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APRESENJTAÇÃO s 

Esta pesquisa e o resultado de uma proposta de trabalho coletivo originado do 
interesse em tomo do mesmo referencial teórico, o qual possibilitou o intercâmbio de 
experiências enquanto professores da escola pública que, através de sua organização num grupo 
de estudos, identiíicaram-se nas insatisfações e afinidades em tomo do mesmo foco de pesquisa 
- o autoritarismo pedagógico. 

- O estudo e análise da sociedade capitalista revela. uma rea.lidade educacional 
forjada num modelo autoritário que gera o individualismo, a competição, a dependência, cuias 
conseqüências mais dramáticas nos parecem. ser o bloqueio da criatividade e a não rn.ani1`estação 
da originalidade do ser humano. 

Na busca de outras alternativas, a educação socialista se apresenta como uma 
possível saída. No entanto, seu estudo mais aprofundado* revela o mesmo modelo capitalista, 
apenas "maquiado", mostrando-se igualmente incapaz de romper com o autoritarismo na 
educação. 

Esta constatação levou ao estudo da "educação socialista libertária" na qual se 
constataram os princípios geradores da autonomia e liberdade. .

› 

Corno resultado desse estudo e do pensar coletivo, decidimos eI.aborar um texto 
que .reflete nossas análises acerca da questão educacional e que nos impulsionou a expandir e 
vivenciar' esta experiência no âmbito da pré-escola com a tinalidade de verificar sua 
aplicabili.dade efetiva no espaço da instituição educacional. 

Para tanto, optamos por um procedimen.to metodológico capaz de gerar, atraves 
da inserção na coletividade, o questionamento, a dúvida e a critica sobre a cotidianeidade da 
escola. Desta ação, (corn vistas à. superação do procedimento empírico atraves da relzlexão 

teoria/p.rática`), vislumbramos a possibilidade da ruptura do autoritarismo nas relações de poder, 
de traballíro e de construção do corrhecimento, atraves do estabelecimento de outras relações 
sociais.

V 
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1 - A este respeito ven Kuenzer - 1987. l_ounat‹:l.rarsky, Kroupskaia. l-loemle e outros e 1978, Noscla ~ 1988, Pistrak - 1981. Puiggrós - 1980. Rossi ' 198!. 
e 1982.



Este relato trata das relações pedagógicas estabelecidas na organização da Escola 
,f-\lternativa Sarapiqua, procurando verificar' as aproximações e os distanciamentos de urna 
pratica não autoritziria. 

O interesse pelo tema autoritarismo e a possibilidade de ruptura nos fez percebe- 
lo presente na história da humanidade, na sociedade burguesa e, conseqüentemente, nas relações 
sociais que são reproduzidas nas instituições. Sua base repousa na idéia e sentimento de 
propriedade, que permeia. as relações autoritárias, cujo vínculo de dependência. gera a servidão e 
submissão, muitas vezes recompensados pelo sistema burguês autoritário. 

Na primeira parte do trabalho desenvolvemos esta visão geral do autoritarismo, a 
partir do reconhecimento pessoal do modo de vida burguês. A descrição da família pequeno- 
burguesa e suas expectativas que recaem na preservação e continuidade deste modelo nos 
permitiu perceber 0 papel da mulher, que e' mitificado e reforçado pela moralidade cristã 

presente na educação burguesa, cujo esquema familiar é reproduzido na escola.. O relato 

prossegue com a busca de saidas que apontam para a continuidade da vida acadêmica.. No 
mestrado percebe-se um curriculo autoritário e, na via marginal, encontra-se uma forma e um 
conteúdo que indicam respostas. 

Enquanto processo pedagógico revolucionário, a Soma surge como instmmento a 
serviço dos anarquistas aprisionados. O anarquismo, sua base filosófica, permite a adoção de 
uma etica capaz de gerar relações não autoritárias. Uma nova possibilidade de vida aponta a 
partir do conhecimento, compreensão e práticas não autoritárias, o que exige urna outra forma 
de educação. 

A educação, sob este ponto-de-vista, deve pautar-se em principios libertários 

para possi.bil.i.tar o desenvolvimento de uma outra 'visão de I-Iomem. e sociedade. Estas re1Ílexões_ 
expressam as idéias essenciais da primeira parte do trabalho. 

Na segunda parte, apresentamos a produção coletiva. resultado do nosso grupo de 
estudos. No texto "Os caminhos da ruptura do auton`tarismo pedagógico" apresentamos pa 
retlexão sobre os sistemas educativos que vigoram na sociedade capitalista e na chamada 
socialista._ Esta reflexão, além de ter permitido uma melhor compreensão da realidade 
educacional brasileira e das experiências educacionais socialistas, nos indicou a ,pedagogia 
libertána corno uma altemativa possível para os problemas da educação. '

V



Na pesquisa que desenvolvemos apresentamos as defmiçõcs do trabalho e a 

metodologia adotada, considerada segundo a proposta de construção coletiva do conhecimento. 

_ 

Finalmente, apresentamos o relato da experiência da Escola Alternativa 

Sarapiquá, no qual procuramos descrever sua história, os avanços e recuos a. paflir da sua idéia 
inicial de cooperativa. A teoiização acerca das dificuldades de se manter a proposta original 
referenda-se na mentalidade biíurocrática estatal expressa nas inúmeras ações do seu cotidiano. 
A análise do progressivo afastamento de sua idéia inicial é feita segundo nossa. visão da 
necessidade do estabelecimento de relações horizontais, como possibilidade de novas relações 
sociais para a ruptura. do autoritarismo pedagógico. _

i
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.ÂRE SUMO 

As reflexões contidas neste trabalho-partem da constatação de que a escola e uma 
instituição autoritária, reprodutora do modelo de organização e das relaçõessociais hierarquicas, 
da ordem disciplinar, da divisão do trabalho, da ausência de autonomia gestionária e da ausência 
de decisão coletiva.Na tentativa de superação deste modelo autoritário, surge a chamada "Escola 
Alt'ernat.iva", cuja organização pretende proporcionar uma educação diferente daquela que se 
processa no ensino público, estatal ou privado. O objetivo principal deste trabalho é apresentar 
uma contribuição sobre o estudo do autoxitarisrno manifestado nas rela pedagógicas -O 

O! (T7 fñ 

estabelecidas na organização de uma pré-escola altemat.iva.Para tanto, fizemos a análise da 
história dessas relações a partir de princípios libertários, que nos permitiram perceber 
aproximações e distanciamentos de uma prática não au.ton`tária. ' 

ABSTRACT 

The rellections inside this Work are based on the evidence that the school is an 
zruthoritarian institution, Which reproduces the organization model and the hierarchical social 

relatiotionships,, the disciplinar rules, the acceptede social Work division, the lack automanous 
manegement and the abscence of colective decision. As an attempt to overcome this 

au.thoritaria.n model, the so-called " Alternative School" emerges, With the aim of provinding an 
education different from the one present in puvblic and private school. So, the mai objective of 
this is to present a contribution to the study conceming the authoritatian displeyed in .the 
pedagogic relationships established during the implementation of an "alternati've" kindergarten.. 
ln this Way, an an.al_vsis of the history c‹;›cerni.ng these relat.ioships based on libertarian principles 
Was carried out allowing the identification of the agreeement and the disagreement of a non- 
authoritanan practice.

i 
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DA HISTÓRIA INDIVIDUAL À PRODUÇÃO COLETIVA 

1. O RECONHECIMENTO DO AU'l`ORITARISMO 

O interesse pelo tema autoritarismo na relação pedagógica deveu-se à 
constatação de que a história×da humanidade está profundamente marcada por relações 
autoritárias. Perceber o autoritarismo presente nas relações das pessoas significou perceber O 
quanto de autoritarismo foi 'vivido e reproduzido por mim, ao longo da minha vida. 

Essa constatação levou-me a uma busca teórica no Curso de Mestrado em' 
Educação, na Linha de Investigação Teoria e Prática Pedagógica, na tentativa de, através da 
compreensã.o teórica do autoritarismo, extrair elementos para sua ruptura a nível prático. 

Estabeleci como campo de estudo as relações pedagógicas, entendendo que o 
âmbito do pedagógico não se r'estrin,ge apenas à relação professor-aluno, mas estende-se a todas 
as relações pessoais, já que qualquer relação tem por base a comunicação. 

Nesse sentido, as relações pedagógicas a que me retiro são relações que se 
dão essencialmente entre pessoas que pretendem estabelecer uma troca de informações que não 
se limitam a um determinado conteúdo ou tema. Embora a informação seja o centro de uma 
relação pedagógica, ela não se restringe a tal, porque, na relação pedagógica, se ensina e 
aprende muito mais que as informações em si; se ensinam e se aprendem, entre outras, também 
as relações socias e, entre elas, as relações de poder. . 

Ao longo do curso de mestrado, à medida que líamos e discutíamos, mais se 
ampliava» a visão de que fazemos parte de uma história profundamente autoritária, e eu me 
reconhecia como alguém "dentro desse mundo", ou seja, recebendo e exercendo influências, 
estabelecendo relações autoritárias geradoras de dependência, de insatisfação, de sofrimento 
humano. ` 

Se, de um lado, percebia a subjugação, a destruição, o controle, por outro 
lado reconhecia o movimento contrário que busca a construção da libertação, da autonomia. 
Desse paradoxo surgia uma grande interrogação: é a partir da compreensão da história do

/
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homem que ele se compreende ou, à medida que se compreende e se reconhece enquanto 
indivíduo, é que pode compreender a história da humanidade? 

Na verdade, 0 processo não foi excludente, foi antes uma fusão do teórico- 
prático, do individual e social, sem ordem de prioridade ou de valores. A sirnultaneidade esteve 
presente na busca de soluções para a minha história, que representa a história do social. Que 
poderia eu dizer de novo que já não tivesse sido dito ou escrito tantas vezes nos depoimentos e 
histórias de vida daqueles que ousaram se expor? Que contribuição eu traria aos meus futuros 
alunos, falando sobre a minha história de' vida, que não abrir perspectivas para o 
reconhecimento da história de cada um? 

Embora eu ache profundamente necessário este reconhecimento como tomada 
de consciência da própria vida, sentia que, por si só, ele não era suficiente como base para uma 
ruptura ou superação do autoritarismo vivido e incorporado. 

Neste processo de reconhecimento, considero importante destacar alguns 
aspectos comuns referentes à educação burguesa, já que vivemos numa sociedade capitalista, 
onde a educação é essencialmente adaptativa a esse tipo de sociedade. Tanto a educação na 
farnilia, quanto a educação escolar, dá-se pautada basicamente em princípios de vida burguesa, 
nos quais a valorização do ser humano se expressa no ter. 

Senão vejamos: quais as aspirações dos pais para seus filhos? De um modo 
geral, fala.-se em "ser alguém" - o que na nossa sociedade significa ter sucesso, ter dinheiro, ter 
família, filhos que vão à Universidade, que fazem carreira, continuam o nome ou negócios da 
fa.mr'lia, se dão bem na vida, adquirem seus bens e assim por diante. Parece-me que ouço a 
resposta: "mas é o que todos querem", ou seja, o reconhecirnento do trabalho revertido em 
possibilidade de satisfação. Esse sucesso, ou satisfação, basicamente está garantido aos filhos de 
famílias que têm plena condição material de vida, independente do seu grau de instrução. 
Aqueles que não têm garantida, via família, a permanência dessas condições, acreditam e 
buscam na escola uma via para a concretização de suas aspirações, encarando-a como 
possibilidade de ascensão social. Aos primeiros, os privilegiados economicamente, a escola 
apenas confirma sua condição social, legitimando e mantendo o "status quo", via titulação. 
Assim sendo, independente do tipo de escola e de condições financeiras das famílias dos alunos, 
0 sonho dos pais, de uma forma geral, é que o filho "seja alguém", o que, na atual sociedade, 
significa ter, ou seja, ter propriedade, ser proprietário e ser propriedade por conseqüência. Sob a 
ég`de deste princípio, a idéia de propriedade passa a ser a base das relações, manifestando-se 
através do autoritarismo presente também nas relações pedagógicas.
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A partir de um contrato social, o matrimônio, a familia burguesa estabelece 
uma organização voltada para a aquisição, uso e divisão dos bens que o casal acumular ao longo 
de sua união. 

Entre marido e mulher, aquele que mais acentuadamente provê o sustento da 
familia (na maioria das vezes o homem), adquire o direito de determinar o que fazer com os 
bens acumulados, independentemente da vontade do outro. O outro (na maioria das vezes a 
mulher), vê-se na obrigação de ceder em seus desejos, para garantir seu rrível material de vida. 
Assim, estabelecem-se "jogos" entre o casal, nos quais são "disputadas" e garantidas 
mutuamente a obediência, a aceitação tácita, a concordância, porque '

i 

"...os indivíduos aprendem a coagir a si' 

mesmos, 
i 

mais exatamente adquirem 
necessidades e tendências que os levam a 
coagir a si mesmos". (Lobrot, 1977:135) . 

'Esse modo de constituição da familia burguesa estabelece uma relação 
apropriativa entre marido e mulher, a qual se estende aos filhos através do pátrio-poder. 

Os pais têm o pátrio-poder e, por isso, devem prover as necessidades básicas 
dos filhos (alimentação, vestuário, saúde, moradia, escola). Porém, tal obrigação é acompanhada 
e revestida pelo poder de decidir o modo de se alimentar, se vestir, manter a saúde, etc. Ou seja, 
são os pais que imaginam que sabem o que é melhor para a vida dos filhos. Mais que prover as 
necessidades básicas, é o repasse de valores, formas de comportamento, crenças, 
relacionamento com o mundo e os outros, que garantem a apropriação dos filhos pelos pais, o 
que é referenciado explícita ou implicitamente pela Igreja e pelo Estado. 

Este processo de apropriação, que se dá por relações autor-itárias, determina o 
vinculo .de dependência entre a criança eo adulto. Tal dependência inicia-se na familia, por 
condições de ordem biológica, e se estende à situação de ordem emocional. 

A criança necessita, para sua sobrevivência, do leite materno. A mãe, junto 
com o ato de amamentar, tanto pode passar afeto, segurança, como sensação de rejeição, 
através do toque corporal. Desta forma se estabelece uma comunicação entre mãe e filho, entre 
adulto e criança, cujos reflexos se estendem ao longo da vida.

\
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"As experiências -pelas quais O bebe passa 
em contato com o corpo de sua mãe, 
constituem seu meio primário e fundamental 
de comunicação, sua primeira linguagem, sua 
primeira forma de entrar em contato com 
outro ser humano, a gênese do toque humano" 
(Montagu, 19881131). 

Segundo o autor acima mencionado, a mãe representa o estímulo social que 
fornece a estimulação sensorial para o bebê através de seus carinhos, afagos, sua presença, seu 
jeito de falar e brincar. A privação destes estímulos sensoriais, tem efeitos graves no 
desenvolvimento social da criança. A falta de toque nos primeiros anos de vida e na meninice 
determina a falta de jeito e aspereza nas "brincadeiras" enquanto criança. Posteriormente, como 
adulto, essa ausência resultará num comportamento geralmente caracterizado como rude, 
áspero. "É do sentido do tato que depende o bebê: lábios, contato corporal generalizado e 
depois pontas dos dedos e mão toda." (op.cit.:132). Esse primeiro contato corporal se da na 
amamentação, quando a busca do seio pelo bebê representa uma experiência decisivamente 
critica em seu desenvolvimento. i

V 

" 
. . .Ele se sente estimulado a agir por si, 

sabendo que continuará alcancando seu 
objetivo com o incentivo da mãe ou dos 
outros (. . .) desconsiderar os sinais que 
ele emite desencoraja-o, ele fica propenso 
a perder o impulso para desenvolver 
tecnicas mentais e emocionais para 
enfrentar o ambiente, e assim para 
desenvolver adequadamente. a si mesmo, sua 
responsabilidade..." (op.cit.:132) 

De um modo geral, na organização familiar, a maioria das mães alimentam 
seu bebê pelo relógio, seja por orientações médicas ou pelo tipo de vida (trabalho, 
ocupações,etc.), tomando a experiência da alimentação mecanizada e rotinizada e privando o 
bebê da sensação de que foi por seus sinais que resultou a satisfação da fome. A criança, 
portanto, fica totalmente dependente da mãe, o que lirnita grandemente sua capacidade de fazer 
coisas por iniciativa própria. Assim, no modo de vida da família, na sua organização, nas 
relações estabelecidas, o jeito de criação dos filhos de certa forma determina seu modo de vida 
atual e futura. 

i

~
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A responsabilidade pela criação dos filhos faz com q_ue os pais se vejam no 
direito de exigir, em contrapartida, uma compensação pelo bom desempenho de suas 
obrigações, no sentido de que os filhos encaminhem suas vidas de acordo com os desejos dos 
pais (profissão, casamento, etc). 

Os filhos, por sua vez, por terem crescido num espaço que lhes negou o 
exercício de seu desejo e vontade própria, interiorizam que é justo e correto compensar os pais. 
Este modo de vida burguês acaba se tomando o modo natural e único de organização social, 
pois ' 

"A existência e as condições de existência 
dos homens refletem-se, incrustram-se e 
reproduzem-se na estrutura mental, a qual 
dão forma." (Reich, 1976:19) 

Considerando apenas estas informações acerca do comportamento humano, 
nos pennitimos refletir sobre o pouco que conhecemos de nós mesmos e do que seríamos 
capazes de realizar se exercêssemos plenamente nossos potenciais.

' 

A nossa civilização, marcada pelo desenvolvimento da ciênciae da tecnologia, 
esqueceu dos aspectos singulares do ser humano, que são as relações. Na. escola, as relações que 
se estabelecem visam basicamente à transmissão de informações (conteúdos escolares), e aluno 
e professor têm que dar conta destas infomrações. Quanto mais ensina (ou sabe), melhor é o 
professor; o mesmo se da com o aluno: melhor é aquele que mais atende às expectativas do 
professor. O aluno, de uma forma geral, é visto unicamente como alguém que deve responder 
às expectativas do outro superior a ele, expectativas essas já detenninadas socialmente como 
condição para se ser alguém, ou seja, ter liderança, ter iniciativa, ter boa comunicação, 
criatividade, raciocínio, boas maneiras, cultura geral, ate' profissionalização. A escola se propõe 
a tudo isso (pelo menos nas suas diretrizes e planos dos professores, ou seja, a nível de 
discurso), mas sua prática desconsidera toda a história de vida dos alunos. Sua organização está 
determinada para atender alunos-fantasia, modelos, que reproduzirão os discursos e as relações 
autoritárias vividas anteriormente. 

^ Não se investiga a expectativa e necessidade dos alunos, porque a escola 
obedece a um padrão. Não se pensa sobre o professor, suas perspectivas, seus ideais, sua 
emotividade, seu compromisso, suas realizações, suas frustrações. Professores e pais pouco se 
conhecem, e se comunicam, quando muito, para justificativas, reclamações, avisos de festas,
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cobranças, às vezes elogios. Parece que a educação escolar se pauta na cobrança, na avaliação, 
através dos quais o aluno é considerado à medida que responde às expectativas do professor (o 
mesmo se dando na relação familiar, da qual a escola é extensão). . 

A servidão, a obediência vêm acompanhadas da recompensa ou premiação. 
Os pais com mais dificuldade fmanceira sonham para seus filhos que vão à' escola que estudern, 
passem de ano, 'para não sofi'er as dificuldades que eles sofreram. Os outros, com menos 
dificuldades financeiras, desejam o mesmo para seus filhos, buscando títulos e manutenção de 
padrão de vida. Outros ainda desejam que o filho seja o melhor aluno, que tenha as melhores 
notas, dignas de elogio. Em suma, a expectativa recai no ter e quanto mais se atende a essa 
expectativa, mais o ser humano se sente recompensado, no sentido do que socialmente lhe é 
oferecido. Essa recompensa, essa satisfação, que é resultado do atendimento às expectativas 
sociais, traz implícito na relação pedagógica o aprendizado da servidão. Apresenta-se então a 
questão: estar bem, no sentido burguês, ser bem sucedido seria esta a busca do ser humano? 
Será que nascemos para obedecer, servir, mandar, dominar, explorar ? 

Se de um lado reproduzimos as relações que vivemos e se estas relações 
satisfizessem o ser humano, como se explicariam as revoltas, contestações, críticas, os 
sofrimentos, as infelicidades? 

A certa altura de minha vida, consegui compreender e encontrei palavras e 
expressões para nomear aquilo que em mim, até então, se revelava como um sentimento de 
insatisfação, angústia, incompletude. Eu descobri que o prazer estava ausente de mim. A vida 
era uma obrigação. Viver era apenas cumprir um dever. Entendi que aprendera a mandar e a 
obedecer. Tinha aprendido a reproduzir; eu não fazia opções. A compensação do meu trabalho 
eram os elogios (dos outros). Precisava ser eficiente (para os outros). Minha incompletude era 
isso. Era disso que eu não gostava. E uma pulsão irresistível, inadiável, passou a me mover: a 
necessidade de descobrir o processo de criação. Eu precisava estar viva no mundo, junto às 
outras pessoas, na minha atuação profissional, na minha paixão. Eu precisava descobrir a minha 
originalidade. ' 

~ A história da minha educação se confunde e revela a educação que a maioria 
sofre: ela também seguiu o padrão burguês. Parecia.-me que felicidade consistia em 
corresponder a esse padrão. Eu era uma moça burguesa, de classe média baixa, e sobre mim 
recaíam muitas expectativas no sentido de cumprir e perpetuar este modo de viver.
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_ 

Eu precisava ter uma profissão "de moça" - ser professora, para adquirir 
alguma independência financeira e me projetar socialmente, ter credibilidade. Ser um dos 
orgulhos da. farnilia ,por ter estudado para ensinar; por saber tanto, poderia assumir a 
responsabilidade de .orientar a vida de muitas crianças. Assim, o curso de Magistério me 
prepararia para ser esposa e mãe e ainda me permitiria trabalhar meio período apenas, 
dedicando o outro aos deveres de mãe, esposa e dona-de-casa.

i 

Eu deveria me casar' com um rapaz que, preferencialmente, tivesse melhores 
condições financeiras que as de nossa familia, um rapaz da mesma raça e religião, de família 
honesta, decente, reconhecida. pelo seu status social. Um rapaz com uma boa profissão, 
trabalhador, que montasse uma casa para a futura família, que garantisse seu sustento e 
felicidade. . 

' Em casa ou na escola, desenvolvi (ou foram desenvolvidos em mim) aptidões 
femininas para que me tornasse urna moça prendada: costura, cozinha, bom gosto para a 
arrumação da casa, do jardim, conhecimento e apreço por música e artes. 

O protótipo do casal burguês deveria procriar e criar filhos igualmente bonitos 
e brilhantes, que, por sua vez, perpetuariam a tradição e o bom nome das famílias dos pais e 
avós. .

' 

Como disse o professor Luiz Antonio Cunha, no Curso de Especialização em 
Administração Escolar (FURB, 1982) "a normalista foi preparada para ser a reprodutora cultural 
e orgânica da classe burguesa". 

Foi assim que me fiz. Com o passar dos anos, porém, me percebi insatisfeita 
no casamento e na profissão. A insatisfação na profissão se dá especialmente devido aos baixos 
salários. Era paradoxal compreender e aceitar que urna profissão sempre reverenciada como 
nobre fosse financeiramente tão pouco valorizada. A faculdade e outros cursos foram ampliando 
minha compreensão sobre Educação. As leituras criticas sobre a organização da sociedade 
capitalista até me davam respostas, mas não eram suficientemente fortes para me fazer 
abandonar a profissão. Era preciso estudar mais, progredir no plano de carreira, galgar postos, 
para dessa forma alcançar a independência almejada desde jovem. 

De professora. do Primeiro Grau ao magistério de Ensino Superior, não houve 
alterações significativas nas mirrhas condições financeiras. Nada de independência. Essa
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condição obrigava-me a manter um ritmo exaustivo de trabalho, além de ter de cumprir o 
tradicional papel. de mãe, dona-do-lar, que organiza e determina a vida da casa, ou seja, a vida 
das pessoas, reproduzindo os preceitos e modo de vida burguês. i 

' Vejo a entronização da mulher como "rainha do lar", como sendo equivalente 
à anulação de si mesma através da "ideologia do sacrifício". De um lado, ela é adorada, 
admirada pelo marido e filhos (seus súditos), por ela dedicar-se e preocupar-se tanto com a 
família. Por outro lado, eles também lhe devem respeito e obediência. 

A "ideologia do sacrificio", terminologia usada por Roberto Freire e que 
descobri através da Soma (uma terapia anarquista), consiste em submeter-se, sacrificar-se, viver 
em função dos outros, fazendo por eles o que não se faz por si próprio. A 

Essa ideologia eu adotara e em mim estava inserida, exatamente como eu a 
vejo em tantas mulheres da minha idade e profissão. Parece-me que a opção pelo magistério tem 
alguma relação com a ideologia do sacriflcio, a anulação de si mesma. O papel de mãe, 
professora tradicional (autoritário) revela a mulher vivendo em fimção da família, alunos, 
garantindo-lhes bem estar, educação, cuidados, ca.rinho... Este papel vem sendo desempenhado 
pelas mulheres ao longo das gerações de famílias burguesas e creio ser ele 

¿, 

difundido 
principalmente pelas doutrinas cristãs, que associam a mulher a uma imagem mitifrcada. ' 

A família tradicional burguesa, que vive esta moralidade cristã, estimula seus 
membros a. atenderem às expectativas de perpetuação dessa mesma moralidade: ser honesto, 
trabalhador e religioso, pai-patrão, mulher-sombra (aquela que faz o homem), filho abnegado, 
aluno dedicado, obrigando-os, através de chantagens amorosas, a se tornarem ao mesmo tempo 
autoritários e submissos. 

"Começamos corn urna fe cega em nossos pais, 
transferimos depois essa fe para o estado, 
e, muitas, Vezes, .reproduzimos essa 
mitifpicaçäo nas nossas relações pessoais e 
afetivas." _(Freir_e, 1984:71) . 

Mitificam-se os papéis de mulher, de mãe, de professora; mitificam-se as 
instituições da organização social. Esse conjunto transforma-se em verdades absolutas, 
inquebrantáveis e que oferecem a "tranqüilidade psicológica" necessária à reprodução do 
modelo social. Nele, a família, e depois a escola, existem para garantir a manutenção de uma
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estrutura social burguesa através da difusão do autoritarismo, exercendo ainda a função de 
correias de transmissão do suporte do capitalismo: a propriedade privada. Qualquer alternativa 
ou movimento para romper esse modo de vida burguês causa instabilidade e são repelidos com 
veemência. O máximo que se admite é alterar pequenos pontos na organização social, 
econômica ou política vigente, desde que não signifiquem ruptura com o conhecido. Ou seja, é 
até possível adaptar, adequar, "aprimorar" aspectos desgastados, mas não propor o novo que 
negue o sentimento e a ação de ser proprietário/propriedade, autoritário/submisso. 

Ia já ficando claro para mim que minha necessidade de vida não se limitava às 
fronteiras do mundo burguês e que, dentro destas' fronteiras, minha vida não se realizava. O 
mundo surgia-me como sendo mais do que viver os papéis de "esposae profissional": eu tinha 
necessidade de ser eu. 

Dizer sirn às expectativas medíocres de uma família pequeno-burguesa, não 
tanto pela sua condição econômica, mas mais pelos seus princípios de vida repressores, 
corresponderia a dizer não àquilo que fosse eu. - 

Tentei então como saída o Mestrado - era um jeito de compreender 
teoricamente a mim mesma, tentando me construir criticamente e fugindo dos padrões pré- 
estabelecidos e vividos até meus quarenta anos. 

Saindo de um casamento onde fui vítima e ,algoz por reproduzir o papel de 
dependente emocional da figura do marido, o qual estabeleceu a mesma dependência em relação 
a mim, tornou-se mais vital desfazer a dependência emocional e sentir-me una comigo mesma, 
já que a. independência econômica processou-se compulsoriamente pela necessidade de 
modificação de hábitos de vida.

z 

Neste relato, vejo que não se constituem como aspectos inovadores os fatos 
em si, que são tão comuns na vida das pessoas. O mérito para mim está justamente na 
descoberta dos princípios e modos de vida burguesa que eu adotara e que nunca me 
satisfizeram; que eu buscara romper, reconhecendo que tinha levado urna vida que não era 
minha, mas projetada pelo modelo de família pequeno-burguesa da qual fazia parte. 

