frente a certas questões urgentes.
Outra característica desse imaginário é a figura do professor ou diretor que atuam no interior da escola como juízes. Sobre isso, precisamos
avisar: as decisões obtidas para resolver determinados conflitos via pro-

Estamos presos ainda a uma crença que insiste em se espalhar pe-

cesso judicial geram baixo sentimento de que “a justiça foi feita”. Esse

las nossas escolas, orientando nossas práticas e fazendo com que nossas

sentimento de justiça feita, só é obtido quando o conflito é resolvido pelo

decisões sejam tomadas a partir de uma tendência normativista. O nor-

diálogo entre as partes e o nome disso é mediação.54 No judiciário, em ge-

mativista acredita que quanto mais normas e punições tivermos, menos

ral, a decisão não é construída a partir de uma elaboração pelas partes.

problemas sociais teremos. A ideia é tentar codificar os atos mais simples

Muitas vezes inclusive a escola age como o judiciário e determina um pe-

da vida humana por uma régua rígida e universal. No caso da escola, essa

dido de desculpas, impõe um abraço, força uma camiseta da amizade, de-

crença se manifesta pelo endurecimento do regimento escolar e isso aca-

terminações estas que nunca resolvem o conflito porque não buscam suas

ba forjando a ideia de que regular é formar. Regulam até a cor “esdrúxula”

causas. Impor a resolução de um conflito não é mediá-lo, mas silenciar

dos óculos do aluno, o corte de barba, o comportamento quando unifor-

sobre o trabalhoso processo de descobrir suas causas, que em geral são

mizado, a cor do tênis e etc.57

interpessoais, sociais e afetivas. Mediar um conflito é, como estabelecido

Formar e educar não devem ser vistos como uma dinâmica imposi-

no Código de Processo Civil: “procurar pelo reestabelecimento da comu-

tiva em que os estudantes farão algo para cumprir regras que eles não ela-

nicação e incentivar que as partes identifiquem por si próprias soluções

boraram. Formar não é regular ou legislar sobre comportamentos indivi-

54. Como indica a pesquisa sobre mediação de conflitos: FERRARI, 2019.

55. Cf. Código do Processo Civil Seção Vi, Art. 165, §3. Seção que se dedica à mediação.
56. CISCATI, 2019.
57. CRUZ; RIBEIRO, 2015.
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duais específicos. Estamos criticando aqui sobretudo as leis que tendem a

pela determinação para que ele se encerre imediatamente. Nesses casos, os

regular a infinidade de comportamentos individuais, quando a função da

conflitos geram ou luta ou fuga, o que significa enfrentamento na escola ou

lei é regular as relações e comportamentos sociais. No caso dos jovens em

distanciamento da escola.

específico, eles não “aceitam participar de programas e projetos que pres-

Por outro lado, quando estudantes e professores são formados para

suponham e ou produzam aculturação e normatização de suas práticas so-

enfrentarem o conflito como algo normal nas relações intersubjetivas, sem

ciais, modos de ser e identidades”,58 sobretudo se eles não forem chamados

tentar encerrar o conflito antes de entender suas causas últimas e sem for-

a elaborar essas regras. Uma escola que chama os estudantes para criarem

çar a supressão do próprio antes de ventilar as justificativas para seu acon-

um regimento escolar que faça sentido para eles pode ter mais resultados

tecimento, ele passa a ser visto como algo que pode ser corrigido a partir de

em termos de melhoria do comportamento do que pelo endurecimento do

dinâmicas que integrem as partes em um diálogo. A norma sequer é men-

regimento. Isso acontece porque a responsabilidade moral é efeito dessa

cionada para impor a resolução do conflito, a não ser que tenhamos uma

participação na elaboração das regras e quando eu não sigo alguma regra

norma que diga que todos os conflitos serão resolvidos pelo diálogo e nun-

que ajudei a criar, sempre acontece algum chamado interno. O motor de

ca pela imposição de um terceiro. Nesse diálogo, o que está em jogo não é a

nossas responsabilidades é alimentado pelos processos de construção des-

disputa para uma das partes ser mais beneficiada do que a outra, recebendo

ses espaços democráticos que estamos forjando por aqui.

menos do que é ruim ou muito do que é bom, mas para que bens recíprocos

Já foi exposto que estamos diante de dois imaginários na escola e que

(ou benefícios mútuos) sejam obtidos de modo integrador.

a partir de uma visão mais detalhada de democracia podemos pensar nes-

A própria escola poderia aproveitar a oportunidade do conflito para

ses dois imaginários a partir do modo como nos relacionamos com réguas

enfrentá-lo de outro modo que o aprendido nas nossas relações com os

e regras, vislumbrando a contraposição entre aqueles que defendem mais

juízes na sociedade, ensinando como comunicar sentimentos, trocar in-

leis ou aqueles que defendem mais educação para resolver os nossos con-

formações ou explicando os dilemas envolvidos no conflito entre pessoas

flitos. Nesse sentido, em virtude de dois modos distintos de tentar a reso-

que às vezes tem necessidades distintas, promovendo tudo isso sempre

lução dos conflitos em ambientes escolares temos dois tipos de posturas,

sem agressões.59 Isso é relevante porque os mediadores trabalham sem-

conforme o amplo estudo de Johnson e Johnson (1995).

pre com um horizonte colaborativo entre as partes, retirando do imagi-

Por um lado, temos o imaginário daqueles que tentam resolver os

nário daqueles que mediam e daqueles que entraram em conflito a eterna

conflitos, mas ainda estão marcados pela posição coercitiva e atuam nas

competição por sobrevivência na qual deve sempre haver um vencedor e

escolas como juízes. Nesse caso, a ação é resolvida a partir do uso de um

um perdedor. O próprio mediador nunca pode tentar impor a solução do

tipo de poder: o poder do mais forte, que possui tal força por criar as re-

conflito com frases que envolvam lições de moral ou de vida, sendo muito

gras e por aplicá-las ao mesmo tempo, estando nas mãos de apenas uma

mais o condutor do diálogo e aquele que preserva as regras moldáveis do

única pessoa na escola (o diretor) ou de um grupo (os professores). Em

diálogo do que alguém que vai ensinar algo aos envolvidos nos conflitos.

geral, a intimidação é sempre um elemento presente nesses contextos. O

Quem encontra o modo próprio de resolver os conflitos serão os estudan-

encerramento de determinado conflito se dá pela ameaça aos envolvidos e

tes, com a ajuda de um adulto.

58. Cf. NOVAES; CARA, 2011, p. 118.

59. Conforme amplo estudo de JOHNSON; JOHNSON, 1995.
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Durante um discurso perante uma turma de formandos em Harvard, um membro
da plateia pediu um poema a
Muhammad Ali, o famoso boxeador americano. Sua vigorosa
resposta foi: “Me, We” [Eu, Nós].
Não foi apenas um dos mais cur-

tos poemas na história, mas uma
mensagem sobre a empatia – que
somos parte de um todo maior e
só realizamos plenamente nossa
humanidade criando laços com
os outros. Essa frase remete à filosofia Ubuntu: “Eu sou porque
nós somos”.

Em geral, o conflito é o resultante direto de algum tipo de competição: por espaço, por visibilidade, por poder, por pontos, por status.
Quando os mediadores de conflito e os estudantes aprendem que o conflito pode ser resolvido de modo colaborativo, isso se espalha pelo ambiente diminuindo até mesmo a competição, melhorando as relações interpessoais, a saúde mental, a autoestima, a autorregulação e a capacidade
de se adaptar às diversas circunstâncias da vida. Não é mágica, o diálogo

Ubuntu Freestyle

permanente diminui os conflitos entre estudantes, rareia os incidentes
violentos, encurta as suspensões, abrevia as discussões, reduz brigas e até
freia a desistência escolar. 60

“Axé pra quem é de axé
Pra chegar bem vilão
Independente da sua fé
Música é nossa religião
Mas fique esperto porque sonho é planejamento,
investimento, meta
Tem que ter pensamento, estratégia, tática
Eu digo que sou sonhador, mas sonhador na prática

Mais leis ou mais educação?
Já vimos que um dos principais aspectos da democracia consiste no
poder popular de participar da elaboração das leis. Podemos agora questionar qual é o papel das leis na sociedade e se devemos simplesmente elaborar o maior número de leis possíveis para resolver nossos conflitos, nossas

‘Tô ligado que a vida bate, ‘tô ligado quanto ela dói

violências, nossas disputas e nossos problemas tendo como exemplo esse

Mas com a palavra me ergo e permaneço, porque a rua é nóiz

espaço minidemocrático que é a escola. Também podemos nos questio-

Portanto, meu irmão, preste atenção no que vende o rádio, o

nar sobre como o judiciário tenta resolver os conflitos a partir dessas leis

jornal, a televisão

elaboradas e questionar se na escola devemos agir como os juízes agem. Já

Você quer o vinho, eles encarecem a rolha
Deixa de ser bolha e abre o olho pra situação
A palavra é a escolha, a escolha é a palavra, meu irmão
Se liga aqui, são palavras de um homem preto, samurai,
brasileiro, cafuzo, versador

apontamos para a direção de que os juízes não são bons modelos, mas precisamos justificar e contextualizar melhor esse argumento.
Já a discussão sobre a tão desejada democracia está colocada em
outro patamar, pois conhecemos os principais conceitos que a funda-

Com tambor de ideias pra disparar

mentam. Agora, precisamos vislumbrar se mesmo com o poder de ela-

Não são palavras de otário, já te falei, escreve aí no seu diário

borar leis precisamos efetivamente elaborá-las com um espírito nor-

Se eu sou dono do mundo, é porque é do sonho que eu sou

mativista e punitivista ou se podemos elaborar o menor número possível

milionário, falei, falou tudo” (Emicida, 2013).
60. Cf. JOHNSON; JOHNSON, 1995.
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de leis e acreditar que as pessoas podem decidir por si mesmas a não
fazerem algo errado sem que a coerção ou medo de punição por alguma
lei oriente sua ação. Como se percebe, em termos pedagógicos, estamos
falando ainda de autonomia. Estamos falando da autonomia em resol-
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ver os próprios conflitos, se as condições e o ambiente adequado forem
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criados para que isso possa ocorrer.
Na compreensão do fenômeno moral percebemos que normas e coerções fazem com que seu cumprimento seja eventual, de modo que o juízo moral dos indivíduos parecem desenvolver até mesmo certa resistência
quando o que está em jogo é cumprir algo por mera obrigação. Não se trata de abandonar as obrigações e os deveres que estabelecemos em nossas

No projeto Equipes de Ajuda,
por exemplo, os escolhidos pelas
próprias turmas mapeiam os conflitos e discutem valores faltantes nas relações. Existem debates
semanais. A melhoria nesse tipo
de experiência de mediação entre
pares é notável: os estudantes se
sentem mais confiantes e sua relação com outros alunos e professores melhora.61 Por isso, quando
estudantes e professores não recebem formação em resolução de

conflitos, eles raramente utilizam
o diálogo e a empatia para manter
e desenvolver a intersubjetividade, adotando imposições de um
terceiro ou apenas maximizando a
disputa por benefícios próprios de
um em detrimento de outrem. Ao
pensarem na resolução de conflitos
a partir de uma lógica colaborativa e
integradora, os estudantes poderão
inclusive levar essa aprendizagem
para fora da sala de aula e também
para fora da escola.

Explicando o projeto Roots of
Empathy criado no Canadá, que coloca um bebê durante um ano visitando uma turma de estudantes de 8
anos de idade para que estes possam
tentar imaginar o que o bebê está
sentindo se colocando no lugar dele
para compreender os motivos dele
agir de determinado modo, Roman
Krznaric diz no livro O poder da empatia: “Diversos estudos mostraram

que ele reduz comportamentos de
bullyng no pátio, estmula a cooperação, melhora o relacionamento dos
alunos com os pais e até eleva suas
notas. (...) Especialistas em educação reconhecem cada vez mais que
o ensino de habilidades empáticas
não é só um extra cujo acréscimo é
“interessante”, merecendo ser parte fundamental do currículo ao lado
da leitura, da escrita e da aritmética.

leis, mas compreender que a dinâmica presente na formação de nossos juízos morais não é operada somente pela lógica da submissão às leis. Claro
que existem leis às quais temos apenas que nos submeter, mas isso não é
formação ética e moral. No caso de estudantes indisciplinados e violentos,
quantas vezes não percebemos que eles sequer têm medo da punição e na
maioria dos casos em que as brigas se repetem na escola as advertências
são jogadas ao vento porque será apenas mais uma dentre as várias já recebidas. Assim, as punições administrativas tem pouca efetividade na diminuição da violência e isso ocorre porque as violências encontram-se banalizadas, assim como as advertências.
Vamos pensar em termos de ação voluntária e para isso devemos nos
perguntar: como fazer os jovens se comprometerem a respeitarem os colegas sem ser em função do medo de ser punido? Esse é o maior dilema
moral da filosofia da educação. Como desenvolver a autonomia moral e a
formação de juízos morais que permitam aos jovens tomarem a decisão de

A resposta para “o como” está naquela formação humana que está

não recorrer à violência mesmo em circunstâncias (ou exatamente nas cir-

consciente do papel da imaginação no desenvolvimento de nossas raciona-

cunstâncias) em que a punição não é o principal fator de persuasão? Como

lidades, tendo como alvo o desenvolvimento da empatia. As atividades for-

pensar em jovens que nem mesmo precisassem de normas rígidas para se

mativas dos Grêmios Estudantis, apresentadas ao longo deste documento,

submeterem a elas, mas incorporassem essas normas em si mesmos sem a

procuram desenvolver exatamente isso quando falam de conhecimento de

necessidade de ameaça?
61. JUCÁ, 2019.
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si, de autogestão, de formação política, de valorização do diálogo, cuidado
com o corpo e com a mente. O efeito almejado por isso não é planejado, mas
em geral estamos criando laços comuns mais sólidos.
Diante do nível de violência ao qual estamos submetidos diariamen-
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te, nem todos conseguem romper com os modos de pensar em que preci-
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samos de mais leis, mais punições, mais regras. Isso tem uma história que
precisa ser apontada.
Em termos de história do direito, já passamos pela garantia dos direitos civis e políticos, depois pelos chamados direitos sociais e estamos
presenciando aquilo que se convencionou chamar de “direitos difusos”,
que procuram garantir a existência e dignidade de grupos que na sociedade em geral são vistos como mais fracos e excluídos.62 E nesse projeto em
desenvolvimento, a equidade é o grande alvo porque ela implica a possibilidade de levar a justiça às minorias, aos jovens, às mulheres e aos idosos. A

“Durante a guerra de 2000
chamada a Segunda Intifada, uma
israelense chamada Natalia Wiesenltier, ligou para a amiga judia em
Tel-Aviv, mas se viu falando com
uma palestina chamada Jihad que
morava na Faixa de Gaza. Em vez
de desligar, Natalia deu início a uma
conversa em que as duas falaram
sobre suas vidas muito diferentes.
Logo Natalia estava recebendo telefonemas da família de Jihad e em
seguida a pôs em contato com sua
própria rede de amigos. A ideia foi
adotada pelo Círculo de Pais, que
criou uma linha telefônica Hello
Peace. Podia-se fazer uma ligação
gratuita para um número de tele-

fone: se você fosse israelense, era
posto em contato com um palestino,
com quem poderia conversar por
meia hora, e se você fosse palestino, falaria com um israelense. Entre
2002 e 2009 houve mais de um 1 milhão de conversas entre os dois lados. Embora algumas começassem
como competições de gritos, outras levavam a amizades duradouras. Uma família israelense acabou
se encontrando regularmente com
sua homóloga palestina num posto
de fronteira para entregar insulina
ao filho diabético da outra que não
conseguia obter a quantidade suficiente da droga em hospitais palestinos, por exemplo”.64

principal consequência esperada dessa perspectiva legal é a igualdade real,
incluindo as diferenças existentes entre os desiguais a partir da identificação de certos grupos coletivos naquilo que se convencionou chamar de direitos transindividuais. Mesmo nesses casos, a criação de leis aparece como
garantias de variações da dignidade humana.