"A tradicional família burguesa está sempre 
disposta, a todo custo, a prolongar sua 

lação sobre os filhos, mesmo quando eles já
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abandonaram o "lar" para casar ou viver 
outra experiência por conta 
própria. " (Freire, 1984 : 73) 

\ 
O autor ainda acrescenta que ela quer ser sempre a referência e reforça a 

experiência familiar tradicional pelo tabu cultural da "infalibilidade" dos pais. Pelo receio de 
provocar qualquer mudança na estrutura e no funcionamento da família, dificulta sobremaneira 
as rupturas com o modelo através de processos chantagísticos amorosos ou por cooptação 
ideológica. `

‹ 

As rupturas afetivas com a família acontecem principalmente, pelos 
ressentimentos, que 

"podem ter sidos causados por diferentes 
papeis vividos na familia; papel do 
primogênito,A papel de gata borralheira, 
papel de louca-da-familia, etç, enfim, 
papeis provocados geralmente por rejeição 
ou superproteção-autoritarismo, em 
síntese." (Op.cit., 1984:74). 

A identificação com um desses papéis, “a louca da familia", me fazia 
reconhecer o quanto de autoritarismo eu tinha sofrido e reproduzido e como era dificil o 
processo de libertação que eu buscava e que evidentemente, só agora, eu compreendia que era 
emocional e não "fmanceiro. As imagens, os papéis estavam inseridos em mim e romper com o 
vínculo de dependência afetiva significava me desfazer de algo que eu não queria e sentia que 
não me dava prazer. Por outro lado, na minha memória e na minha emoção, vinham imagens da 
dedicação, dos cuidados, das preocupações, enfim, do amor que meus pais me dedicaram. Eu 
precisava desse amor, da. convivência com eles, porém rejeitava o tipo de relação estabelecida 
entre nós, ela não me fazia bem, não me permitia ser, porque amá-los, dentro dos seus critérios, 
era atender às expectativas da nossa família pequeno-burguesa. A 

- Compreendi que, para aprender e construir um novo jeito de viver, eu teria 
que passar pelo reconhecimento da minha experiência individual de relações autoritárias e tentar 
a auto-superação para a eliminação dos vínculos de dependência. Eu queria abolir a "ideologia 
do sacrifício" e adotar a "ideologia do prazer".

H



l8 

A 
Eu aspirava a que também 0 curso de mestrado fosse fonte de prazer e 

reieitava, através de manifestações de descontentamento, o conteúdo autoritário das relações 
pedagógicas impostas pelo curriculo mínimo obrigatório. Entre o querer e o fazer havia as 
lirnitações de ordem pessoal e estrutural. Eu queria o título que me garantia a possibilidade de 
permanência no ensino superior, cujo trabalho me é prazeroso, mas não queria reproduzir- os 
papéis de professor e aluno convencionais e a relação pedagógica deles decorrente. 

À medida que se discutia o referencial teórico anarquista aliado às questões de 
poder, foi-se firmando um grupo de estudos. A discussão de textos levava a uma interação no 
grupo e provocava o desejo de discutir o texto à luz das nossas experiências de' vida, 
principalmente no âmbito profissional. Desta interação nasce a 

"...proposta de um trabalho coletivo, 
originado do interesse em torno do mesmo 
referencial teórico, o qual possibilitou o 
intercâmbio de exeperiências enquanto 
professores da escola pública, que através 
de sua identificação num grupo de estudos, 
identificaram-se nas insatisfações e 
afinidades em torno do mesmo foco de 
pesquisa - o autoritarismo pedagógico." 
[Introdução do Projeto de Dissertação, nov. 
1991). ~ 

na 

A idéia de produzir um trabalho coletivo nascia da nossa experiência enquanto 
grupo de estudos, por entendermos que as conclusões a que chegávamos não brotariam no 
isolamento do autor e leitor, mas que nas discussões se produzia um. conhecimento n0V0 (Para 
nós), fruto do pensar coletivo. . 

`

- 

' A exigência acadêmica, pelos entraves burocráticos, nos impediu de estender a 
experiência a níveis e espaços desejados, causando um desestímulo, porque "...a instituição 
precisa de pessoas criativas para depois matá-las" (Almeida, 14/02/1992). 

Comprova-se a dificuldade que se tem em romper com os modelos, com os 
padrões pré-estabelecidos, sobrevindo a crítica e a desconfiança do diferente. Houve um tempo 
em que se pensou que a experiência coletiva na Academia fosse inédita, no entanto contatos 
informais (UFMG:199l) nos evidenciaram que já houve outras situações em que se buscou
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trilhar caminhos semelhantes e não foi possível avançar no sentido de tornar públicas estas 
experiências. Tal como a nossa, muitas pesquisas a nível de pós-graduação foram produzidas 
em grupo, no entanto os relatórios frnais têm, sido de autoria individual pois, segundo 
depoimentos de professores da UFSC, "..,a produção acadêmica exige isolamento e ê um ato 
individual." (Anotações de aula do Curso de Mestrado). 

O desejo de garantir o espaço de atuação profissional no 3° grau nos fez ceder 
a esta exigência. Em contrapartida, procuramos oferecer outras análises teóricas, que não as 
convencionais, e, do nosso ponto-de-vista, contribuir para uma reflexão sobre possibilidades de 
rompimentode relações pedagógicas autoritárias. 

A elaboração de relatório individual, que atende à exigência acadêmica, não 
toma mais 'significativa a produção do que aquela resultante. do trabalho coletivo. A 
argumentação relativa à possível inibição ou até impedimento da manifestação das diferenças 
não encontra respaldo no transcorrer do trabalho de pesquisa. Muito pelo contrário, o gmpo 
sempre foi o espaço para que elas não só emergissem, como se confrontassem e clareassem. Foi 
na possibilidade de manifestação das diferenças que percebemos a configuração do grupo, ao 
mesmo tempo que se estabelecia a crença na possibilidade de outra forma de produzir, de 
educar, de viver. 

Por mais que se quisesse acreditar que a elaboração de um relatório individual, 
após um intenso trabalho coletivo, não interferiria na qualidade ou prazer da produção, sabia-se 
que a riqueza da experiência vivida residia no processo, cuja segmentação e encaixes se 

constituiriam em entraves. para a comunicação. 

_ 

Por outro lado, 0 que não se amolda ao estabelecido passa a ser considerado 
"resíduo", não científico. Porém, no nosso entender pode ser a diferença que representa o 
elemento significativo para a mudança qualitativa. A 

O dogmatismo em tomo de um único modelo acadêmico de elaboração de 
relatórios de pesquisa, adotado no Curso de Mestrado em Educação, tem impedido a busca 
criativa de outras fomras de expressão dos resultados, o que , no nosso caso, representou um 
cerceamento do processo coletivo até então vivido. Em vez da abertura para que pudéssemos 
viver esta experiência coletiva integralmente, ou seja, de modo que forma e conteúdo não 
sofressem mutilações pela aplicação de duas metodologias antagônicas, foi-nos imposto o 
modelo, estabelecido na instituição.
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Tal procedimento, ao propor relatório individual, nos obrigou a fragmentar o 
relato de uma experiência una, cujas análises individuais não poderiam expressar 

qualitativamente o processo global. 

Junto a esse sentimento de ruptura do traballio integrado fica também a 

frustração de não ter contribuído com algo novo para o qual estávamos nos encaminhando e 

que era a síntese coletiva da pesquisa na apresentação do relatório único. O Curso de Mestrado 
em Educação, preso a tradição do regimento, além de impedir a busca de novas alternativas 
respaldou e confirmou o caráter conservador das instituições burocráticas.

9 

Diante deste quadro se apresentavam três situações: a primeira, escrever o 
relatório único, mesmo que este não fosse reconhecido pela academia; a segunda, -interromper a 

pesquisa e nos recusarmos a elaborar relatórios individuais; e a terceira, atender aos requisitos 

acadêmicos.
H 

As 'três situações acarretavam uma certa carga de frustração revelada tanto 
pelo sentimento de sujeição, de perda ou fracasso por algo inacabado, quanto pelo cerceamento 
das possibilidades profissionais. Contudo, passamos a considerar uma outra questão, que 
ultrapassava o lirnite do plano individual e que abarcava a esfera do coletivo. Esta questão se 
revelava no comprometimento com o grupo mais amplo de trabalho constituído ao longo do 
Curso de Mestrado e com as pessoas envolvidas na pesquisa. A recusa em sistematizar e 

comunicar os resultados da pesquisa significaria um certo egoísmo traduzido na sonegação de 
informações, o que contraria a própria 

, 

ética anarquista. Se considerávamos dificil a 

comunicação individual da experiência vivida em grupo, considerávamos a omissão impossível. 
Por isso e pela possibilidade de confrontar nossa experiência com outras sirnilares, na busca de 
pontos comuns, de identidade de idéias e de novas perspectivas para a educação, optamos por 
fazer relatórios individuais.

V
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2. A SONIA: UM PROCESSO PEDAGÓGICO REVOLUCIONÁRIO 

O desejo de relatar o reconhecimento e compreensão do meu processo de 
formação e vida autoritária está intimamente ligado à experiência vivenciada na Soma, uma 
terapia anarquista, uma vez que a compreensão teórica sobre autoritarismo não foi suficiente 
para que eu percebesse os indicadores do autoritarismo presente no meu cotidiano, quer nas 
relações interpessoais ou sociais. 

A obra do criador da Soma, Roberto Freire, (l988:6) constitui-se também em 
referencial teórico, dado à sua opção política pelo Anarquismo que, 

"...fornece fundamentos tanto. para a 
pratica da terapia,_ quanto para a 
conscientização intelectual das origens 
políticas do sofrimento humano. 

. Freire entende por política mecanismos e conflitos de poder. Na Soma, os 
conflitos de poder são os da vida cotidiana, cuja confrontação permite a ruptura com os 
mecanismos autoritários ao qual somos sujeitos. i 

A Soma é uma técnica terapêutico-pedagógica que propicia às pessoas o auto 
conhecimento e a possibilidade de viver segundo suas próprias características. 

"Seu principio basico e o da totalidade da 
pessoa, afirmando que ao unidade do ser 
humano é o _ser humano por inteiro." 

, (op.cit., 1988:22) 

Falar de ser humano é falar de seu SOMA, ou seja, seus pensamentos, 
sonhos, todas as extensões corporais, a ideologia, projetos, tudo o que a. pessoa produz sua 
casa, suas roupas, tudo isso é o Soma de uma pessoa. 

"Soma não que dizer "corpo", significa: Eu, 
o ser corporal... O Soma é vivo: ele está 
sempre se contraindo e distendendo, 
acomodando-se e assimilando, recebendo
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energia e expelindo energia. . . "Somas" 
somos eu e você querendo sempre a- vida e 
sempre em maior abundância ( . . .) Os únicos 
Somas são os que estão aqui e agora; somas 
do passado nunca escreverão este livro, ou 
o lerão, ou pensaräo nestas coisas; nem 
existem somas futuros - eles ainda estão 
dentro do ovo, e escreveräo e lerâo livros 
melhores, e terão pensamentos mais agudos." 
(Hanna, l976:28,29) 

A partir deste conceito de Soma, Roberto Freire se refere a seu trabalho 
terapêutico como sendo ` 

"a luta para liberar nosso Soma do que 
impede sua auto-regulação, seu crescimento 
e desenvolvimento espontâneos." (Freire, 
1988:24)

_ 

Nesse sentido, adota o Anarquismo como fundamentação político-ideológica, 
por entender que a natureza humana é potencialmente anarquista. Assim sendo, a 
compulsoriedade de adaptação (pela educação, pela necessidade de sobrevivência e cultura) à 
sociedade capitalista burguesa (nosso meio social) gera nas pessoas as angústias, os sofrimentos 
ou insatisfações provocadoras da neurose. ~ 

A Soma não está interessada em aspectos isolados, parciais da vida das' 

pessoas, como psiquismo e sexo, por exemplo, uma vez que considera o Soma uma coisa única 
em todos os seres vivos, uma entidade somática em todos os homens. Defende a originalidade 
de cada. ser, como experiência. evolutiva genética das espécies em sua relação com o omeio 
ambiente. 

Enquanto terapia somática, afinna sua vocação e objetivos anarquistas, 

buscando a originalidade, a unidade social na diversidade pessoal, a auto-regulação biológica do 
organismo e a autodeterminação social do indivíduo. › 

`
. 

A Soma utiliza-se das descobertas de Wilhelm Reich, especialmente no que se 
refere à "couraça caracteriológica ou couraça muscular" (Freire, l988:36), que se constitui em
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uma distribuiçao defeituosa e imprópria da bioenergia no individuo, mais propriamente na sua 
massa muscular. V 

Como Reich, acredita-se que a má distribuição energética na pessoa é sempre 
causada de fora para dentro, do social para o pessoal, e produzida por desequilíbrios de nossa 
vida psíquica e emocional, conseqüência da repressão, que, por sua vez, gera as fobias, angústia 
ansiedade, depressão, incompetências e impotências criativas, sexuais e afetivas.

3 

Os trabalhos de Reich contribuíram para a compreensão de que o organismo 
humano está rodeado por um campo energético, cujo alcance depende da vivacidade vegeta.tiva 
do organismo. Evoluiram também para o aprofundamento da análise das razões culturais e 
sociais que fazem o organismo mais ou menos capaz de se relacionar energeticamente com o' 
universo que o rodeia. Para Reich, o redimensionamento energético do homem passa 
necessariamente pelo redimensionamento de suas formas sociais de vida. Por isto, a Soma 
abandona o campo da biologia, da filosofia e da psicologia para fmcar suas bases também na 
política e na sociologia. 'Na busca de um nome para dar a manifestação cotidiana desta energia, 
Freire confere um novo sentido à palavra "tesão". No seu sentido original, 

"Tesão e o que sentimos, mais ou 'menos, 
conforme esteja no instante a nossa saúde 
que pode ser medida em maior ou menor 
liberdade pessoal. As outras três dimensões 
fundamentais do tesão são a vivência do 
prazer, da alegria e da beleza que, aliadas 
e multiplicadas à vivência do sexo livre e 
da vida lúdica, traduzem para a Soma a 
'distribuição dinâmica, harmônica. e fluida 
da bioenergia em nosso corpo." (Freire, 
1 9 8 8 : 4 2 )

' 

A Soma tem como ambição o desenvolvimento pessoal e atual das pessoas, de 
modo que encontrem, de imediato, uma organização social compatível com sua natureza 
biológica e culturalmente gregária. A compreensão do homem advém do pensamento unicista, 
onde a mente não é causa do funcionamento do corpo, nem é este que opera a mente, porque 
não somos uma acumulaçao de filnções. A expressão anarquista de Proudhon - "O todo é maior 
que a Soma das partes", serve para clatificar esta idéia de homem, onde o todo constitui um 
evento novo. Assim, a água é maior que duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, a mão é
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maior que quatro dedos e um dedão. Dentro do pensamento unicista o pensamento humano não 
é produto apenas do córtex cerebral, mas também do resto do encéfalo e das percepções 
serrsoriais, do que produzem as glândulas endócrinas e sexuais, bem como os demais órgãos do 
corpo humano, cujas funções estão integradas e não sujeitas apenas às do cérebro. 

Para a Soma, pensamos com o corpo todo, com a vida toda. ,Acredita-se que a 
maioria dos distúrbios do pensamento decorrem mais de bloqueios e defeitos na percepção 
sensorial, sensitiva, e sobretudo na sua comunicação. Isto nos leva a concluir que o nosso 
organismo funciona regido por um mecanismo de auto-regulação espontânea, cujas fimções 
vitais se manifestam de forma satisfatória se não forem bloqueadas. Como a maioria dos 
bloqueios são de natureza social (pedagogia familiar autoritária e chantagista da classe 

burguesa), eles alteram os mecanismos das funções vitais e não 0 conteúdo ou a essência da vida 
das pessoas, ou seja, a originalidade única de cada ser. A associação do princípio da 
originalidade única do ser humano ao princípio da auto-regulação espontânea necessita do 
pressuposto unicista, porque o bloqueio, sempreexterno .e alheio, impede o funcionamento 
livre da auto-regulação espontânea do nosso organismo, evitando que possamos ser a pessoa 
que realmente somos. O rompimento com a unicidade na compreensão do funcionamento da 
pessoa, a faz sentir-se dividida, fi^aca, insegura, incompetente e impotente, o que pode levá-la a 
viver num estágio intermediário, instável e perigoso de vida, conhecido pelo nome de neurose, 
cujos sintomas mais típicos são a ansiedade, a angústia, a depressão, a fobia. 

Entendendo que a neurose é produto do social e como vivemos numa 
sociedade autoritária, ao combater a neurose, a Soma está combatendo o autoritarismo de 
Estado, porque a pessoa neurótica toma-se autoritária também, o que a impede de fazer suas 
escolhas, de viver plenamente seu amor, sua criatividade e sua capacidade de luta, oque só é 

possível em liberdade. Através de técnicas derivadas da terapia. gestáltica, busca-se a 

conscientização de como estamos convivendo com a satisfação de nossas necessidades, - prazeres 
e sonhos, face aos mecanismos de heterorregulação sob os quais vivemos. Friederich Perls, 
criador da Gestalterapia, definia a neurose como o estado em que ficam as pessoas, 

desenergizadas, com sensações de incompetência e impotência para a realização de suas 
necessidades, prazeres e sonhos. Isto porque não conseguem abrir e fechar convenientemente 
gestalts (resolver situações de vida) no seu cotidiano. Essa dificuldade fazcom que as pessoas 
gastem mais energia que o necessário para determinada função em detrimento de outras que 
necessitavam, naquele instante, dessa energia. A essa contribuição de Perls, a Soma acrescenta o 
significado das heterorregulações familiares e sociais ou seja, a natureza politica da repressão, 
teorizada por Reich:
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"Toda descoberta' científica inclui uma 
pressuposioâo ideológica e uma consequência 
social pratica.(...) é o fato de saber que 
as pessoas podem hoje estar sendo servis, 
corruptas e endurecidas mas que poderiam se 
comportar de modo diferente caso a 
estrutura social fosse outra. " (Apud 
Freire, l988:l52) ' 

V Enfim, são os sistemas sócio-políticos antinaturais em relação às necessidades 
biológicas de socialização do ser humano a causa da neurose. 

A 

Outra contribuição teórica da qual a Soma se vale é a teoria do Duplo Vínculo 
desenvolvida nos trabalhos de antipsiquiatria por Gregory Bateson, David Cooper e Ronald 
Laing. Suas pesquisas com esquisofrênicos levaram a concluir que 

"... uma das múltiplas formas em que pode 
ser gerado o estado neurótico ou psicótico 
das pessoas (. . .) acha-se no › seio da 
familia." (Freire, 1986:209) 

A importância deste trabalho reside na análise e reconhecimento da influêneia 
das comunicações não verbais na interação familiar, do tipo burguês, que contrariam a natureza 
do ser humano. Os pais, de uma fonna geral, querendo' o melhor para seus filhos, (o melhor, 
segundo os padrões de vida burguesa) os duplo-vinculam, submetendo-os à sua vontade. Os 
filhos, que amam seus pais, por medo da perda do seu amor acabam por agir segundo seus 
padrões, abdicando das suas vontades, muitas vezes sem nem mesmo descobri-las. Assim, numa 
cadeia, reproduzem-se as interações e comunicações paradoxais que levam as pessoas a se 
submeterem ao meio social e familiar. A confusão mental criada pela dupla vinculação impede o 
auto-conhecimento e a potencialização do seu ser original e único. 

" 
. . . Estava assim descoberto e 

caracterizado o duplo vinculo como o 
instrumento de poder mais eficaz e atuante 
para a domesticaçâo das pessoas nas 
sociedades autoritárias. Seu poder deriva 
fundamentalmente do fato de ser usado nas 
relações nfamiliares, sempre associado ao
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sentimento mais poderoso na vida humana: o 
amor. Assim, alem do medo à violência 
fisica que pode produzir a dor e a morte, a 
sociedade autoritária dispõe ainda da 
chantagenl afetiva e ck) duplo vínculc› como 
armas mais poderosas quanto maior e. mais 
necessário for o amor que une pais e 
filhos." (Freire, 1988:184) 

Como o termo indica, o duplo vínculo caracteriza uma dupla comunicação 
que produz ligação dupla entre comunicador e comunicando, estabelecendo uma oposição entre 
os comunicados. Ocorre quando se afnna e nega ao mesmo tempo tanto a nível verbal (num 
único canal), como a nível verbal e gestual (dois canais de comunicação ao mesmo tempo). ' 

Exemplificando: se eu afirmar que estou contente, sem conter as lágrimas, 
quando um filho comunica que vai morar separado de mim, estou fazendo duas comunicações. 
Ao mesmo tempo que comunico alegria pela sua independência, afirmo, pelas lágrimas, que isso 
me faz sofrer. É uma forma de comprometer sua liberdade chantagisticamente. Ainda no 
mesmo caso, posso concordar com a pretensa liberdade do filho, mas recomendar que fale com 
muito jeito com seu pai, devido a problemas de saúde, etc... No caso brasileiro, ol"tudo bem", 
com uma entonação de voz ameaçadora ou resignada, é o exemplo clássico de duplo vínculo. 

"De qualquer maneira, em todo duplo vínculo 
existe sempre falta de sinceridade, 
ausência de objetividade direta, intenção 
chantagística e autoritária. O mais grave e 
a utilização do amor, da qualidade do amor 
e da necessidade do amor como instrumento 
de repressão, de sujeição, de dominação, 
Alem disso, o duplo vinculo tem sempre um 
caráter hipócrita e ~ mistificador." 
(op.<zi1;., 19sez185› .

v 

À Soma, no combate ao duplo vínculo, vem descobrindo as formas mais 
variadas e sutis com que ele pode ser praticado, enquanto persistir o desejo de poder sobre a 
necessidade de ser e o desejo do amor apropriativo. É possível defender-se dos efeitos do duplo 
vínculo que recebemos, quando aprendemos e conseguimos não praticá-lo sobre as pessoas que 
nos amam, isto é, quando abdicamos do exercício do poder autoritário através do amor, tanto na
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criança quanto no amante. O duplo vínculo cria uma espécie de dependência patológica 
escravizante, cria um círculo vicioso de neurotização. Para interromper essa corrente, que 
interessa. ao poder politico autoritário, pois reduz a capacidade energética vital das pessoas, 
tomando-as manipuláveis e servis, é preciso evitar a dependência do neurótico ao neurotizante. 

"Por um mecanismo aparentemente dificil de 
entender, descobri que, quando uma pessoa 
consegue viver sem neurotizar os outros, 
sua neurose regride espontânea e 
naturalmente. (...) Se aprendemos a 
realizar esse tipo de luta como opção e 
ação politica no sentido de libertar o amor 
das garras do autoritarismo, se conseguimos 
impedir seu uso como arma de chantagem e se 
não o aceitamos a não ser inteiro, todo e 
livre, então acredito que poderemos romper 
a corrente a que nos referimos e estaremos 
em condições de escapar da _ servidão 
voluntària."(Freire, 1988:187,l88) g 

Segundo a ótica da Soma, a sujeição vem acompanhada. das mais diferentes 
vantagens via interesses produzidos, passando por todos os níveis de poder na sociedade 
autoritária, atingindo todas as pessoas, independentemente de seu nível social. 

"Os mecanismos que produzem essa aparente 
vocação para a sujeição ao poder, (...) é 
produzido, fabricado nas pessoas pela 
violência do amor mediocrizado, do amor 
aprisionado e escravizado, produzindo 
aquilo de que o poder politico nos estados 
burgueses e capitalistas, bem como nos 
socialistas autoritários, tanto necessitam, 
apreciam e exploram: o homem normal. Ou 
seja, normalizado." (op.cit., l988:189) 

O caminho proposto pela Soma para a profilaxia social e política no processo 
de libertação da servidão voluntária, é o da construção de um cotidiano marginal e criativo,
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amoroso e lúdico, livre das práticas da duplo-vinculação na vida afetiva e politica, guiado por 
uma visão anarquista do homem e de sua sociedade. 

Portanto, a Soma pretende, pela "localização e exposição do potencial criativo 
espontâneo da pessoa, que ela própria, livre e autonomamente, encontre os meios e os caminhos 
a seguir para a sua libertação, ao nível de sua originalidade única, sem nenhuma forma de 
patemalismo pessoal (do terapeuta) ou social (do grupo)." (Freire, 199l:23) Este objetivo fmal 
da Soma nos possibilita vislumbrar o homem libertário, que "estabelece hierarquias afetivas 3 

intelectuais e de cumplicidade" (op.cit.:3l), sem dominação ou exploração, mas que estabelece 
radicalmente uma nova forma de amar, acasalar, de conviver, de educar as crianças, de criar, de 
produzir e de lutar. 

Nao se trata de reavivar aqui o debate da questao educaçao e revolução. 
S . _ . . . egundo o posicionamento revolucionáno, é preciso primeiro transformar as estruturas sócio- 
economicas para depois proporcionar uma verdadeira educação. Já na postura educacionista 

car os homens e depois transformar a sociedade. No entanto 
trata-se de entender educação em sentido amplo, como forma de vida, que pode ser 
revolucionária ou confoirnista. Embora por si só a educação não promova a revolução, porque a 
sociedade continua a reproduúr-se em suas estruturas, mantendo intacta a atitude autoritária, a 
educação pode ser uma das frentes de combate para a transformação social, porque tem o 
aspecto de 

S. 
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"... algo que vem se construindo sem parar, 
sem limites. Nunca devemos considerar 
educação confinada em âmbito restrito. Toda 
realidade educa, toda vida educa." (Borglii, 
1990: 47) 

A Soma ainda se utiliza da capoeira como possibilidade de trabalho corporal 
genuinamente brasileiro, que proporciona um efeito bioenergético através do desbloqueamento 
das tensões crônicas e auxilia no processo de libertação, desenvolvendo nas pessoas a 
capacidade de luta e de enfrentamento social e pessoal.

i 

É importante ressaltar que a Soma não tem poder algum de mudar a opção 
política das pessoas, sobretudo quando vinculada ao fator econômico. Ela auxilia aqueles que 
sabem que seus problemas são derivados diretamente da organização familiar burguesa e da
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utilização do amor como instrumento de poder. É quando descobrem a possibilidade e força do 
anarquismo como único antídoto real e eficiente no combate à todas as formas de autoritarismo. 

"...isto quer dizer que' a SOMA é uma 
prática anarquista liberada a serviço de 
anarquistas aprisionados. " (Freire, 
1988: 190) _ 

Como se vive numa realidade social concreta, onde se aprende e se vive 
vivendo relações autoritárias, parece que uma nova forma de vida implica num processo 
pedagógico revolucionário. ~ 

Um processo pedagógico revolucionário é aquele que ensina as pessoas a 
revolucionarem as suas vidas. É um processo no qual as pessoas se descobrem e, descobrindo- 
se, passam a agir segundo seus interesses, desejos e necessidades genuínas. 

"Para nós o homem é um ser cheio de 
possibiliddes de ser feliz consigo mesmo e 
com os que o rodeiam, Alguem capaz de 
responder aos chamados de sua essência: e 
estes são: felicidade, liberdade, criação, 
amor. prazer consigo mesmo ei evolução 
humanística para com sua especie." (Luengo, 
1984:l2) 

Muitas das necessidades humanas são adquiridas social e culturalmente, mas 
há uma possiblidade de parâmetro de avaliação ou distinção entre o que é da pessoa e o que é 
adquirido, pelo grau de prazer e desprazer que a satisfação ou recusa lhe trazem. 

O ensinar/aprender aqui referido (por se tratar de processo pedagógico) se 
distancia do sentido convencional, que pressupõe a existência de alguém que ensina. e alguém 
que aprende, bem como um conteúdo a ser aprendido. Trata-se de um processo no qual, através 
de situações específicas vivenciais, o sujeito descobre o que lhe dá prazer, o que não lhe dá 
prazer, mas é suportável, o que o desgosta, o que é insuportável. Assim, o sujeito descobre 
quais são suas necessidades e desejos genuínos, o que é seu. À medida que se tem clareza e 
lucidez acerca dessa questão, é possível optar por determinado tipo de vida. -
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Como vivemos numa sociedade massificante, somos criados de acordo com 
os interesses e necessidades dos outros que, com o deconer do tempo, passam a ser nossas. 
Grande parte das necessidades que temos são criadas pela socieda.de massificante, via 
mecanismo de exigência social. É a forma pela qual esquecemos ou muitas vezes nem 
descobrimos nossos desejos, necessidades, interesses e passamos a viver cobertos pelas 
expectativas sociais (pais, filhos, professores, patrões, instituições,etc.).

i 

Assim, a descoberta do que somos, a descoberta do nosso prazer nos leva a 
querer viver segundo nossos desejos, interesses e necessidades (auto-regulação), o que na 
maioria das vezes revoluciona a nossa vida.

1 

Esse ponto de vista revoluciona o processo de conhecimento humano, porque» 
nos leva a afinnar que 

"...toda compreensão é sempre emocional, 
(|)\ Isto não existe, em hipótese alguma, 

alguem que seja apenas razão ( ou consiga 
se disciplinar para ser apenas razão) num 
dado momento. 

(.--) 

só aprendemos alguma coisa, ou só buscamos 
conhecer alguma coisa, quando estamos 
interessados naquilo 

(...)
A 

uma pessoa só se põe a estudar e conhecer 
um assunto qualquer, se isto lhe causa 
prazer. 

...são as emoções que dirigem a nossa 
intelecção, para que esta apreenda aquilo 
que já foi sentido como importante." 

Da mesma forma:
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'K..aquiLo que me causa desprazer, também 
pode eventualmente, guiar a minha 
intelecçäo, para que eu aprenda a melhor 
evita-lo. Em suma: só nos atiramos a tarefa 
de raciocinar, de pensar, de dar um 
significado racional, se isto para nós, já 
tem sentido emocional." (Duarte .Junior 
1987:26)

I 

A 

Por este motivo, considero a Soma, um processo pedagógico revolucionário. 
Através de exercícios corporais testados cientificamente e vivenciados em grupo, cada 
participante tem a oportunidade de perceber a manifestação de sintomas corporais que 
denunciam a repressão ao prazer, tanto pelo que o sujeito está fazendo ou sentindo, ou pelo que 
não está se permitindo em função dos condicionamentos sociais que resultam na 
heterorregulação. A descoberta da opressão vivida ea vivência do prazer lúdico possibilitam o 
rendimensionamento da vida da pessoa que faz Soma. No entanto é importante frisar que essa. é 
uma opção individual, e a Soma não tem poder nem pretensão de interferir na vida das pessoas, 
o que seria altamente autoritário. 

Nas sessões de Soma, além da vivência dos exercícios (de efeito diagnóstico e 
profilatico) os participantes fazem a "leitura" da sessão, relatando o que foi a experiência, o que 
perceberam em si e nos companheiros. É o momento da verbalização, tomada de consciência, 
de elaboração racional daquilo que o corpo já denunciou. 

Concordamos com o pensamento daqueles que denunciam que, na nossa 
cultura, é estreita. a visão do que seja fazer ciência, porque considera apenas 0 que .é explicitado 
logicamente, conceitualmente. Diante dessa visão, sentimos a limitação da linguagem para expor 
a profundidade do processo pedagógico da Soma. 

"Pensemos agora nunr outro fato: de que o 
\ mundo dos nossos sentimentos näo cabe nos 

esquemas racionais construídos pela nossa 
linguagem. A razão, o pensamento, sempre se 
da atraves da linguagem. Pensamos sempre 
com palavras - ou em último caso, atraves 
de simbolos lógicos, como os da matematica. 
A linguagem e quem conceitua o mundo,
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repartindo-o e 'classificando-o em 
conceitos.(...) Usamos. a nossa linguagem 
primeiramente para comunicar conceitos e 
relações entre conceitos." (Duarte Junior, 
1987:27) ' 

Para que haja comunicação, é necessário que haja uma convenção, consenso 
em tomo desses conceitos. Aí aparece uma dificuldade concreta que é a limitação da linguagem 
conceitual, principalmente ao tentar descrever as emoções, os sentimentos.

_ 

"...os nossos sentimentos e emoções ganham 
sua dimensão plena quando são expressos, e 
não apenas comunicados conceitualmente. . . 

...um grave erro cometido pela ciência e 
pelo pensamento ocidental é tentar reduzir 
o mundo humano aos limites da linguagem." 
(op.cit.:27). 

Com essa compreensão, trabalha-se na Soma não somente com as palavras, 
mas também com o conteúdo emocional presente na comunicação. Por isso, no momento da 
leitura de uma sessão de Soma evitamos qualquer interpretação. Procura-se descrever o quê e 
como se sentiu o exercício, sabendo-se que o exercício pode produzir reações diferentes em 
cada um, as quais não são passíveis de interpretação, pois esta, em última análise, redundaria em 
julgamento. 

Por último, o somaterapeuta faz o fechamento da sessão, organizando o 
material colocado na leitura, a partir de determinados conhecimentos científicos e da visão social 
e política da Soma. Pode-se dizer que e' o momento professora] do somaterapeuta, quando ele 
coloca à disposição do grupo as informações que possui e que cada um utiliza, na medida das 
suas necessidades, no seu processo de libertação. 

a Em nenhum momento o somaterapeuta diz para 0 grupo o que se deve fazer, 
sob fomra de "receitas", fórmulas. Acreditamos que ternos em nós as respostas para' as nossas 
vidas e encontra-las significa adotar uma postura de autopercepção. 

"Por isso, é um desprender prazeroso do que 
foi apreendido dolorosamente pelo medo. E
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reaprender a vida pelo praz`e. 
. alqo 

simples, e facil (um brinquedo, um jogo) 
pois isso já nascemos sabendo, mas nos 
desensinaram . " (Freire, 1990: 111) 

A Soma é revolucionária porque nos ensina a reaprender o que já sabemos. 

"Basta, então, tirar o medo da dor do 
caminho, que vamos direto a nossa pessoa 
original. Que não é boa, nem ma, nem certa, 
nem errada. E só o que ela é, apenas o que 
ela pode ser." (op.cit.:111). 

Interessante neste processo de descoberta é que ele acontece individualmente, 
sob forma de "insigths", numa dinâmica grupal. A Soma é coletiva, a metodologia de trabalho é 
grupal e a dinâmica é autogestionária. 

. Nessa dinâmica de relações autogestionárias, ocorre a prática terapêutica 
através da qual todos são terapeutas de todos, mas cada um produz a sua terapia. Os insights, as 
opções, as descobertas, a autopercepção é um processo individual, mas que produz a terapia do 
grupo e vice-versa. 

O somaterapeuta contribui com infonnações espeeíficas e com uma postura' 
determinada, não se contaminando com a neurose do grupo, porque está em constante terapia. 
Estabelece uma relação de igualdade, na medida em que se expõe como uma pessoa que está 
sujeita a todas as vicissitudes e enfrenta as mesmas dificuldades cotidianas que os membros do 
grupo. O que o diferencia dos demais é apenas a opção política clara que determina suas ações. 

"Finalmente, tento provar~lhes que nenhuma 
vida vale outra vida, nem pela dor, nem 
pelo amor, nem pelo medo, nem pelo risco e 
nem pela segurança, a vida de cada um' é 
única, original e inalienável." 
(op.cit.:111). 

A relação cliente-somate1'apeuta_, portanto, passa pela compreensão de que
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"...não há` fórmulas gerais, válidas 
indistintamente. para todos os homens, que 
possibilitem a explicitação de uma vida 
particular. Uma vida sempre transcende toda 
e qualquer teoria." (Duarte Junior, 
1987:28). 

Segundo o pensamento da antipsiquiatria, compreender aqui não é uma 
atividade mental, lógica, mas sim 

"...sentir como o individuo se sente (...) 
e um processo que envolve a inserção do 
terapeuta na relaçäo, como um ser humano 
pleno." (op. cit.:29).

. 

Assim, 0 somaterapeuta mantém uma relação com o grupo, de acordo com 
seus princípios de vida (o Anarquismo) e é em função desta opção política que faz o 
fechamento da sessão, considerando o caráter político da vida humana. 

"Politica, na antipsiquiatria, diz respeito 
ao desdobramento do poder em quaisquer 
instituições sociais, desde familia, até 
sindicatos e- partidos. Diz respeito ao 

~poder que temos sobre o próximo, ou o poder 
que o próximo tem sobre nós. Tal poder pode 
nascer e de injunções estabelecidas 
socialmente, formalmente, ou pode nascer de 
simples relações afetivas, a dois." 
(op.cit.:31). 

O somaterapeuta tem a visão do que é o poder que sociahnente é atribuído ao 
terapeuta, que é tido como um especialista que pode definir ou julgar o outro. Nesse sentido, a 
psiquiatria ou a psicologia convencionais estão muito próximas do que fazem os tribunais. Por 
este motivo, 0 somaterapeuta substitui a psicologia convencional pela ideologia, compreendendo 
que o jeito de ser de cada um 4
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"...deriva dos- relacionamentos (politicos) 
entre ele e os grupos sociais a que 
pertence." (op.cit.:32). 

A Soma se apresenta com uma opção política clara - o Anarquismo, e 
desenvolve sua ação pedagógica através da prática terapêutica. 

Dentro da prática terapêutica, há 0 aprendizado da autogestão na. relação, e da 
autogestão produtiva. Esta última é estimulada pelo somaterapeuta e desenvolvida unicamente 
pelo grupo, de acordo com seus desejos e necessidades e, cujo processo também pode servir 
como material terapêutico. Tais situações possibilitam às pessoas descobrir suas potencialidades, 
habilidades, qualidades e, dessa forma, fazer sua opção política. 

Essa fragmentação do processo terapêutico é apenas didática e serve como 
recurso para explicar o processo pedagógico que lhe é imanente. 

Essa ação pedagógica pennite vivenciar a teoria, produzindo a prática e vice- 
versa e, nesse processo, eclode a opção política de cada um. Dessa fonna, terapia, pedagogia e 
politica não estão dissociadas, mas formam um todo único - que é a Soma.
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3. O ANARQUISMO: UMA POSSIBILIDADE DE RUPTURA H 

Fazer Soma significou a conscientização existencial do que 'os teoricos 

anarquistas havia.m propiciado compreender a nível intelectual. Não pretendo fazer uma 
retrospectiva teórico-histórica sobre o anarquismo, uma vez que não a considero pertinente ao 
objetivo deste trabalho; pretendo extrair alguns pontos de convergência e esclareciment.o no que 
se refere à compreensão e aplicabilidade dos principios anarquistas no aqui e agora ou, em 
outras palavras, no que se poderia chamar de anarquismo somático, ou anarquismo na visão da 
Soma. Esta posição nos dá a compreensão de que não existe uma_ idéia única de anarquismo, 

mas a visão de que cada pensador, segundo suas análises e convicções, tenta. definir o que é 

anarquismo. As divergências e contradições do pensamento anarquista propiciaram sua riqueza 
e vari.edade, mas vale destacar a oposição geral de todos anarquistas para qualquer forma de 
autoritarismo, como a própria palavra expressa: anarquismo, derivado do grego, An (sem) arke 
(autoridade, governo) significa ausência de autoridade ou de governo. Contudo o preconceito, 
segundo o qual os homens necessitariam de autoridade ou govemo, conferiu-lhe um sentido 
pejorativo de desordem, caos, desorganização. 

' ' 

No entanto, Proudhon e também Bakunin adotavam o sentido pejorativo pois 

"anarquia era, para eles, a desordem mais 
icolossal e a desorganização mais completa 
da sociedade e, para la desta gigantesca 
mutação revolucionária, a construção de uma 
ordem nova, estável e racional, baseada 
sobre a liberdade e solid.-ariedade"\ (Guerin, 
196sz2o).

` 

Malatesta diz que 

"Anarquia significa Sociedade organizada 
sem autoridade, e, por autoridade, entendo 
a faculdade de impor sua propria vontade... 
enquanto ninguém quiser ou puder explorar 
os outros, não haverá marcas de 
autoridade... Se consideramos impossivel 
uma organização sem autoridade, nos estamos
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sendo autoritários, pois preferimos a 
autoridade, que entrava e empobrece a vida, 
à desorganização que a torna impossivel." 
(Malatesta apud Grupo Anarquista 1° de 
maio. 1984:25) 

Daí o anarquismo ser considerado o

~ 

"método para realizar a anarquia pela 
liberdade, sem governo ou órgãos 
autoritários que imporiam aos outros sua 
vontade. . ." (op.cit. , l984:25) _ 

Portanto, segundo este .autor o anarquismo nasceu da revolta contra a 
injustiça social decorrente do capitalismo, com o fim de derrubar o Estado e a propriedade 
capitalista, gerados pela dominação de uns e submissão de outros. Por isso afirma-se que um 
anarquista é sobretudo um revoltado, é aquele que contém em si a recusa ao autoritarismo. É a 
pessoa que não suporta a repressão e tem, sobretudo, uma incapacidade de se submeter ao 
Sistema, as normas e valores da Sociedade. Um anarquista visceral é um apaixonado pela 
liberdade, que busca uma outra forma de vida e que pretende a transformação da sociedade. 
Não suporta a injustiça social, os preconceitos, a discriminação, a dominação, o poder, a 
exploração. 

No entanto, a revolta por si só não é caracteristica do anarquista. Ela deve vir 
acompanhada de um profundo desejo de que todos gozem de igual liberdade e de um intenso 
amor à humanidade, sem o qual a pessoa se caracteriza apenas como um rebelde que, na análise 
de Malatesta, possui mentalidade e sentimentos burgueses. - 

Nesse sentido, Roberto Freire adverte para a questão psicológica bastante 
complexa que é o aprendizado da repressão. A aprendizagem da repressão é introjetada na 
memória do reprimido simultaneamente ao ato repressor, e não basta apenas a consciência, a 
crítica ou o lrorror intelectual que ela causa para romper com este aprendizado. Para isso é 
preciso desativar o mecanismo psicológico engendrado na repressão. Por esta via, podemos 
entender o porquê da freqüência das ações autoritárias nos relacionamentos sociais, afetivos e 
profissionais, presentes nas sociedades capitalistas.

›
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Com a derrubada do muro de Berlim e a gradativa opção pela economia de 
mercado nos países que acreditaram no controle da vida pelo Estado, não há por que se 

distinguir o capitalismo do socialismo autoritário, uma vez que o primeiro praticamente se 
tomou hegemônico, disseminando a ética do lucro e do poder. 

"Sendo a finalidade básica do capitalismo o 
lucro financeiro e o poder social,* a 
competição .interpessoal ea a supremacia de 
uma classe sobre a outra, a exploração 
(mais valia) da classe patronal sobre a 
obreira, o poder tutelar dos pais sobre os 
filhos, a supremacia legal e social do 
homem sobre a mulher, a injustiça social 
produzindo a miséria e os milionários, a 
quase totalidade das terras cultiváveis 
pertencendo a minorias que nâo as cultivam 
e as mantém. improdutivas, cercadas e 
policiadas. Tudo isso compõe a face e o 
coração do capitalismo, tornando esse mundo 
cada vez mais miserável." (Freire, 1992:92) 

A desigualdade econômica é justificada por aqueles que dela desfnltam 
privilégios ou por aqueles que desejam pertencer ou ascender à classe privilegiada, negando a 
igualdade e liberdade entre todos. Embora o direito burguês fonnule que os homens ,nascem 
livres e iguais, trata-se de um postulado que ratifica a desigualdade, pois desconsidera a 
diferença., necessária para a sobrevivência da espécie humana. Essa diferença expressa na 
diversidade das aptidões humanas deveria ser o elemento construtivo de uma sociedade 
harmônica, o que na realidade não ocorreu, já que foi utilizada por todas as filosofias, religiões, 
formações políticas (marxistas e cristãs) para justificar e aprovar a escravidão humana. 

"A igualdade naturalf' e o reconhecimento 
das diferenças, o respeito de todas as 
faculdades que a natureza distribui ao 
acaso e as quais os homens são obrigados, 
de boa ou de má vontade, a se acomodar. É 
essa igualdade que formará a base da 
civilização libertaria" (Joyeux, 1992263).
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^ Essa afirmação contempla a idéia da "unidade na di'versidade", pressupondo o 
respeito às diferenças individuais e o solidarismo como forma de se estabelecer a igualdade e 
liberdade. Nega a idéia. do individualismo egocentrista, bem como a supremacia do social sobre 
o individual, que poderiam ser associados à expressão "são obrigados a se acomodar". Este 
reconhecimento das diferenças individuais vem acompanhado do espírito ou sentimento de 
cooperação, no qual as diferenças, as aptidões ou competências somam-se, na medida em que 
estäo a serviço da coletividade. Estabelece-se a igualdade não pela anulação das diferenças, mas 
pelo exercício da liberdade - que significa a opção entre igualdade ou escravidão. 

"Para ser livre, necessito ver-me rodeado, 
e reconhecido como tal, por homens livres. 
Só, sou livre quando minha personalidade, 
refletindo-se, como em inúmeros espelhos, 
na consciência igualmente livre de todos os 
homens que me cercam, retorna-me reforçada 
pelo `reconhecimentc› de todos. A liberdade 
de todos, longe de ser um limite da minha, 
como sustentam os individualistas, é, ao 
contrario, sua confirmação, sua realização, 
e sua extensão infinita. (...) Mas esta 
liberdade só é possivel na igualdade. Se há 
um ser humano mais livre do que eu, torno- 
me forçosamente seu escravo; se o sou mais 
do que ele, ele será o meu. Assim, a 
igualdade e uma condição absolutamente 
necessária da liberdade." (Bakunin, 
1989:62,63) 

A igualdade, que se expressa no- reconhecimento das diferenças, poderia 
pressupor o surgimento de uma elite ou aristocracia do intelectual ou da sensibilidade específica 
da capacidade humana, 0 que geraria os diferentes agrupamentos sociais hierarquizados. No 
entanto, essas competências individuais, que supõem uma certa autoridade, não se constituiriam 
na autoridade disciplinar hierarquizada, conforme as caracteristicas da atual sociedade 
autoritária. Configura-se na autoridade do conhecimento, da competência, exercida em fimção 
do saber, desprovido do poder especial, de privilégios, posto a serviço da coletividade. 

Houve a. compreensão do exercicio da autoridade do conhecimento sem uso 
do poder' coercitivo, de dominação e exploração no processo da Soma. Na medida em que o

z
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sontaterapeuta coloca todos seus conhecimentos à disposição do grupo para sua autoliberação, 
sem mecanismos de poder, sem vinculo de dependência estabelece a relação de igualdade. Essa. 
expen`ência nos permitiu compreender que havia a possibilidade de trilhar um caminho 
pedagógico não institucionalizado e anti-autoritário. 

No entanto, esta não tem sido a história da humanidade. Ela nos revela uma 
história autoritária em que, segundo os historiadores tradicionais, o domínio do homem sobre os 
homem deriva do domínio do homem sobre a natureza, o que nos coloca numa condição 
fatalista, sem possibilidade aparente de romper com o caminho percorrido. Aceitar esse 
pressuposto inviabiliza por si só qualquer iniciativa ou tentativa de rompimento com o 
autoritarismo. Contudo, a compreensão da história humana dá a dimensão de que os homens se 
fizeram autoritários, mas mostra também que já houve organizações sociais sem o uso do poder 
coercitivo, autoritário, o que nos leva a diferenciar a autoridade como competência e o 
autoritarismo como exercício dessa competência em beneficio próprio. Reconhecendo a relação 
entre saber e poder, concordo com a leitura que Freire faz de Foucault, quando registra que 

"para ele e impossivel o saber näo gerar 
poder e este, sendo naturalmente e:‹:er‹.:ido, 

gera um novo e necessário saber, 
permanecendo, assim, um fator de con_struçâo 
sociológico, sem que, ' no entanto, 
signifique autoritarismo, ou seja, poder de 
dominação de homens sobre outros homens. 
(Freire, l988:l70) 

A diferenciação de saberes pode tomar-se poder se for estabelecida a relação 
de dominação no exercicio do saber, a qual pode ser evitada, se o saber estiver a serviço da 
coletividade. "...o poder só existe em seu exercício efetivo ...", e 

"...o desejo de poder só encontra sua 
realização se consegue suscitar o eco 
favorável de seu necessario complemento, o 
desejo de submissão." (Clastres apud 
Boetie, 1987:117). 

Portanto, não havendo desejo de submissão, não poderia haver o uso do 
poder coercitivo.
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No "Discurso da Servidão Voluntária", proferido por Etiene de La Boitié em 
1548, ele se questiona sobre o desejo de submissão que faz com que 

"(...) a maioria obedeça a um so, que não 
somente o obedeça, mas o sirva, não somente 
o sirva mas queira servi-lo?" (op.cit., 
1987:l10) . 

Contudo, Clastres, nos seus estudos antropológicos, encontra informações a 

respeito de sociedades primitivas sem uso de poder coercitivo, o que lhe permite levantar uma 
outra questão fundamental:"Como as sociedades primitivas funcionam para impedir a- 

desigualdade, a divisão, a. relação de poder'?" (Clastres, l987:ll6). Tais informações apontam' 

para sociedades primitivas destituídas de poder coercitivo, onde a "ausência de autoridade" na 

maioria dos chefes de tribos sul-americana não prefigura o chefe de Estado. Nelas, o "locus" do 

poder reside na sociedade, onde todos os homens são iguais porque estão sob a mesma força, 
constituindo-se como sociedades sem Estado, por recusa a esta instituição. Verifica-se, assim, 
indícios de uma organização que estabelece relações de hoiizontalidade, porque pressupõe 
homens em igualdade de direitos, sem privilégios. 

Neste tipo de organização, há uma outra conotação para a palavra "chefe" que 
não a da nossa cultura. Segundo o Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, "chefe" significa 
" . . 

_ 
. . . ,`_, 

i

" 0 pnnctpal entre outros, o cabeça, o dirigente, o comandante, o que govema, o capitao... 

Se, na nossa cultura, a palavra chefe traz implícita. a idéia de hierarquia, de 
poder coercitivo centralizado nas mãos de, nessas sociedades primitivas, ' 

"O chefe está a serviço da sociedade, e a 
sociedade em si mesma, verdadeiro lugar de 
poder - que exerce como tal sua autoridade 
sobre o che-fe". (Clastres, 1988:144) . 

M 

A idéia de chefe nestas sociedades está vinculada ao elemento competência 
técnica. É a competência técnica do chefe que o toma tal e se caracteriza por dons oratórios, ha-
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bilidade como caçador e capacidade de coordenar as atividades guerreiras, todas elas a serviço 
da tribo. Essas habilidades caracterizam as diferenças individuais que são prestigiadas e 

evidenciam uma superioridadetécnica que jamais se transforma em poder político, mas contém 
implícita a noção de liderança, de coordenação emergencial ou espontânea sem vinculação com 
estruturas hierarquizadas, como acontece na nossa sociedade, onde prevalece a idéia do chefe 
com a característica de superioridade ou autoridade. 

Nas sociedades primitivas, a superioridade técnica do chefe não o transforma 
em autoridade, porque "...a sociedade primitiva nunca tolerará que seu chefe se transforme em 
déspota" (Clastres, l988:144), não por vigilância deliberada, mas pela própria natureza da 
sociedade primitiva, onde o chefe da tribo tem maior preocupação de ser amado que ser temido. 
O conteúdo do seu discurso transmite os costumes recebidos pelos antepassados e não expressa 
a sua vontade ou opinião pessoal, porque ele (0 chefe) não é considerado mais que os outros. 

Como pacificador da tribo, usa da eloqüência na oratória para apaziguar, através da persuasão, 
as diversas situações de conflito entre indivíduos, famílias, linhagens, mas sem tomar partido, 
sem ser juiz, invocando, sobretudo, a imitação dos ancestrais que viveram no bom 
entendimento. Sua palavra está ligada ao seu prestígio e destituída de poder autoritário, porque 
"...a palavra do chefe não tem força de lei"(op.cit., l988:144). 

Já em situação de guerra, o chefe pode usar 0 mínimo de autoridade, 

fundamentada na sua competência técnica de guerrear. Este mínimo de autoridade deixa de 

existir terminada a guerra e independente do seu resultado, porque "...em nenhuma hipótese o 

prestígio decorrente da vitória se transforma em autoridade."(op.cit., 19882145) 

_ Como o seu prestígio de guerreiro só pode ser mantido e reforçado na guerra, 
a manutenção deste prestígio em tempos de paz implicaria no constante incitamento à guerra. 
Neste caso, a imposição à tribo do projeto individual sobre o interesse coletivo conduzida a uma 
subversão da relação normal, onde estaria "...a tribo a serviço do chefe, e não mais o chefe a
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serviço da tribo." No entanto, isso não funciona na sociedade primitiva, porque o chefe é um 
chefe sem poder e a sociedade recusa o desejo individual do chefe. A não recusa originania o 

poder político como coerção e violência, donde "teríamos a primeira encamação, a figura 

mínima do Estado."(op.cit., 1988:l46). t 

A recusa à obediência e à relação de poder não são traços de caráter, mas 
tomada de decisão coletiva, como é o caso de algumas tribos, onde o chefe tenta utiliza-la como 
instrumento do seu objetivo pessoal, como possibilidade de vontade de poder, ficando 

condenado ao isolamento e à morte. › 

"O poder politico isolado e impossivel na 
Sociedade primitiva; nela não há lugar, não 
ha vazio que o Estado pudesse preencher." 
(op.cit., 1988:147) 

Segundo esta análise, a substituição da persuasão e do prestígio pela coerção e 

violência, pela vontade de poder isolado, geraria, na sociedade primitiva, por sua própria 

natureza, um vazio impreenchível pelo Estado, que culminaria com a destruição de tal 

organização, uma vez que nestes povos não havia se estabelecido o individualismo egocentrista, 
onde um responde pelos outros, através da subjugação da individualidade e expropriação da 

força coletiva, necessários para a instalação da idéia de Estado. 

O individualismo egocentrista não existia 
nesses povos, ou seja, ninguem se sentia 
com cn poder de unidade e, por isso, com 
força e direitos maiores e diversos que os 
outros. Isso seria uma das forças 
espontâneas, que lhes afastaria da 
consciência a ideia de Estado." (Freire, 
19881166) 

Interessante notar que, segundo Clastres, as sociedades primitivas recusam o 

Estado por conta da recusa da relação de poder, da divisão do seu ser indiviso, sem 

conhecimento prévio do Estado, uma vez que este parece um caminho sem volta. Nesse sentido, 
pergunta-se:



_ MN C-O - Sendo a -morte ' Estado sempre 
incompleta, por que näo acarreta a restituição do ser não dividido da sociedade? Por que, reduzida e 
enfraquecida, a relação de poder continua, mesmo assim, a se exercer?" (Clastres apud 
Boetie, 1987:117) 

Nos seus estudos não se vê nenhum exemplo de sociedade com Estado que 
retomasse ao estágio de sociedade sem Estado. E denomina essa mudança das sociedades 
primitivas de sociedade sem Estado por sociedade com Estado de Mau Encontro, Mau Desejo. 

"Agora vemos bem que nâo e necessário ter 
feito a experiência do Estado para recusa- 
lo, ter conhecido o mau encontro para compara-lo, ter perdido a liberdade para reivindicá~la (...) Mau encontro: algo se 
produz, que impede a sociedade de manter na imanência desejo de poder e _desejo de 
submissão. Eles emergem para a realidade do 
exercicio, no ser dividido de uma sociedade doravante composta por desiguais." 
(op.cit., 1987:118)

. 

Esta interpretação contrapõe-se ao pensamento de Engels em "A Origem da 
Família, da Propriedade Privada e do Estado", em que afirma que estas instituições teriam 
surgido sucessivamente devido a 

"...um estado de penúria, provocando a 
divisão social do Trabalho na sociedade 
primitiva: (...) de inicio, entre os homens 
e as .mulheres (guerra/trabalhos leves; 
caça/colheita, etc), com uma supremacia dos 
homens, depois, entre proprietários da 
terra (ou do rebanho) e não proprietários, 
no estagio da agricultura e pecuária, com a 
propriedade reforçando o carater repressivo 
da familia (transmissão hereditária dos 
bens). Então teria aparecido o Estado, com 
os proprietários tendo de manter uma força 
armada para se protegerem contra os "despojados" e o estrangeiro, e criar todo 
um aparelho administrativo para codificar 
seus direitos." (Guillerm, l976:98) 

Utilizando-se das pesquisas de Clastres, Guillerm afirma que
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"... a penúria jamais foi a lei das 
sociedades selvagens (...) elas foram as 
únicas _sociedades de abundância que a humanidade conheceu" 

produzindo, a grosso modo, o dobro do que consumiam, estocando o excedente para catástrofes 
e festas coletivas, sem exploração de ninguém e com um tempo mínimo de trabalho. u 

Sua forma de vida estava organizada num sistema ecologicamente equilibrado, 
concentrada muito mais na ludieidade, prazer, lazer, do que no trabalho no sentido econômico e 

mercantilista. 