Em geral, a sociedade brasileira é constituída e organizada juridicamente por um ordenamento normativista e somente há alguns anos passou
a incentivar as soluções alternativas de resolução de conflitos (Mediação,
Conciliação e Arbitragem) pela política pública criada pela resolução do
Conselho Nacional de Justiça n. 125/2010, que desencadeou ações nos Tri-

“Uma novela de rádio ruandesa chamada Musekeweya ou Novo
Amanhecer é transmitida para todo
o país nas tardes de quarta-feira e
ouvida por 90% da população. Seu
enredo, que envolve tutsis e hutus
vivendo em aldeias conectadas, é
especificamente escrito para promover a importância da empatia.

Embora sejam duas aldeias ficcionais, as tensões entre elas espelham
aqueles presentes nas vésperas do
genocídio de 1994 em Ruanda. O objetivo da novela é promover a cura
comunitária e a reconciliação nacional, reduzindo as possibilidades
de um ressurgimento da violência
étnica”. 63

bunais de Justiça Estaduais e Ministérios Públicos Estaduais.
Estamos falando tanto de leis e normas que é importante olharmos
para a evolução de nossas leis e nessa evolução apontar para as diferenças
entre o espírito punitivista ou mediador.
O caso clássico de um espírito punitivista envolvendo jovens pode ser
percebido no Código de Menores (Lei n. 6.697/79). Lei que, segundo Vieira,
marca um modo de conceber as situações particulares como se fosse atributo legal resolver todos os casos mais ínfimos da vida particular. Nesse

62. Cf. NOVAES; CARA, 2011, p. 117.
63. KRZNARIC, 2015, p. 215

64. KRZNARIC, 2015, p. 212
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contexto, o Estado deveria resolver os casos específicos de irregularidades

to e a punição de jovens e adolescentes, criando uma espécie de “tubulação

em que as crianças ou adolescentes se encontravam. A lei não possuía ne-

que conectasse a escola à prisão” 68.

nhuma dimensão preventiva, acabando por se transformar em estigma-
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tizante do “menor infrator”. Alguns estudiosos defendem que se tratava
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de um Código Penal do Menor disfarçado de lei de proteção.65 Segundo as

“O encarceramento só transforma aquela pessoa numa

informações, as decisões judiciais criavam um grande sistema de injustiças

pessoa pior. Quando você é criança, adolescente, você

em que nada do direito do indivíduo jovem era respeitado. Era uma lei pu-

está em formação de caráter, de personalidade, é o acolhi-

nitiva, com zero equidade.

mento da pessoa que vai transformá-la. Não é a punição, o

No ano em que o Brasil elaborou essa lei, o mundo iniciava as discussões da Convenção Internacional Sobre Direitos da Criança, que tomou

castigo, a raiva, a vingança”, diz Valéria Rodrigues, juíza da
Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte.69

corpo em 1989.66 O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 /
1990) é efeito desse direcionamento da convenção internacional. Ele adota
uma perspectiva sociopedagógica condizente com uma atitude preventiva

A postura mais preventiva acabou sendo a adotada na lei, defendendo

frente a violações dos direitos da criança e do adolescente, já aparecendo

a criação do “Programa de Combate à Intimidação Sistemática”, apresen-

em seu inciso IV “o apoio e o incentivo às práticas de resolução de conflitos

tando, como no caso do ECA, mecanismos e instrumentos alternativos de

que envolvam violência contra a criança e o adolescente” e propondo solu-

resolução de conflito. Ainda que “combate” não seja a palavra ideal para

ções mais ligadas à equidade.

falar em mediação de conflitos, pretende-se deixar claro que não é um pro-

O embate sobre reprimir como o Código de Menores ou prevenir

grama de punição. Mesmo a lei Antibullyng estabelecendo como um dos

como o ECA é uma versão jurídica da oposição entre enrijecer ou flexibi-

objetivos que se evite “tanto quanto possível, a punição dos agressores”,

lizar as regras e as réguas no interior da escola, por isso trata-se de uma

rechaçando que os casos sejam encaminhados ao judiciário, ela acabou au-

encruzilhada em que precisamos decidir qual caminho devemos adotar,

mentando a judicialização dos conflitos escolares, como se tivesse tipifica-

porque parece que muitos ainda não perceberam que o Código de Menores

do algum crime. Na verdade foi proposta a criação de um Programa Educa-

foi revogado pelo ECA.

cional de Prevenção e não de punição. 70

Essa oposição aparece também na discussão parlamentar67 que culminou com a elaboração da Lei Antibullyng (13.185/2015). Alguns parlamentares defendiam que a lei se chamasse “Programa de Punição à Intimidação Sistemática (Bullyng)”, pois defendiam teses de redução da
maioridade penal e pretendiam que a lei Antibullyng contornasse a limitação da maioridade criando mecanismos que permitissem o encarceramen65. Liberati, 1993 apud VIEIRA, 2011, p. 18.
66. VIEIRA, 2011, p. 171.
67. Cf. BAZZO, 2018.

68. Uma tradução livre do fenômeno americano denominado “school to prision pipeline”. Cf.
BAZZO 2019, p. 48.
69. “Mediação de conflito muda rotina de violência em escolas públicas em MG”. Jornal Nacional, 30 de abril de 2018. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/
mediacao-de-conflito-muda-rotina-de-violencia-em-escolas-publicas-em-mg.html.
Acessado em 04 de outubro de 2019.
70. Veja o Art. 4º da lei Antibullyng, que apresenta os objetivos do Programa, sobretudo os seguintes pontos: VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos
marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição
dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Em Santa Catarina, existe uma
lei que cria também um Programa de Combate ao Bullying (14.651/2009) que apresenta inú-
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Para prevenção dos conflitos nas escolas, temos como alternativas
a justiça restaurativa71 e a mediação de conflitos. Há muitas semelhanças

um pouco no que estamos dizendo iremos perceber que a punição não tem
nenhum efeito pedagógico e formativo.

metodológicas entre elas, mas é possível diferenciá-las porque em geral
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a primeira lida com danos mais graves tentando restaurar o diálogo de-
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pois da violência e a segunda com conflitos em geral, sendo a mediação

“O argumento que apresento aqui é bem simples: não

mais direcionada à prevenção. Mas essa divisão não é exclusiva, porque

haverá justiça enquanto mantivermos nosso foco exclu-

existem os chamados círculos restaurativos que também atuam tentando

sivamente nas questões que têm orientado o atual siste-

prevenir os conflitos.

ma judicial: Que leis foram infringidas? Quem fez isso? O

Como estamos buscando as explicações para nossas crenças, há-

que merecem em troca? Para que haja verdadeira justiça

bitos e ações no passado, o mais espantoso é perceber que a mediação de

é preciso que façamos a nós mesmos as perguntas: Quem

conflitos é algo novo apenas aqui no Brasil, mas não é algo novo em ter-

foi prejudicado? Quais suas necessidades? Quem tem

mos mundiais. Parece ter sido algo esquecido nos escombros dos proces-

obrigação e quem é responsável por atender tais neces-

sos civilizatórios pelos quais passamos, que foram tornando-se cada vez

sidades? Quem tem interesse legítimo na situação? Que

mais fundados na escrita, no texto, na lei e na burocracia. Reformulando as

processo conseguirá envolver os interessados a fim de

perguntas feitas acima, devemos nos perguntar por que nos esquecemos

encontrar uma solução? A Justiça Restaurativa requer que

dessa prática tão importante para diversas sociedades ao longo da histó-

troquemos não apenas nossas lentes, mas também nos-

ria e passamos a acreditar que quanto mais leis, melhor? Talvez o excesso

sas perguntas. Acima de tudo, a Justiça Restaurativa é um

de violência nos coloque diante da parede e nessas situações de gravidade

convite ao diálogo, para que possamos apoiar um ao outro

respondemos por mais penas, mas se dermos um passo atrás e pensarmos

e aprender uns com os outros. É um lembrete de que esta-

meras questões éticas dentre os objetivos, mas quase não fala de mediação de conflitos, o que
é compreensível porque a mediação de conflitos começa a ser vista como alternativa no Brasil
somente depois da resolução do CNJ 125/2010.
71. A justiça restaurativa pode ser encontrada no inciso VIII da Lei Antibullyng: “VIII - evitar,
tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil”.
Esse trecho indica exatamente o procedimento existente na Justiça Restaurativa, quando pensa
na “efetiva responsabilização e mudança do comportamento hostil”. O próprio judiciário, bem
como as faculdades de direito, estão empenhadas em criar instâncias de Justiça Restaurativa que
envolve a prática de círculos restaurativos cujo principal objetivo é ser uma alternativa à lógica
da justiça retributiva que inspira a legislação penal e o encarceramento. Ainda que sua proposta
seja oriunda do direito penal, carregando consigo marcas de um vocabulário criminal (como a
oposição entre agressores e vítimas, bem como a obrigatoriedade do agressor assumir a responsabilidade total por seus atos) sua intenção é evitar a criminalização e punição. A justiça
restaurativa tem um modo de proceder que se aproxima muito da mediação de conflitos em
termos de prática de diálogo, escuta ativa, comunicação não-violenta e estabelecimento dos
valores que guiarão o encontro. Ver ZEHR, 2008. Um estudo amplo pode ser encontrado em
JAYME; CARVALHO, 2018.

mos todos interligados de fato” (ZEHR, 2012, p. 76).

Alguns exemplos das mais variadas culturas devem ser retomados
para servirem de paradigma. Caçadores do deserto Kalahari ficam dias ouvindo o problema da comunidade até que ele se resolva; ilhéus do Havai
promovem seus relatos ou reclamações sempre dirigindo suas questões ao
ancião; kpelles da Libéria Central utilizam vizinhos e familiares que ouvem
todos com muita seriedade; abkhazians das montanhas do Caucaso (Geórgia atual) fazem uma grande festa de reconciliação depois dos conflitos
comunitários que às vezes envolve retaliação dos grupos; na cultura Yoruba da Nigéria chega a ser algo vergonhoso não ser capaz de resolver seus
conflitos e ter a necessidade de levar a questão ao tribunal, pois para eles
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“a língua e os dentes frequentemente entram em conflito, de modo que

o fundamento da mediação de conflitos. Na mesma linha de raciocínio, pre-

discutir e se reconciliar é uma marca de responsabilidade”; na China atual

cisamos resgatar também as dimensões orais que foram esquecidas.

existem 950.000 mil comitês de mediação com 6 milhões de mediadores,

Desde os primeiros argumentos estamos tentando abrir espaço para

havendo mais mediador do que advogados por 100 mil/habitantes, sendo

a retomada de uma dimensão comunicacional de nossa experiência escolar

o objetivo a harmonia social e na Grécia antiga, Aristóteles afirmava que

que foi esquecida nessa era da hipertextualidade, em que textos nos levam

qualquer homem com mais de 60 anos poderia ser mediador (ou árbitro),

a mais textos de modo contínuo. Como já indicamos, precisamos resgatar a

enquanto em Roma tínhamos os juízes de paz.72

dimensão oral de nossa aprendizagem sem concebê-la como uma dimen-

No caso da mediação hoje, as pessoas constroem as decisões por si

são menor de nossa sabedoria. Não se trata por óbvio de defender tudo que

mesmas e o mediador não pode coagi-las a resolver o conflito, ele ouve e

a oralidade carrega consigo, mas de não querer superar seus inconvenien-

orienta as possibilidades, mas não impõe nada. Trata-se de um processo

tes simplesmente ignorando seu papel e relevância. Iniciamos a discussão

feito a partir da voluntariedade das partes, ninguém deve ser obrigado a

defendendo o que significa o desenvolvimento da dimensão comunicativa

mediar algum conflito.

em contextos intersubjetivos, apontando que até mesmo a coleta de dados

A mediação não implica diretamente em responsabilização pelos

científicos tem uma pergunta e uma interpretação correlatas. Além disso,

atos ou na culpa específica por algum dano gerado, simplesmente por-

apontamos o resgate do diálogo por ser ele a forma primária de intersub-

que no processo da mediação existe a noção de que o conflito é gerado por

jetividade e por ser através dele que podemos mostrar uma alternativa ao

um processo dinâmico entre agentes e pacientes e onde é em geral difícil

modo corriqueiro de lidarmos com os conflitos. Agora, será crucial com-

encontrar um único responsável pelo conflito. O foco da mediação não é a

preendermos a categoria da oralidade à qual o diálogo está subsumido.

agressão final, mas os conflitos na origem. Isso difere da justiça restaura-

Como se pode perceber, as mais variadas culturas deixam espaço

tiva porque nesses casos o responsável pelo ato danoso é mais claro (como

para mediação de conflitos, seja ela mais antiga ou ainda contemporânea

no caso de um soco) e por isso a justiça restaurativa pretende chegar à res-

e isso ocorre porque se preserva um papel fundamental para a oralidade na

ponsabilização pelo dano cometido.

resolução de conflito nessas culturas. Assim como é difícil explicar os motivos específicos que nos levaram a esquecer a mediação de conflitos como

Oralidades

a alternativa mais eficiente na resolução de conflitos, também é difícil explicar em detalhes os motivos que nos levaram a desvalorizar a oralidade

No eixo da discussão acima está a oposição entre aqueles que defendem

em função de um privilégio dado à escrita. Talvez seja uma hipótese plausí-

mais leis ou mais educação para a resolução de nossos conflitos. Já aponta-

vel defender que esses dois processos aparentemente desconexos aconte-

mos a origem histórica dessa oposição, que coloca em cena uma oposição

ceram simultaneamente no desenvolvimento histórico. Então, vamos logo

mais ampla sobre nossos modos de vida e de ensino quando sustentamos o

colocar a pergunta: a oralidade tem ainda um papel a ser desempenhado na

diálogo como a forma primária de intersubjetividade e a comunicação como

escola e no desenvolvimento de nossa consciência ética?
O conceito de intersubjetividade já está mais claro do que quando co-

72. Cf. BARRET, J.; BARRET, J. A history of Alternative Dispute Resolution: the history of a politica, cultural, and social movement. California: A Wiley Imprint, 2004.

meçamos. A defesa desse modo de vida intersubjetivo é também a de um
modo de ensino, por isso foi fundamental perceber a carga efetiva de diá-
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logo para sua consumação. Se incluirmos nessa discussão a tendência ética

classe, isto é, retomassem oralmente às afirmações do professor

da intersubjetividade, talvez seja possível apresentar provisoriamente dois

(a herança oral) que haviam memorizado pelas exposições em

modos de nos relacionarmos com as regras, as réguas e suas aplicações para

classe ou pelos manuais (Ong, 1998, p. 68).
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tentarmos vislumbrar nas oposições até agora apresentadas algo que possa
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ser visto inclusive em termos de conteúdos escolares. Mas para isso, deve-