"Assim, da mesma forma que ignora a 
familia, a propriedade privada e as classes 
sociais, a sociedade primitiva ignora o 
Estado. Em compensação, parece que, das 
três instâncias, a primeira a aparecer foi 
o Estado, e que a escravidão só surgiu "depois" do Estado,« quando a sociedade 
selvagem, por natureza igualitária, chegara 
ao fim." (Guillerm, 1976:99) ' 

Como, então, deu-se a divisão, a desigualdade, a destruição das sociedades 

primitivas? 

"...tudo se desarruma, por conseguinte, 
quando a atividade de produção se afasta do 
seu objetivo inicial, quando, em vez de 
produzir apenas para si mesmo, o homem 
primitivo produz também para os outros, sem troca e sem reciprocidade. SÓ então podemos 
falar em trabalho." 

E acrescenta: 

"...quando a atividade de produçao se 
transforma E em _trabalho alienado, 
contabilizado e imposto por aqueles que vão 
tirar proveito dos frutos deste trabalho, é 
sinal que a sociedade não e mais primitiva, 
tornou-se uma sociedade dividida em 
dominantes e dominados, em senhores e 
súditos, parou de exorcizar aquilo que esta 
destinado a mata-la: o poder e o respeito 
ao poder. (Clastres, 19882138)
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Portanto, a regra igualitária é deixada de lado e é substituída pela regra de 

pagamento. A decisão da mudança das regras, sendo anterior ao processo de acumulação, 
explica que o político precede o econômico. 

" 
. . . o econômico e uma derivação do 

politico, a emergência do Estado determina 
o aparecimento das classes." (op.cit. : 139) 

Sem desconsiderar o determinismo econômico, Clastres, ao estudar o 

messianismo entre os tupis-guaranis, perrnite-nos perceber um novo elemento de análise a partir 
da relação que estabelece entre a chefia e a linguagem. Trata-se da palavra profética, articulada 

não pelos chefes das tribos, mas por homens do Século XV e XVI, os Karaí, que chamam os 
índios tupis-guaranis para a migração pouco antes do descobrimento da América.

u 

'WD apelc› dos profetas para. o abandono da 
terra má, isto e, da sociedade tal como ela 
era, para alcançar a Terra sem Mal, a 
sociedade da felicidade divina, implicava a 
condenação à morte da estrutura da 
sociedade e do seu sistema de normas;“ 
(op.cit., l988:150) 

A palavra dos profetas nessas tribos constitui-se de um poder insurrecional 
contra os chefes e lhes atribui um poder maior, de comando. A promessa de felicidade alia-se 
uma nova ordem de discurso e um novo poder. 

"Palavra profética, virulenta, eminentemente subversiva...", (Clastres, 

19882150) que, aliada ao aumento da densidade demográfica, propiciava este nascente 

autoritarismo prenunciando o surgmento do Estado. 

Assim, é possível estabelecer uma vinculação entre densidade demográfica e 

necessidade de sobrevivência do agrupamento social com a possibilidade da emergência de um 
novo discurso na palavra do chefe. É o chamado discurso profético que, contrapondo-se ao 
discurso não autoritário, transforma o dever da palavra em palavra de poder.
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Enquanto o chefe da tribo tinha o poder da palavra, 

"...no discurso dos profetas jaz, talvez em 
germe, o discurso do poder e, sob os traços exaltados do condutor dos homens, 
dissimula-se, talvez, a figura silenciosa 
do Déspota." (op.cit., 19881151) 

Observamos nesta sociedade, de um lado, a densidade demográfica e de 

outro, o poder político, gerado pela palavra autoritária que estabelece o vínculo de dependência 

ao conteúdo do novo discurso, transformando a sociedade sem poder autoritário na sociedade 
com poder autoritário. 

Na organização evolutiva' da sociedade constitui-se o poder político 

autoritário, através da apropriação da força social da coletividade, gerando o poder do Estado, 

que ` 

"...se apropria da força social e se faz, 
artificial e autoritariamente seu. autor, 
como se a idéia de sociedade pudesse ser 
formulada apenas de cima para baixo por 
cabeças estatais." (Proudhon apud: Resende, 
1986:14) 

A força social a que PROUDHON (1986) se refere é mais que a mera Soma 
das forças e razões individuais, é coletiva e, como tal, é de outra natureza e se constitui em 
atributo fundamental de agrupamentos, o que é diferente de irrdivíduos dispersos. 

Essa força social, gerada pelo grupo social, é o poder existente nesse grupo 

que, apropriado por urna minoria, origina o Estado. 

Da mesma forma que o Capital expropria o produto da força coletiva, o 

Estado expropria seu poder social, auxiliado pela religião que "...desvitaliza a consciência social 

e provoca a passividade de explorados economicamente e dominados politicamente." (Proudhon 

apud: Resende, l986:14)
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Estas são as razões pelas quais se justifica a máxima anarquista de liberdade e 

justiça social e que se coloca contra a propriedade, base do Capital, contra o Estado e contra a 

Religião. 

"A propriedade, o Estado e a Religião se coalizam para contrapor sua força exterior 
à força interior da sociedade." (Proudhon 
apud: Resende, 1986:14) 

Essa contraposição externa, se configura como o autoritarismo_ que 

caracteriza a sociedade, tomando os indivíduos dependentes dela própria, através da aceitação e 

manutenção das instituições sociais fonnais que, por sua vez, reproduzem e mantêm essa 
organização social. 

A sociedade organizada hierarquicamente tem a base de sua estrutura no 
Estado que organiza, normatiza e dirige a vida social e se transforma num 

"...imenso cemitério, onde vêm sacrificar- 
se, morrer e enterrar-se todas as 
manifestações (ka vida individual e local, 
todos os interesses parciais de cujo 
interesse deriva a sociedade." (Bakunin, 
1986:37) 

O Estado que se constituiu através da apropriação da força _coletiva e 

organizou-se hierarquicamente, reproduz-se como tal enquanto poder constituído, através da 

representação que, em última análise, corresponde à delegação de poder. 

A cada ato individual ou coletivo de representação corresponde uma não vida, 
não presença. Assim, quando indivíduo se faz representar, não participa, não decide, não existe. 

A representação significa a sua não existência. 

Este pensamento nos remete a uma posição aparentemente individualista, ou 
absolutista, mas que pode ser encarada sob um outro prisma.
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Ao pensar sobre a complexidade do mundo contempoâneo, parece impossível 
a idéia da não representação ou delegação de poder. Evidente que não podemos fazer tudo 
sozinhos, nem podemos conhecer tudo que já foi descoberto, criado e produzido. Existem 
dificuldades de tempo e espaço, competências diferenciadas, controle e sonegação de 
infonnações que nos impõem lirnites e fazem com que se necessite desenvolver mecanismos que 
facilitem a nossa vida. Um destes mecanismos pode ser a representação ou delegação de poder 
funcional, para a qual há que se ter uma ética que se fundamente em princípios sociais 

libertários (não- propriedade, confiança, igualdade, liberdade). Já a representação ou delegação 
de poder nos moldes liberais está imbuída de valores construídos sobre a escravidão e 

expropriação que diferencia os homens e divide a sociedade. ' 

Entendemos que a representação funcional, acompanhada de uma ética 

libertária, não propicialia o surgimento das minorias esclarecidas, dos dirigentes orgânicos, que 
se consideram os E 

"z.. únicos capazes de conceber e de gerir 
o interesse geral, e sob aparência de organização - de instaurar §¿_d2m;n¿£L_dQ homem sobre o homem." (Guillerm, l976:43) 

O sistema representativo (liberal burguês) se efetiva através de uma rede de 
cargos e funções, determinando que "...uma categoria da população dirige a sociedade e que 
outros não fazem outra coisa senão executar suas decisões." (Castoriadis, 19832212). 

Dessa forma, uma minoria vive pela maioria que apenas sobrevive, porque 
não tem mais possibilidades de se autodetemunar, autogerir. 

' A organização _autogestinária se contrapõe à. organização hierarquizada como 
fonna de devolver à coletividade sua força social, expropiiada pelo Estado, "...mediante a 

convocação de todas as inteligências, de todo saber e de todas as liberdades." (Guillenu, 

1976243)
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Assim, a autogestão se apresenta como sendo a possibilidade de organização 
social não autoritária e como base para o estabelecimento de novas relações sociais. "Uma 
sociedade autogerida é urna sociedade onde todas as decisões são tomadas pela coletividade." 

(Castoriadis, 1983212) 

_ Autogestão, enquanto processo coletivo, não permite 0 individualismo (liberal 

burguês) intimamente ligado à situação de dominação e exploração, tônicas da sociedade 

autoritária. Supõe a supressão de todos os privilégios e requer a igualdade, quer no plano 
econômico, social ou moral. ' 

"... a autogestão deve ser compreendida em 
sentido generalizado e que não se pode realizar senão por uma revolução radical 
que transforme completamente a sociedade em 
todos os planos dialeticamente ligados, da 
economia, da política e da vida social 
(Guillerm, 1976:41) 

Nesse sentido, convém reafirmar que não compreendemos a autogestão 

apenas como um processo de produção e nem concordamos com as críticas de que se configura 
como retorno à vida tribal, à civilização agropastoril de pequenos grupos ou que provocaria a 

desorganização econômica, 

"(...) como se a heterogestão atual não 
provocasse já a mais extraordinária 
desordem, quando apresenta, por exemplo, 
como economicamente necessária, a 
destruição de toneladas de alimentos, 
enquanto, ao mesmo instante, milhões de 
seres humanos morrem de fome a pouca 
distância." (op.cit., l976:42) 

Concordamos com o autor, quando defende a autogestão generalizada, 

priricipalrnente devido ao desenvolvimento da informática, que hoje 

"... é produzida por organismos centrais 
que, reservando-se o monopólio das 
informações, proclamando o segredo de
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. Estado, privani a comunidade dos meios de auto-organização." (op.cit.:l976:43) 

Autogestão da sociedade implica uma idéia e um movimento revolucionário 
que inicia com a absorção do Estado, nos moldes como se encontra, pela sociedade, de forma a 

eliminar sua autoridade. Deve ser despojado o Estado de todos os mecanismos de controle, de 
punição e repressão, pois estes estão a serviço da ordem estabelecida.

i 

"... entre o autoritarismo e o caos há 
lugar_ para uma organização de liberdades possíveis. Seguramente um arranjo assim comporta constrangimentos; mas o ser vivo ~ 
para conservar sua estrutura animada - 
disso não escapa, mesmo na solidão: necessidade (ka alimentar-se ea eliminar os resíduos. A liberdade não consiste em atravessar as muralhas, mas em que cada um tenha a mesma faculdade de utilizar tantos meios quanto os outros para atingir seus fins." (op.cit.:l976:43) 

É nesse ponto que vamos nos defrontar com o axioma fundamental da 
autogestão: o da igualdade das pessoas, intensamente enunciado e proclamado pela filosofia 

ocidental e contraditoriamente ausente nas relações sociais, nas quais se cultivam todas as 

formas de discriminação (de cor, sexo, raça, religião, poder aquisitivo, cultura) e, 

conseqüentemente, se domina, comanda, explora, submete, humilha, aliena. Por isso, a única 

organização social aceitável é aquela que resulta da livre associação, sem imposição de 

autoridade alguma. 

"Em conseqüência, compreende-se que uma 
organização social que não aliena (nem 
submete, nem humilha) homem algum, só pode 
repousar no principio da igualdade absoluta 
de todos os membros que a compõem e, mais ainda sobre a liberdade inteira de cada um. 
Tal organização, percebida por todos como necessaria a cada inm nas tem necessidade 
de ser imposta de fora por quem quer que 
seja: Deus, rei, sábio legislador ou genial paizinho dos povos. ..." (op.cit.:53)
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As críticas à organização autogestionária e ao processo de livre-associação 

provêm tanto daqueles que entendem que se nega a individualidade do sujeito, porque a 

primazia está no social, como de outros que acham exatamente o contrário, que se trata de um 
processo muito individualista, que não contempla 0 social devido à possibilidade de secessão. 

Stimer, considerado um individualista, ao lhe perguntarem 

"... como o seu exclusivismo lhe permitiria 
viver em sociedade, respondia que só o 
homem que compreender sua "condição de 
único" pode ter relações com os seus 
semelhantes. O indivíduo tem necessidade de 
amigos, de assistência: se, por exemplo, 
escreve livros, tem necessidade Ade 
leitores. Ele une-se com o seu próximo para 
reforçar suas potencialidades e realizar 
mais facilmente, pela força comum, o que 
não poderia cada um isoladamente. Mas há 
uma condição: as relações entre os 
individuos devem ser voluntárias e livres, 
constantemente desligáveis.(...)" (apud 
Guerin, 1968:36) 

Apesar dos exageros de Stimer ao combater os que negam a importância 

social da individualidade, concordamos com o seu pensamento no que se refere à secessão, uma 
vez que ela propicia a pluralidade de associações, de acordo com os desejos, aspirações e 

objetivos de cada um. 

A compreensão concreta da secessão se deu através da experiência na Soma 
onde percebemos que uma das grandes dificuldades das pessoas está em pronunciar um "sim" e 

um "não" claramente, porque fazê~lo indica a opção de quem quer se associar. Parece que a 

dificuldade em dizer 0 "não", tanto para quem o pronuncia como para quem o recebe está 
relacionada com a formação que recebemos, quando aprendemos a ser "polidos" ao invés -de 

sermos sinceros e claros. Aprendemos a dizer um "não" como se fosse um "sim", como se um 
"não" fosse motivo de ofensa, como se fosse uma recusa à pessoa que o recebe e não apenas à 

manifestação de uma opção circunstancial e não existencial por parte de quem o pronuncia. No
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caso da livre-associação para produção, o "não" significa a negação para uma produção comum 
de um determinado projeto naquele momento, não significando necessariamente rejeição à 

pessoa, ausência de afeto e desinteresse para outras produções conjuntas. Entendido dessa 
forma, parece que há muito mais respeito à individualidade de cada um do que nas associações 
compulsórias a que estamos sujeitos na sociedade. 

Se atentarmos para as inúmeras relações que mantemos no nosso cotidiano, a 

sua grande maioria tem esse caráter de compulsoriedade na formação dos diversos 

agrupamentos sociais a que pertencemos - família, escola, trabalho. 

A possibilidade de igualdade e prazer nessas relações são mínimas, quando 
não inexistentes, por se caracterizarem como relações de poder. E, como tal, não estão 

desprovidas de subjetividade, o que faz, por exemplo, com que um "sim" ou um "não" deixem 
de ser sentidos com naturalidade, mas que estejam sobrecarregados de conteúdo emocional. 

. Assim, na formação do grupo autogestionário, a livre-associação acontece em 
função de critérios que podem ser de produção, em que os membros decidem o que, como, 
quando, onde produzir; e de relação, ou seja, o grau de afetividade, confiabilidade, sinceridade 

na comunicação, entre outros. Consideramos esses critérios necessários para que se obtenha o 

máximo de prazer e o máximo de rentabilidade, uma vez que partimos do pressuposto que `o 
prazer no trabalho é fundamental para torná-lo fecundo e rentável. 

"Para Fourrier, o trabalho, tal como o 
conhecemos, deve desaparecer, deve ser 
substituido por um novo tipo de atividade 
livre: "o trabalho atraente", fundamentado no' livre impulso das paixões."(apud 
Guillerm, 1976:56) 

Esse é um dos aspectos radicalmente oposto à produção capitalista, na qual se 
elimina o prazer que se obtém do trabalho atraente, criativo. Este é substituído pelo trabalho

.f
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alienado, repetitivo, que gera prirrcipahnente o prazer do lucro e da acumulação para o 

proprietário dos meios e bens de produção e a insatisfação e miséria para o trabalhador. 

Na produção autogestionária, desaparece a figura capitalista que se apropria 

do lucro, uma vez que a renda é distribuída entre os membros associados, de acordo com 

critérios previamente estabelecidos no grupo que se constitui para aquela produção. 

"Numa sociedade em autogestão, o mérito não 
justifica que um ganhe mais que o outro, só 
porque e mais- apto, mais capaz. Não se 
justifica a premiação pelo que a natureza 
dotou. Do parcelamento do trabalho mais 
capaz resultou a heterorregulação e a 
hierarquia." (Cubeiro, Jaime - Palestra 
proferida no Encontro de SOMA, ANARQUISMO e 
CAPOEIRA, Olinda, Março de 1991) 

É irnportante ressaltar a necessidade permanente de avaliação desses critérios, 
para que não surja a desigualdade e hierarquia. O próprio processo de produção produz também 
a produção do conhecimento e, com isso, o aperfeiçoamento de habilidades e destrezas, o 

desenvolvimento de competências e o desabrochar de capacidades. Dessa maneira, 

transfonnam-se potencialidades em possibilidades e ação,. o que requer a reavaliação 

permanente de todo o processo, caracterizando a produção autogestionária como algo dinâmico, 

vivo, que permite o surgimento de situações novas, do diferente. 

É essa dinâmica que perrrrite a unidade na diversidade, o que requer o respeito 
às diferenças, onde as pessoas têm o direito de ser, escolher, de se agrupar e separar, de ir e vir, 

dizer sim e não, sem culpas e sem punições. As relações resultantes dessa ética libertária, 

"unidade na diversidade", que se constroem no exercício da liberdade e sinceridade não 

permitem o uso de jogos e mecanismos de poder que reforçam a lógica ie organização 

capitalista. '
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Esta situação é dispersada e mascarada por meio de inúmeros mecanismos 

que o sistema capitalista cria e alimenta, entre os quais o desejo de' posse nos homens, que o 

consumismo explora através produção de necessidades. Uma vez introjetadas, tais necessidades 
passam a configurar 0 foco de desejo do indivíduo que canalizará suas energias no sentido de 
satisfazê-las. Como esse processo de inculcação é constante, mantém as pessoas condicionadas 
historicamente e, dessa maneira, afastam-se progressivamente das suas reais necessidades e 

desejos. 

"...os coletivos tem perdido, tem alienado 
o saber acerca de sua própria vida, e saber 
acerca de suas reais necessiddes, de seus 
desejos, de suas demandas, de suas 
limitações e das causas que determinam 
estas necessidades e estas limitações. Eles 
tem perdido um certo grau de compreensão e 
o controle sobre que tipos, de recursos e 
formas de organização devem dispor para 
resolver seus problemas." (Baremblitt, 
1992217). 

Como decorrência, o sistema capitalista se mantém e se retroalimenta 

autoritariamente. 

Romper de alguma forma com esse autoritarismo implica vislumbrar uma 
outraiordem social, pois os homens fazem a sociedade e a sociedade faz os homens. 

"Para transformar a sociedade e preciso 
transformar os homens, e para transformar 
os homens, e preciso transformar a 
sociedade." (Malatesta, l989:86). 

A transformação social no sentido revolucionário supõe uma luta em todas as 
frentes e direções. Uma delas é a educação. Uma nova forma de educação que respeite a 

liberdade, e a criatividade das crianças. Embora, por si só, a educação não promova a revolução, 

pode contribuir para a formação de cidadãos que gerenciemsua própria autonornia, apontando 

para uma sociedade não autoritária.
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Este pensamento fundamenta a Educação Libertária que busca, através da 

emancipação intelectual, o desenvolvimento da autonomia individual e coletiva. 

V 

A educação libertária tem seus pressupostos no anarquismo, que estabelece a 

luta contra todas as formas de repressão. 

Essa luta consiste no reconhecimento do autoritarismo individual e social, na 

percepção da inculcação dos valores da sociedade burguesa autoritária e na adoção de posturas 

que possibilitem o exercício de relações horizontais entre as pessoas 

(denúncia/crítica/autocrítica/mudança de atitude).
i 

Essas relações horizontais, estimamos serem possiveis, em organizações com 
base autogestionária, onde as lideranças se exerçam circunstancialmente, segundo as 

necessidades e competências daquele grupo social. 

_ 

Durante os estudos no curso de mestrado, vivenciamos a experiência 

enquanto grupo de estudos, do pensar e produzir coletivamente, a partir de uma idéia 

comunicada, refletida, discutida, e aprimorada até a sua elaboração final. Para. tanto, 

estabelecemos entre nós, relações de igualdade, em que os conhecimentos de cada um 
somavam-se, resultando num conhecimento novo, que é o saber do grupo. 

Esta experiência gerou um texto produzido coletivamente, o qual revela nosso 
desejo de refletir sobre o autoritarismo das relações pedagógicas e ao mesmo tempo experienciar 
uma possibilidade de ruptura dessas relações, o que por sua vez, nos impulsionou a repetir essa 
primeira experiência num processo posterior mais amplo, que foi a própria pesquisa.



~ \ I DA PRODUCAO COLETIVA A HISTORIA INDIVIDUAL 

1. O TEXTO COLETIVO: "OS CAIVIINHOS DA RUPTURA DO AUTORITARISMO PEDAGÓGICO: O ESTABELECIMENTO 
DE NOVAS RELAÇÕES PARA coNsTRUÇÃo COLETIVA Do coNHEc1MENToz 

A história da educação brasileira nos mostra que a instituição escolar, 

tradicionalmente, tem servido de suporte e mecanismo de preservação da estrutura sócio- 

organizacional da sociedade. E, como ta.l, a ela está atrelada e sujeita aos seus mandos e 

desmandos, de forma a sofrer alterações, quer curriculares, quer estruturais, de acordo com as 
necessidades concretas de um determinado momento de sua evolução. Esse momento e essas 
necessidades são exigidas e determinadas pelo modo de produção predominante. › 

Poucos foram os professores, alunos e pais que conseguiram e conseguem 

vislumbrar, nas alterações sofridas pela escola, os reais interesses que escondem. Em 
decorrência, na sua grande maioria, passam a brigar, a questionar e a acusar-se entre si pela 

ineficiência da escola, como se fossem eles os causadores dessa ineficiência. Assim, atribui-se 
ora à escola e ao sistema escolar como um todo, a culpa pela baixa qualidade e fracasso do 
ensino; ora ao despreparo do professor; ora à indolência e desinteresse do aluno; e até mesmo à 

pouca. participação dos pais na escola, como se fossem estas as causas e não as conseqüências 
do problema educacional brasileiro. Era, e é, a cortina de fumaça perfeita para esconder o real 

problema educacional, o problema de fundo, as verdadeiras causas da ineficiência da escola 

pretendida e embutida nas altera.ções do sistema educacional. 

2 - Texto elaborado pelos mestrandos Clovis Nicanor Kassick, Ivone Menegotti Jensen e Neiva Beron Kassick, do 
curso de mestrado em Educação da UFSÇ e publicado na Revista ~, número 12-13. Inverno-Primavera de 
1992 da Assoeiación Pedagógica "PAIDEIA" - Mérida/Espanha. (p. 42 à 73).

A
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Enquanto se questiona se e' o professor, o aluno ou a comunidade o 

responsável por essa (baixa)'qualidade_ e (in)eficiência escolar, habilmente articulada, o Capital e 

o Estado, via estrutura sócio-organizacional, mantêm a escola sob o seu controle, subserviente 
às suas necessidades e interesses. 

Para comprová-lo, basta observar a estrutura hierárquica da instituição 

escolar, onde a legislação, as normas, as ordens emanam sempre da instância maior para a 

instância menor, estabelecendo os vínculos de subordinação, submissão e dependência. Os 
vários escalões hierárquicos do poder, que vão do Conselho Federal de Educação - CFE, 
passando pelo MEC, Conselho Estadual de Educação, Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação com suas departamentalizações, à escola, são um exemplo contundente e 

incontestável. 

Tais vinculações de dependência e subordinação, referentes tanto ã área 

administrativa quanto pedagógica, refletem-se na escola, nos agentes do processo educativo, 

num mero fazer desvinculado do pensar, ou seja, as instâncias hierárquicas superiores 

determinam, sucessivamente, o que deve ser feito pelos escalões inferiores. Esta sistemática tira 

do professor a oportunidade de pensar e decidir, junto com os alunos, o que desenvolver 
segundo o que consideram mais significativo. É a exclusão dos envolvidos diretamente no 

processo, da tomada de decisão. Essa estrutura organizacional hierarquizada mostra-se tão 

cristalizada, consolidada e intemalizada pelos que a sofrem, que já é aceita como algo imutável, 
inalterável, natural, não necessitando ser questionada ou discutida, a não ser quando o próprio 

sistema assim o deseja, tendo em vista objetivos específicos que atendam às suas necessidades. 
Foi isto que impulsionou as reformas educacionais/ de Francisco Campos - 1931, Gustavo 

Capanema - 1942, do ensino primário-1946, LDB - 1961, LDB - 1971, PPT - 1982, 

independentemente do fato de terem sido ou não adequadas à instituição escolar a que se 

destinava.
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Este preceito da subserviência da escola, da imutabilidade e, no mais das 

vezes, da inaplicabilidade das normas impostas, acaba gerando, a nível de escola, o seu 

cumprimento apenas no campo formal-burocrático, com preenchimento de formulários, 

planejamento, etc., que vem contentar e contemplar as estatísticas .desejadas pelos escalões 

hierárquicos superiores. Contudo, essa atitude (mesmo que represente um mal menor) não altera 
a estrutura hierárquica e, por não contestá-la, não a denuncia como inadequada, contribuindo 7 

em última análise, para referendá-la, preservá-la e reforça-la. 

Essa hierarquia, essa organização vertical que recai sobre os professores, ao 

mesmo tempo que os sujeita e subordina, os investe de poder para sujeitar e subordinar os 
alunos, o que serve para referendar e cristalizar esta mesma estrut11ra3 . 

Uma análise mais detalhada nos levará ao círculo vicioso do qual se vale a 

hierarquia. De um lado os alunos são reprimidos, silenciados e, por isso, o aprendizado se toma 
repetitivo e reprodutor. Q aluno não se personaliza, não cria, não conhece. Aprende a lógica da 
estrutura e a reproduz no seu "que fazer" diário, pela sua. intemalização. Aos "superiores" - 

obediência, submissão, dependência. Aos "inferiores" - a intolerância, préziulgamento, 

infantilização, silenciamento. 

Assim, o aluno e' recompensado/estimulado a não pensar, a não dizer, a não 

ser. O aluno aprende a repetir, a reproduzir, a calar. O aluno aprende a ser subserviente às falas 
dos outros, do professor, que reproduz o texto, que reproduz o autor, que reproduz outro autor. 

Porque se pressupõe que o aluno não sabe e deveria saber o que se pressupõe que o professor 

sabe, reforça-se a estrutura hierárquica vertical, autoritária da relação pedagógica. 

3 - O poder segundo Foucault (1975) Não está em lugar algum, mas sim no conjunto da hierarquia, onde, pela 
fomia que estabelece as relações, Determina que estas sejam relações de poder. 

Contudo, a organização do sistema "posiciona e localiza" o poder através das instâncias burocráticas, porque assim 
consegue controla-lo. Ao pontuar e fixar o poder num dado local da estrutura, detém o seu controle através dos cargas 
do mando. Esta é. a nosso ver, a organização burocrática do capital e do Estado. para fazer vale e predoniinar a sua 
idéia na e da sociedade.
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Para isto, para permitir e cristalizar a assunção da hierarquia, a relação 

pedagógica faz~se autoritária e manifesta-se pela infantilizaçäo do aluno, do seu silenciamento, 

pela pura e simples reprodução quer sejado texto, dos autores, do conhecimento do professor, 

alicerçados na disciplina e no prêmio/castigo. Por mais progressista. que se mostre o discurso 

e/ou o currículo, a prática referenda a estrutura. 

Observa-se, assim, que 0 problema educacional e, conseqüentemente, 0 papel 

que cabe à escola desempenhar, na atual sociedade, está atrelado aos interesses, à fomia e ao 

modo pelo qual esta sociedade quer que esse indivíduo vá inserir-se em suas entranhas 

organizacionais para atender ao seu modo de produção, pois uma das formas do sistema 
manter-se é esquadrinhar todos os espaços e distribuir os indivíduos nesses espaços, cabendo- 

lhe uma fimção específica, pré-determinada a desempenhar, como forma de controle social. 

manutenção do poder e da estrutura social. 

Desta forma, pretende o sistema que a escola simplesmente busque "adequar e 

disciplinar" o individuo para uma forma específica de estruturação social. 