Quem nunca desconfiou do professor que faz teste oral? Mas ao mes-

mos nos deter um pouco mais nas formas de nos comunicarmos para tentar-

mo tempo, que professor nunca se incomodou com o fato de que os estu-

mos explicar como que em determinada fase da escola a oralidade vai sendo

dantes muitas vezes colocam no papel exatamente aquilo que o professor

substituída pela escrita e o preço dessa substituição completa foi e continua

gostaria de ouvir? Que professor que nunca se questionou se ter sua fala

sendo a atrofia do diálogo vivo intersubjetivo entre professores e estudantes.

mimetizada na escrita é realmente o que ele pretende em termos de en-

Devemos nos indagar sobre o que acontece que em determinada faixa

sino? Ainda que estejamos em pleno desenvolvimento da escrita, o peso

etária a comunicação oral deixa de ser vista como fundante das práticas esco-

da oralidade ainda se faz perceber em cada linha que o estudante escreve

lares e a fala passa a ser proibida em sala porque pode atrapalhar o conteúdo.

e talvez os bons estudantes sejam aqueles que aprendem rápido a colocar

Seria o silêncio resultado da massificação no ensino? Seriam os estudantes

na prova o que o professor diz em sala. Aparentemente, todos os caminhos

que se retraem por dinâmicas psíquicas de sua própria formação enquanto

nos levam de volta à oralidade. Não importa os motivos do exame oral ou

adolescentes? Será que a escola também possui um papel de destaque nisso?

escrito, eles parecem partilhar um mesmo repositório de saber que em sua

Ong destaca que a ideia de exame escrito é algo recente em nossa cul-

origem é marcado pela oralidade e que se faz ouvir em todas as outras for-

tura e se manifesta no meio das heranças acima apontadas sobre a om-

mas de manifestação, escrita ou virtual. Talvez o professor que faz os testes

nipresença do espírito normativo. O exame escrito só se transformou em

orais esteja certo e nós que escolhemos a escrita, errados, mas só estamos

um tipo de teste, de caráter sempre analítico, a respeito de certos conceitos

errados enquanto não percebemos que existe esse repositório comum que é

abstratos, há muito pouco tempo. Essas questões analíticas surgem num

guardado pelas dimensões orais das relações que estabelecemos em sala de

estágio bem tardio de textualidade, mais próximo do nosso século do que

aula. Ainda não inventaram o professor que consegue ficar em silêncio en-

da época da invenção dos primeiros alfabetos.

quanto ensina, então por que esperar que os estudantes fiquem em silêncio
enquanto aprendem?

Essas perguntas estão ausentes, na verdade, não apenas das

O exemplo mais claro da importância da oralidade diz respeito à di-

culturas orais, mas também das escritas. As questões em exames

ferença relacional que acontece entre ouvir uma aula e ler um texto, pois no

escritos passaram a ter um uso geral (no Ocidente) apenas muito

caso da audição há sempre uma dimensão intersubjetiva que não se res-

depois que a impressão produzisse seus efeitos sobre a consciência,

tringe somente a uma relação dual, mas que acaba formando uma unidade

milhares de anos após a invenção da escrita. O latim clássico não

a partir da multiplicidade de “ouvidos” e ouvintes, enquanto no caso da

possui uma palavra para "exame" como o que "fazemos" hoje e

leitura existe certo isolamento e fechamento em si que demanda um es-

no qual tentamos "passar" na escola. Até poucas gerações atrás,

forço muito distinto de assistir uma aula ou um vídeo. No isolamento, toda

no Ocidente, e talvez ainda na maior parte do mundo atualmente,

aquela unidade anterior se desfaz e o estudante que lê um texto sozinho

a prática acadêmica exigiu que os estudantes "recitassem" em
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ou vê um vídeo em seu celular desconecta-se da unidade anterior.73 Só a
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oralidade dispõe da intimidade necessária ao processo pedagógico e edu-

“Em culturas orais, um pedido de informação é comu-

cativo. Além disso, a marca da oralidade é conectar-se à concretude das

mente interpretado interativamente (Malinowski 1923,

coisas vividas e não se direciona comumente à generalizações, o que pode

pp. 451, 470-481), como agonístico e, ao contrário de ob-

nos conduzir à descrição de eventos específicos não marcados por juízos

ter realmente uma resposta, é frequentemente desviado.

avaliativos ou preconceitos.74

Uma história esclarecedora é contada por um visitante ao

Para compreender melhor a categoria da oralidade será necessário

condado de Cork, na Irlanda, uma região particularmente

retomar suas diferenças com a escrita e apresentar seus respectivos papéis

oral em um país em que todas as regiões conservam alto

históricos na escola. Na estrada em direção a um ambiente onde os jovens

grau de oralidade residual. O visitante viu um habitante

vivam sua vida e não escolham a violência para resolver seus conflitos, o

de Cork encostado no edifício do correio. Dirigiu-se a ele,

diálogo é o principal volante do veículo chamado oralidade. Para entendê-

bateu com a mão na parede do edifício, perto do ombro

-la, temos que revalorizar as dimensões orais envolvidas na nossa apren-

do homem e perguntou: “É aqui o correio?” O homem

dizagem, que são em geral esquecidas quando nas aulas só os professores

não se deixou enganar. Olhou para seu inquiridor calma-

falam expondo determinada matéria sem sequer perguntar aos estudantes

mente e com grande preocupação: “Você por acaso não

se está claro e se estão entendendo. Não se trata de abandonar a escrita e

estaria procurando um selo, não é?” Ele tratou a pergunta

retornar à oralidade, mas de não nos esquecermos que na maior parte do

não como um pedido de informação, mas como algo que

tempo somos seres cujo discurso é sonoro.75 Então, a oralidade tem ainda

o perguntador estava lhe fazendo. Assim, ele fez algo, por

uma dimensão fundante em nossas práticas.

sua vez, àquele que lhe fazia uma pergunta para ver o que
aconteceria. Qualquer nativo de Cork, segundo a mitologia, lida com todas as perguntas desse modo. Sempre responde a uma pergunta com outra pergunta. Nunca baixe
sua guarda oral” (ONG, 1998, p. 82).

73. Sobre isso, ver ONG, 1998, p. 88.
74. Atenção especial a todo o capítulo “3. Sobre a psicodinâmica da oralidade” de ONG, 1998, p. 41 ss..
75. A escrita desde Saussure, o famoso linguista, tem utilidades, defeitos e perigos, sendo importante atribuir uma primazia ao oral quando nos referimos a formação ética. Não se trata
de mais uma dimensão curricular da escola, mas de uma reorganização do currículo para que
ele inclua como eixo transversal a oralidade em suas avaliações e em seu cotidiano. Ong traz o
curioso dado de que das cerca de 3 mil línguas faladas hoje, apenas 78 tem literatura, mas em
grande parte as dimensões orais das culturas foram rejeitadas nos estudos da linguagem e da
literatura, existindo toda uma sabedoria poética disseminada em meio à vida que não caberia
em nenhuma biblioteca. Em grande medida, a relação crítica de Platão com a escrita é uma relação de crítica à escrita como tecnologia. O mito egípcio diz que a escrita destrói a memória e
ajuda só como marcas ou etiquetas de lembranças, crítica igual que poderíamos fazer ao presente desenvolvimento das tecnologias e a aparente perda de memória coletiva. Criar espaços
de diálogo é, efetivamente, criar espaços sem tecnologias de qualquer tipo. (ONG, 1998, p. 16).

Jogo imaginário só perguntas
Assistir vídeo no YouTube do grupo de comediantes Improváveis “Só Perguntas”, que é um jogo em que as pessoas só podem formular perguntas. Não basta perguntar se os estudantes possuem dúvidas, é preciso incentivá-las a problematizar e
formular perguntas nas aulas.
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vivo. Sua escolha pelo diálogo vivo tinha dois alvos: a escrita enquanto tal
Historicamente, o alfabeto tal como o conhecemos no ocidente foi
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inventado pelos gregos. Aquilo que os gregos viveram culturalmente a par-
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e a retórica do mestre que chega em sala e fala durante 45 minutos, indo
embora sem abrir espaço para diálogo e para questões.

tir da criação de um alfabeto fonético (que é ainda o nosso alfabeto atual e

Ainda hoje, uma aula expositiva não dialógica funciona na mente do

se diferencia dos outros alfabetos ditos imagéticos) permitiu a transição

estudante como um grande texto escrito, tal como um retórico na antigui-

da oralidade para uma cultura escrita de um modo distinto das transições

dade dando uma palestra sobre determinado assunto e se retirando ao fim.

ocorridas em outras culturas que possuíam alfabetos não fonéticos, mar-

A oratória do professor funciona muitas vezes como um texto escrito sen-

cando dilemas entre o oral e o escrito que permanecem ainda atuais.76 Em

do lido por 45 minutos. Assim como o silêncio do texto, que nunca jamais

grande medida, essa transição é a mesma que a escola consolida com a al-

respondeu por si mesmo uma dúvida ou pergunta que alguém fez pra ele,

fabetização e consequente desenvolvimento das habilidades escritas.77

a apatia em forma de silêncio dos estudantes também pode ser vista como

Na antiguidade, assim que a escrita foi inventada houve uma grande

consequência desse modo não dialógico de ensinar. Pode-se dizer que o

desconfiança em relação a ela. Assim como nós hoje nos perguntamos se

professor possui uma retórica boa por conseguir falar durante tanto tempo

a tecnologia auxilia ou aliena a aprendizagem, os gregos também se per-

de modo contínuo, mas sem os espaços para o diálogo essa retórica não

guntavam se a tecnologia do texto auxiliava ou prejudicava a memória, se

pode transformar a informação78 em conhecimento e pode acabar entor-

ela era um remédio ou um veneno. Nesse contexto, o filósofo Sócrates, que

pecendo o estudante, como um veneno. Não é só a escrita enquanto tal que

nunca escreveu nenhum texto, criticava a escrita como um veneno para a

pode prejudicar a memória, pois aquele ensino que parece a continuidade

memória e por isso Platão, seu discípulo, escreve em diálogos para manter

de um texto escrito sendo recitado, também debilita o saber.

na escrita elementos da dimensão oral.

O problema não está na escrita enquanto tal, nem no livro, tam-

Sócrates adota a metáfora da plantação de sementes para falar da

pouco na tecnologia, mas no excesso de informação que ambos disponi-

educação em um diálogo dedicado à retórica, chamado Fedro. Ele defende

bilizam para nossas vidas sem necessariamente nos fornecer quaisquer

que se fosse um agricultor sério, semearia os saberes sempre pelo diálogo

repostas efetivas para o nosso problema fundamental que é sobre como
devemos viver. Em grande medida a resposta para essa pergunta ética de-

76. Sobre isso ver HAVELOCK, 1996.
77. Segundo Galvão e Batista, os traços da escrita mudam também a cultura escolar. “Em um
terceiro momento, ainda segundo os autores, teria havido um novo afastamento entre oralidade e escrita, na medida em que esta última passou a assumir um outro aspecto, tornando-se
burocratizada. Nessa fase, a escola desempenhará um papel fundamental. A nova configuração
societária trazida pelo desenvolvimento tecnológico, pelas burocracias e pelas regulamentações governamentais exigiu novas formas de comunicação, fundamentalmente dependentes
da palavra escrita. As funções do letramento se transformaram, a partir dos requisitos impostos pela especialização técnica nos diversos domínios da vida humana. As mudanças atingiram também, desse modo, os sistemas de educação, delegando novas funções para a escola,
que se tornaram ao mesmo tempo agentes de socialização e instrumentos quase exclusivos de
seleção de oportunidades econômicas. As sociedades modernas, para os mesmos autores, ao
mesmo tempo em que tornaram o letramento essencial para a sobrevivência econômica, incrementaram novamente a dicotomia entre fala e escrita” (GALVÃO; BATISTA, 2006, p. 409).

pende também das circunstâncias e não existe livro (lei ou cânone) que
consiga englobar todas elas.
Em outros termos, o celular não é o único problema, se a postura do
professor é muitas vezes agir como um livro ambulante que não responde
nenhuma pergunta a nenhum estudante. O problema é a falta de diálogo e
o respeito pela dimensão oral fundante das relações intersubjetivas entre
professor e estudante. Não se trata de uma visão anti-escrita, anti-curri78. Sobre essas relações entre retórica, oralidade e escrita que aproxima a retórica dos sofistas
muito mais da escrita e dos manuais de retórica do que da própria oralidade, ver ONG, 1998, p.
125 ss.

137

cular, mas de uma fundamentação para que não nos esqueçamos da relevância e omnipresença da oralidade. Por isso não é exagero dizer que no
Grêmio Estudantil aquilo que eles mais precisarão é saber dialogar e ouvir e

China. Os participantes frequentadores descrevem a experiência
como transformadora. O coral lhes
proporciona autoconfiança, orgulho pessoal e cívico, o sentimento

de pertencer a uma comunidade e
algumas boas canções. Mas o que
também emerge da experiência,
muitas vezes de maneira inesperada, é a empatia.79
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não temos mais exercitado essa dimensão da vida em sala de aula.
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“Esse processo de fascinar a audiência, de imprimir neles a

Como já vimos em termos históricos, o desenvolvimento de uma

realidade da história, é uma dimensão central da educação

gramática normativa aconteceu com o intuito de dar mais rigor às regras

em culturas orais. Suas instituições sociais são sustenta-

de composição escrita, satisfazendo sobretudo ao ímpeto de organização

das em larga escala pelo som, pelo que o falante ou a pa-

estatal de seus documentos. Isso foi feito tendo como contraposição a lín-

lavra cantada pode fazer para que indivíduos se compro-

gua viva que perfazia suas regras tendo como medida o uso cotidiano. Em

metam com crenças particulares, expectativas, papéis e

geral fala-se muito ainda hoje sobre certa inferioridade do saber oral que

comportamentos. E assim vai sendo fixado os padrões de

molda um quadro em que a alfabetização representaria a entrada pelos

crença na memória (com rimas, ritmo, fórmulas, história)

portões da chamada civilização. Mais uma vez estamos diante da oposi-

de modo vital. Educação nas culturas orais é fundamen-

ção tão repetida ao longo deste documento, porque a gramática normati-

talmente uma questão de expor os jovens constantemen-

va faz parte da régua rígida e oralidade da régua moldável. Contudo, essa

te a padrões encantadores de som até que suas mentes

suposta superioridade da escrita encontra uma barreira intransponível: a

vibrem, até que entrem em harmonia com as instituições

resolução de conflitos.

de sua cultura” (Egan, 1987, p. 451).

Vale perguntar. Se estamos imersos em um mundo repleto de violência, como tentaríamos evitar mais violência? Escrevendo ou conversando? Se tivermos um conflito para resolver escolheríamos uma conversa ou um texto?
É comum que as pessoas digam: “precisamos conversar pessoal-

Na Grã-Bretanha, o canto
em grupo, especialmente em corais comunitários, está passando
atualmente por seu maior revival
desde o século XIX. Um dos catalisadores foi The Choir, uma série de
televisão da BBC transmitida pela
primeira vez em 2006. O formato
do programa é que o jovem, carismático e ligeiramente excêntrico
regente Gareth Malon vai a lugares

incomuns e cria um coral do zero,
com cantores amadores, que em
seguida são treinados para uma
grande apresentação pública. Malone trabalhou com grupos que incluíam carteiros, crianças, esposas
e namoradas de militares, moradores de um conjunto habitacional
e os corais apresentam em lugares
que iam desde o Albert Hall, em
Londres, ao Choral Olympics, na

mente”. Ainda que seja possível escrever um texto para tentar resolver um
conflito, ele em geral não ajuda a resolver os conflitos e às vezes pode até
agravar a situação. O texto muitas vezes piora o conflito, porque ele torna-se fonte de novos desentendimentos.80 Por isso é contraproducente resol-

79. Cf. KRZNARIC, 2015.
80. A grande dificuldade aqui é olhar para a noção de uma cultura oral estando imersos na cultura
escrita e tentar perceber os traços desse universo em contraste com o nosso universo misto de
oralidade e de escrita atual. Isso ocorre porque temos duas oralidades: a oralidade das culturas
sem contato com escrita e a oralidade pós-escrita. Seguiremos aqui os passos de ONG, 1998.
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vermos os conflitos escolares com epístolas de advertência.
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das de sabedoria comunitária. A sabedoria comum dos provérbios81 indi-

Seguindo os estudos de Ong sobre a oralidade, é curioso notar que des-

cam um modo de vida que faz muito mais sentido do que um regimento

de o primeiro momento a escrita sempre foi vista como algo limitado, que

escrito, sendo mais formativo e importante do ponto de vista das relações

ganha certa autonomia espacial porque pode ser levada a todos os cantos sem

interpessoais, tanto comunitárias, quanto familiares. O éthos desses espa-

o autor, mas que ao mesmo tempo em que promove essa expansão espacial

ços são guiados por essas formas proverbiais de clichês comunitários que

perde em clareza. Isso é chamado de autonomia do texto e consiste em um

funcionam como regras éticas orais.82 A oralidade tem o ritmo e a harmonia

problema na medida em que um texto não terá ninguém para responder as

da memória, enquanto um regimento escrito tem o ritmo do esquecimen-

dúvidas enquanto ele é carregado pelo mundo. A permanência do professor

to. No dia em que o regimento tiver, ao menos na introdução, algum rima e

falando aos seus estudantes é algo insubstituível na educação porque permi-

ritmo, talvez ele possa ser incorporado pela juventude.

te o diálogo. Hoje, com a era eletrônica e digital estamos vendo a possibilida-

Claro que os provérbios devem também ser selecionados e proble-

de da fala ter o mesmo destino seguindo os passos da escrita e tornando-se

matizados. Conforme Ong e seu estudo Oralidade e cultura escrita, a dimen-

independente da situação original em que algo foi dito. É o que os estudiosos

são agonística presente na oralidade é fundante porque colocamos em jogo

chamam de “oralidade secundária” marcada pelo rádio, TV e internet. A fala

o conflito e a disputa de nossas individualidades com as dos outros e com a

viva passa a ter o poder que antes era atribuído somente à escrita.

comunidade a qual pertencemos. Se essa dimensão agonística for silenciada

É preciso acrescentar que a forma do pensar em uma cultura oral é perpassada pela comunicação. Para nos lembrarmos de uma decisão que toma-

a disputa verbal se encarnará em disputa física. Um bom debate de ideias e
de divergências é sempre melhor do que um empurrão.

mos, por exemplo, comunicamos a mesma silenciosamente em pensamento

As disputas e discussões orais não estão separadas dos processos

ou a alguém. Por isso, os provérbios são tão constantes e, em certa medi-

de decisão que cada sujeito toma em determinadas circunstâncias. Isso se

da, estáveis em determinada cultura ou região e representam em essência

aplica também aos provérbios, que são utilizados muitas vezes como um

o modo de pensar em uma cultura oral. Transpondo isso para escola, é pos-

repertório que constitui nosso imaginário político, social e escolar. Os em-

sível entender que provérbios orais comunitários são muito mais próximos

bates que podem ser feitos ao redor de provérbios deixam marcas e podem

da vida cotidiana dos estudantes do que um regimento escolar, que acaba

nos ajudar a modificar aquele imaginário pessimista que estamos tentando

adotando uma perspectiva mais universal e indiferente aos indivíduos. Por

modificar desde o início. Se por um lado a oralidade é marcada por uma di-

definição, as formulações das leis (e dos regimentos) consideram seres uni-

mensão de disputa, para o bem e para o mal; por outro lado, ela também é

versais, cidadãos do mundo, estudantes ideais, sendo desprovidas de pes-

mais empática e inclusiva do que a escrita, porque a aprendizagem precisa

soalidade e descontextualizada das ações humanas específicas e cotidianas.

sempre de uma troca viva e de alguma intimidade.

Os provérbios orais são os indicadores éticos desses saberes não escritos e importam porque todos podem guardá-los individualmente sem
muito esforço. Ainda que não tenhamos a imensa capacidade de memória
do homem antigo, preservamos a capacidade de memorizar frases dota-

81. Curiosamente possuímos, como destaca Ong, o termo literatura que engloba vários tipos
de textos escritos, “mas nenhum termo ou conceito satisfatório, referente a uma herança puramente oral, como as histórias orais tradicionais, os provérbios, as expressões formulares”.
ONG, 1998, p. 19
82. Sobre como a cultura oral primaria guarda e transmite seus valores, ver ONG, 1998, p. 45;
HAVELOCK, 1996, p. 71 ss.
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devem ser reinseridos na escola, nas avaliações e nos processos de aprendizagem. Nesse contexto, a intersubjetividade estará em plena atividade.
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Jogo imaginário
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Organizar uma roda para escolher e discutir em grupo os seguintes provérbios:
“É um mal maior cometer injustiças do que sofrer”?

Biblioteca imaginária

“Eu sou porque nós somos”?

Em 2000 na Dinamarca, criaram o movimento Biblioteca Hu-

“O maior bem é cometer injustiças e não ser punido”?

mana, o qual se espalhou por mais de vinte países para der-

“Bandido bom é bandido morto”?

rubar preconceitos e criar diálogos entre as pessoas. Em uma

“O maior mal é sofrer injustiças e não poder se vingar”?

manhã de sábado por mês, em vez de pegar um livro na biblio-

“O combinado não sai caro”?

teca, você pode “pegar” uma pessoa para conversar.

“Penso, logo existo”?

Porque não criar uma vez por mês nas escolas do município

“Sinto, logo existo”?

uma espécie de Biblioteca Humana, onde os voluntários esta-

“Olho por olho, dente por dente”?

riam sentados e poderiam ser “emprestados” para conversas

“Futebol, política e religião não se discute”?

com o intuito de descobrir nossas semelhanças e distâncias.

“Trate os outros como gostaria de ser tratado”?

Poderiam ser adolescentes, policiais, empreendedores sociais,

“Justiça é o vantajoso para o mais forte”?

enfermeiros, professores e estudantes, tendo como guia per-

“Trate os outros como eles gostariam de ser tratados”?

guntas filosóficas, sociais, humanitárias, globais e locais.
1. Ter uma curiosidade genuína pelo outro;
2.Uma predisposição enorme para ouvir enquanto o outro fala;
3.Interesse em conversar com uma pessoa que talvez você
nunca conversaria diariamente;

Como já vimos antes, a ética não é um conteúdo. Não sendo um
conteúdo, ela acontece no meio de nossas relações intersubjetivas. Sendo
o diálogo a relação intersubjetiva primária e pertencendo à categoria da
oralidade, a ética é aprendida sobretudo de modo dialógico e dialético justamente no momento em que discute aqueles provérbios que constituem
nossos imaginários políticos, filosóficos, religiosos e científicos. Se quisermos obter sucesso na aprendizagem, o diálogo e até mesmo o conflito,

4.Ter como possibilidade tirar sua própria máscara, compartilhar parte de sua vida e olhar a vida através dos óculos de outra
pessoa (Cf. KRZNARIC, 2015).
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cias.84 O papel não é extinguir o conflito da sociedade e da própria lin-
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O neto de Gandhi, depois de sofrer na África do Sul na épo-

guagem, mas construir uma radicalização do diálogo com ele, sempre

ca do Apartheid por ser considerado branco demais pelos

desejando ter como resultado a visibilidade das diferenças, a luta contra

negros e negros demais pelos brancos, apanhando sempre

as opressões discursivas e o enfrentamento do imaginário pessimista que

de ambos, acabou enviado para passar algum tempo com

nos obriga a sermos subservientes e a responder sempre que fazemos

seu avô, o lendário Gandhi. Ele foi incentivado a reconhe-

algo só porque somos obrigados.

cer todos os tipos de violência que ele fazia em seu cotidia-

Esse caminho pode ser amparado pelo papel do conflito a partir de

no, sem reduzir à violência somente a briga, a guerra ou o

uma perspectiva psicológica. Inúmeras vertentes da psicologia atribuem um

espancamento. “Ele me fez dividir as violências em físicas

papel positivo ao mesmo, como no caso das teorias do desenvolvimento, pre-

e emocionais e sempre dizia que a emocional desperta rai-

sentes tanto na teoria psicanalítica, que vê alguns conflitos como saudáveis

va que acaba sendo o combustível das violências físicas e

para o amadurecimento dos sujeitos, quanto na teoria do desenvolvimento

me dizia: - “Como podemos apagar um incêndio se antes

cognitivo, em que o conflito em crianças e adolescentes implica a aquisição

não cortamos o suprimento de combustível que alimenta

de novas estruturas cognitivas e a mudança de atitudes em relação a desafios

as chamas?”. Em poucos meses, cobri uma parede de meu

e conflitos anteriores. O mesmo pode ser dito a respeito das teorias psico-

quarto com atos de violência “passiva”, a qual meu avô

-sociais, pois o conflito pode ser visto a partir de uma dimensão cooperativa,

descrevia como mais insidiosa que a violência “física”. Em

manifestando uma postura saudável mesmo em contextos de competição,

razão de não compreendermos ou analisarmos esse con-

que implica em conflitos de aprofundamento das oposições e distanciamen-

ceito, todos os esforços pela paz não frutificam, ou alcan-

to, colocando em evidência a manutenção de uma relação apropriada com o

çam apenas uma paz temporária” (Gandhi, 2006).83

outro ou apenas a tentativa de obter um benefício particular e individual.85
A partir destas perspectivas, é importante vislumbrar que o conflito
visto em determinado ambiente pode impulsionar agressões, enquanto em

Estávamos nos perguntando desde o início se precisamos de mais

outros ambientes pode representar resolução e parceria. Isso ocorre por-

leis ou de mais educação e acabamos rediscutindo os fundamentos orais da

que os conflitos advindos de um ambiente competitivo em que apenas um

nossa comunidade, nessa oralidade que convive com o ambiente escrito e

pode vencer possuem um direcionamento em geral distinto daqueles que

que é fonte de certas formas de violência que pode ir alimentando a angústia

ocorrem um ambiente colaborativo onde a vitória de alguém é uma vitória

e a raiva ou diluindo esses sentimentos quando os próprios são expressos.

coletiva. É importante destacar que os conflitos emergem também em am-

Em outros termos, a violência tem conexão com a própria linguagem, na medida em que expressa oposições, contrastes e contrariedade

bientes colaborativos, mas o seu encaminhamento e possibilidade de resolução são distintos de um ambiente estritamente competitivo.

inerentes ao agir comunicativo em uma sociedade repleta de diferenças e
de alteridade. Fazer política é colocar no espaço público essas divergên83. ROSENBERG, 2006, p. 14-15.

84. Sobre isso, ver RODRIGUES, 2011.
85. Cf. A visão geral apresentada por JOHSON; JOHNSON, 1996.
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“Cooperação é a chave para a construção da resolução de
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conflitos. Ela é o estado em que os procedimentos para
resolução de conflitos se restaura. A resolução de um conflito apenas é construtiva se aqueles que estão disputando algo puderem coordenar seus esforços para maximizar
ganhos conjuntos e estabelecerem uma relação que permita que eles trabalhem de modo cooperativo no futuro. Cooperação apresenta um contexto que influencia a
direção dos esforços em resolver os conflitos na medida
em que faz os participantes darem foco a estratégias integrativas de longa duração em vez de estratégias distributivas de curta duração. Há evidências de que quanto
mais cooperativa forem as relações, mais frequentemente teremos conflitos, ao mesmo tempo em que eles serão
cada vez menos vistos a partir de afetos negativos. Isso
fará aumentar também as argumentações e criticismos
presentes nas trocas entre as pessoas implicando também o aumento da frequência de estratégias de resolução
de problemas que promovam integrações. Quanto maior
for a mudança de posições e de raciocínio e quanto mais as
interações sociais continuem, mais as relações se fortalecem e melhoram” (Johnson; Johnson, 1996, p 470-471).

“Conversas durante as refeições” foi um projeto criado por KRZNARIC, que é um estudioso da empatia, onde pessoas sentavam-se frente à frente com desconhecidos em uma mesa onde
o cardápio estava repleto de perguntas sobre a vida, o amor, as
relações, a escola, incluindo pessoas dos mais diversos trabalhos e origens.
Exemplo de Menu:
“O que vocês aprenderam sobre as diferentes variedades de
amor em sua vida?”
“De que maneira vocês gostariam de ser mais corajosos?”
“Como você lida quando não consegue atingir uma meta que
gostaria de atingir?”
“Qual seria o seu maior medo?”
“Qual seria seu maior desejo?”
“O que você mais gostaria de mudar em sua filosofia do amor?”
“O que você faz melhor: rir ou esquecer?”
“Como você faz para desenvolver a confiança em si mesmo?”
“Você acha que podemos sentir empatia pelos animais, pelas
plantas e pelos planetas?”
“Qual é para você a maneira ideal de envelhecer, e quem poderia ajudá-lo a alcançá-la?”
“Você já se colocou no lugar das pessoas que são responsáveis
por você?”86

86. Cf. KRZNARIC, 2015, com uma leve adaptação nas perguntas.
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Na parte final de seu estudo sobre violência, Abramovay chega às

ma no ambiente escolar, de modo que se o diálogo for implementado de

propostas e alternativas que foram apresentadas aos envolvidos com edu-

modo efetivo e aparecer na escola como eixo que atravessa as disciplinas e

cação por todo o Brasil. Em todos os segmentos, estudantes, professores e

vai além delas, teremos então a efetiva resposta ao que é a formação ética

corpo técnico a sugestão de “mais vigilância policial na escola e nas ime-

na escola. Já sabemos que isso ocorre porque a forma primária de intersub-

diações” ganhou como alternativa mais escolhida, mas não ficou muito

jetividade é o diálogo.

distante da segunda e terceira opções: “diálogo entre alunos, professores
e diretoria” e “parceria entre escola e comunidade”.87

Nem o entorno de violência, tampouco o contexto social de miséria,
implicam diretamente em violência no interior da escola. Quando a esco-