(.`.ontudo, o estabelecimento de relações que levem a esta estruturação não 

ocorre sem resistências por parte de quem as sofre. Ao se estabelecerem relações de força, 
i_nstala~se o confronto entre poder e resistência, ou, segundo PROUDILION (1985), o embate 
entre autoridade e o seu par antinôniico' a liberdade. Nunca existirá um sem que o outro se faça. 
presente. Onde existir autioiidade, lá estará a liberdade confrontando-a, bal.ancean.do-a. Onde 
existir liberdade, lá estará igualmente a sua antinomia - a autoridade, questionando-a e buscando 

o seu espaço. 

4 - A.ntj.n.omi.a para Proudhon significa: "contra-lei, oposição no prin.ici.pio ou antagonismo nas relações. A 
antinomia é a. concepção de uma lei de dupla face, uma positiva e outra negativa." (fl985:96).
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A luta entre ambas é constante e permanente, nenhuma das duas consegue 
fazer-se UNA, aniquilando e anulando a outra. Mesmo porque a "morte" de uma seria 

inevitavelmente a "morte" da outra. Deste confronto, o que pode ocorrer, e ocorre, é a 

supremacia temporária de uma ou de outra, fazendo com que esteja infeñorizada em seu espaço 
e lute por aumenta-lo. ' 

É através .deste confronto entre poder-resistência, autoridade-liberdade que é 

possível fazer-se a crítica e a busca de outra educação, não se limitando à reprodução do 

pensamento dominante. 

a Em face disto, a educação constitui-se, segundo BOWLES & GENT IS, (apud 
Patto, l986:45) "... uma arena de conflitos de classe social, onde a contradição precipita a 

mudança e a reforma educacional" 

Se percebemos a instituição escolar como autoritária, porque fruto da 

sociedade autoritáriafi na qual nos movemos e, como tal, geradora de consciências subordinadas, 
também a percebemos como geradora, pela resistência ao poder autoritário e pela antinomia 
autoridade-liberdade, de consciências e espaços capazes de desmascarar o discurso dominante e 

organizar uma oposição a ela de fonna a alterar a realidade. Evidentemente que esta afirmação 
não contempla a idéia da escola como alavanca da transformação social, mas como possibilidade 

de, pela oposição de seus pares antinômicos, construir um espaço possível para intervir nas 
relações autoritárias que, na escola capitalista, resultam da divisão entre trabalho manual e 

trabalho intelectual.
E 

Esta é, a nosso ver, a grande questão, a grande dúvida e a grande incógnita da 

escola. De um lado, a força polarizadora e determinante das estruturas sócio-organizativas 

5 - Para Proudhon (1985), sociedades autoritáxias são aquelas cujo regime de autoridade mantém o poder 
indivisivel, como a Monarquia ou Patríciado que é o govemo de todos por um só e a Panarquia ou Comunismo 
que é o governo de todos por todos. '
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existentes na sociedade que, dadas as suas caracteristicas e objetivos, quer e exige um sujeito 
subseniente a si e as suas estruturas; e, de outro lado, a pretensão da hominização do individuo, 

via educação, ou seja, a sua realização e concretização individual e humana. 

Intermediando o conflito nesse contexto, aparece a Escola com um 
detemiinado a el a cum rir, nem sem re claro e lúcido mas o mais das vezes dúbio e 7 7 7 

nebuloso sendo atraída constantemente elo ólo de maior atra ão e oder - as estruturas7 

sociais dominantes. A Escola tem, todavia, que apresentar e manter um discurso transformador 
dessa mesma sociedade, até mesmo como forma de opacizar e mascarar esta realidade de 
dominação, o qual garanta a "supremacia" ao direito do individuo e de sua humanização. De um 
lado como reprodutora das relações que garantem a sua hierarquização; e, de outro, como 
espaço possível para a transformação dessas mesmas relações que oprimem, separam 'e 

dieotomizam. 

Neste sentido, a estrutura escolar brasileira, como de resto todas as estruturas 
convencionais, estão sobejamente e sabidamente alicerçadas na hierarquia de cargos e funções. 

Ora, essa hierarquia existe e está assim constituida para separar, distinguir, dicotomizar as 

pessoas no seu interior, razão da existência da hierarquia, que, via exercício de cargos e funções, 
consolida a meritocracia, da qual, como instituição emitente desses méritos (via certificados), 
como não poderia deixar de ser, é a sua mais lídirna representante, consolidando assim, até 

mesmo pelo próprio exemplo, a validade da titulação que distribui e discrimina. 

No interior dessa instituição, hierarquizada enfatizamos, é desenvolvido o 

curriculo escolar que deve formar um novo homem: politécnico, multilateral - o omnilateral, 

resultado da união teoria e prática. Aí a grande questão: poderá essa instituição, dicotômica em 
si própria pelas estruturas e relações hierarquizadas, desenvolver um currículo - Qciômico na 
(Lig - ao conceber fundamentos cientificos que deverão ser associados a habilidades manuais,



63 

fonnar o novo homem, o homem multifacetário, capaz de inserir-se e agir no processo 
produtivo, de forma a altera-lo, visando relações mais igualitáiias entre capital e trabalho? 

Pode a escola, alicerçada na dicotomia entre trabalho manual e traballio 

intelectual, enquanto instituição em funcionamento, formar um novo homem para superar essa 
mesma contradição? 

A escola, enquanto instituição, reflete a organização do processo produtivo e 

administrativo. Diante de tal hipótese, qualquer que seja o currículo, mesmo o mais avançado e 

progressista, a escola estará sempre impingindo no aluno a sua forma de organização, pois esta é 

subjacente a todo e qualquer conteúdo que possa e queira transmitir. É o cum'culo oculto, o que 
realmente importa para o processo produtivo e não um pretenso conteúdo que se está 

informando ao aluno. 

Portanto,' enquanto a escola continuar com a sua forma organizativa 

hierarquizada, estará moldando os alunos para esta e tão somente esta forma de organização, 
uma vez que, deliberadamente, é a única oferecida, como se só ela fosse a forma possível de 
organização. 

Neste sentido, é fundamental que a escola se organize de outra forma, que 

possibilite ao aluno conviver noutra organização, que permita e respeite as diferenças inerentes 

aos seus componentes, uma vez que são essas as responsáveis pelo aprimoramento e 

aperfeiçoamento das relações sociais, bem como pela produção e avanço do conhecimento. 

Assim, a escola deve reestruturar-se, buscando a horizontalidade nas suas 

relações, onde alunos, funcionários, professores, especialistas, direção e pais, possuem um 
determinado conhecimento que, por ser diferente, deve ser respeitado, preservado e trocado,



64 
pois "... a abundância das diferenças condiciona um acordo autêntico, onde a harmonia resulta 
do entrechocar dos elementos opostos" (Arvon, 1981 :l68). 

Dessa forma, a escola vê-se envolvida e envolve-se numa constante 

contradição: entre um discurso (se não revolucionário) transformador e uma prática 

(reprodutora) conservadora. Não podemos esquecer que a escola existe e é fruto da sociedade e7 

se aí está, é também para (re)transmitir suas idéias, juízos e valores, de forma a preservar a sua 
estzruturação, sua organização, as suas relações e, ao mesmo tempo, (re)transmitir o 
conhecimento necessário para garantir o desenvolvimento segundo o rumo desejado, de forma a 

preservar e solidificar a sua existência. 

A escola exprime, assim, de forma mais ou menos clara, mais ou menos 
explícita, a filosofia que seus agentes estão utilizando e valendo-se para expressar 0 processo 

social e produtivo, o que faz com que a prática social seja uma prática que se vincula, se atrela a 

urna dada sociedade e que refiete, portanto, pelo menos em parte, senão na sua totalidade, essa 
mesma sociedade, pois 

"... a prática educativa acontece dentro 
de sociedades historicamente determinadas e por isso näo pode ser autônoma nem neutral com relaçäo aos contratos económicos, 
sociais e culturais da sociedade" (Castro, 
1988:6). 

A escola em parte reflete, na prática, a concepção da sociedade, que nada 
mais é que a própria concepção, a própria visão de mundo dos grupos que a dirigem, a 

comandam e a dominam. No interior da escola, isso ocorre, via de regra, sem que seus agentes 
se percebam reproduzindo estas concepções, sem que tenham clareza sobre essa questão, 

acreditando na escola como um local espiritualizado, idealizado, afastado, isolado, protegido e 

dissociado de toda a concretude das relações opressoras da sociedade, esquecendo-se de que 

nela está inserido um aluno real, advindo desta mesma sociedade e a ela submetido.
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Conforme FRANCO (1988:54) "... perceber a escola corno produto das 

atividades historicamente condicionada dos homens implica reconhecer que ela pode ser 

transformada", isto é, se foi criada pelo homem para atender a determinados fins (fms esses que 
não são irnutáveis), pode portanto, pela mesma ação que a criou, ser recriada, transformada 
num outro sentido que os agentes de sua criação e recriação constante podem fazer. Neste 
sentido, o recriar a escola até então historicamente criada, implica, como conseqüência, em 
recriar a própria sociedade, em suas relações sociais e de produção; e é neste espaço, da 
contradição, que a escola deve atuar enquanto contestatória da atual e injusta ordem vigente. 

Esta postura, este novo pensar a escola, implica também em aceitar e trabalhar 
a contradição que ela e nela "... é e não é reprodução, é e não é "transformação" (Franco, 

l988:55). ' 

O professor, ciente desse espaço e dessa contradição e de sua relativa 

autonomia no seu que fazer (pedagógico) diário, pode, senão reverter esse quadro, iniciar um 
processo com vistas ao questionamento das relações sócio-organizativas da sociedade a partir da 
própria escola, de forma que estas venham a se refletir nas relações sociais com vistas à 

transformação da sociedade, pois, ao mesmo tempo que a escola "... está condicionada .pelas 

estruturas econômicas, sociais e políticas da sociedade, tem um peso condicionador nos 

processos ideológicos e sócio-políticos" (Castro, l988:6). 

V A escola que se preocupa com este papel que deve desempenhar, ou seja, o 
de contestar a ideologia dominante, ao mesmo tempo que aponta para a busca de uma outra 
ideologia que leva e/ou almeja uma maior democratização, deve colocar a própria. questão das 
relações organizacionais, do seu interior e a fonna pela qual se estrutura, no palco das 

discussões, para que, a partir' da discussão coletiva, das finalidades e objetivos desta 

organização, se reestruturar organizacional e curriculannente, corn vistas a desempenhar esse 
novo papel. ~

C
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Para tanto, é firndamental a compreensão da escola numa nova sistemática 
organizativa, com relações horizontais, como possibilidade da realização humana, dentro do 
contexto sócio-produtivo e de construção coletiva do corrhecimento. 

Se nesse questionamento e nessa nova compreensão se faz necessário negar o 

conceito de escola no sistema capitalista, também se faz necessário, ao menos, refletir sobre a 

"poiésis" socialista e, conseqüentemente, sobre a sua escola, pois os exemplos nos dão conta de 

que no socialismo autoritário, segundo a historiografia, o que existe é a negação da autonomia 

dos trabalhadores, que não permite que estes dirijam e organizem conscientemente suas vidas. 

Sob este aspecto, iguala-se às práticas do capitalismo, na medida em que ambos suprimem ao 
máximo as faculdades criativas e de auto-organização dos indivíduos. 

Neste aspecto, recordemos que, se a revolução de 1917 apontava. para uma 
forma autogestionária das repúblicas socialistas, com prenúncios e conseqüências benévolas para 
a educação, os exemplos de Kronstadt e da Ucrânia (Rodrigues, 1988: 62-73) foram, se não 

suficientes, loquazes o bastante para abafar e reprimir o socialismo de Bakunine, Kroptkine, 

Tcherkesof, Maknó e tantos outros, estando bastante presente no tempo e na história 

revolucionária russa, quando Lenine, Tróstki e posteriormente Staline sufocaram o socialismo 

libertário pelo massacre de milhares de trabalhadores que não se sujeitaram à transformação dos 

soviéts em espiões do governo central. E foi 

"... matando âr bala ea a fome, deportando 
milhões de operários e camponeses, 
criminalizando o dissenso, proibindo os 
partidos e todas as tendências, 
transformando os soviets e sindicatos em 
simples câmaras de registro e correias de 
transmissão, ilegalizando as greves porque 
suceptíveis de fazerem o jogo da reação e 
porque a "vanguarda dirigente" se ocuparia 

. de tudo ...“ (Carrapato, l991:12-13) 

que este socialismo se instalou.
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O que se constata na realidade, é a transferência das relações hierarquizadas 
do autoritarismo e da exploração do Capital para o Estado, onde as relações, a estruturação 
organizacional da sociedade é iguahnente hostil e alheia ao trabalhador e à expressão de 
liberdade, realização e satisfação; onde, pelo trabalho, o homem se faz homem, modifica a 

natureza e transforma suas condições de vida. › 

Se o trabalho é a ação inteligente do homem sobre a natureza com vistas a 

transforma-la, adaptando-a conforme as necessidades (vitais) para a satisfação humana, então 
este trabalho (transformador) será tão mais inteligente e, conseqüentemente, tão mais realizador 

do homem (de suas necessidades e satisfação), quanto mais este homem esteja preparado e apto 
a realizá-lo (a transformação da natureza). 

A partir deste conceito de trabalho, pode-se inferir o objetivo da educação, ou 
seja, proporcionar condições ao homem para que ele possa exercê-lo não apenas para prover as 
necessidades de sua sobrevivência, mas principalmente possibilitar a sua realização e satisfação 
pessoais. ' 

Neste enfoque, o trabalho exerce o papel de mediador entre a realização 
humana e a transformação da natureza e será tão mais eficaz quanto mais preparado estiver o 

homem a realizá-lo e, conseqüentemente, tão mais realizado se encontrará. 

Ora, sendo assim, a educação do homem é, em última instância, a responsável 
direta por essa mediação do trabalho, pois quão melhor preparado o homem estiver para 
transformar a natureza e se transformar (pela via educativa), tão mais poderá fazê-lo e realizar- 

se.
'
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Este é 0 objetivo de toda e qualquer educação, instrumentalizar o homem para 
a sua"... ação inteligente sobre a matéria num objetivo previsto de satisfação pessoal" (Proudhon 
apud Bancal, 1984:27), ou seja, para o trabalho. 

A partir destas considerações, há que se questionar no que a educação dita 
socialista difere da educação capitalista. 

Ao analisarmos os principais teóricos e ideólogos da educação socialista, tais 
como Pistrak, Hoernle, Kroupskaia e Lounatcharsky, verificamos que esta idéia de utilização do 
sistema educacional para perpetuar e cristalizar a ideologia e, em especial, para atrelar a 

educação aos interesses específicos do trabalho numa dada e específica organização sócio- 
produtiva, também faz-se presente, ao colocar e atrelar a escola e a educação a uma mesma 
estrutura relacional (hierarquizada) de produção, em detrimento do processo de hominização, 
pois o enfoque principal e primordial volta a ser o da produção. 

Este argumento fica bem evidente nas afirmações de PISTRAK (198l:47-56- 
58) "... não se trata de estudar qualquer tipo de trabalho, mas de estudar o trabalho socialmente 
útil", no qual a oficina escolar passa a desempenhar o papel de adestradora, cujo método 
eda ó 'co assa a ser o trabalho útil, uma vez ue esta será utilizada na escola "... ara3 

desenvolver nos alunos hábitos de trabalho bem definidos e necessários". Ela é antes de mais9 

nada, a ante-câmera da rodu ão. Ao mesmo tem o ue condiciona a ̀ atua*ão dos alunos àE 

produção. "... o trabalho na oficina escolar deve ser produtivo e esta organização determina o 

programa dos trabalhos executados na oficina". 

Vê-se ass' o a el. de caráter essencialmente rodutivo ue assumiu" a7 

educação como instrumentalizadora do homem, porém alijando-o mais e mais do conhecimento 
do processo produtivo, ao estabelecer relações hierarquizadas de alienação/exploração. Exemplo 
mais recente desta subserviência da educação à produção material específica, e às relações que a
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determinam, nos dá conta o_ próprio Mikail Gorbachov, então Secretário Geral do CC do 
PCUS, quando do XXVII Congresso do PCUS, ao recomendar que o sistema educacional 
russo introduza na escola o ensino de infonnática, como fonna dos alunos conhecerem os 
fundamentos científicos e princípios de funcionamento que os norteiam, pois 

"...os interesses da causa exigem organizar 
com enfoques mais fundo o estudo dos fundamentos científicos da produção 
moderna, das tendências de sua 
intensificação. Urge sobretudo, assegurar 
que os alunos, ao terminar a escola e incorporar-se na produção, estejam 
preparados para trabalhar com maquinas 
complexas, entre elas eletrônicas (...) de 
acordo com as exigências da reforma, a 
escola _ esta chamada a assegurar a 
preparação pratica da juventude estudantil 
para trabalhar com grande rendimento na 
economia nacional." (Academia de Ciencias 

' de la URSS, 1986:34). í 

Verifica-se, assim, que o sistema educacional socialista (autoritário) também 
atrela e condiciona a educação à produção dentro de uma estrutura hierárquica organizacional, 
que oprirne e impede a manifestação da autonomia e da liberdade do indivíduo, tomando-o 

subserviente ao sistema.
i 

É sob este aspecto, o da adequação e subserviência da educação às estruturas 
sociais, que cabe a maior indagação: qual o papel da escola na educação dos indivíduos tendo 

em vista a sua autonomia? Como deve ela atuar para evitar a dicotomização entre a realização 
do indivíduo em seu processo de hominização e o seu atrelamento, adequação e modelamento a 

determinadas estruturas que 0 condicionam, o desumanizam e o escravizam? Como acabar, 
neste processo, com as relações verticais, hierarquizadas, que implica na dicotomia do trabalho 
manual e trabalho intelectual, da teoria/prática? 

Esta é uma questão que, uma vez encaminhada, nos dará elementos para 
entender esta relação e o papel da escola: se subserviente ao Capital e ao Estado, constituindo-se
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num local meramente de reprodução dos interesses da classe dirigente, ou espaço possível para a 

contestação de tais interesses e, como tal, espaço para um caminhar no sentido contrário da 
perpetuação do "status quo", um caminhar em busca de uma transformação possível e, 

sobretudo, um caminhar para a construção do conhecimento num coletivo, pelo estabelecimento 
de relações horizontais, pelo respeito e aceitação das diferenças individuais. 

Sendo assim, é necessário refletir a sociedade em busca de outra direção, de 
outro contexto sócio-produtivo, de outra organização e estruturação social. Uma sociedade que, 
a partir de suas instituições e de seus empreendimentos, busque uma outra sistemática 

organizacional, na qual haja um sistema escolar livre, que, além da instrução, tenha por objetivo 
formar homens livres, autônomos, cientes e capazes de suas potencialidades, capazes e 

preparados para enfrentar o sistema sócio-produtivo, de forma a não se sujeitarem e a não se 

escravizarem nele, mas sim para buscar, a partir dele, a sua realização. 

Um sistema educativo que se caracterize pela ausência de dogmas, coerção e 

preceitos, que permita a resistência, ao mesmo tempo que possibilite a expressão de novos 
valores sociais e construção coletiva do conhecimento. 

Um sistema educacional que represente muito mais que uma teoria 

pedagógica, que represente o confronto das mentalidades emancipadas e livres contra o poder, o 

obscurantismo, a opressão e a exploração. ~ 

Um sistema que permite uma educação que possibilite aperceber-se pela 
\ t 

denúncia, aceitar-se pela crítica, reconhecer-se pela análise, que busque sair do pedantismo 

pedagógico, rompendo corn o academicismo mítico e que, ao mesmo tempo, construa uma. 
prática pedagógica coletiva, que possibilite a passagem da subordinação à autonomia, da 

dependência à independência, da imitação ã criatividade, da reprodução à construção do 

conhecimento.
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'A concretização de uma educação com novas relações pedagogicas 

certamente não ocorrerá pela forma tradicional, que leva à consolidação do modelo 

individualista e egoísta do sujeito, mas sim deverá. desembocar necessariamente no aspecto 

coletivista da construção do conhecimento. Se o individuo é fruto das relações sociais, então 

somente relações coletivistas de organização ede construção do conhecimento poderão levar à 

formação do sujeito coletivo que se contrapõe ao sujeito individualista, fruto da sociedade 

autoritária. 

Se a força que emana do coletivo é maior que a simples Soma de suas partes, 
segundo Proudhon, então o conhecimento coletivo que se quer produzir, a partir da 

reestruturação das relações organizacionais, pois só aí o coletivo pode evidenciar-se, terá em 
vista um novo homem, capaz de influir nas relações de produção, de forma a transforma-las em 
prol de sua realização. 

Para romper com a educação autoritária e tradicional, ao ocupar os espaços da 
contradição, deve-se opor a ela uma educação anti-autoritária por definição, como princípio 
básico e fundamental. Uma educação que seja 0 reverso da medalha, o seu antípoda, ao mesmo 
tempo questionadora, para não cair no erro da dogmatização, pois "... não se impõe aos alunos 

nenhum dogma que seja contrário a razão" (Ferrer apud An/on, 1981 :l58). A verdades prontas 
e acabadas, contrapor a reflexão, o sentido comum aos alunos, pois a. aceitação cega de nonnas 

estabelecidas, seria por si só o retomo à educação autoritária causadora da estandartização dos 

individuos. 

Nesta educação, mais que a instrução (que e' racional por excelência), as 

relações entre professor e aluno, são as que sofrem profundas modificações e alterações. A 
aproximação e o envolvimento no desenrolar das atividades devem ser, acima de tudo, 

antipunitivos e anti-repressivos.
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Tal processo educativo deve ocorrer através de atividades pedagógicas 

embasadas em princípios que favoreçam a espontaneidade criadora e a aprendizagem da 

liberdade responsável, pois "somente o reconhecimento da livre vontade de cada um fará da 
escola a antecâmara de um porvir melhor" (Stimer apud An/on, 1981 ;l72). 

Uma educação que almeje os princípios de liberdade e autonomia não pode 
apegar-se, quer estruturalmente, quer através de seus componentes, aos princípios de 

autoridade, pois, segundo BAKUNIN (1980), toda a educação não é, no fundo, em essência, 
outra coisa senão a imolação e a anulação da autoridade em proveito da liberdade, porque o 

objetivo fmal da educação é o de formar homens livres, plenos de respeito e amor pela liberdade 

dos demais. 

A educação almejada deve visar, sobretudo, devolver ao indivíduo, ao 

trabalhador, o orgulho de produtor e não de detentor de um detemiinado poder, ao qual é ou foi 
guindado ou por herança ou pela meritocracia. 

A metodologia, portanto, deve consistir em incentivar os alunos a que se 
expressem com liberdade e que dialoguem com professores, colegas, etc. isto aliado à 

interpretação pessoal sobre os fatos e fenômenos envolvidos no processo educativo. 

Tal metodologia possibilitará que os alunos vivenciem a liberdade coletivista 

apregoada por BAKUNIN (2 1 978 :l 1-12), onde 

"O homem somente se converte em homem e 
chega a ter consciência e a realizar sua 
própria humanidade na sociedade, graças a 
ação coletiva de toda a sociedade (...) 
fora da sociedade o homem seguiria sendo 
uma besta selvagem (...) um homem isolado 
não pode ter consciência de sua liberdade. 
Ser livre significa que o homem será 
reconhecido e tratado como tal por outro 
homem, por todos os homens que o rodeiam. A 
liberdade não é, então, um fato que nasce
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o reflexo de sua humanidade ou de seus direitos humanos na consciência de todos os homens livres, seus irmãos, seus iguais." 

Outro princípio norteador é o reconhecimento da singularidade da criança e, 
conseqüentemente, a sua não massificação, o reconhecimento da originalidade existente em cada 
indivíduo, 0 respeito às diferenças. 

Tal respeito e reconhecimento é fundamental nessa educação, pois, se a 

realização do homem ocorre no e com o grupo (coletivo), este, em contrapartida, não pode, em 
nome de um consenso, sufocar, afogar e anular a individualidade, o que significaria o 
desrespeito às diferenças. Segundo PROUDHON (apud Arvon l981:l63), 

"... a finalidade outorgada ao ensino, não 
e a integração social com as limitações da vontade individual que implica, senão a realização pessoal, e para tanto, necessariamente e antiautoritaria e antinormativa." 

T al respeito à' singularidade da criança deve levar emlconta que, se a criança 

não aprende a sentir-se ela mesma, não aprende precisamente o que é essencial, pois aprender 
não significa aceitar idéiasjá feitas e conhecimentos pré-estabelecidos, mas sim construir o saber 
sobre a base de autênticos interesses pessoais. Leve-se em conta que saber, aqui entendido, não 
significa unicamente 0 conhecimento sistematizado, o conteúdo, pois este pouco conta, pouco 
importa em si mesmo, o que realmente importa e deve ser ressalvado é como este se concretiza, 
se realiza, pois 

"... não 'tem nenhuma importância que a 
criança tenha uma noção ou outra. O 
importante e que chegue. a ela atraves da 
educação, das atitudes da atividade 
intelectual. Se pode comparar a educação com a agricultura: os primeiros frutos não contam tanto por si mesmo senão pela posterior fecundidade da terra. O principal
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74 de uma educação sensata de aprender a 
pensar, a discutir, a recordar a colocar-se 
problemas."(Godwin apud Tomassi, 1988:38). 

'

. 

Se a educação não deve prender-se, atrelar-se a conteúdos eleitos previamente 

como os únicos válidos, não significa que deve estar dissociada da realidade circundante, do 
meio social, principalmente do processo produtivo. Convém lembrar o que [Bakunin] já 

afirmava ser o homem 0 que o em-tomo social faz dele, pois este homem que queremos formar 
está inserido nessa realidade e nela deverá agir e atuar, principalmente no processo produtivo, 

pois que é nele, e através dele, que o homem se toma homem pela transformação da matéria. 
Mas para que essa educação não assuma um caráter essencial e exclusivamente utilitário e 

subserviente à produção, alienando o homem, sujeitando-0 e impedindo a sua realização 

pessoal, deve"... conduzir o homem, pela cabeça e pela mão, para a filosofia do trabalho, que é 

o triunfo da liberdade."(_Proudhon apud An/on, l98l:165). 

Este princípio da educação integral buscada baseia-se na necessidade de 

desenvolvimento harmonioso de todas as potencialidades humanas, pois a alienação é 

conseqüência do exercicio e do desenvolvimento de atividades unilaterais. 

Esta. unilateralidade fica bem evidente na escola tradicional, onde o conceito 
de trabalho manual é dado como forma inferior e, por isto, desprezado. Tal conceituação deve- 
se ao espiritualismo que tem querido distinguir o homem em duas substâncias: a matéria e o 

espirito, sendo que a primeira é irremediavelmente inferior à segunda e, como tal, está fadada e 

condenada a obedecer-lhe, a ele submetendo-se. A conseqüência dessa hierarquia fictícia foi a 

divisão da sociedade em duas classes e, por conseguinte, a desigualdade das condições e das 
funções a serem exercidas. É a degradação do trabalho manual e a sua condenação como 
condição escravizante, nunca realizadora. 

A escola deve buscar e almejar, em síntese, o desenvolvimento do homem
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amos; e tenha segurança de assumir valores fundamentais para a civilização moderna."(Proudhon apud Tomassi, 1988195). 

Uma educação assim idealizada e pretendida, a nosso ver, tem mais condições 
de frutificar se iniciada na pré-escola, onde as influências, as relações não são ainda tão 

marcantes e condicionantes. 

Outro fator a considerar é o "locus" em que tal processo educativo possa vir a 

ser desenvolvido: se condicionado pela estrutura organizacional tradicional, ou com 
possibilidades de novas relações. 

A estes fatores, alie-se a possibilidade, a disponibilidade e o desejo do grupo 
de trabalhar estas relações de forma coletiva. 

Esse desejo advém de nossa experiência como grupo de estudo, no qual 
vivenciamos a premissa proudhoniana de que o todo é maior que a simples Soma de suas partes. 

Aplicando esta premissa à questão epistemológica, constatamos que, no 
diálogo sobre 0 objeto do conhecimento, novas idéias foram surgindo, o que caracterizamos 

como forma de produção coletiva de conhecimento, cujo conteúdo resultante (saber do grupo) 
não pode ser parcelarizado ou apropriado individualmente, uma vez que é fruto do pensar 
coletivo, sob pena de reproduzirmos o sistema capitalista de expropriação.

H



76 
2. A PESQUISA 

2.1. DEIHNIÇÕES Do TRABALHO 

2.1.1. ÁREA DE INVESTIGAÇÃO 

A pesquisa descrita neste relatório tem como foco de estudo e campo de 
atuação as relações pedagógicas estabelecidas na organização de uma pré-escola do município 
de Florianópolis/SC, realizada durante o período de outubro de 1990 a julho de 1991. 

A análise da pesquisa abrange a história dessas relações, a partir de princípios 
libertários que nos pennitiram perceber as aproximações e distanciamentos de uma prática não 
autoritária. 

2.1.2. TEMA DA PESQUISA 

Partindo do pressuposto que-vivemos numa sociedade que historicamente se 
construiu sobre bases autoritárias, nossa indagação girou em tomo da possibilidade de se 
estabelecerem, no espaço institucional da pré-escola, novas formas de relações e de construção 

de conhecimento, através de uma educação que persiga os princípios da Pedagogia Libertária. 

2.1.3. ENFOQUE DA PESQUISA 

Dentre os princípios libertários, elegemos como princípios básicos: ` 

1. A solidariedade na formação do espírito de grupo;
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2. O respeito às diferenças individuais na construção do coletivo; 

3. A autonomia e a criatividade, na busca da liberdade individual e coletiva. 

2.1.4, PREMISSAS BÁSICAS 

Há vinculação entre o modo de vida das pessoas, sua opção política e a 

prática pedagógica. 

ze 

.A opção política das pessoas nem sempre é clara e assumida coerentemente. 
Existe certa dicotomia entre o discurso e a ação pedagógica, o que determina relações ambíguas§ 

A con uista da liberdade e' um rocesso coletivo cu`a vivência inicia no lano 
_ 

ç 

, . P 
individual e passa pela luta contra o autoritarismo. 

Há uma íntima relação entre a história individual e a história do coletivo e o 

momento histórico da sociedade. A história da Escola se reflete e é refletida na história das 
pessoas que a constroem em processo permanente.

_ 

O exercício da liberdade que se fundamenta no respeito às diferenças 

individuais, permite' aeliminação dos conteúdos autoritários das relações pedagógicas, os quais 

se manifestam através da impossibilidade e/ou massificação pela média. 

A manifestação das diferenças individuais permite o pleno exercício do 

potencial criativo e a originalidade das pessoas, o que só é possível na ausência da repressão.
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A horizontalidade nas relações reforça o sentimento de gmpo. A organização 
do trabalho solidário, os interesses e objetivos comuns possibilitam a emergência. do coletivo. 

O desejo, enquanto pulsão humana, origina o poder que, exercido sem 
exploração, dominação e controle de uns sobre outros, reverte em beneficio do grupo. 

A positivação do poder é possível através da substituição das estruturas 

hierarquizadas verticalmente pela organização do traballio cooperativo. 

O trabalho, enquanto processo de aquisição de conhecimento e desenvolvido 
numa dimensão humana, engloba a corporalidade, a sensorialidade, a afetividade e a cultura. 

2.1.5. OBJETIVOS 

A formação de um grupo de estudos nos permitiu experienciar a força da 
expressão de Proudhon: "O todo é maior que a simples Soma das partes". A partir dessa 
experiência de estudo e vida propusemo-nos a: 

- oportunizar a troca dessa experiência com crianças e adultos, numa instituição de pré-escola. 
cuja' história nos parece ter afinidade com a nossa experiência; 

- possibilitar a construção do cole_tivo através do resgate da história da escola pela sua 
sistematização e inserção na ação pedagógica; 

- perseguir princípios libertados que favoreçam relações pedagógicas não autoritárias na 
construção coletiva do conhecimento.
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2.2. MÉTODO 

2.2.1. ALTERNATIVA l\/IETODOLÓGICA 

A eleição da escola Sarapiquá para a realimção desta pesquisa deveu-se a seu 
caráter alternativo, ou seja, apresentar na base de sua proposta educativa elementos capazes de 

romper com os padrões da escola capitalista (pública ou privada). 

_ 

' Nosso ingresso na escola deu-se no final de outubro de 1990, após um 
periodo de aproximadamente dois meses de contato, que culminou com um processo de 
avaliação seletiva realizado por um grupo de pais e professores, representantes do setor 

pedagógico, e estendeu-se até o final do primeiro semestre de 1991. ~ 

Naquela ocasião, apresentamos nossa proposta de pesquisa e assumimos, para 

aquele ano, os compromissos 'de exercer 0 trabalho de coordenação pedagógica, que se 

encontrava ern aberto devido ao afastamento da coordenadora, e de elaborar o histórico da 

escola, que, até então, não passava de alguns documentos e registros esparsos das atividades 

desenvolvidas. 

Firmou-se um compromisso de troca de experiê_ncia`e colaboração recíproca, 
o qual caracterizou nossa intenção de não levar para dentro da escola. uma proposta. pedagógica 
pré-estabelecida, mas sim, e antes de tudo, apreender as características da escola que defmiam 

seu caráter alternativo e aquilatar 0 grau de aproximação com os princípios libertários 

selecionados pelos pesquisadores como ideais para nortear um trabalho pedagógico não 

autoritário. Tais princípios, a solidariedade na formação do espírito de grupo, o respeito às 

diferenças individuais na construção do coletivo e autonomia e criatividade na busca da 

liberdade individual e coletiva, estavam contidos na proposta inicial da escola, o que nos 

motivou a elegê-la como campo de pesquisa.
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Uma metodologia que possibilitasse a expressão destes princípios não poderia 
resultar de modelos estruturados, mas ser decorrente da troca de experiências gerada pela 
interação dos pesquisadores com o grupo (coletivo da Sarapiquá), a qual pennitisse a criação e 

recriação da prática. 

Nossa inserção no cotidiano da escola, via trabalho de coordenação 

pedagógica, se deu pela ocupação dos espaços já instituídos, ou seja, as reuniões pedagógicas 

coletivas e individuais semanais e o contato mensal com os pais de turma. 

As reuniões individuais eram sessões que se caracterizavam pela orientação 
específica da coordenação para um professor, cujo espaço utilizamos para um primeiro contato, 
quando, através de uma conversa informal, buscamos nos conhecer e estabelecer pontos de 
identificação. Estas entrevistas não obedeceram a um roteiro rigido, mas nos oportunizavam (ao 
professor e ao gupo de pesquisadores) um intercâmbio de perguntas e respostas que 

proporcionasse o estabelecimento de um clima de confiança recíproca e, ao mesmo tempo, 
fomecesse elementos para a reconstituição histórica e apreensão da realidade atual da escola.. O 
diálogo estabelecido oportunizava ao professor falar sobre suas memórias na vida da escola, seu 

ingresso, sua atuação diária, perspectiva de vida, seu relacionamento com os colegas, pais e 

crianças, sobre a organização e funcionamento da escola, enfim, sobre os aspectos que 

consideravam significativos, segundo sua forma de pensar e agir. 

Com a mesma finalidade de reconstituição « histórica, entrevistamos ex- 

professores e pais já ausentes da escola. 

Para o contato inicial com os pais e funcionários, utilizamos a mesma 
estratégia. empregada com os professores. Procuramos ouvir pais cujos depoimentos abarcassem 
os quase dez anos de funcionamento da Sarapiquá e que fornecessern informações sobre as 

várias instâncias da escola.
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Para ouvirmos os ex-alunos, organizamos um encontro festivo, através do 

qual, além de rever os antigos companheiros, (muitos ainda amigos entre si), obtivemos 

elementos para a análise do significado da escola em suas vidas. 

A relação dos atuais alunos com a escola foi observada através das suas 
manifestações espontâneas no decorrer das atividades diárias. 

À medida que nos engajávamos no cotidiano da escola, expandíamos nosso 
campo de participação, freqüentando as reuniões administrativas realizadas pela diretoria e as 
reuniões de turma, onde pais e professor encontravam-se para discutir sobre a ação pedagógica 

e administrativa. 

Acompanhamos de maneira sistemática, 'durante todo o período em que se 
efetivou a pesquisa,- as relações das crianças entre si e delas com os adultos, bem como o 

envolvimento nas atividades escolares. Em virtude de serem crianças de pouca idade (1 a 6 

anos), observamos, principalmente, suas manifestações espontâneas, expressas nas reações 

afetivas de prazer ou desprazer, de aceitação ou rejeição, etc.. Encontramos aí um critério 
valioso para aquilatar a qualidade do conteúdo do conhecimento oferecido às crianças, urna. vez 

que entendemos que o cognitivo e 0 afetivo são inseparáveis. Valorizamos o corrhecimento à 

medida que proporcione a felicidade e corresponda a um conhecimento com sentido, ou seja, 
aquele que atende ao desejo de ser do indivíduo e que permita a livre expressão de sua 

criatividade, sem bloqueios e sem estereótipos. i 

Esta participação intensa e estendida a todas as atividades da escola nos 

proporcionou experiências que não se caracterizavam como um processo puramente empírico 
de coleta de dados para posterior análise, mas sim como produção de dados dialogados, porque 
frutos das discussões e das experiências vividas que perpassaram o pensar coletivo,
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possibilitando uma análise reflexiva, a partir do qual a temporalidade reduziu-se a um aspecto 
secundário, sendo que passado e presente fundiram-se para configurar. a realidade da escola. 

Esta configuração da realidade não resultou da interpretação unilateral dos 

pesquisadores, mas delineou-se a partir de um processo coletivo de ação e reflexão. 

A nossa postura metodológica nas reuniões pedagógicas coletivas manteve-se 
atrelada aos princípios libertarios referidos, os quais apontavam para uma outra concepção de 
coordenação pedagógica, que desrnitificasse o papel centralizador e hierárquico desta função, 

devolvendo ao grupo sua competência no fazer e pensar pedagógico. Nesse sentido, os 

pesquisadores se constituíram parte integrante do grupo, cuja relação de horizontalidade 

possibilitou a expressão das desigualdades, assegurando a manifestação das singularidades. Isso 

não significava negar os saberes diferenciados que existiam entre os membros do grupo, 
porquanto não se pretendia a sua homogeneimção, mas colocar estas diferenças a seu serviço, 
rompendo com a relação de dominação e submissão. 

A manifestação e o reconhecimento do seu potencial enquanto grupo fez com 
que os professores solicitassem mais tempo para estas reuniões, uma vez que ali se 

apresentavam oportunidades de reflexão mais profunda em relação aos problemas surgidos no 
dia-a-dia daescola, o que levou o grupo a. substituir o encontro de orientação individual por 

mais uma hora de reunião pedagógica coletiva. Esse procedimento estendeu-se ao ano letivo 
seguinte, quando os professores solicitaram à nova coordenadora que mantivesse a mesma 
sistemática de reuniões. 

Em decorrência, durante o primeiro semestre de 1991, as reuniões 

pedagógicas coletivas mantiveram a característica de serem um espaço de discussão e, por isso, 
favorável à troca de ex eriências e elucida ão de uestões entre ais- rofessores rofessores- P z P 
professores, de forma a incrementar a solidariedade, o respeito mútuo e a autonomia do grupo.
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Dessa maneira, à medida que o grupo repensava e recriava seu fazer diário, fornecia a própria 

análise do conteúdo altemativo. 

"Análise de conteúdo não fica apenas nas 
fichas, nos relatórios, nas gravações, 
porque se sabe que isto é instrumento, 
vestimenta, aparência. É preciso ir além 
disso, de modo hermenêutico. Saborear as 
linhas, porque muitas vezes o que está nas 
linhas e precisamente o que não se queria 
dizer. Surpreender as insinuações, que 
pcintilam no lusco-fusco das palavras e 
superam as limitações da expressão oral e 
escrita. Escavar os compromissos para além 
das verbalizações, pois jamais há 
coincidência necessária entre tnn e outro. 

_ 
Explorar vivências, que aparecem mais no 
jogo, na brincadeira, na piada, do que na 
formulação cuidada, gramatical. Compor a 
intimidade da vida cotidiana, na sua mais 
profunda sensibilidade. Levar ao depoimento 
tão espontâneo de que a diferença entre 
teoria e pratica se reduza ao mínimo 
possivel, de tal sorte que aquilo que se 
diz é aquilo que se faz."(Demo, 1989:246) 

, 
Neste processo de criar e recriar a prática, a avaliação se fez através da 

constante discussão que foi feita "... com muito papo, conversa, muita conversa fiada, muita 
convivência e vivência. "(Demo, l.989:247), onde 

"... a profundidade do depoimento se ganha 
na discussão aprofundada, repetida, 
tranqüila, retomada, arredondada, 
arraiqadamente aberta, em contexto de 
dialogo dialético autêntico."(Demo, 
l989:247) 

O diálogo se entende como dialético porque pressupõe confronto de 

diferenças, e esta caracteristica é fundamental para a formação do espirito de grupo, marcada 

pelo respeito às diferenças individuais que se manifestam na oposição de idéias, refletidas na 

variação do trabalho pedagógico. Esse enfoque ou visão pareceu um dado novo no que fazer do 
grupo, que, até por vicio de fonnação, confunde confronto de diferenças com "amizade ou 
inimizade". Acreditamos que a clareza política substitui o conteúdo emocional das relações,
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desde que a participação no grupo seja autêntica e pennita o espaço para a auto-detenninação, 
ou seja, para o exercício da liberdade. 

É o exercício da liberdade, fundamentado no. respeito às diferenças 

individuais, que permite a eliminação dos conteúdos autoritários das relações, o que faz com que 
um grupo autodeterminado supere sua condição de massa de manobra, sobrevivendo às crises 
intemas e extemas e construindo seu próprio caminho. 

Esta postura não permite a neutralidade, mas exige sim uma linguagem clara, 
a identificação e opção pelos mesmos princípios sociais que norteiam a vida do grupo e que 
expressam o que denominamos opção política. Em um processo metodológico, isso sigiificou 
estabelecer relações e manifestar ações coerentes com o discurso - princípios eleitos pelos 

pesquisadores e que se faziam presentes no discurso da proposta original da escola, o que 

norteou nossos procedimentos metodológicos. 

Essa metodologia, enquanto empreendimento processual, nos pennitiu o 

alcance de novas zonas de compreensão da realidade, isto é, a percepção do nunca percebido 

antes, cujo 

" ... horizonte da alternatividade, 
coincide com a discutibilidade, à sombra da 
qual criticar é superar o metodo e do 
proprio metodo."(Demo, 1989:256).
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3. O SARAPIQUÁ- 

3.1. A H1sTÓR1Az AVANÇOS E Rrâcuos * 

_ 

Estávamos cursando o Seminário de Dissertação e se impunha pensar na 

pesquisa e elaboração do pré-projeto. Fazer uma pesquisa bibliográfica não nos animava 
suficientemente e as escolas que conhecíamos não apresentavam possibilidade para avançar em 
termos de teoria/prática. O problema se delineava no sentido da busca de outras altemativas para 
a pesquisa.

\ 

Numa sessão de Soma, uma das participantes relatou que sua dificuldade de 
vida. mais forte era com relação ao trabalho.

A 

"...a escola onde trabalho tem tudo para 
ser autogestionaria ou libertaria; adoro o 
trabalho com as crianças, mas me sinto 
sozinha e as coisas são dificeis." (Profa 
x: relato oral) . 

Seu depoimento me fez ficar especialmente interessada e' tentei saber como 

era a escola e or ‹ ue ela via a ossibilidade de ser uma escola com or aniza ̀ ão aut.o estionária.9 

Relatou que era uma escola alternativa, de pré-escolar, que funcionava como cooperativa de 
pais e professores. Convidou-me para fazer a "pesquisa" na sua turma, o que lhe seria útil pelo 

fato de se sentir sozinha, e a mim também pelo fato de necessitar desse espaço para o trabalho 
de pesquisa que fugisse do padrão de escola convencional. 

Desencadeava-se um interesse para o traballio através das palavras - 

cooperativa e autogestão. Noentanto 0 convite era muito restiito, porque específico para uma 
turma. Por outro lado, nascia o desejo e a idéia de um trabalho coletivo, dada nossa experiência 
de formação de grupo de estudos. Discutindo o nosso interesse por um trabalho conjunto, 
víamos essa possibilidade numa escola que fugisse das características das escolas convencionais.

< 
11 

-_ f^~1
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A Sarapiqua, a princípio, por se tratar de uma "cooperativa de pais e 

rofessores", se a resentava como essa ossibilidade ara um trabalho de 0 - ue (1 

chamávamos "coletivo". i 

O contato com a escola demorou. A professora que havia feito o convite 
inicial agora era mensageira do nosso pedido de realizar a pesquisa na escola. Deste momento 
até a decisão fmal para realizar a pesquisa, se passaram quase dois meses e se fizeram algumas 

na reumoes: 

- entre nós e a professora orientadora do trabalho de pesquisa e dissertação; 

- entre nós e a professora que nos fez o convite, para. discutir suas dificuldades; 

- entre nós e a pedagógica ( reunião de todos os professores da escola e pais representantes da 
diretoria da associação); 

-entre nós e a comissão de seleção (comissão fonnada de pais e professores da escola 
responsável pela seleção de professores ); 

`

- 

- entre nós e a diretoria da associação. 

A "pedagógica" era a reunião semanal dos professores, coordenador 

pedagógico e alguns pais membros desta comissão e representantes da diretoria, quando se deu 
nosso primeiro contato para conhecimento mútuo e apresentação de nossa proposta de pesquisa. 

A "comissão de seleção" era tradicionalmente formada por pais e professores, 
com a finalidade de selecionar professores ou coordenador pedagógico para a escola.



' 

87 

Na ocasião, a escola estava enfrentando uma dificuladade que era a saída da 
coordenadora pedagógica. Propusemo-nos a assumir a função enquanto grupo, sem 
remuneração, já que o trabalho nos serviria como pesquisa.

_ 

Por outro lado, queriamos estar inseridos na escola, não apenas como 
"pesquisadores" que observam e atuam segundo uma proposta definida. Inicialmente sabíamos o 

que não queriamos fazer e tínhamos eleito alguns princípios libertários na condução das nossas 

ações. 

Assim, a ocupação do espaço da coordenação nos garantia a possibilidade de 

conhecer o que poderia ser uma coordenação pedagógica de uma escola alternativa, ou seja, em 
que medida essa função se aproximava ou distanciava do coordenador pedagógico 

convencional, cuja função de especialista reforça a estrutura hierarquizada da atual organização 

do ensino e sociedade. 

_ 

Pelo conhecimento teórico e pelo trabalho exercido na escola convencional 

(pública ou privada) do papel de especialista, [que exerce] a função de reprodutora de hierarquia 

social, nos propusemos a ocupar esse espaço, tendopresente que não queriamos reproduzir as 

atividades controladoras, assistencialistas, ou 

"...de orientador do professor, intelectual 
orgânico, agente de transformaçäo..." 
(Basso, 1992:30) ' 

atribuídas ao coordenador pedagógico ou ao especialista em educação que 

"...tem que se assumir como um ser político 
e historicamente situado, sendo sua mudança 
de postura fator preponderante para uma 
nova prática." (SEE/SC apud Basso, 
1992:32).

P ̂'\
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Queríamos ocupar esse espaço disponível para apreender o que havia de 

convencional, suas aproximações e distanciamentos, e nesse processo levantar com o grupo 
outras possibilidades de organização do trabalho escolar, de gestão da escola, de acordo com 
seus interesses, necessidades e/ou proposta. Não tínhamos uma proposta pronta. Queríamos 
conhecer e de alguma forma contribuir a partir da nossa experiência de trabalho coletivo. 

A auto-organização e a possibilidde de um fazer coletivo liberto das amarras 
instituicionais, liberto da ação uniformizada de um sistema social fechado 
que, embora proclame uma gestão coletiva e o individuo com força social planifica a 
liberdade e administra a coletividade. 'O 
coletivo que se reivindica libertário é a 
expressão de grupos, não importa sua 
dimensão, que «tomam como questão o_ desejo 
de viver suas próprias instituições, 'sua 
própria direção". (Basso, 1992:72). 

Houve então uma reunião com a "pedagógica" e nela ficou decidido que nos 
`submeten'amos à seleção para o "cargo" com outros candidatos. Foi constituída uma comissão 
de seleção que procedeu à entrevista num clima informal, embora ainda nos moldes 

convencionais. Havia um roteiro pronto, cujas perguntas e questões indagavam sobre nossa 

qualificação profissional e possibilitavam discutir as bases de atuação. Na ocasião foi-nos 

solicitado que organizássemos o histórico da escola. 

Em reunião com a diretoria da Associação, foi formalizada nossa entrada na 
escola com a função de coordenação pedagógica. Nesse contato o presidente da Associação 
explicou rapidamente a estrutura e o funcionamento da escola, salientando a dificuldade da 

diretoria em 

"...administrar uma escola sem poder de 
decisão, o que explicava a_ demora da 
resposta ja que tudo tem que ser decidido 
por todos, o que é muito complicado, pelas 
diferenças de opiniões e interesses . " 

(Depoimento gravado. Fita n°1). `
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'Išanto esse depoimento quanto a explicação sobre a estrutura organizacional 
.fl 

da escola não foram suficientes para se ter a noção real da sua dinâmica. Contudo ele nos 

revelava um certo desconforto por pane da diretoria que denunciava algum desejo de mando e 

um sentimento de restrição ao exercício do poder imanente ao cargo, característica das 

estruturas verticais hierarquizadas que, como tal, conflitava com a idéia de "associação" ou 
"cooperativa". 

"...onde existir uma instituição ou um 
corpo constituido com a força ou o direito, 
(são sinônimos) de constranger ou punir, 
não haverá liberdade; inversamente onde a 
liberdade tiver medrado e dado seus frutos, 
que vão desde a autonomia dos individuos a 
efetiva solidariedade voluntária entre 
eles, tera sido onde já não existia 
qualquer instituição com os supracitados 
atributos para acondicionar" `(Carrapato, 
1991:27). 

A demora da resposta ao nosso pedido também não se justificava pela 

"ausência de poder" do lider (presidente da di1'eton`a) ou por deslocamentos, via comissão. Se 

"tudo tinha que ser resolvido por todos" parece que seria lógico que a decisão sairia da 

assembléia que, a par do nosso pedido, o aceitaria ou não.
A 

Os fatos foram se desenrolando e revelando que "nem tudo era decidido por 
todos". Cabia, portanto, investigar e compreender a complexidade das relacões de poder aí 

presentes: o que era esse tudo a ser decidido por todos?; quando cabia -ou dispensava 

assembléia?; quanto de centralização, deslocamento ou autogestão acontecia na estrutura 

organizacional da Sarapiquá? 

Segundo Bakunin 

" 
. . .a sociedade hierarquizada e 

centralizada funciona de cima para baixo, 
do centro para a ` periferia. " (Apud 
Carrapato, 199l:99)
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Sendo assim, interessava-nos conhecer a estrutura organizacional da 

Associação/escola que, enquanto cooperativa, aparentemente rompia com a estrutura vertical 
hierarquizada das instituições formais.

A 

Apesar de assumirmos o espaço da coordenação pedagógica, queríamos 

participar de todas as instâncias, inclusive em reuniões da-diretoria. 

Essas reuniões não estavam tendo a participação dos professores ou da 

coordenação, pois, segundo a diretoria, 

t"...a nmioria delas são feitas nas nossas 
casas. Somos todos amigos, e nos reunimos 
num clima de confraternização. Isso 
acarreta despesas e cxmmâ foi essa ea nossa 
proposta ao compor a diretoria, os 
professores resolveram que não 
participariam."(Depoimento de inn dos 
membros da diretoria em entrevista qravada. 
Fita n°19› ` 

O contato direto entre professores e diretoria, estatutariamente, se dava 

através do coordenador da comissão pedagógica "paisdagógica" formada por alguns associados. 

_ 

Naquele momento, havia esta comissão com um coordenador pedagógico e 

um outro coordenador pedagógico, que agora éramos nós, ou seja, a escola tinha um 
coordenador pedagógico atuando como "especialista", e a associação, por força estatrltária, se 
organizavanuma diretoria da qual fazia parte o coordenador pedagógico (líder da comissão 

pedagógica), que seria a pessoa com a qual manteriamos então um contato maior. 

Conforme informação do presidente da associação, esse coordenador seria 

também 0 elemento de ligação entre nós (coordenação pedagógca) e a diretoria. Tal informação 
nos excluia das reuniões de diretoria, uma vez que o coordenador da comissão pedagógica era 
membro desta.
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Portanto, já de início, pudemos constatar essa duplicidade de cargos e 

funções, 'e a conseqüente complexidade nas relações de poder, o que era constantemente 

reclamado pela diretoria através da "necessidade de definição de papéis". 

Segundo o estatuto da associação (1981:8) 

"...a comissão pedagógica tinha por 
objetivos: 
"Artigo 28°: compete ao coordenador 
pedagógico: 
- Responsabilizar-se pela consecução dos 
objetivos inerentes a sua coordenadoria. 
d)- compete à coordenadoria pedagogica" 
* registro pedagógico;

5 

*' acompanhamento da evolução do pensamento 
pedagógico; 
* proposta sobre as diretrizes teóricas e 
práticas da escola." 

O estatuto referia-se a uma coordenação pedagógica, cuja função, quando da 

fundação da escola, era promover aq discussão das ações pedagógicas em função da diversidade 
de pensamento, o que, no nosso entendimento, era um dos aspectos do "altemativo" da 

Sarapiquá. Segundo Guatarri (,1982:l4), o que caracteriza o altemativo "...ó seu caráter 

processual, não totalizável numa teoria, 'numa ideologia, numa prática..." 

Pesquisando com os fundadores da escola, foi-nos revelado que esta 

organização e atuação de coordenação pedagógica, enquanto comissão, se desenvolveu apenas 

durante os dois primeiros anos de sua existência. Depois, passaram a contratar um profissional 
especialista para exercer essa função. 

Segundo os institucionalistas

\
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saber acerca de seu proprio funcionamento, 
dela mesma como objeto de estudo. E 'tem 
gerado profissionais, intelectuais, "experts" que são os conhecedores desta 
estrutura e desta sociedade em 

_ 

si" 
(Baremblitt, 1992:15) ' 

O coordenador pedagógico que exercia a função era, portanto, um expert que 

"...se supõe que saiba e conheça do assunto 
(...) é claro que os experts conhecem e 
decidem provavelmente segundo os interesses 
das classes, niveis hierárquicos e grupos 
dominantes aos quais pertencem 
parcialmente" (op.cit.:16) i 

A Sarapiquá demonstrava sob este aspecto a reprodução do modelo social, 
porque A 

"...as instituições, organizações, 
estabelecimentos, agentes, praticas 
apresentam uma função.. Esta função esta 
sempre a serviço das formas históricas de 
exploração, dominação e mistificação que se 
apresentam nesta sociedade. Toda 
instituição, toda organização, ' todo 
estabelecimento apresenta esta função: 

.função a serviço dos exploradores, dos 
dominadores, dos mistificadores. So que 
esta função raramente se apresenta como ela 
é, justamente por causa da questão da 
mistificaçâo... A função apresenta-se 
deformada, mostra-se como objetivo natural, 
desejado, logico das instituições e 
organizações." (op.cit.:35). 

Assim, parece lógico, natural, dentro da lógica do sistema, expressa na 

mentalidade das pessoas, que toda escola necessita de uma coordenação pedagógica. Na 
Sarapiquá, essa lógica do sistema também se fazia presente, mas revelava também um saldo de 
outra sistemática de organização, cumprida estatutariamente, que era a Comissão da 

Coordenação Pedagógica, também com uma função presctita e, como tal, cristalizava, 

apxisionava os movimentos, as ações, os pensamentos, enquadrando-os num modelo pré- 

detenninado.
u

\
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Enquanuifunção 

"...e predominantemente reacionaria, 
conservadora, a serviço da exploração, da 
dominação e da nústificaçäo e se aproxima 'dos olhos não atentos como eterna, natural 
e invariável" (op.cit.:35) 

Segundo o levantamento histórico realizado pelo grupo, quando a associação 

foi criada, não se previa na sua estrutura, a figura do coordenador pedagógico convencional, 

enquanto cargo e função a ser exercida .por um especialista. Pela sua estrutura e dinâmica 
(comissão/função), buscavam assegurar uma sistemática que impedisse a expropriação do poder 
social, assegurando a democratização das ações coletivas, cujo resultado seria o pensamento 

alternativo da escola - processual, ineoncluso, em constante construção.
I 

No entanto, a ambigüidade apresentada na escola, de um lado o expert, de 
outro o_ "saldo do coletivo" configurava os dois lados de uma mesrna moeda. No nosso 
entender, era a lógica do sistema, também revelada na concepação de educação e de escola: 

"Partindo da concepção de que a educação pre-escolar näo e tarefa exclusiva de 
profissionais, mas tambem dos pais, propõem-se uma estrutura de funcionamento 
que atenda esta perspectiva. Neste sentido, 
a criação de uma sociedade cooperativa 
apresenta-se como necessaria, na medida em 
que permite a livre participação dos pais 
nos diversos niveis de decisão escolar. 
Dentro deste espirito cooperativo a ser 
desenvolvido em todos' (pais, alunos e 
professores) a perspectiva deve ser a 
constante reeducação atraves da convivência 
solidária e não competitiva. 
O que julgamos o mais importante neste 
processo cooperativo e que embora ele possa 
ter falhas, o fato dele ser nosso faz com 
que a responsabilidade sobre o que nele 
ocorre seja nossa. Qualquer critica deve 
ser levada abertamente e com clara co- 
responsabilidade da solução das questões." 
(Jornal O Sarapiquá, out/90:l,2)
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Já neste texto, é possível perceber indicadores da lógica do sistema pela 

presença do modelo convencional, quando os pais se colocam como co-participantes da 

educação dos filhos, ao mesmo tempo que preveêm níveis de decisão, o que supõe a hierarquia 
de cargos e funções, expressa pela dicotomia entre planejamento e execução, entre dirigentes e 

dirigidos. 