Os pesquisadores fizeram a seguinte questão: marquem as alternati-

la consegue se estruturar criando canais adequados de expressão do estu-

vas que você mais gostaria que fosse aplicada para conter as violências. As

dante, através de Grêmios Estudantis e tendo o diálogo e a mediação como

respostas dadas defendem o que fazer para conter as violências nas esco-

elemento fundamental, ela cria um espaço privilegiado de convívio porque

las. Mas como conter é radicalmente distinto de prevenir, se os pesquisa-

assume o conflito como parte de nosso modo de vida. O que aponta para

dores tivessem direcionado a pergunta assim: “como prevenir a violência

o fato de que não podemos ser reducionistas em dizer que em uma região

nas escolas?” Talvez a maioria escolhesse como resposta o “diálogo entre

mais pobre automaticamente teremos uma escola mais violenta ou indiví-

alunos, professores e direção” e não a vigilância.

duos mais violentos. Já ficou claro que a violência é um problema das rela-

Alguns dados atuais mostram que a percepção dos estudantes nos casos de bullyng é aguçada, mas poucos sabem o que fazer. Somado à falta de

ções entre indivíduos e de indivíduos com a sociedade e não um problema
exclusivamente social ou individual.

instrumentalização para a ajuda, há ainda um “espírito” que os assombra

Por um lado, baixos índices de violências podem ser encontrados em

de que naquele grupo social do qual fazem parte (no caso, a escola) não há

escolas que enfrentam esse problema a partir da tentativa de reconstruir

espaços para a solidariedade, para a aprendizagem da resolução assertiva

o modo de nos relacionarmos uns com os outros e enfrentando a violên-

dos conflitos e para o desabafo de nossas fraquezas. Eles sabem dos proble-

cia com a abertura de espaços (sempre políticos) que instaurem o diálogo

mas dos colegas – solidão, tristeza, etc – mais do que seus professores, e

entre nossas diferenças e identidades. Por outro lado, altos índices de vio-

querem ajudar, mas não sabem como.88 Os instrumentos da mediação entre

lência podem ser encontrados em escolas em contextos sociais mais ricos,

pares é um modo ativo do Grêmio Estudantil atuar sobre nossas emoções,

como se percebe na recorrente judicialização dos conflitos em escolas par-

abrindo uma porta de comunicação para elas.

ticulares quando elas não assumem que o ambiente que cria competição
pode acabar tornando nossas relações recíprocas hostis.
Diante do exposto, já estamos em condições de separar totalmente
os conflitos em geral das formas de violência indesejáveis, assumindo que

Por todo o estudo de Abramovay percebe-se que a postura mais

a violência pode ser o desdobramento de um conflito mal resolvido, silen-

aberta ao diálogo de professores e direção muda significativamente o cli-

ciado, ignorado ou reprimido. Em outros termos, a mediação entende que
o diálogo e a manifestação de valores recíprocos constituem o único ca-

87. ABRAMOVAY, 2002, p. 309 ss.
88. TOGNETTA, 2019.

minho para resolver nossas divergências. Caminhando na direção da oralidade, estaremos preparados para criar um espaço formativo de diálogo e
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consolidar uma cultura de paz, sem defender que cultura de paz implique
na abolição do conflito ou na submissão a qualquer forma de opressão.
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“Nessa escola da periferia do Rio de Janeiro os alunos têm
um grêmio organizado e cada turma possui um representante e um suplente. Há também um professor representante que age como um conciliador da turma e representa
o colégio em reuniões de pais, os quais tem participação
frequente nas atividades escolares. A Direção tem um
discurso que frisa as bases democráticas da administração, enfatizando o diálogo como forma de interação com
o aluno, que desenvolve o sentimento de pertencimento.
Os professores, por sua vez, também manifestam esse
sentimento, inclusive incorporando seus próprios filhos à
comunidade escolar” (Abramovay, 2002, p. 317)
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No retrato da violência em todas as capitais brasileiras feito por
Abramovay (2002), o diálogo é a marca de distinção entre uma escola violenta e uma escola não violenta. Quando a escola tem um ambiente propício ao aprendizado, o modo como estudantes, professores, especialistas e
famílias denominam esse clima é através do conceito de diálogo e o clima
contrário como sua ausência. “Um professor de matemática é bom porque
ele fala também sobre sexo, drogas e arte”, de modo que sua qualificação
marca na verdade uma posição simples e aberta de durante 5 minutos ao
fim da aula conversar com os estudantes sobre temas variados da vida, mas
também ter uma postura aberta sobre o próprio conteúdo em questão.

Oficina:
Olhando ao seu redor

dade artística, analítica, sociológica, de empatia e valorização da autoestima e da vida em comunidade, na medida em que foi ministrada por um
artista plástico que usa sua arte como ferramenta de transformação social

Bruno Barbi89

com engajamento em causas humanas.
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Foram utilizados os próprios celulares para fazer as fotografias que
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Pelo segundo ano seguido, eu, Bruno Barbi, artista plástico, inter-

serviram de referência para a atividade e material de desenho como papel

ventor urbano e agente social tenho a alegria de vivenciar essa experiência

sulfite e todos os tipos de lápis e caneta disponíveis, fornecidos pela or-

de ministrar a Oficina Desenho Selfie no Encontro Anual de Grêmios Estu-

ganização do evento. Durante a atividade de desenho, eu como mediador

dantis da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e crescer com essa in-

da atividade, participei com desenhos rápidos para demonstrar possíveis

teração entre educadores, articuladores culturais e estudantes com consci-

caminhos e técnicas de representação da figura humana. Durante a apre-

ência política.

sentação e defesa das artes, eu como mediador fui o primeiro a defender

Levo essa proposta para os Encontros por que acredito que é importante despertar nessas crianças e adolescentes um olhar fraterno e posi-

meus desenhos para ampliar a visão dos estudantes no que diz respeito à
percepção do outro e de si próprio dentro de uma organização social.

tivo diante do mundo à sua volta, afinal são eles os futuros profissionais,

Considero que o engajamento dos estudantes participantes diante da

agentes sociais do país. E, quando proponho essa autocrítica positiva e esse

proposta, foi fantástico! Os objetivos foram alcançados com maestria, pois

olhar carinhoso para com o próximo através do desenho, pretendo abrir as

além deste aspecto humano amplamente captado e traduzido pelos ado-

percepções do grupo para algo que o senso comum, através dos grandes

lescentes, ainda, a atividade revelou verdadeiros talentos artísticos, com

meios de comunicação e do capitalismo feroz, acaba esquecendo em seu

desenhos criativos, com riqueza de detalhes, com abordagens nada óbvias,

cotidiano: a compaixão, a empatia, a perspectiva que nos une ao invés do

sempre na perspectiva do afeto.

que nos separa.
Atividade de desenho é baseado em fotografias feitas na hora com o
próprio celular, de si mesmo e de um colega próximo, buscando destacar
a personalidade, as qualidades em si e em seu próximo em representação
gráfica livre, seguida de apresentações para a turma dos desenhos produzidos ao longo da atividade, defendendo sua visão para com o outro e
para consigo.
Os objetivos são multidisciplinares, na medida em que é uma ativi-

89. Bruno (contatobrunobarbi@gmail.com) é artista plástico com formação em Arquitetura e
Urbanismo, dedica sua arte a dar visibilidade à causa antirracista com uma abordagem de valorização, pertencimento e reconhecimento da contribuição histórica do povo negro brasileiro,
através da arte urbana e do engajamento em ações e programas culturais de relevância cultural
e social.

Eu cresci como artista, porque acho que a mensagem ficou na vida
destas pessoas e no fundo era esse o intuito final.
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Oficina:
Traços de protagonismo, passos de
autonomia

A dança circular surge como uma metodologia de um pedagogo e
bailarino alemão, que reunia danças circulares tradicionais de diversos povos e culturas numa só aula. O objetivo aparentemente seria o de misturar
e expandir tais culturas, mas o que ele descobriu foi que as danças de roda
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Lucas Vaz de Mello90
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fortalecem um grupo, trabalham com a alteridade, faz com que cada um ali
presente não se sinta só, mas se sinta parte de um grupo. Não é um tipo de

Trabalhar com uma Oficina de Dança Circular que visa ampliar a au-

dança que visa o belo, o estético.

tonomia dos estudantes dos Grêmios Estudantis aparentava ser um de-

Costumo dizer que a aula de dança circular é o espaço do erro, errar

safio, afinal não conhecia o perfil dos estudantes que ali estariam. Mas o

os passos juntos se torna divertido. Somos obrigados a acertar todo tempo,

que aconteceu naquele espaço foi uma troca de ensinamentos, uma roda de

vivemos tempos em que errar é inaceitável. Então, temos que aproveitar o

dança de compartilhamentos de emoções e risadas, acompanhadas da in-

momento da dança circular para relaxar com nossos erros, para fortalecer

trospecção que fazia os jovens presentes pensarem qual o papel de cada um

nossa autonomia, nossa percepção daquilo que podemos fazer juntos.

em um contexto de articulação. O foco das músicas e das danças trazidas

Quando se faz uma dança com jovens, temos que estar abertos a re-

era o de proporcionar mental e corporalmente a reflexão sobre o seguinte

ceber todo tipo de emoção, afinal acredito que a juventude tem todo po-

questionamento: “Quem sou eu e quem é o grupo?!”

tencial para liberar aquilo que sentem sem a resistência que adultos cos-

Cada jovem e cada articulador tem um papel fundamental para que

tumam demonstrar. Então seria esse o momento de sentir com liberdade

o trabalho em conjunto aconteça de forma a proporcionar um desenvolvi-

aquilo que o corpo sinaliza, aquilo que a mente se propõe. Permitir circular

mento saudável dentro dos Grêmios nas escolas. E afinal, como um Grêmio

emoções, subjetiva e coletivamente.

Estudantil é capaz de despertar o protagonismo juvenil no contexto sociopolítico que vivemos? E pode a música e a dança coletiva auxiliarem esse

“É preciso que cada um se afirme da posição singular que ocupa; que

processo de autonomia? E ainda mais, seria o corpo coletivo e a roda, uma

a faça viver; que a articule com outros processos de singularização

forma de resistência?

e, que resista a todos os empreendimentos de nivelação da
subjetividade. Pois esses empreendimentos são os responsáveis

“Mais do que apenas expressão e celebração da íntima relação

pelo fato de o imperialismo se afirmar hoje através da manipulação

entre homem e natureza, a dança evoca nas suas origens um

da subjetividade coletiva.” (GUATARRI, ROLNIK,1996, p.50).

caráter comunitário, ligado a todos os aspectos da sobrevivência
do grupo.” (OSTETTO, 2014, p. 57).

Dançar junto é mais gostoso, renova o ser e nos faz pensar. Mas
pensar com o corpo comumente é negado pela nossa sociedade, então

90. Lucas (lucasvazdemello@gmail.com) é psicólogo graduado pela Universidade Federal de
Santa Catarina e professor de danças circulares com formações com diversos coreógrafos nacionais e internacionais. Atua na perspectiva da Psicologia da Dança enquanto técnica de integração nas áreas da saúde, educação, assistência social e em contextos laborais visando a
redução do estresse.

meu trabalho faz um resgate de um encontro das mãos, de uma troca de
olhares e de uma reflexão do que esses atos tão simples podem causar
nas tais das ideias que borbulham dentro de cada cabeça, principalmente a dos nossos jovens.
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VI
A arte de viver
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esde as primeiras linhas nos perguntamos sobre como devemos

artísticos não podem ser totalmente controláveis em seus resultados es-

viver e na medida que oferecemos respostas indicamos como que

pecíficos, mas possuem uma sabedoria prática inigualável que consegue

a busca pelo modo de vida implica também em respostas sobre

responder às situações concretas sempre com o discernimento necessário.

como devemos ensinar e nosso modo de ensino. Nenhuma resposta defini-

Por isso, a arte de viver e de educar são as que melhores conseguem lidar

tiva foi dada, mesmo porque estamos diante de uma arte de viver e de en-

com os rumos sinuosos da formação humana e ambas dependem de nossa

sinar que dependem das dinâmicas éticas presentes na aplicação que fare-

disposição para a manutenção de um diálogo permanente em que esteja-

mos disso que aprendemos provisoriamente aqui. A velha dicotomia entre

mos atentos e reavaliando a todo momento o trajeto percorrido. Como já foi

saber teórico e prático não está em nosso horizonte porque procuramos a

dito, a arte de viver é a arte do convívio e agora podemos acrescentar que é

todo momento entrelaçar as discussões conceituais com exemplos e expe-

a arte do convívio recíproco.

riências práticos, de modo provisório porque a prática é quem vai ditar os
rumos dessa arte.

Todos aqueles valores vitais apresentados pela Proposta Curricular da
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis podem ser encontrados aqui nesse

Tudo que foi dito e proposto aqui deve ser adaptado e aplicado aos

documento, que mais do que um documento a ser lido, é um roteiro, um

casos particulares com a prudência necessária pelos professores envolvi-

manual, um mapa que deve sempre ser folheado. Apontamos inúmeras di-

dos, que são aqueles que se encontram na ponta de todo processo formati-

reções para chegarmos à formação humana integral, sem determinar que

vo. Serão eles e somente eles os artistas nesse processo de aplicação às cir-

algum caminho específico seja seguido. Ainda que os caminhos não este-

cunstâncias específicas dos grupos nas escolas, pois só assim poderemos

jam definidos de antemão, não se pode sair muito dos caminhos que forem

compreender efetivamente o que está sendo proposto. Não existe um sa-

escolhidos. Ainda que exista uma diversidade de estradas, todas elas estão

ber prévio pronto, mas um saber e uma compreensão que serão obtidos no

delimitadas pelos conceitos de intersubjetividade, de liberdade, de igual-

exercício concreto das atividades. Como defendemos no início, a indeter-

dade, de autonomia e de democracia que foram estabelecidos. Em função

minação é apenas temporal porque não permite uma antecipação detalha-

disso, ainda que não exista uma determinação absoluta dos meios e dos re-

da dos rumos. Como já discutimos, estamos diante de uma régua moldável

sultados, existem delimitações razoáveis que não podem ser ignoradas a

aos casos particulares e é justamente nas dificuldades oriundas da aplica-

respeito da direção.

ção desses critérios que poderemos encontrar e assumir nosso saber ético,

Como estabelecido na Proposta Curricular da Rede Municipal de Floria-

porque ética não é algo que se faz sem o difícil exercício da realização. Como

nópolis, o desenvolvimento do conhecimento deve levar em consideração

também já sabemos, em função dos critérios mais maleáveis de um saber

a historicidade e os vínculos culturais e étnicos de cada sujeito. Aprender

ético e artístico, podemos adaptar nossas réguas, mas não abandoná-las.

portanto é um encontro consigo e com os outros e no meio desse encontro

Esperamos que tenha ficado claro que existem certos limites estabeleci-

desenvolvemos as melhores formas de intersubjetividade.

dos com os critérios apontados e a direção a ser tomada, ainda que exista
uma variedade salutar de caminhos a serem percorridos. De modo que não

Dessa forma, ao promover a apropriação dos conhecimentos,

é porque a ética é um saber cujos critérios são maleáveis que podemos dizer

o olhar do/a professor/a deve estar focado no percurso de

que não existem critérios.

desenvolvimento do/da estudante ao longo do processo,

Estamos diante da arte de viver e de educar que por serem saberes

partindo da historicidade de cada um/uma desses/dessas
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estudantes e avaliando esse desenvolvimento com base nessa

modo de convívio. Por isso, a resposta sobre nosso modo de vida será sem-

mesma historicidade. Sob tal perspectiva, aprender implica

pre uma resposta sobre como devemos viver em relação aos outros.