Por outro lado, o desejo dos pais de participar da educação pré-escolar dos 

seus filhos, a qual historicamentefoi delegada a profissionais específicos revela a tentativa da 

retomada de poder social delegado ao Estado. Essa retomada de poder social se materializa na 

criação dasociedade cooperativa.
i 

Segundo depoimento de uma das sócias fundadoras, 

"...inicialmente não estávamos pensando em 
escola, mas pensando numa atividade que a 
gente pudesse fazer num outro turno. Tinha, 
primeiramente, a fantasia da garagem. A 
gente pensava em ter uma garagem, ou um 
espaço coberto, onde num esquema de 
rotatividade dos ›pais, a gente podesse 
trabalhar com nossos filhos, coisas que a 
escola não estava trabalhando. Esta 
proposta começou a amadurecer e começou a 
aparecer uma porção 'de gente adepta a 
idéia. Já com a ideia amadurecida por 
conversas com. outros grupos, independente 
do grupo da gente, acabamos fundindo estes 
grupos, da Universidade ... unas casas de 
algumas pessoas, e então, surgiu a ideia de 
se fazer a escola. 
Embora às vezes houvesse choque de 
posições, de valores, ao mesmo tempo, 
comungavamos em fazer uma escola austera, 
simples, bem pe-no-chão, que fosse 
completamente diferente da massificação da 
escola pública, tão deteriorada, tão 
sofrida, e a escola particular, com aqueles 
valores bem hierarquizados, bem quadrados, 
bem consumistas, pobres também. Então a 
gente tinha um empenho imenso na construção desta escola." (Depoimento gravado em 
entrevista. Fita n° 49).
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Uma escola que possibilitasse tal vivência, agregou e movimentou em tomo de 
si um considerável número de pais, que, através de encontros informais, iam acariciando e 

formando os contomos do que viria a ser a realidade da Associação. Uma associação que 
congregasse pais interessados em propiciar a seus filhos uma educação livre dos preconceitos e 

valores dos quais a escola (pública e particular) achavam-se impregnados, tendo em vista a 

sociedade consumista própria do regime capitalista. Mas não apenas a educação das crianças 

segundo outros valores, mas igualmente um ambiente de conversas, discussões e ações dos 

próprios pais, que, refletindo `a realidade social, buscassem novas ações, coletivamente, com 
vistas a sua própria reeducação e inserção num círculo social onde as ações coletivas levassem 
ao solidarismo e coletivismo. . 

Ao mesmo tempo que a idéia foi se propagando, ia trazendo para o grupo um 
maior número de pessoas interessadas na concretização destes ideais, independentemente de 

terem filhos em idade pré-escolar. Isto foi reforçando o caráter abrangente da Associação 

enquanto veículo para congregação de pessoas interessadas em refletir a sociedade e vivenciar 
outras experiências sociais. Estes encontros desenvolveram-se no decorrer do segundo semestre 

de 1981, e culminaram numa Assembléia Geral realizada nas dependências da UFSC, no 

Centro de Ciências da Saúde, em 1° de dezembro. As 34 pessoas presentes, conforme 

assinaturas no livro de atas, decidem operacionalizar a associação e formam comissões cuja 

prioridade é a viabilização da escola.
` 

Nestes primeiros encontros, discutiram-se principahnente os princípios que 

deveriam nortear a escola. Para tanto, utilizou-se a experiência em desenvolvimento em uma 
escola de Curitiba/PR, trazida por um dos membros do grupo que havia trabalhado nesta escola. 

"Nesta época, a gente lia sobre as 
experiências que estavam acontecendo em 
Curitiba com a OCA, OFICINA, que eram 
escolas alternativas. Então a gente 
conheceu uma pessoa, que em Curitiba tinha 
as filhas numa destas escolas e que passou
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a integrar o grupo. A idéia sempre girou em 
torno da possibilidade de nossos filhos 
terem uma relaçäo prazerosa com aquilo que 
se chama de escola, com as questões de 
aprendizagem, de explorar outras coisas que 
não especificamente as coisa dos programas 
tradicionais e oficiais das escolas" 
(Depoimento gravado em entrevista com uma 
das sócias fundadoras da escola., Fita n° 
37). 

Como resultado destas discussões, 0 grupo elaborou um documento que foi 
distribuído para as pessoas conhecidas durante campanha em busca de novas adesões para a 

fundação da escola. Além disso procurou-se divulgar a idéia da escola através de entrevistas 
concedidas por associados a canais de televisão e jomais. A reportagem publicada no Jornal "Ó 
Estado" (Florianópolis, 29/05/82) explicita o caráter e os princípios que nolteariam a escola. 

"A escola, como qualquer outra instituição, 
e um reflexo da sociedade a que pertence. 
_Assume e transmite de forma generalizada os 
valores dominantes, apresentados pelos 
sistema vigente. Desse modo toda a sua 

_ 
prática está .imbuida pelo espirito de 
competição, da valorização do sucesso 
individual em detrimento do social. Tal 
prática se traduz no controle sobre a livre 
manifestação da criança, no cerceamento a 
sua curiosidade pelo- mundo, na sua 
liberdade ck; expressar, agir, perguntar e 
questionar. 
Foi partindo deste principio geral, que 
cerca de dez pais de crianças, na idade 
pre-escolar, resolveram se reunir para 
tentar formar, para seus filhos, um tipo de 
escola que refletisse mais diante desta 
realidade, tentando uma orientação 
pedagogica própria. 
"Na escola tradicional ha uma tendência de 
queimar etapas sem respeitar o 
desenvolvidmento específico de cada faixa 
etária, Uma tendencia oposta a esta 
conserva a criança. em estágios ja 
ultrapassados, entretendo~a com 
brincadeiras, sem aproveitar suas 
ipotencialidades", acreditam eles. 
Estes pais, então, formaram a ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL SOL NASCENTE, uma organização em
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regime de cooperação, que tem ideias mais 
elaboradas sobre as quais a' escola deve se 
apoiar, com uma estrutura que lhes permita 
participações efetivas na educação de seus 
filhos." (Excertos do artigo publicado no 
jornal O Estado, edição de 29/O5/82) . 

O texto publicado evidencia a crítica dos pais à escola tradicional e a procura 
de outro tipo de escola, " que permita participações efetivas na educação de seus filhos". Essa 

procura fomecena a característica processual da Associação, que se efetivaiia na estrutura sócio- 

"...As grandes decisões só são tomadas com 
a participação de todos os pais em 
assembléia_ geral", esclarece inn membro da 
Comissão Pedagógica. "Ela elege anualmente 
membros representativos que constituirão a 
coordenação geral. Auxiliando no trabalho 
desta coordenação há comissões, como a 
administrativa, financeira, pedagógica e 
cultural. Ao lado destas comissões temos 
ainda pessoas auxiliando sempre o trabalho 
em conjunto. Ha comissões, como por exemplo 
a que agora está cuidando da construção de 
um parque para as crianças, que trabalham 
com mais de uma coordenadoria. Esta tem 
trabalho com a administrativa, financeira e 
pedagógica. 
"Pedagogicamente não seguimos `um metodo 
rigoroso", continuani as associadas."Por 
base tem-se o que foi criado aqui, do 
conjunto de pais, professores e comissão 
pedagogica, sem, e claro, se deixar de 
buscar apoio em autores e obras já 
existentes. A participação dos_p§i§m§e faz 
por turmas de faixa etária da criança. Os 
pais se ,reúnem e discutem -desde os 
problemas do dia a dia, comportamentos do 
aluno, até estudos teóricos." (Jornal O 
Estado. 29/O5/82). 

Os pais associados não só participaram da efetiva educação dos seus filhos, 
pretenderam inicialmente, mas arregaçaram as mangas e 

entusiasmados trabalharam para ciiar, dirigir e manter a escola dos seus filhos, passando a idéia 

de coletivo em produçao autogestionária. ' `
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mensalidades variam de acordo com a 
previsão dos gastos. Os pais que não podem 
pagar participam em regime de bolsa, ou 
seja, os quezpodem pagam também pelos que 
não podem. "O que diminui bastante o 
orçamento é a participação dos pais também 
na mão-de-obras. Aliás eles sustentam a 
escola em todos os aspectos. SÓ entram para 
estudar os filhos dos associados, assim 
como são_ associadas as 
professoras."(op.cit.) -

` 
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O pensamento socialista revelava-se presente principalmente no aspecto 

econômico, já que os pagamentos eram diferenciados. No entanto, ao ser referido o grupo dos 
adultos da escola estes são denominados distintamente. No caso da questão pedagógica, a 

referência a pais, professores e comissão pedagógica, nos leva a perceber um indicativo da 
presença do pensamento hierárquico. Assim, o gupo de adultos da escola não se caracterizava 

como coletivo que pretendia produzir autogestionariamente a educação de crianças, apesar de se 
perceber uma intencionalidade expressa nos princípios da escola. 

Quando se referiam ao espírito cooperativo a ser desenvolvido por todos 

(pais,alunos,professores), parece que os adultos tinham clara a necessidade de um detenninado 
aprendizado, que é o conteúdo das relações. Esse aprendimdo, segundo o texto, seria "a 

constante reeducação através da convivência solidária e não competitiva", ou seja, o conteúdo 

das relações desse grupo teria uma perspectiva socialista.
A 

_.. 

Presume-se, portanto, que os adultos seriam reeducados numa prática social 
diferente da do sistema. Apesar desta intenção explícita, organizaram-se de fonna semelhante ao 

modelo que pretendiam contestar, uma vez que sua proposta de sociedade cooperativa, formada 
por partes distintas, distancia-se do pensamento socialista libertário de coletivo em que "...o todo 
é maior que a simples Soma de suas partes." 

H
u

A
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Vemos assim, a formação de uma sociedade cooperativa, formalizada numa 
associação que mantém uma escola. A convivência na associação/escola estava pautada na 
reeducação (no caso dos adultos), ou seja, havia uma compreensão de que era preciso se afastar 
da lógica do sistema e, por isso, propôs-se o processo de reeducação: para poder oferecer aos 

filhos um outro tipo de escola e/ou educação. Em outras palavras, uma associação para os 
adultos e uma escola para as crianças, onde todos convivessem solidariamente. Tinham a 

convicção de que as eventuais falhas e críticas deveriam ser levadas _"...com clara co- 

responsabi1idade". Novamente a mentalidade burocrática e não coletivista se mostra. Se a 

responsabilidade do processo é de todos, por que com "co-responsabilidade" ? Se é nossa, no, 
sentido do todo, não pode ser "con-junta". Se é toda, é una, indivisível. 

` 

r Se é conjunta, é junto-com. Logo, as partes divididas somam-se, não são um 
todo. Se de um ladohá uma intenção, um desejo de buscar algo novo, de outro há a formação 
autoritária dos adultos que se manifesta de forma às vezes velada, outras explícita na 

mentalidade burocrática que revela o velho, o modelo, a lógica do sistema. 

r A orgarrização da Associação se fez por meio de comissões formadas em 
Assembléia Geral no dia 1° de dezembro de 1981. 

Nesta Assembléia Geral, foram constituídas as seguintes comissões: Estatuto, 

Seleção de Professores, Finanças, Apetrechos, Casa, Promoções, Pedagógica, Central, Costura 

e Mobiliário, e cada uma das comissões se organizou no âmbito de sua atuação para viabilizar a 

escola. A comissão da Casa buscava. alugar uma casa para a instalação da escola; a comissão de 
Apetrechos tinha por finalidade suprir a escola do mobiliário e material necessário para o seu 

funcionamento; a comissão de Seleção estabelecia os critérios e formas de seleção de 

professores; a comissão do Estatuto orgarrizava a forrnajurídica da entidade.
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Enquanto as comissões, em trabalho permanente, buscavam viabilizar a 

escola, semanalmente a evolução dos trabalhos era comunicada às demais comissões e 

associados através de assembléias, quando eram tomadas as grandes decisões. Essa organização 

nos revela um grupo autogerido, que dispensa chefes, especialistas, experts. Revela-nos na 

relação horizontal, na qual a força, o poder está no coletivo e distribui-se igualmente entre seus 

membros, sendo cada um responsável por seus atos e pelo coletivo. 

dA Comissão do Estatuto foi a .primeira que concluiu seu trabalho. A 
organização estatutária previa a cristalização das comissões que, até então, funcionavam em, 

caráter dinâmico, flexível, transitório na consecução dos objetivos comuns. Tal cristalização, 

resultante da previsão de cargos e funções permanentes, referendavam e reproduziam a maneira 

atomística e hierarquizada de funcionamento da ordem estatal. É a idéia de Estado, a 

mentalidade burocrática que expropria a força coletiva e institui a estrutura de poder 

hierárquico. 

"O estatuto, enquanto algo pronto e 
acabado, roubou essa caracteristica 
singular e fundamental da experiência que 
se pretendia alternativa." (Kassick, 
1992:140) . 

Por outro lado, havia a preocupação de não se prender àquela estrutura 

formal-burocrática a que a associação, por força legal, teve que se submeter. Por exemplo, na 

Assembléia Geral de 31.03.82, foi proposto e aceito que a coordenação das assembléias e 

reuniões fosse realizada num sistema de rodízio entre os associados, evidenciando assim a 

presença do princípio autogestionário de exercício das lideranças funcionais. 

Na Assembléia do dia 20.01.82, a comissão de seleção de professores 

apresentou o resultado da primeira seleção de professores que deveriam trabalhar na escola. 

Naquela ocasião, foi dada relevância à concepção de educação do candidato, averiguada através 

de entrevista e da aplicação de um questionário. A seleção de professores partiu, principalmente,
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"... da concepção que este tinha de 
educação. Porque a base, para a gente, não 
era tanto a formação do professor. Não 
precisava ser pedagogo, ou ter feito 
magistério, mas tinha que ter uma concepção 
de educação, uma visão de mundo e dentro 
disto uma concepção de educação condizente 
com este grupo que estava querendo formar a 
escola. 

(...)
, 

E a gente fez seleção de pessoal, 
procuramos técnicos que a gente achasse que 
tivesse condições de trabalho ... o que 
conhecia, e que estava fazendo, o que fez, 
sua consciência em relação a educação, como 
a encarava, coisas bem objetivas que a 
gente pudesse saber o que a pessoa tinha na 
cabeça com relação a educação. A gente 
achava na epoca que aquilo que a gente 
queria a ‹gente é ‹que tinha -que fazer, a 
gente é que tinha que preparar o pessoal, e 
foi isso que a gente fez".(Entrevista 
gravada, com uma das sócias fundadoras. 
Fita n- 38) 

Desde então, a seleção de professores para a escola vem sendo realizada 
seguindo os mesmos critérios. 

A dispensa de titulação, isto é, da formação pedagógica legalmente 

reconhecida, aparentemente rompia com 0 modelo burocrático estatal. No entanto, essa 

possibilidade de ruptura era aprisionada pelo critério "concepção de educação", que funcionava 

como filtro, enquadrando os professores na opção de educação da escola. Isto facilitaria o 

trabalho de supervisão no sentido de garantir tal opção. 

"Nós preparávamos o pessoal, davamos 
supervisão de graça. Aquele amor ã causa, 
não se cobrava nada. Iamos lá todo dia. 
Tinha reunião 3 vezes por semana. (...) e 
eu comecei ea questionar como 21 gente não 
tinha conseguido ainda uma concordância dos 
pais para se aplicar o metodo 

V psicogenetico... Nossa concepção é de a 
criança deva ter conteúdos na pre-escola.
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No SESI já tinha, trabalhava ciências, 
matemática, simbolismo, indução, leitura, 
então a nossa meta era realmente fazer com 
que estes conteúdos fossem gradativamente 
entrando no programa da escola... se a 
gente não conseguisse fazer isso então pra 
que tanto sacrificio?" (Depoimento de uma 
das sócias fundadoras. Fita n°38) 
‹...›

p 

"A ideia girou sempre em torno da possibilidade de nossos filhos terem uma 
relação» mais prazerosa com aquilo que se chama de escola, 'com as- questões de aprendizagem. De explorar outras coisas que 
não especificamente as coisas dos programas 
tradicionais, oficiais, das escolas 
Isso reuniu muita expectativa, reuniu muita 
vontade, reunião de muito entusiasmo de um 
monte de pais e isso segurou a escola por 
um tempo muito grande" (Depoimento de uma 
das sócias fundadoras. Fita n° 37) 

Se havia sacrificio, dispêndio de tempo e energia, todos os entrevistados 

foram unannnes ao afirmar que havia muito entusiasmo e prazer nesta atividade. 

"...naquele momento a escola congregava 
pessoas com tendências, que vinham de algum 
movimento de esquerda, ou que tinha alguma 
ligação politica...Eram pessoas que estavam 
desintegradas, isoladas... 
A rapidez com que essa proposta se propagou 
foi uma coisa impressionante... 
A proposta inicial e que os pais 
participariam da proposta pedagógica, um pouco de sonho... 
Na _realidade eu acho que havia de nossa 
parte, naquele momento, um desejo de 
construir algo novo, completamente novo, 
que fugisse daquela institucionalização.. 
Eu dava a vida por aquilo, ah! foi um 
periodo riquíssimo, de efervescência, de 
participação, de estar ali com aquelas pessoas que eram, de alguma forma, muito semelhantes...Entäo aquela experiência foi 
o campc› e aí eu me atirei de cabeça. Vi aquele período de muito estudo, de contato
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com pessoas muito interessantes e ea gente 
tinha muito prazer em fazer isso, era uma 
coisa muito prezerosa, muito trabalho,i e 
óbvio...Imagina, um grupo de pais desses, 
quando o trabalho e anônimo. Como não se 
tinha consolidado ainda uma 
diretoria...existiam as comissões. Nas suas 
comissões, a gente tinha que dar conta da 
história. Nas assembleias a gente se 
juntava e conversavamos. A gente conseguiu 
isso e isso. Então o que é isso? É 
participação total. A gente tinha como 
proposta lnn planejamento participativo. 
Tínhamos que instrumentalizar as pessoas, 
mas a partir da percepção dela, no sentido 
de que ninguém ensina ninguem. Então a 
gente não apresentava para essas criaturas, 
uma tábua de salvação, tipo assim: você 
está com Inn problema assinr na sua 'turma? 
então faz isso e acabou. A gente não tinha 
essa proposta."(Entrevista gravada cmml uma 
das sócias fundadoras. Fita n°76) 

"...era o momento 'que a militância em 
partido politico, a vida no sindicato, não 
era tão ativa. Era outro momento histórico, 
era outro momento desta história, em que a 
gente não tinha locais para canalizar estas 
coisas da militância que tivesse a ver com 
a opção política. E acabou esse espaço onde 
se podia também fazer isso. Tambem discutir 
estas coisas."(Depoimento de uma das sócias 
fundadoras. Fita n°37) 

Como os depoimentos revelam, havia um interesse em se criar algo novo, um 
outro trpo de escola para seus filhos, que fosse prazerosa. Ao mesmo tempo que a idéia da 

escola for se ampliando, foi se tomando também um espaço para os adultos. 

"...era incrivel, porque o que rolava entre 
os pais era uma coisa muito interessante. 
Na realidade eu acho que foi um periodo de 
efervescência de relacionamento. Era 
mutirão todo final de semana.(...) Então 
acho que de repente, por essa avaliação que 
eu 'faco, de alguma forma isso ficou na 
entrelinha, porque quem eram esses pais? 
Porque eles se jogaram na proposta? E assim 
como aconteceu comigo, hoje eu tenho isso 
claro, que eu queria uma escola para os 
meus filhos, mas eu fiquei mais encantada 
de encontrar pessoas que ideologicamente 
eram mais ou menos parecidas. De encontrar



' 104 
uma referência." (Depoimento de uma das 
sócias fundadorasi Fita n°76) 
"...na realidade tem um detalhe nessa 
escola, ou não sei se a gente se perdeu ou 
se a gente quis aprofundar um lado, descumprindo a espectativa de grande parte 
dos pais. Ai tem um ponto de interrogação. 
Nesse caso eu particularmente faço a 
seguinte leitura: Chegou um momento em que 
a escola, eu tinha essa impressão, de que a 
escola era dos pais e não para as crianças. 
Os pais tinham tanta necessidade de estar 
lá dentro, de se reunir lá dentro, fazer 
festas, etc., que virou um coisa que pouco 
se discutia o concreto pedagógico - <> que 
nós vamos fazer, o que estamos fazendo com 
as crianças para passar a discutir questões 
amplas de cunho filosófico e ideológico, 
que ê um bem e não faz mal nenhum, só que a 
escola não era só pra isso. Isso tomou um 
corpo grande, aliado com as carências das 
pessoas, se separavam, juntavam, aquela 
coisa das pessoas se questionando muita 
coisa e a escola se tornou centro de 
atração, de convivência dos pais, as 
crianças de dia e os pais. ã noite..." 
(Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n°38) 

"...saiu debate de 4, 5 horas aqui, textos, 
leituras. Neste momento a escola foi muito 
rica (...) A gente saía dos empregos da 
gente, vinha direto para ca, ea a maioria 
das pessoas fazia isso." Se trabalhava um 
pouco, sempre tinha coisa pra arrumar e se 
entrava na reunião. Quer dizer: você não 
tinha. tempo de ir em casa jantar 
reunião rolava horas e horas...Foi 
momento muito bonito, muito interessante 
participação» das crianças era intensa, 
gente lembra assim de grandes festas. 
gente vinha para_ cá no sabado, lixava " 

mesa, pintava a escola, fazia cortinhinha, 
almofada, material pedagógico... Quando a 
gente saiu da rua São Jorge, trouxemos esta 
casinha aqui. Desmanchamos de lá e 
conseguimos trazer pedaços inteiros... Era 
vivido com muita alegria, muito 
entusiasmo." (Depoimento de uma das sócias 
fundadoras. Fita n° 37).

_

m
: 
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A concretização da idéia de "outra escola para nossos filhos", objetivo 

prmcxpal em tomo do qual se agregaram os pais, criou a necessidade de contratação de

s
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profissionais que também se associaram para colaborarem na execução do projeto. Assim, a 

participação dos associados passou a ser diferenciada, de acordo com os interesses e as 

atribuições assumidas, as quais poderiam ser remuneradas ou gratuitas. 

Os professores-associados recebiam salário por suas atividades. específicas 

enquanto profissionais/empregados. Ao mesmo tempo, como associados, exerciam seus direitos 
(poder de decisão) e deveres (tarefas não remuneradas), o que permitia a imagem e o discurso 

socialista, abafando as relações capitalistas. 

A ambigüidade desta situação, associado/empregado, por ser camuflada, mais 
tarde revelou-se como uma situação de conflito. 

O mesmo acontecia com os pais. A maioria se envolvia de forma constante, 
via administração, decisão e execução de todas as ações da escola. Outro grupo participava das 

discussões, contribuia fmanceiramente e circunstancialmente trabalhava. Havia ainda aqueles 

sócios que recebiam bolsa de estudo para seus filhos, o que também era conflitante para alguns 

associados, já que essas provinham dos seus recursos fmanceiros individuais. No entender dos 
associados, a idéia socialista se concretizava através da diferenciação das mensalidades,pois 

"...alguns pagavam mais porque ganhavam 
mais. É claro que surgiram outras 
cobranças: eu vou deixar de comprar meu 
cigarro, tou pagando bolsa para o filho 
dele, mas ele tá comprando cigarro. Sabe, 
começaram a aparecer essas contradições, 
mas até lá mantivemos durante um bom tempo 
pessoas que não tinham condições de pagar e queriam participar da escola. Elas 
contribuianr de outra forma, ate superamos 
isso de individualismo, numa coisa que foi 
a força dessa proposta."(Depoimento de uma 
das sócias fundadoras. Fita n°76) 

A força referida, a ideologia ou pensamento socialista também não parece ter 
sido suficientemente discutida, clareada ou assumida no plano das ações. Como produção



106 

altemativa, autogestionária, sem apoio estatal, as ditas bolsas de estudo poderiam resultar da 

troca de trabalho específico, além daquele atribuído a todos, isto é, por pagamento indireto, ou 
então por distribuição de renda - quem tem mais, paga mais, ou por outra solução encontrada 
em conjunto. Em qualquer uma das hipóteses, a solução teria que ser de comum acordo, clara, 
decidida coletivamente e que satisfizesse a todos, sem nenhum sentimento de rancor, 

inferioridade ou superioridade, para que as relações entre os adultos fossem realmente de 

V O fato em si de existirem bolsas de estudo que advinham dos próprios pais, 
não garantia o alternativo ou o caráter cooperativo, solidário. Havia necessidade de se 

desenvolver o sentimento e a ação socialista entre todos, de forma que as diferenças econômicas 

não gerassem relações de poder, reproduzindo dentro da associação a estratificação social. As 
diferenças econômicas permitem a relação de poder, quando acompanhadas pelo individualismo 

egocentrista que a formação capitalista, autoritária gera. Até que ponto 0 viés socialista era 

desejo de todos e até que ponto esse desejo foi assumido, encarado e enfrentado é impossível 

explicitar, apesar dos relatos: . 

"...o "fulano" capitaneava uma idéia que 
era da reeducação dos -pais. Do quanto a 
gente precisava conversar sobre questões da 

_ 
educação dos nossos filhos, sobre as 
possibilidades, as formas ‹de evitar <> que 
estava colocado em cima de nós, como uma 
geração sanduiche, em termos de uma extrema 
repressão. A gente precisava conversar 
muito sobre isso, estudar, ler e debater 
sobre questão de educação, pra gente não 
reproduzir o modelo. Os pais pensavam isto 
e muita gente trabalhou em cima desta 
questão, de reeducação dos pais. Hoje a 
gente questionaria o termo, mas na epoca se 
usava e o principal disto tudo é que trazia 
uma idéia de reflexão, de questionamento da 
educação da escola, da educação na família 
e da integração possivel dos pais com a 
escola."(Depoimento de uma das sócias 
fundadoras. Fita n°37).
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Uma constante afirmação 'era o desejo de não reproduzir o modelo de 

educação, sendo comum a todos a necessidade de outraiescola. A extensão do que poderia ser o 
altemativo, o quanto essa escola seria diferente e especialmente em que e como o seria é que 
daria a caracteristica da escola. A tentativa de participação de todos na administração ou gestão 
da escola, o viés socialista como princípio educativo e de constituição de escola, foram as 
características em tomo das quais se fez a agregação das pessoas. Assim, houve a formação do 
grupo reunido tendo em vista uma proposta de escola que se ampliou para a criação de outros 
espaços,

A 

"...onde se discutia coisas. Tinha uma 
comissão cultural, por exemplo, que trazia 
gente, para se conversar sobre determinado 
assunto, pra ver um filme, independente da 
coisa da escola. A escola seria. uma das 
atividades da Associação 

_ 
Cultural." 

(Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n° 37) 

O CINE-CLUBE era uma das atividades culturais de caráter politico e social. 
Outro serviço da Associação foi o Ambulatório Médico que foi criado para atender os 

problemas de saúde que surgiam na escola."...ai a gente abriu pra comunidade também, porque 

esses problemas são comuns a todas as crianças." (Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n°4l). 