– por ocasião da apropriação dos objetos de conhecimento –

O conceito de reciprocidade implica na possibilidade de pensar no

encontrar-se consigo mesmo, com o outro, com o diferente e,

modo de vida como um modo de convívio, ou seja, aquilo que eu ado-

nessas experiências, dá-se a criação de possibilidades sempre

to como modo de vida implica em uma relação que eu estabeleço com os

novas de desenvolvimento. Em uma mesma aula, com o mesmo

outros mutuamente e reciprocamente. Assim, é possível vislumbrar que a

professor, um conjunto de diferentes aprendizagens acontece,

reciprocidade seja um conceito que esteja na base das nossas ações justas,

tendo em vista que os/as estudantes são singulares em sua

não porque definem o que é a justiça em específico, mas porque indicam

historicidade e que cada um aprende a seu modo, mas sempre o

onde a justiça ocorre: nas relações recíprocas das pessoas entre si.

faz na relação com o outro. 91

A educação ética que está sendo proposta é indireta pois é obtida pelos laços de nossas relações recíprocas, pelo diálogo contínuo em torno de

Isso é fundamental porque em geral nos esquecemos do eixo tão

nossos conflitos sendo resultado de uma educação do corpo e da voz, dos

presente em todas as nossas atividades humanas e implicada diretamente

hábitos democráticos aprendidos no exercício mesmo da reciprocidade no

na relação de ensino e de aprendizagem, que é o eixo das relações inter-

interior da escola e de um tipo de comunicação não violenta que apresenta e

pessoais. Parece que nosso saber acumulado nos fez e nos faz esquecer

descreve fatos de modo objetivo, que demonstra sentimentos em relação a

das dimensões interpessoais e intersubjetivas de nossas vidas, pois quan-

esses fatos, que conecta esses sentimentos a necessidades gerais atendidas

to mais aprendemos algum conteúdo específico e dominamos um saber

ou não e que é capaz de fazer um pedido específico.

detalhado parece que vamos nos esquecendo das relações que nos regem.

Com os Encontros de Grêmios Estudantis o que se pretende é a incor-

Uma escola deve se preocupar também com as relações interpessoais de

poração na voz, no corpo, na mente e nos sentimentos de um saber que não

seus membros diretos: estudantes, professores e especialistas e indire-

pode ser avaliado nos moldes usuais por ser imensurável. É nos Grêmios

tos: famílias e sociedade.

Estudantis que a juventude poderá encontrar o espaço de manifestação de

“Os alunos sugerem ter importância uma grade curricular mais fle-

seus desejos por igualdade e liberdade no meio do exercício da sua própria

xível, com apelo a linguagens da arte e outras, em que lições de vida sejam

autonomia.93 Com as Oficinas vamos aplicando pequenas doses da cidada-

enfatizadas”.92 Retomo agora a frase colocada logo no início, para lembrar

nia, de respeito ao diferente, de tolerância mútua, valorizando o entrela-

que inúmeras propostas foram apresentadas e que não se trata somente de

çamento entre as dimensões cognitivas e socioemocionais, tendo sempre

termos um currículo mais flexível, mas um modo de vida mais flexível. É

como amparo o diálogo. Por isso, o desenvolvimento de uma cultura de paz

notório que no modo como devemos viver existe um elemento relacional

é nesses moldes o desenvolvimento da tolerância recíproca entre amigos

em jogo e a pergunta sobre o modo de vida (que a princípio poderia nos

que querem lutar contra as injustiças na escola e no mundo. Nesse sentido,

levar a uma tese individualista) acaba nos levando a respostas sobre nosso

a cultura de paz entre as pessoas na escola passa a adquirir uma dimensão
política fundante porque permite a construção de um ambiente propício

91. FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 29.
92. ABRAMOVAY, 2002, p. 315.

93. CRUZ; RIBEIRO, 2015
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para lutar pelas coisas que merecem nossa atenção na sociedade, permitin-

cíficas e a partir da possibilidade de encontrarmos uma parceria quando

do a correta articulação entre projetos escolares, coletivos e democráticos.

o trabalho é consolidado por uma vontade de gerar benefícios recíprocos
para a coletividade.
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“Estou convencido de que todas as análises de outros se-
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res humanos são expressões trágicas de nossos próprios

“Afirmar que a casa de todos é construção de todos não é

valores e necessidades. São trágicas porque, quando ex-

tão somente libertar cada um de obedecer ordens de ou-

pressamos nossos valores e necessidades de tal forma,

trem: é também declarar que não haverá casa de todos se

reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles nas

todos não a construírem. E como essa casa, que é o espaço

próprias pessoas cujos comportamentos nos interessam.

coletivo, não tem realidade física, é intangível do ponto de

Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com

vista material, somente se dotando de realidade enquan-

nossos valores porque aceitam nossa análise de que estão

to constantemente reinvestida pelas práticas e desejos de

erradas, é provável que o façam por medo, culpa ou ver-

seus moradores, a tarefa de construir não apenas nunca

gonha. Todos pagamos caro quando as pessoas reagem a

termina, como, tampouco, se realiza, está sempre se fa-

nossos valores e necessidades não pelo desejo de se en-

zendo e por se fazer” (RIBEIRO, 2011, p. 25).

tregar de coração, mas por medo, culpa ou vergonha. Cedo
ou tarde, sofreremos as consequências da diminuição da
boa vontade daqueles que se submetem a nossos valores

Por isso, na maior parte das escolas, o ambiente escolar é significa-

pela coerção que vem de fora ou de dentro. Eles também

tivamente distinto quando existe Grêmio Estudantil formado e o diálogo

pagam um preço emocional, pois provavelmente senti-

está presente nas aulas e na relação da direção com os estudantes. Se isso

rão ressentimento e menos autoestima quando reagirem

é percebido assim, porque o diálogo ou a capacidade de dialogar não apa-

a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez

recem no currículo como constitutivos das relações que se estabelecem na

que os outros nos associam a qualquer desses sentimen-

escola e tampouco das dinâmicas avaliativas que estão em discussão?

tos, reduzimos a probabilidade de que no futuro venham a

A maioria dos projetos implementados nas escolas que melhoram o

reagir compassivamente a nossas necessidades e valores”

rendimento dos estudantes não estão ligados diretamente aos conteúdos

(Rosenberg, 2006, p. 39).

que se espera que os estudantes aprendam, mas às experiências que envolvem a vida relacional do estudante. Quando isso é desenvolvido, incrementa-se a qualidade da aprendizagem. Por isso, nem mesmo as melho-

Os fundamentos da mediação de conflito são colocados também nas

res técnicas de ensino poderiam resolver os problemas dos estudantes se

bases da construção do Grêmio Estudantil, que busca uma forma de repre-

o problema estiver em outra dimensão, na dimesão da sua vida social e do

sentatividade distinta da que temos hoje em dia, estruturando-se na ca-

convívio na escola. Parece haver um consenso que as notas dos estudantes

pacidade de ouvirmos as demandas das pessoas em suas diferenças espe-

aumentam significamente caso o ambiente escolar melhore e a violência
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no seio da escola seja substituída por uma cultura de empatia e diálogo.

manifestação imediata desse afeto. Por isso a retomada da cultura oral não

Muitas vezes, o rendimento de nossas capacidades dependem do meio em

pode ser ignorada na escola, já que ela alimenta “as estruturas de persona-

que vivemos e não especificamente do conteúdo que conhecemos ou da ca-

lidade que de certo modo são comunais e exteriorizadas, e menos intros-

pacidade da escola e do professor em transmitir e avaliar esse conteúdo. Em

pectivas do que as comuns entre os pertencentes à cultura escrita. A comu-

outras palavras, as escolas que desenvolvem projetos vinculados ao apri-

nicação oral agrupa as pessoas.”94 E isso acontece porque ela permite ver

moramento da empatia e do diálogo por parte dos estudantes entre si e por

no outro certas emoções que todos nós temos quando nos comunicamos.

parte dos professores entre si e entre os professores e estudantes melhora
o rendimento e apreensão dos conteúdos.
A falta de reciprocidade pode ser notada quando percebemos o significado de alguns dados sobre violência na escola no Brasil. A pesquisa de

“A imagem de educação se caracteriza pela ideia de ensi-

Abramovay perguntou aos estudantes sobre o que mais lhes incomoda-

nar aos alunos uma percepção certeira do que significa en-

va na escola ou sobre o que não gostam nas escolas. Parte dos estudantes

tender o colega como um parceiro com direitos iguais num

responderam que não gostam “Da maioria dos alunos”, variando de 24%

processo comum de aprendizado e investigação. Para que

a 39% das respostas no Brasil, tendo 33% dos estudantes pesquisados de

a escola pública volte a gerar em cada nova geração as for-

Santa Catarina dado essa resposta.

mas de comportamento que são vitalmente necessárias

Em geral, a sensação de pertencimento desses estudantes diz respei-

para a formação da vontade democrática, ela deve apos-

to às atividades gerais como teatro, pagode, rap, galera, grafite, mas quase

tar muito mais fortemente na habituação a uma cultura

nenhum pertencimento institucional ou oriundo de Grêmios Estudantis.95

associativa do que na transmissão unilateral de princípios

Merece destaque também que os mesmos estudantes que dizem que não

morais” (Honneth, 2013, p. 556).

gostam da maioria dos estudantes estão se referindo à presença na escola
de grupos que geralmente brigam, fazem bagunça e praticam atos violentos, como se estivessem colocando em exercício aquele provérbio antigo do

A juventude é um pêndulo que oscila entre voluntariedade e criatividade. Quando voluntariedades são dirigidas para caminhos indesejáveis,

Código de Hamurabi: “olho por olho, dente por dente”, que em vocabulário
atual é: “bateu, levou!”.

temos violência e medo, quando é dirigida para caminhos desejáveis, te-

O que emerge disso é o problema de olhar para aquilo que é diferente.

mos invenção e imaginação. Os estudos da violência na escola e sua corre-

Não gostar dos outros muitas vezes ocorre porque eu não conheço o outro.

lação com o sistema normativo que vivemos já está bem consolidado. Dian-

Não há problema algum na aproximação entre indivíduos com identidades

te de cenário, somente a consolidação de espaços de construções coletivas

que são semelhantes por alguns interesses ou condições pessoais, mas há

de decisão entre os estudantes poderá auxiliá-los a recriarem o espaço de

problema quando essas identidades se tornam barricadas de disputa por

convívio onde a reciprocidade esteja fundada em relações construídas no
meio do caminho entre a família e a sociedade. Para discutir durante horas
é preciso alguma forma de afeto e a disposição para o diálogo em geral é a

94. ONG, 1998, p. 82.
95. Cf. ABRAMOVAY, 2002, p. 157.
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espaço e pertencimento dentro da escola, gerando um ciclo de humilhação

com uma mesa redonda espalhada pelo pátio. Existiriam tendas por toda a

daquilo que é diferente.

escola, ou mesas redondas espalhadas pelo pátio, onde discutiríamos nos-

Isso ocorre porque nesse nível “os colegas afiguram-se como diferen-

sas experiências e ouviríamos as experiências dos outros sobre a vida. Dis-

tes, estranhos e até ameaçadores, dando origem a sentimentos de repulsa

cutiríamos desde nosso vício coletivo com nossos celulares até a descoberta

em relação à própria escola e aos outros alunos”.96 Parte da relação entre os

do buraco negro. Outro grupo, que gostasse mais de escrever do que falar,

estudantes está abalada quando eles são vistos como átomos individuais que

escreveria jornais e outro ainda escreveria poesia, mas também teríamos

não dialogam e nem procuram se conhecer reciprocamente. Cada um entra

aqueles que só escrevem diários, porque não querem compartilhar nada do

na sua turma como um estranho e sai como um estranho, quando na verdade

que escrevem com os outros e aqueles que escrevem diários para o mundo

é provável que existam inúmeros elementos de conexão entre as pessoas da

através de blogues. As atividades físicas não seriam mais competições em

mesma sala e os chatos podem ser apenas aqueles que eu desconheço. En-

que temos apenas um único vencedor, elas se transformariam em um am-

foques integrais implicam em lidar com os diversos campos da vida e não

biente de exercício do diálogo e da colaboração. Eventualmente, os grupos

somente com o conhecimento, considerando também os jovens “como im-

teriam tarefas e dinâmicas distintas e difíceis de serem realizadas de modo

portante protagonistas das políticas públicas educacionais”97.

individual e solitário, como subir um paredão liso de dois metros de altura e

Através da organização dos Grêmios Estudantis o primeiro passo

lá de cima puxar todos, como estar em uma mesa alta e se jogar nos braços

para o desenvolvimento de uma cultura de paz acontece quando os jovens

de outros colegas que irão segurar a pessoa ou uma caça ao tesouro em que

se envolvem com a escola de um modo distinto daquele com o qual estão

todos saem de mãos dadas para descobrir onde o tesouro está escondido e

acostumados, tentando construir uma cultura distinta daquelas profes-

quando descobrirem, todos ganham, porque Eu, Nós.

sadas nas concepções que envolvem retaliações diretas entre as pessoas
envolvidas em conflitos. Todo e qualquer projeto de cidadania depende
essencialmente da consolidação dos Grêmios Estudantis, porque através

“A educação de que falam é uma educação voltada para os

deles conseguiremos defender a ideia de que é importante “tratar os outros

valores, para uma postura moral crítica e reflexiva, para a

também como eles gostariam de ser tratados”.

informação e o acesso a direitos fundamentais, para a di-

Um Grêmio Estudantil marcado pelo imaginário dialógico, seria algo

fusão de uma cultura de paz, de amor, de respeito ao pró-

mais ou menos assim: A comunicação oral agruparia as pessoas, onde no-

ximo, de solidariedade social, de perdão, de civilidade e

vos grupos se formariam para além daqueles que só gostam de discutir fu-

civismo, de participação e inclusão, que dê aos jovens (em

tebol, política, religião ou ciência. Também é possível não falar, só ouvir.

especial aos jovens pobres das periferias das grandes ci-

Os celulares não estariam proibidos, mas todos seriam colocados no centro

dades) a visibilidade que lhes falta, o reconhecimento so-

de todas as rodas abertas pelos pátios construídas para o debate. Teríamos

cial de que carecem. Essa (...) educação seria uma educa-

a tenda do futebol, da música, da política, da ciência e da religião, sempre

ção para o discernimento, para usar cada conhecimento na
situação adequada, para mudar (...) os alunos, suas vidas,

96. ABRAMOVAY, 2002, p. 154.
97. ABRAMOVAY, 2002, p. 322.

seus pensamentos” (RODRIGUES, 2011, p. 171).
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Todos esses conceitos conectados entre si nos indicam o caminho a ser

dente por dente”. Esse provérbio silencioso orienta nossas decisões coti-

seguido para costurarmos nossas vontades de sermos livres às nossas neces-

dianas e políticas, manifestando formas variadas de vingança (individual

sidades de encontrar e nos conectarmos aqueles que são iguais. Costurando

ou estatal), revide, revanche, troco e represália. Esse provérbio e todo esse

isso teremos os chamados cruzamentos democráticos e o aprimoramento de

campo semântico é o que queremos evitar.
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nossa intersubjetividade e o desenvolvimento de nossas relações recíprocas.

Queremos defender a chamada reciprocidade positiva, que caminha
justamente na direção da solidariedade. Por isso é preciso fazer o último
resgate histórico para encerrarmos toda essa discussão proposta aqui.

“No ensino escolar, as novas gerações precisam ser habi-

Essa reciprocidade defendida aqui está presenta nos Evangelhos: “tudo o

tuadas, através de métodos de aprendizado tão coope-

que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles” (Mateus

rativos quanto possível, através de cogestão em todos os

7,12; Lucas 6, 31) e pode ser compreendida como a manifestação da Regra

assuntos que digam respeito à escola e, por fim, através

de Ouro. É possível vislumbrá-lo também no art 4. da Declaração dos direitos

de formas mais comunitárias do que individuais de cen-

do homem e do cidadão de 1789: “A liberdade consiste em poder fazer tudo

sura e incentivo, a se apropriar, já cedo, daquele espírito de

que não prejudique o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de

cooperação democrática que mais tarde, na idade adulta,

cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros

pode ajudá-las a atuar de maneira autoconfiante na esfe-

membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas

ra pública política” (Honneth, 2013, p. 556).

podem ser determinados pela lei”.
Em contraposição ao “olho por olho, dente por dente”, em geral co-
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locamos a frase: “Trate os outros como gostaria de ser tratado”. Essa regra
Já sabemos que a forma primária de intersubjetividade é o diálogo.

aparece A Regra de Ouro emerge como dinâmica comum na chamada Era

Agora devemos compreender que a manutenção dessa intersubjetivida-

Axial, atravessando a origem de diversas tradições espirituais do mundo,

de depende de um cuidado permanente com a reciprocidade presente em

incluindo aí budismo, confucionismo, o judaísmo e também no hinduísmo,

nosso imaginário social, religioso e cultural, porque aqui também exis-

entre 800 e 200 a.c. Os limites dessa regra e da própria ideia de reciprocida-

tem dois caminhos.

de é quando tratar os outros como gostaríamos de ser tratados pode gerar

A escolha de um desses dois caminhos deve ser a escolha final, dian-

conflitos interculturais. Isso pode acontecer quando os outros não estão no

te de todo o afunilamento que nos levou a compreender os extremos que

mesmo registro cultural que o nosso, de modo que eles não esperam ser

gostaríamos de evitar, como quando defendemos que a escola deve se dis-

tratados como um outro igual da mesma cultura que a minha, mas um ou-

tanciar dos excessos de liberdade e de igualdade. Esses excessos podem ser

tro distinto da minha cultura. Por isso, emerge aqui também uma espécie

encontrados quando o indivíduo ou o Estado promovem retaliações daqui-

de Regra de Platina: “trate os outros como eles gostariam que você os tra-

lo que é considerado diferente. Essa retaliação representa a forma de re-

tasse” (KRZNARIC, 2015).

ciprocidade que pretendemos evitar, porque ela é a manifestação pura da

Retomando o conceito de empatia, poderíamos dizer que ele é o que

tese proverbial antiga oriunda do Código de Hamurabi, conhecida como lei

encerra todo esse projeto. Ele é o exercício dessa reciprocidade dupla: ima-

de Talião, que ainda hoje se espalha por nossa sociedade: “Olho por olho,

ginar que o outro quer ser tratado como eu gostaria de ser tratado e também
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imaginar que o outro não necessariamente gostaria de ser tratado como eu,
mas ele gostaria de ser tratado a partir de sua própria cultura ou regras. Isso
acontece quando as minhas regras em minha cultura ou região podem ser
estranhas para as regras ou culturas de outras regiões.
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Tratar o outro do modo como ele gostaria de ser tratado está no
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horizonte mesmo quando aquilo não é importante para você em específico. Em grande medida, o exercício da empatia não é somente descobrir
aquilo que há em comum entre as pessoas, mas também o que existe de
diferente em suas perspectivas, sendo construído a partir do esforço de
compreender não somente aquilo que nos une, mas aquilo que nos distancia. Isso é importante porque mesmo como um exercício de alteridade, poderíamos equivocadamente apenas projetar nos outros as nossas
próprias experiências e ideias.
Portanto, construímos aos poucos com resgates históricos e filosóficos as bases para a mudança de nosso imaginário, tentando evitar em todas
as esferas de nossa vida e de nossas escolas o imaginário que é um desdobramento da retaliação que orienta a lei de Talião. Apresentamos também
o outro imaginário que esperamos adotar em nossas vidas e nosso modo de
ensino, tendo uma maior flexibilidade no modo como aplicamos as regras,
avaliamos os conteúdos e imaginamos o ensino, abrindo as portas para o
diálogo, compreendendo o que significa a equidade, cultivando de novo a
oralidade e reforçando a intersubjetividade que está sendo construída nos
Encontros de Grêmios Estudantis. Toda a arquitetura conceitual está pronta para que finalmente possamos aplicar isso em nosso modo de vida, porque a única coisa que esperamos aqui é conseguir indicar que a arte de viver
é a arte de conviver.
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Oficina:
Singularidade – quem sou eu no mundo?

cional, bem como o autoconhecimento para que eles tenham mais subsídios e repertório para lidar com os problemas e frustrações de modo mais
assertivo e saudável. Como diria o psicólogo Abraham Maslow “o que é ne-

Caroline Machado98

cessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma”. A
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Oficina tem a finalidade de proporcionar um espaço de troca de experiên-
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A adolescência é a etapa onde ocorre a formação da identidade, é

cia, reflexão e desenvolvimento da autopercepção.

quando o indivíduo começa a construir opinião acerca de si mesmo, cons-

As Oficinas realizadas foram marcadas por muita emoção e reflexão,

truindo crenças, metas e valores. Conforme Erikson (1972) a autopercep-

na qual os integrantes aderiram à proposta e se sentiram à vontade para

ção do jovem se constitui pela influência de características adquiridas da

participar, revendo questões importantes sobre suas vidas, trocando ex-

personalidade, pela identificação com outras pessoas e pelo meio social e

periências com os outros participantes do grupo e se abrindo para novas

cultural onde está inserido. Este período, por se tratar da transição da in-

formas de enfrentamento das dificuldades. Cada um do seu jeito, com sua

fância para a fase adulta, se torna um momento de muitas transformações,

história singular, mas todos passando por muitos problemas em comum. A

fazendo com que o adolescente passe por frequentes contradições e insta-

empatia foi algo incrível que emergiu neste grupo.

bilidades, onde lidar com as diversas emoções por ele vivenciadas acaba se
tornando um grande desafio.

A psicologia visa o desenvolvimento da saúde mental dos sujeitos. As
trocas com os jovens é um momento de aprendizado mútuo, ouvir suas

Mas como os jovens estão lidando com as adversidades nesta fase?

experiências e histórias enriquece ainda mais a trajetória dos profissionais

Pesquisas apontam um crescente número de suicídio, e também uso de au-

envolvidos. Tratar assuntos de interesse dos estudantes e propiciar espaço

tomutilação como um recurso de fuga da realidade e alívio dos sofrimentos.

onde eles se sintam acolhidos e ouvidos foi fundamental para a efetivação

A partir destes dados alarmantes e se tratando de uma evidente pauta da

deste trabalho.

juventude, estruturamos Oficinas com os Grêmios Estudantis que trazem

A oportunidade concedida pelo evento, de vivenciar esse tema por

como objetivo a construção de espaços de diálogo e escuta, fortalecendo

meio de Oficinas para os representantes de cada Grêmio, estimula que o

uma rede de proteção e criando mais senso de pertença, tendo a escola um

que foi proposto e aprendido por eles seja levado para cada uma das esco-

papel fundante nesse processo. Deste modo, constituímos um caminho

las participantes, expandindo ainda mais os conteúdos e as compreensões

para auxiliar e orientar os adolescentes na percepção de sua singularidade,

de si e do mundo. Desenvolver este trabalho é um espaço que potencializa

como um ser social e em constante relação com o outro e com o mundo que

vida e saúde, sendo parte fundamental para os estudantes se fortalecerem e

o cerca, mas atento aos seus sentimentos e emoções.

estruturarem para poder desempenhar suas funções no Grêmio Estudantil.

Nesta fase do desenvolvimento, é importante fortalecer a saúde
mental desses jovens, sendo necessário trabalhar o desenvolvimento emo-
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Posfácio

Carta aos Professores

Promovendo a auto-organização
dos estudantes através dos Grêmios
Estudantis no Ensino Fundamental99

giada formada por representantes eleitos por seus pares. Sua função é lutar
pelos interesses dos estudantes, fazendo a ponte entre o seu coletivo e a
escola, ultrapassando as paredes da mesma quando os interesses do grupo
relacionarem-se a questões mais amplas.

Grêmios Estudantis: o imaginário de uma transformação

Juliana Rodrigues Walendy100
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O Grêmio é dos estudantes! Está garantido pela Lei Federal nº. 7398
de 04 de novembro de 1985 (BRASIL, 1985), que, em seu Artigo 1º assegura

Este texto nasceu da necessidade de conversar com meus colegas

aos estudantes dos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, o

professores sobre a criação e a existência dos Grêmios Estudantis em es-

direito de se organizar em entidades autônomas, representativas dos in-

colas de ensino fundamental. No cotidiano das disputas conceituais entre

teresses dos estudantes. Essa lei caracteriza-o "como órgão independente

educadores, identificamos a importância de incluir esse debate em nossas

da direção da escola ou de qualquer outra instância de controle e tutela que

reuniões pedagógicas. Então realizamos esta síntese, resultante de pesqui-

possa ser reivindicada pela instituição" (VEIGA, 1998, p. 122).

sas sobre o assunto e também de um acúmulo prático neste trabalho, que

Essa garantia também está expressa na Lei do Sistema Estadual de

tem por objetivo promover o debate e a reflexão sobre a formação e a atua-

Ensino de Santa Catarina, sendo complementada ainda pela Lei n º. 12.731,

ção dos estudantes em Grêmios Estudantis.

de 06 de novembro de 2003, que dispõe sobre a garantia da liberdade de

É importante considerar que o Grêmio Estudantil não é mais uma

organização dos estudantes de Ensino Fundamental e Médio em estabe-

modalidade de curso ou recreação que a escola oferece aos estudantes. É

lecimentos de ensino públicos e privados no estado de Santa Catarina. Em

um direito garantido por lei. A participação dos estudantes em entidade de

ambos os casos a lei assegura a organização da representação do corpo dis-

representação não pode ser utilizada como prêmio a alguns estudantes,

cente, garantindo-lhes autonomia, ficando vedada qualquer interferência

nem tampouco a escola pode exigir que notas boas estabeleçam critério

externa nas atividades que lhes são próprias.

para a participação no mesmo.

Portanto é preciso que a comunidade escolar entenda que o Grêmio

Os Grêmios Estudantis são grupos de estudantes que representam o

está para o estudante assim como os sindicatos estão para os trabalhado-

seu segmento dentro e fora de uma unidade de ensino. Uma instância cole-

res. Ninguém precisa de autorização para filiar-se ao sindicato que defende
os seus interesses classistas. Da mesma forma, toda organização e ativida-

99. Texto de base construído para a Oficina de Formação de Professores no Encontro de Grêmios da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, em 05/11/2019.
100. Juliana é Pedagoga com habilitação em Anos Iniciais e Administração Escolar pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Pós Graduada em Mídias na Educação pela Universidade
Aberta do Brasil / IFSC. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Enquanto estudante atuou em Grêmios Estudantis e Diretórios
Acadêmicos, o que alimentou a paixão propulsora para transformá-la em uma das responsáveis pelos Encontros de Grêmios da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Realiza formação de professores para a articulação de Grêmios em escolas de ensino fundamental. Atuou
como professora em projetos nas comunidades de Florianópolis com crianças em situação de
rua e periferia urbana, e na educação de jovens e adultos na escola dos trabalhadores (CUT) na
área de arte e cultura. Atua como administradora escolar na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis desde 2012.

de dos Grêmios podem e devem ser amparadas pela escola, mas a unidade
escolar não pode definir suas ações ou seu funcionamento.
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A experiência da auto-organização através do Grêmio Estudantil
na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Thiago

sentantes. Essa atividade possibilita a atuação dos educadores com todos
os estudantes da escola ao promover debates sobre representatividade, o
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papel dos estudantes eleitos e o papel dos eleitores.
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Os debates entre educadores de escolas de ensino fundamental a res-

Para compor o Grêmio, tomamos como exemplo alguns materiais

peito dos Grêmios e de sua atuação, nos levaram a aprofundar os conhe-

disponíveis na internet sobre a formação de Grêmios, e identificamos que

cimentos sobre a auto-organização dos estudantes e os limites e as pos-

os mesmos propunham a eleição através de chapas e a organização inter-

sibilidades desse trabalho. Em alguns momentos foi necessário discutir a

na por meio de cargos. E após algumas tentativas de execução dessas pro-

atividade entre os educadores, a fim de considerar que os estudantes en-

postas, a construção coletiva do trabalho entre estudantes e educadores,

volvidos eram crianças em fase de aprendizado, e que dessa maneira ne-

demonstrou que essa reprodução da lógica política da sociedade não fun-

cessitavam de suporte, orientação e certos graus de liberdade que possi-

cionava dentro da escola. Os estudantes apresentavam grande dificuldade

bilitassem seu desenvolvimento e autonomia. Foi preciso insistir também

em organizar-se em chapas e diferenciar propostas possíveis de propostas

que nessa tarefa não trabalhamos com aulas expositivas, mas com o exer-

inviáveis para o trabalho em um Grêmio. Avançando no debate sobre a for-

cício da sua auto-organização e representatividade.

ma de composição e atuação do Grêmio com os estudantes, construiu-se

Dentre as atividades desenvolvidas construímos coletivamente uma

de forma coletiva a ideia de um Grêmio que se assemelha a um conselho

forma de trabalho que avançou de acordo com os pensamentos dos envol-

de estudantes, buscando a forma mais justa de sua composição através de

vidos, e vem sendo utilizada nos últimos anos pelos educadores e estudan-

eleições dentro de cada turma, e equilibrando as diferentes idades através

tes participantes:

do mesmo número de representantes por turma neste conselho.
Com isso percebemos um pequeno passo a caminho da superação da

1 - Eleição de representantes por turma para garantir paridade e atuação colegiada;
2 - Consulta de segmento - Ouvir o seu coletivo - Conhecer seus desejos e sonhos;

forma de organização baseada na lógica das hierarquias, que mais parecem
reproduzir o sistema da representatividade política praticada em nosso
país, tendo como mola propulsora a própria falta de confiança dos agentes
envolvidos - estudantes e professores - nessa lógica organizacional. Afinal

3 - Construção da proposta de trabalho baseada na consulta;

se olharmos para a história da educação, poderemos talvez compreender o

4- Organização do grupo para realização das tarefas de luta pelos in-

papel da escola na formação de uma classe trabalhadora que aceite a hie-

teresses de seu coletivo.

rarquia e a subordinação como fatos naturais, e desenvolva-se com o perfil
desejado para as relações de exploração necessárias à manutenção da ló-

A forma de constituição da equipe de trabalho no Grêmio Estudantil

gica capitalista. Exemplo desses estudos podem ser encontrados em EN-

é um ponto que merece destaque, porque está carregada de informações

GUITA (1989), que faz uma profunda revisão sobre a história da escola em

importantes sobre a auto-organização dos estudantes e também sobre as

seu livro “ A face oculta da escola”, demonstrando o quanto os processos

concepções dos educadores envolvidos na mediação desse trabalho. Aqui

formativos realizados nas escolas de modo geral, acompanharam a neces-

começa a atividade de reflexão e escolha dos estudantes que precisam

sidade de formação de mão de obra para a expansão industrial, colocando a

compreender o papel de luta desse coletivo para assim escolher seus repre-

escola a serviço dos processos produtivos ao longo da história.
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E continuando nesse trabalho de superação das lógicas pré concebidas, faltava ainda consolidar um tipo de representatividade que fosse

dantis, levantamento de recursos e formação para a atuação onde incluímos dinâmicas e jogos de negociação, integração e cooperação.

mais real e acessível aos estudantes, demonstrando aos mesmos que era
possível lutar por interesses comuns de forma coletiva e transformadora.

Tentando concluir
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los estudantes da escola, e não por uma proposta de chapa sem a devida

Analisando a situação atual da escola pública no Brasil, considera-

reivindicação das pautas de luta do coletivo de estudantes. E foi assim que

mos que a atuação dos Grêmios Estudantis não pode abrir mão de seu papel

juntos pensamos na consulta de segmento, que foi uma maneira de acessar

político. Considerando a conjuntura política e econômica que aponta para o

os desejos desse coletivo e assim propor uma luta por interesses e direitos

desmonte da estrutura pública, das privatizações na educação e da desres-

daquele grupo de estudantes. A forma pode ser diversa, mas o objetivo é

ponsabilização do Estado, julgamos de extrema importância que as escolas

central. Então os estudantes definem como e quando vão realizar a con-

e os educadores ofereçam aos estudantes todo o suporte necessário para

sulta. Em nossa escola eles se dirigem a todas as salas de aula e conversam

que eles se auto organizem em entidades representativas e iniciem suas

com seus pares, solicitando que escrevam seus sonhos e sugestões de me-

trajetórias de luta.

lhorias para o ambiente escolar.

É possível que em determinados momentos a juventude demonstre

Feito isso é hora de sistematizar as solicitações desse coletivo. Essa

interesses que aparentemente se afastam desse objetivo, focalizando sua

tarefa é complexa e exige orientação e tempo. Há um esforço coletivo na

energia em elementos que não contribuem com a luta pelos direitos de seu

leitura e análise das solicitações que depois são divididas em categorias

coletivo, a melhoria da educação, ou da própria escola. E nesse aspecto o

como: estrutura, funcionamento, sugestões. E para transformar as solici-

papel do educador é fundamental. Ele precisa estar atento para propiciar

tações em proposta de trabalho é fundamental a orientação do educador. É

questionamentos sobre atualidade, política, organização social e econô-

ele que vai explicar sobre o funcionamento da estrutura política na qual a

mica, oferecendo elementos importantes para a compreensão das relações

escola está inserida, contextualizar nossos direitos e esclarecer as possibi-

sociais do nosso modo de vida em uma sociedade capitalista.

lidades de atuação do Grêmio.

Perguntas básicas como: Quem financia a escola e a educação como

Portanto a proposta de trabalho deste grupo é construída a partir das

um todo? São o ponto de partida para reflexões sobre a realidade que pre-

ideias de todos os estudantes, o que difere muito da forma política como a

cisa ser compreendida. Quando lançamos esse tipo de pergunta, propomos

conhecemos, instituída em promessas de campanha e posteriormente de

o diálogo e a reflexão sobre nossa estrutura política e econômica, eviden-

descaso com o próprio coletivo. Pretende-se assim evidenciar que o mundo

ciando as contradições que resultam em diferenças e problemas sociais.

é passível de transformação e que o caminho é a auto-organização.

Entendemos que esse processo dialógico colabora no sentido da luta

Na execução do plano de trabalho são realizadas tarefas diversas que

pelos direitos coletivos. O grupo pode ainda avançar nas atividades pautan-

incluem negociações entre estudantes e direção para transformações no

do a luta pela melhoria da escola pública e da educação oferecida. Ou seja,

espaço e funcionamento da escola, reuniões entre estudantes e membros

se não funciona, o que fazer? Como melhorar? A quem procurar? Como ne-

da prefeitura para negociar melhorias de interesse dos estudantes, atuação

gociar? Percorre ainda a importância de denunciar quando for necessário,

em eventos que discutem direitos para a juventude ou de entidades estu-

e exigir quando for pertinente.
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Percebemos que há uma diferença substancial no trabalho desenvol-

responsável, que é o caso dos Encontros de estudantes secundaristas, fó-

vido com Grêmios de escolas básicas, e compreendemos que isso reflete a

runs e eventos que discutem os direitos de crianças e adolescentes, o proje-

idade dos estudantes envolvidos. Ou seja, pode ser que tenhamos observa-

to Câmara Mirim, entre outros. O importante é que percebam que a luta por

do movimentos autônomos de entidades representativas de estudantes de

direitos é um campo em disputa, e que esses espaços precisam ser ocupa-

ensino médio e superior, mas esse quadro é diferente para os estudantes do

dos, pois se eles não escolherem seu futuro, outras pessoas o farão.

ensino fundamental. Podemos inferir que isso está ligado a falta de expe-

Da mesma forma é interessante discutir com o grupo sobre o en-

riência na auto-organização, o que passa a ser o objetivo dos educadores e

volvimento com órgãos maiores de representação da juventude como a

das escolas que se propõe a realizar este trabalho.

UNE, como entidade nacional, ou as entidades estaduais e municipais por

Por todo exposto consideramos de grande importância o papel do pro-

exemplo. Essa prática deve ser questionadora sobre o quanto essas enti-

fessor articulador - aquele que se oferece para mediar as atividades do Grê-

dades realmente representam os estudantes em suas lutas, e se estão de

mio nas escolas. Pois evidencia-se cada vez mais o quanto ele precisa ino-

fato cumprindo o seu papel, lembrando também que sua direção pode ser

var nas formas de promover a auto-organização sem ser determinista das

disputada, pois um órgão de representação tem certos poderes que podem

ações dos estudantes. Com o tempo percebemos também que, para que os

servir a favor ou contra o movimento estudantil.

estudantes desenvolvam autonomia, é preciso estar presente sendo o adulto

Um outro elemento interessante que discutimos nesse caminhar foi

da situação, mas promovendo os exercícios de escuta e representatividade

o levantamento de recursos. Em determinados momentos os estudantes

capazes de promover essa experiência. Seu papel é mediar, compreendendo

apontaram a necessidade de realizar tarefas para arrecadar verbas para

que ele não pode definir as ações, as atividades, ou quais estudantes vão par-

suas atividades e consideramos que esse aspecto se revelou valioso no sen-

ticipar do Grêmio, pois serão os próprios estudantes que deverão escolher

tido de garantir certa autonomia às práticas dos estudantes. E com relação

seus representantes, suas pautas e seu funcionamento. O professor media-

a esta prática, nossa reflexão caminha no sentido de orientá-los sobre o

dor estará ao lado do grupo para mostrar os caminhos possíveis, as propos-

cuidado que precisam ter no investimento desse recurso, ou seja, enten-

tas viáveis, o que cabe e o que não cabe no ato de representar, a quem pro-

demos que é legítimo investir essa arrecadação em atividades próprias do

curar nas diferentes questões que envolvem a aprendizagem ou a estrutura

grupo, desde que eles mesmos decidam, mas que fique bem claro que não é

e organização da escola e da sociedade, promovendo o desenvolvimento da

função do Grêmio adquirir itens para a escola ou investir em reformas por

consciência crítica através da formação e atuação política.

exemplo. Aqui também cabe o papel político do Grêmio, pois é preciso que

Trata-se de trabalhar para que os estudantes construam suas formas

eles compreendam que todos nós já pagamos para que a escola tenha con-

de autonomia, representatividade e auto-organização, procurando ao má-

dições de funcionamento, e que essa política de “responsabilidade social”

ximo colocar suas opiniões e sugestões de forma não determinista, mesmo

que a mídia vem tentando construir em nós, faz parte de um interesse em

quando compreende que as escolhas sejam complexas, porque inclusive

desresponsabilizar o Estado, transferindo os problemas para a população.

quando os estudantes não alcançarem seus objetivos, terão elementos para
avaliar e refletir sobre suas escolhas.

Reconhecemos que muitas das atividades desenvolvidas nessa trajetória se aproximam das práticas, atitudes e procedimentos próprios dos

Existem também atividades externas às unidades escolares que po-

movimentos sociais, evidenciando a contribuição da escola na formação de

dem colaborar com o desenvolvimento da consciência crítica e da atuação

sujeitos capazes de assumir o papel de lutar por melhorias nessa sociedade
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ratura especializada e reforma do ensino médio. Cafajeste. Pesqui. , São Paulo, v. 34, n. 122, p.

ou até mesmo por outras formas de organização social.
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411-423, agosto de 2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742004000200007&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 de novembro de 2019.

realizadas pelos estudantes envolvidos ofereciam grande riqueza para o

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Editora Paz e Terra, 2014.

desenvolvimento dos mesmos, além do que, acreditamos que essa prática

GONZALEZ, Jorge Luis.Cammarano, MOURA, Marcilene Rosa Leandro . PROTAGONISMO JUVE-

pode oferecer a esses estudantes algumas ferramentas para a transforma-

NIL E GREMIO ESTUDANTIL: A PRODUÇÃO DO INDIVÍDUO RESILIENTE. .EccoS Revista Científi-

ção social. Isso porque se evidencia que nesse processo, toda a comunidade

ca, vol. 11, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 375-392 Universidade Nove de Julho São Paulo,

escolar avança no sentido relações humanas, da compreensão de coletivo,

Brasil. ISSN: 1517-1949. Disponivel em: https://www.redalyc.org/pdf/715/71512786004.pdf.

da identidade de classe e da grande chance de perceber que juntos podemos

Acesso em 12 de março de 2019.

transformar o mundo. Em suas práticas observamos o desenvolvimento

GADOTTI, Moacir. Gestão democrática com participação popular no planejamento e na

dos estudantes quando precisam conhecer e ouvir o seu coletivo, saber o

organização da educação nacional. Disponível em http://conae2014.mec.gov.br/images/

que esse coletivo deseja, organizar esses desejos em forma de objetivos,

pdf/artigogadotti_final.pdf. Acesso em 18 de maio de 2014.

pensar em formas de atingir esses objetivos, argumentar, negociar, insis-

GONÇALVES, T.; ROMAGNOLI, L. A volta da UNE: de Ibiúna à Salvador. São Paulo: Alfa-Ôme-

tir, persistir. Enfim, consideramos que todos aprendemos muito sobre as

ga, 1976.

relações sociais e humanas com a prática dos Grêmios.

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital-nova edição ampliada. São Paulo: Boi-

Concluímos que essa experiência de participação e auto-organização

tempo, 2008.

possibilita ao corpo discente a participação cada vez maior nas decisões e

MOURA, Marcilene Rosa Leandro. O Grêmio Estudantil na Gestão da Escola Democrática: Pro-

mudanças dos rumos da escola, pois esse é um dos elementos fundamen-

tagonismo e Resiliência ou Despolitização das Práticas Formativas? Revista de CIÊNCIAS da

tais do trabalho com Grêmios Estudantis: promover a formação de sujeitos

EDUCAÇÃO - UNISAL - Americana/SP - Ano XII - Nº 23 - 2º Semestre/2010.. p. 273-292

coletivos, capazes de se auto-organizar, participar das decisões, discutir,

PISTRAK, M. M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2000.

instituir e transformar!

SANTA CATARINA. LEI Nº 12.731, de 06 de novembro de 2003.Disponivel em: http://leis.
alesc.sc.gov.br/html/2003/12731_2003_Lei.html Acesso em 18 de novembro de 2019.
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“Leitura que inspira e mobiliza as ações democráticas no contexto escolar, particu-

“Grêmios Estudantis: o imaginário de uma transformação” é uma escrita e leitura ne-

larmente, na organização estudantil como campo fértil para semear novos sonhos.

cessária, uma vez, que a formação cidadã dos educandos é fundamental para a reno-

História, ordenamentos legais, exercícios imaginários e experiências, com os Grê-

vação na política e em seus atores. Através de um resgate histórico dos movimentos

mios Estudantis da Rede Municipal de Florianópolis, são apresentados como um

sociais estudantis, o livro contextualiza a atuação dos grupos autônomos de estudan-

convite a pensarmos na importância do protagonismo infantil/ juvenil na construção

tes e ressalta a importância do papel da escola e educadores no desenvolvimento do

de uma educação cidadã e transformadora.”

pensamento crítico e reflexivo. O texto também ampara e legitima por meio de documentos legais a organização estudantil nas escolas públicas, assim como, esclarece o

Mariana Mendonça Lisbôa

papel do educador, enquanto articulador dos Grêmios Estudantis. Por fim, com relatos

Articuladora do Grêmio Estudantil na EBM Brigadeiro Eduardo Gomes

de experiências de formadores e participantes nos Encontros dos Grêmios Estudantis
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, o livro nos mostra de forma prática que
uma outra realidade é possível e que a mudança já começou.”

“Grêmios estudantis: o imaginário de uma transformação sistematiza uma rica experiência vivida, principalmente pelos estudantes do Ensino Fundamental das esco-

Kainan Rodrigues dos Santos

las públicas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A riqueza encontra-se nos

Articulador Grêmio Estudantil “Por todos Nós” da EBM Osmar Cunha

aprendizados que se relacionam a uma formação humana ampla, porque dá conta de
várias de suas dimensões, sem abrir mão daquela que se identifica com o político em
seu sentido originário – colocando o bem comum acima dos interesses individuais.

“É muito bom ter esses materiais sobre Grêmio! Quando eu quis iniciar o Grêmio

Além de rica, histórica, por trazer a formação política na construção dos Grê-

na escola, há uns anos atrás, tive muito trabalho para encontrar materiais sobre

mios Estudantis, afirmando a educação pública, gratuita e de qualidade, a qual

Grêmios com atividades que poderia trabalhar com os estudantes, especialmente

não se realiza, em nosso país, sem organização e lutas coletivas, colocando tal

os de ensino fundamental. Tudo sobre Grêmio é muito voltado para ensino médio

tarefa no horizonte de crianças e adolescentes dos Anos Finais. Só pelo exposto

e faculdade. Agora temos um material voltado para nossa realidade e nosso públi-

já fica demonstrada a importância dessa construção prático-teórica. Todavia, foi

co. E isso é ótimo!”

além, incluindo com coragem e ousadia a infância dos Anos Iniciais, permitindo
às crianças, com adequações cabíveis, inserirem-se nesses tão ricos aprendiza-

Mirelle Cândido Vecchiett

dos! Leitura necessária aos educadores que se comprometem criticamente com a

Articuladora do Grêmio Estudantil “Por todos Nós” da EBM Osmar Cunha

formação de seus educandos, no sentido da sua auto-organização, autogestão e
autonomia, vinculadas ao coletivo!”
Natacha Eugênia Janata
Mediadora nas Oficinas dos Encontros de Grêmios Estudantis