Este serviço foi citado como exemplo da integração da Associação com a 

comunidade. Outra atividade de caráter coletivo foi a cooperativa de alimentos: 

"... a gente tinha uma coisa que não era a 
questão cultural, que era a cooperativa-de 
alimentos,(...) Como a inflação estava 
muito alta, a gente se reunia 'para esta 
cooperativa de alimentos, onde a cada final 
de semana ianr dois ou três carros para a 
CEASA. para comprar frutas e legumes. Era 
interessante,(...) porque isto era aberto à 
comunidade também,(...) que tinha interesse 
em entrar nesta cooperativa."
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absoluta, mas a gente fazia esquema e semanalmente às sextas feiras de madrugada, 
iam umas cinco ou seis pessoas que levantavam as duas horas da manhã; iam para 
o CEASA e faziam todas as compras e aqui a gente fazia a listagem, cada um trazia a 
sua lista de frutas, verduras, legumes, 
etc.. Ai vinha para cá e a gente separava 
tudo pelos pedidos. O custo era rateado e era uma festa porque os caras que iam para 
o CEASA, não iam dormir antes e ficava todo 
o mundo reunido e fazendo festa e depois da 
distribuição, no sábado de manhã, a gente 
almoçava junto, às vezes aqui.

\ 

A gente fazia compra de carne, comprava um boi inteiro e depois dividia nos cortes e 
de acordo com os pedidos, era uma festa e 
um aprendizado. E a gente tinha preocupação 
de colocar as crianças junto, nunca excluí- 
las de nada, de atividade nenhuma. Esta era 
uma preocupação constante nossa, sempre 

V 
envolvê-los, já como proposta de 
socialização. 
Alénl disto, funcionava a cooperativa para 
emprestimo. Os que podiam, emprestavam, nem 
todos, porque isto também era uma 
caracteristica da Escola. Porque sempre 
teve dentro dela pessoal da Universidade e 
tal..., que tinha. melhores condições, mas 
tinha o pessoal dos artesãos que tinham 
dificuldades financeiras maiores. 
(Transcrição de parte dal' entrevista 
realizada em 25/10/1990 e em O6/12/1990, 

~ com. sócias fundadoras da Associação, fita n° O7 e 41 ) 

No primeiro ano a escola funcionou sem uma denominação específica, sendo 
conhecida como "escolinha" ou, como as crianças a chamavam, de "escola sem nome". Em face 
disto, a Assembléia Geral de 27.05.82 decide que a designação da escola seria fruto da escolha 

das crianças, reunidas em Assembléia. 

Em março de 1983 é apresentado na associação 0 Igê, ex-jomalista e 

cammista da Folha de São Paulo. Conhecendo a proposta da associação, se propõe a divulgá-la 
naquele órgão de imprensa, bem como participar como colaborador da associação.
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A presença do Igê na escola movimenta a criançada que vivia a sua volta para 
ouvir as suas estórias, andar pelo mundo da fantasia e representar, pelo desenho, estas 

"viagens".
V 

Coincidiu que há muito as crianças reclamavam que a escola não tinha nome' 

e, ao serem questionadas por outras pessoas sobre isto, respondiam:
A 

".Ç.a minha escola, pras crianças não tem 
nome, pros pais tem: é Associação Cultural 
Sol Nascente. A minha escola pros pais tem 
nome, pras crianças não tem nome". 
(Depoimento de uma criança, relatada por 
uma das sócias fundadoras e gravada em 

. entrevista concedida. Fita n°37). 

Então começou todo um movimento de quererem um nome para a escola. 

"... dai o Igê cria um bicho... esse bicho 
as criancas ostam, muitos ais ostam 3' _ 

_

_ 

(...) uma invenfiäo.na hora, .ue e um bicho 
n 

Lx
› que nao .existia, inventou a historia do 

SARAPIQUA". (idem, op.cit.) 

Assim nasce 0 Sara i uá. uma mistura de "...`acaré com can ru de rabo P . _ gu 

grande" (depoimento de ex-aluno da escola, 'prestado no encontro de ex-alunos realizado em 
04.05.91. Fita n° 145). 

A escola Sarapiquá iniciou oficialmente suas atividades em primeiro de março 
de 1982, contando com sessenta e cinco crianças divididas em dois turnos: manhã e tarde, em 

sete turmas, e com um efetivo de sete professores. (Marcia, Koka, Raquel, Pedro, Carla, Izabel 

e Alexandre). 

Tendo em vista a opção da escola de não visar ao lucro e não sobrecarregar os 

professores para favorecer um bom trabalho pedagógico, decidiram-se por um número reduzido 
de crianças por turma. Com isso o preço das mensalidades por criança ficou acima do preço
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médio cobrado pelas demais escolas, 0 que tomou dificil 0 pagamento das mensalidades para 

alguns associados. Diante deste ifato, a Assembléia Geral do dia 04.03.82 delibera pela 

instituição de bolsas para os associados que não pudessem pagar as mensalidades e pela redução 

da mesma nos casos de associados que possuíssem dois filhos ou mais na escola, ou ainda um 
único filho nos dois turnos. Esta redução do valor da mensalidade ficou estabelecida nos 

seguintes parâmetros: 

1° filho: 100% do valor da mensalidade; para o 2° filho: 75% da mensalidade; 
para o 3° filho: 60% da mensalidade; e para 0 4° filho: 50% da mensalidade. 

Para as famílias cuja renda fosse superior a 10 salários rnínimos, esta redução 

ficou estabelecida a partir do 3° filho em 75% e para o 4° filho em 60% da mensalidade. 

Na Assembléia Geral de 10.02.82, foi eleita uma diretoria provisória para 
coordenar os trabalhos até a aprovação dos estatutos e eleição definitiva da diretoria, tendo sido 

eleito para coordenador geral Alexandre Temes Behr; coordenador adjunto: A Ceres Magda 
Garcia; coordenador fmanceiro: Edson Araujo; suplente: Hamilton Abreu; coordenador 

administrativo: Gilberto Montibeller Filho; suplente: Marco Aurelio da Ros; coordenador 

pedagógico; Cleusa Meurer; suplente: Isolete Dosol; secretaria: Arma Maria G. Schmidt; 
coordenador de aperfeiçoamento e integração: Cleber dos Santos; suplente: Maria Emilia 

Ivoersen. 

Também foi nesta Assembléia que ficou decidido que a denominação da 
entidade passaria a ser "associação", revogando decisão anterior em decorrência de dificuldades 
burocráticas para registro da figura juridica de cooperativa. A denominação de Associação 
Cultural Sol Nascente foi escolhida entre outras apresentadas. O estrato do estatuto aprovado 
em Assembléia Geral e que originou a associação foi publicado no'Diário Oficial do Estado em 
29.03.82, na página trinta e cinco, constando como sócios fundadores: Alexandre Behr, Ceres
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Garcia, Edson Araujo, Hamilton Wiggers, Gilberto Montibeller Filho, Marco Aurelio da Ros, 
Cleusa Meurer, Isolete Dosol, Arma Maria Schmidt, Cleber dos Santos, Maria Emilia Iwoersen, 
Blanca Rojas, Lucio Botelho, Antonio Carlos da Silva, Graça Garcia e todos os que viessem a 

se associar até o dia 30.03.82. A sua estrutura burocrático-administrativa ficou constituída por 
Assembléia Geral - órgão máximo; Conselho Administrativo composto por coordenador geral, 

coordenador adjunto, coordenador financeiro, coordenador administrativo, coordenador 

pedagógico e coordenador de aperfeiçoamento e integração. 

Na Assembléia Geral de 13.03.82, é criado o cargo de "professor 

coordenador da escola", com a função de congregar todas as atividades da escola. r 

"...no fim, acabei assumindo uma função que 
seria a de coordenação... Na verdade, 
professora eu só substituía. Na parte de 
coordenação, administração, fazia compras 
de manutenção, de material didático e 
ficava o dia inteiro na escola. Abria a 
escola..-aquelas coisas assim." (Entrevista 
gravada com uma das sócias fundadoras. Fita 
n°40) 

Portanto, a ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOL NASCENTE, inicialmente 
organizada sob forma de comissões, se estrutura burocraticamente através de Assembléia Geral 

e do Conselho Administrativo. A estrutura criada instala a representação, a delegação de poder 
que revela a mentalidade burocrática, o verticalismo e o autoritarismo presente na idéia de 

Estado. " 

A necessidade de se organizar e não querer repetir o modelo convencionalz 

levou alguns a trabalharem por "amor à causa" ou a assumirem cargos para exercer poder - seja 

o de propagar suas idéias, assumir liderançasfixas, etc. Enfim, esta é uma das questões íntimas 
de cada um e que não nos compete discutir, uma vez que acreditamos estarem relacionados com 
o tipo de fonnação que receberam. Da mesma forma, outros foram se fazendo representar, 
delegando vez/voz. Por mais camufladas que fossem pela afetividade ou ideologia, as relações
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de dominação estavam presentes. O assembleísrno, instância de decisão maior, aparentemente 
descentralização do poder, passa a ser 0 poder concentrado, medindo força, onde os 

dominadores excluem os dominados.. Exemplo da democracia era decisão por eleição 50 por 
cento + 1, maioria - excluindo minoria, coletivo se segmentando, o todo se dividindo, a 

sociedade autoritária se reproduzindo. 

"...o que acontecia com aquele grupo tão 
,bem intencionado que tinha uma proposta 
inovadora, que era inovadora mesmo para a 
época. Imagina, a gente tava saindo mesmo 
de um momento repressivo, as pessoas tavam muito isoladas... Fazer democracia, éê uma coisa que leva...Não estou falando de democracia representativa, estou falando do 
que é realmente democracia. É uma coisa que 
a gente vai aprendendo. Você vai aprendendo 
dentro dos grupos e você tinha que 
reaprender, sabe? Porque acho que toda 
nossa ,historia é muito marcada por um autoritarismo. É muito dificil depois você criar algo novo...esse jeito não dá certo. 
Então vamos ter que definir quem faz as regras..."(Depoimento de uma das sócias 
fundadoras. Fita n°76) 

. O que parece que não tinham percebido é que as regras já tinham sido 
estabelecidas, ou melhor, elas foram introduzidas pela mentalidade burocrática que criou uma 
estrutura de poder hierarquizado. É a mesma da sociedade autoritária que separa os grupos 
sociais em dominadores e dominados, dirigentes e dirigidos. O fato de os cargos não serem 
remunerados não impediu que se instalasse a dicotomia decorrente dai estrutura de poder 

hierarquizado. 

A estrutura administrativa da associação, que aparentemente foi concebida 

para agilizar as decisões devido à intensa participação dos associados, aos poucos depara-se com 
a diminuição desta participação. O fato desencadeia discussões que, levadas a efeito em 
Assembléias Gerais e reuniões de diretoria, possibilitaram avaliar e elaborar novas sugestões de
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participação. Assim, em julho de 82, são criados dois importantes organismos na escola com 
vistas a uma maior integração dos pais: os Grupos de Apoio e o Boletim Inforrnativo Sarapiquá. 

_ Os Grupos de Apoio foram criados com o objetivo específico de promover a 

participação ativa dos pais na escola. Dedicavam-se à organização de materiais pedagógicos, 

consertos e manutenção de materiais diversos, o que favorecia a reeducação dos pais para a vida 

coletiva que a escola pretendia desenvolver junto às crianças. Estes grupos eram substituídos 

mensalmente, ficando sempre, a cada novo grupo, um componente do gupo anterior, de forma 
a assegurar a continuidade dos trabalhos. 

O Boletim Informativo Sarapiquá, existente até hoje, foi criado com a 

finalidade' de ser o órgão de divulgação 'e comunicação entre os associados. Estava a cargo da 

Comissão Cultural e sempre se caracterizou pela diversidade' de assuntos que abordava. 

_ Dentro do espírito de promover a educação através da discussão de temas de 

profundo significado para os associados, a comissão cultural promoveu e/ou participou, entre 

outros, de conferências como a de Eglê Malheiros - para debater sobre "A violência na literatura 
infanto-juvenil" e a de Felix Guattafi, 'para discutir sobre "Autonomia e Partido" e "Cultura de 

massa e singularidade" 

Ao final do ano de 1982, é sugerida a troca da sede da associação e da escola, 
do centro da cidade para as proximidades da Universidade, devido à localização da maioria dos 

associados naquelas imediações. Essa decisão é tomada na Assembléia Geral de 02.12.82, 

passando a nova 'sede para a rua Acadêmico Reinaldo Consoni n° 990, no Córrego Grande, 

onde funciona até hoje. 

A troca de sede exigiu esforço extra dos associados, pois a nova casa alugada 
era pequena para comportar a escola. Em face disto, foi adquirida uma casa de madeira, que foi
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desmontada, transportada e montada nos fundos da casa alugada, ampliando, assim, 0 espaço 

fisico da escola. 
i

' 

Para a execução dos trabalhos da mudança da casa, foram constituídos três 

grupos de trabalho, compostos de pais e mais dois marceneiros contratados, que realizaram os 

trabalhos sob a forma de mutirão durante os meses de janeiro e fevereiro de 1983. Os grupos 
constituídos foram: 

a - construção: responsável pelo desmonte, transporte e montagem da casa 

comprada; 

b - arrumação: responsável pelos reparos a serem feitos na casa onde 

funcionava a escola, para sua devolução ao proprietário; ' 

c - mudança: responsável pela mudança e organização da escola nas novas 

instalações. 

A escola, enquanto concepção alternativa, ao mesmo tempo em que se 

diferenciava das demais escolas, concebia também um trabalho pedagógico diferenciado no seu 
próprio interior, o que está evidenciado nas discussões desenvolvidas ao longo dos a.nos de 81 e 

82. 

Enquanto hoje, para nós, as diferentes formas- de pensar e trabalhar o 

pedagógico são características de respeito à diversidade, elas se apresentam para a comissão 

pedagógica da época como indicadores de falta de segurança e orientação na escola. 

Nas reuniões pedagógicas, os professores queixavam-se de que, para os 

problemas práticos apresentados,
i
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_ "...näo havia solução e sim mais 

questionamentos. Não havia nenhuma 
. orientação segura e muito menos uma 
proposta com resquícios de homogeneidade ou 
de continuidade".(Informe da diretoria. 
Texto mimeo. 1983:2). 

Em face disto, aprofunda-se a discussão e a comissão pedagógica divide-se 
em dois gmpos. Um, que concebia' o trabalho diferenciado a paitir do interesse das crianças, e 

outro, que defendia a diretividade da ação pedagógica, para a qual era necessária a figura do 

"especialista".
u 

Conforme depoimentos do último gmpo, 

"...a gente dava para o professor para que 
ele soubesse qual era o gancho que deveria 
fazer em face de uma determinada atividade, 
para nada ficar no ar. Como por exemplo: a 
gente pegava couve da horta, as crianças 
ficavam fascinadas que as borboletas tinham 
depositado ovos. Ninguém contou. o que ia 
acontecer. Ninguém sabia que borboleta que 
era, e ai virou lagarta. A primeira 
atividade do dia era dar comida para a 
lagarta, e quando tava querendo 
descascar..., fecharam as janelas, foi 
aquela festa. As crianças, depois, contaram 
como cada um ... eles desenhavam, 
interpretavam, inventavam musiquinhas, 
aproveitavam aquele evento,‹ aquele 
acontecimento, para puxar outros conteúdos. 
E esta. foi a causa. da radicalizaçäc› e do 
racha. A .escola com conteudo e a escola 
nova ~ sem conteúdo. A "fulana" ficava 
contra, porque achava que nos não queriamos 

p 
que a criança tivesse liberdade para se 
conduzir. A gente tinha uma maxima: o 
educador faz a proposta, mas a resposta, a 
criança. da de acordo com suas condições. 
Ela tem toda a liberdade de dar a resposta, 
e dara a resposta de acordo com o seu 
nivel. Elas achavam que o ser humano faria 
este caminho sem ninguém propor, e ai a 
gente tentava as vezes, provar como isto 
não acontecia. Foi esta a origem do racha. 
Elas achavani que naturalmente as crianças 
iam achar este caminho, e nos achávamos que 
nâo, que tinha que ter uma proposta 
pedagogica. (Depoimento gravado em
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por uma das socias 
Fita n" 

entrevista concedida 
fundadoras da escola. D 

(__|._? CO \_z . 

"... nosso ponto de vistêâ e defender uma 
educacao onde as coisas fossem mais 
dirigidas, mas não dentro de uma linha 
opressiva... o outro grupo, apelidado grugo do fluir, defendia um lado mais 
espontaneista, com o qual a gente não 
concordava, tem que deixar aparecer, fluir. 
Não I, nos temos~ que proporcionar 
experiências para estas crianças (...), nos 
defendiamos uma proposta diferente, de que 
nos tinhamos que proporcionar atividades em 
que a criança pudesse experienciar, pudesse 
trabalhar todas as suas áreas, 
inteiramente. - 

Então organizamos e sintetizamos 
documentos. A gente organizava areas e 
modalidades de atividades, e não atividades 
dentro de cada area, para lembrar quantos 
coisas a gente tinha que trabalhar da area 
( cognitiva, auditiva, sensoria-motora) 
(...) uma coisa que naquele momento era uma 
preocupação intensa, e acho que continua 
sendo a unica. escola que lida tão 
diretamente com as questões emocionais das 
crianças. - 

A grande caracteristica, a grande briga era 
por proporcionar atividades. 
Nao 
que 

o espontaneismo, não e deixando fluir, 
podemos trabalhar todas as 

areas.(Depoimento gravado em entrevista 
concedida por uma das sócias fundadoras. 
Fita n°37). 

Segundo depoimentos de pessoas que compunham o outro grupo, o racha foi 
consequência do aciiramento das relações em decolrência das divergências em tomo dos 
procedimentos pedagógicos. 

'K..como agir com a criança, a 
firmeza, a questão de atender a 
grupo ou individualmente. Estas 
que nos pegaram. Sao questões sutis, mas 
com o tempo elas foranr acirrando, porque 
cada um foi ficando cada vez mais na sua 
posição. ` 

questao da 
criança em 
questões e 

Por exemplo: uma das posturas da gente era 
trabalhar ea cooperação entre as crianças.
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Então trabalhavamos esta coisa mais social: 
dividir o lanche, levar o banco juntos, 
etc.. E houve uma situação, em que ~as 
crianças estavam lanchando e uma menina não 
quis dividir o lanche. A professora tentou 
jogar para o grupo: olha pessoal! a fulana 
não quer dividir o lanche, o que ex gente 
faz? uma criança disse: bate nela! a 
professora disse não! mas propôs que se 
desse uma vaia nela. Eu não interferi, mas 
depois chamei a professora e disse que este 
tipo de coisa não poderia acontecer (...) 
uma vaia para uma criança eu acho uma coisa 
muito séria, uma pressão muito violenta que 
não sei se não dá <> efeito contrário. Ou 
então, ela vai fazer por medo e não por uma 
coisa educativa. Eu levei isso para a 
comissão, pois achei uma coisa grave, mas 
na comissão, não foi considerado assim. 
Outra questão era ea da agressividade. Era 
questão do bateu-levou. Quando uma criança 
apanhava, (...) era incentivada a revidar o 
tapa, isto e dizer para a criança: bateu- 
levou. Na nossa visão, se a criança naquele 
momento não está se sentindo capaz de 
revidar, ela não vai fazer porque você está 
mandando. Pode ser que ela dê o tapa e leve 
um muito maior (...).

_ 

Havia também a questão do especialista. 
Algumas pessoas entendiam mais de educação. 
Elas deverianl 'ser mais ouvidas, mais 
respeitadas. As outras eram mães em 
processo, estavam _aprendendo. Isto também 
serviu para este acirramento, pois a ideia 
da formação da escola era uma ideia que a 
escola seria mantida pelos pais e este 
conjunto de pais teriam capacidade de gerir 
não só administrativamente mas 
pedagogicamente. Então esta questão do 
especialista, do que e um especialista, nos 
entendiamos que anulava a participação dos 
pais. A gente discutiu e discordou com 
relação a isto. 

Nestas posições diferentes, os gmtíessores 
agiam de acordo com a posição com que mais 
se afinavam, com um grupo ou com outro. E 
era preciso se ter uma posição comum 
dentro da escola, que não se tinha. 
Outra questão que nos incomodava, era a de 
ditar cn planejamentcz Ai estava novamente 
embutida a questão do especialista: que 
sabe o que tem que ser feito com a criança. 
Por exemplo: tal atividade não e assim, e
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isso! faça e pronto. Era uma coisa ditada, 
não discutida, não havia uma co- 
participaçäo. Era uma coisa que vinha pronta." (Depoimento gravado «mn entrevista 
concedida por uma das sócias fundadoras. 
Fita n°40). 

De acordo com outro de oimento o "racha" deveu-se fimdamentalmente ao) 

choque entre a proposta inicial de criação da escola e 0 encaminhamento da experiência rumo a 

uma estruturação formal-burocrática de poder, que é a própria negação da proposta inicial de 
autogestao 

"...o- desejo de construir alguma coisa, 
(então esse era o momento da instituição o' 
momento instituinte de uma experiência, que 
não tem forma burocrática definida) não tem 
organização definida. Depois, a medida que 
se vai caminhando em busca dessa construção 
e se vai institucionalizando essa proposta, 
daí a' gente esbarra na proposta inicial, 
cuja origem dispensava e não pretendia esta 
estruturação, por se querer justamente uma 
escola alternativa, uma escola gestionada 
pelos pais no dia-a-dia, sem uma estrutura 
pre-definida, que viesse a impedir a 
constante re-construção. 
O "racha" na realidade, naquele momento, se 
consolidava como o desejo de burocratizar 
mesmo esta instituição. E começou a 
aparecer a necessidade do especialista, 
aquele que detinha o saber - detinha o 
poder,' é aquele a quem se deveria dar a 
coordenação (...) essa necessidade de poder 
que vinha se estruturando, gerou a 
incapacidade de conviver com a diferença 
destas duas perspectivas pedagógicas, 
destas duas tendências (...), originando o 
confronto." (Depoimento gravado em 
entrevista prestada por uma das sócias 
fundadores da escola. Fita n°76). 

Outra sócia filndadora- da escola se refere à. crise como algo criado para a 

prevalência de determinadas idéias. 

"...eu cheguei até a trocar ideias de ser 
esta uma crise construída, assinl meio na 
marra, para impor certos valores, certas 
posições. A. crise propriamente já existia

¢
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desde o começo, e critico onde o estado de 
uma coisa que começa que não tem uma 
conformação, onde a conformação vai se 
dando ao longo do processo, e bem crise de 
criação." (Depoimento gravado em entrevista 
concedida por uma das sócias fundadoras da 
escola. Fita n °49). 

Ao avaliar a participação e envolvimento dos professores na discussão da 
assembléia pedagógica que se instalava, a mesma declara: 

"...acho que eles ficaram bastante 
confusos, e de certo modo era muito difícil 
para eles a nossa posição. Era dificil 
porque exigia deles soluções novas. Era ° mais fácil eles reproduzirem um papel de 
professor que cumpre o que se tem que fazer 
e pronto. ‹ 

\ . 

Os professores se identificavam um pouco 
com um grupo, um pouco com. outro grupo. Algunsl reagiram confusamente e outros 
ficaram claramente com um grupo ou com 
outro. Ai que a coisa complicava, porque a pratica não tinha uma homogeneidade. Para 
nossa concepção, isso ia desembocar numa 
coisa muito rica, se fosse seguido uma 
linha de continuação de debate, de 
discussão, de aprofundamentos, a pratica ia 
sair enriquecida com isso, mas houve um 
momento de ruptura decisiva, que foi o 
momento _que esse grupo de especialistas 
junto com. os professores que ficaram com 
eles, exigiram uma tomada de linha para a 
escola, de diretriz, ai ... se perdeu o 
mais rico que era a 'troca de experiencia 
(...) então não ha mais troca, não ha mais 
diferenciações e heterogeneidades..." 
f(Depoimento gravado em entrevista com uma 
das socias fundadoras da escola. Fita 
n°49). 

As discussões sobre as diferentes concepções pedagógicas e sobre o que era 
"o alternativo" da escola culminaram na radicalização dos dois grupos em tomo de seus pontos- 
deflâma. '
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Em face do impasse, a solução encontrada pela direton`a foi encaminhar a 

discussão para as reuniões de faixas e daí para uma Assembléia Geral. Nas reuniões de faixa, 
saíram indicativos de que 

"...era necessário ter uma linha (postura) pedagógica; que os grupos apresentassem suas propostas pedagógicas para a Assembléia geral por escrito e a Assembléia Geral decidiria por qual das propostas optar." (Informe da diretoria. Texto mimeo. 1983: 3) . 

O grupo que defendia a idéia do trabalho pedagógico diferenciado, 
percebendo que o encaminhamento dado pela Assembléia tomada as propostas excludentes, 
retirou a sua proposta.. Isto fez com que, desde aquele momento, passasse a vigorar na escola. a 
proposta pedagógica diretiva conteudista. 

Esta situação levou ao confronto as diferentes visões e concepções 
pedagógicas existentes entre os associados. Este confronto trazia em si a competividade que 
determinou a supremacia de uma concepção sobre a outra na busca pelo poder e hegemonia de 
pensamento. Numa avaliação atualizada sobre o episódio assim se manifesta um dos membros 
do grupo que retirou sua proposta: i 

"...nos percebemos que era uma coisa competitiva, e toda a nossa batalha foi para a troca, respeito mútuo, .construir coisas com profundidade, sem pressa, mesmo que os professores tivessem titubeando em algumas atitudes no dia-a-dia (...), então nos retiramos a proposta, enquanto proposta que deveria concorrer com a outra para supremacia de uma delas, na verdade, nos assumimos que não queriamos passar por uma experiência deste tipo e nos desistimos, retiramos a nossa proposta e colocamos o motivo: nos não estávamos trabalhando no sentido de excluir qualquer outra proposta, ao contrario, queriamos a multiplicidade de propostas. Queríamos a troca de experiências, contribuições várias, e näo servia. para nos continuar numa Assembléia
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competitiva e que buscava uma posição unica 
excluindo a outra.

A 

Foi muito drastico, eles não esperavam. 
(Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n°49). 

Do confronto das concepções pedagógicas, ficou evidente a incapacidade da 
convivencia com as diferenças e a incapacidade de administrar o conflito. 

"...esta foi a grande perda da experiência: 
não administrar o conflito como uma coisa 
criativa, como uma coisa essencial, como 
uma coisa positiva a ser superada. A 
positividade do poder, de trabalhar as 
diferenças, se trocando, se atritando, mas 
sintetizando coisas novas..." (op.citJ) 

Membros do outro gmpo, ao relembrarem a situação avaliam-na, a partir das 
dihculdades vividas apos o racha pedagógico: 

'H..nessa Assembleia os pais acabaram por 
votar na nossa proposta, na proposta 
Piagetiana. Nós retomamos o trabalho, houve 
um racha, a Detinha saiu, cismou com uns 
professores, com. uns pais tambem, e 'tenta 
fazer outra escola ... e nos continuamos 
la, bom... sabe... aquela coisa que você 
ganhou a discussão por causa de seus 
argumentos, mas nâo convenceu todo o mundo. 
Alem do que, aliada a necessidade dos 
adultos terem Lmi movimento lá dentro, de 
estarem lá dentro de fazer da escola um 
ambiente para eles tambem, foram se 
juntando coisas, e claro que insatisfações 
tambem, tanto que continuou certos tipos de 
professores que a gente não gostaria que 
continuassem, mas o grupo não tinha como, 
pois era tudo resolvido em Assembleia, 
outro erro, pois l nem tudo pode ser 
resolvido san Assembléias, hoje eu enxergo 
isso muito bem, acho que quem tinha a 
direção da escola, tinha que dar certos 
limites. Isso aqui... não os pais entendem 
de educação, não! não entendem, poxa, então 
educação qualquer um faz? não e assim,... 
porque eu tenho boa vontade, espírito 
critico, porque eu quero liberdade, eu 
quero o melhor para o povo, eu quero o 
melhor par o mundo, então eu sei fazer 
educação? Nâo! não e assim. Tem as coisas
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especificas que tem que encampar, e um trabalho tão serio quanto qualquer outra profissão e isso deixava a gente muito 
agoniada, e eu sai... saiu um monte de pai, saiu a "fulana" junto, porque a gente não conseguiu convencer os professores e eles não estavant a fim de serem. convencidos." 
(Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n°38). 

Também a diretoria se manifestou a respeito no editorial do Boletim 

Sarapiquá n° 1 de 1983:
A 

"... neste processo (da disputa 
pedagógica), colocamos em evidência nossa capacidade de conviver com o diferente e fomos reprovados no primeiro teste. (...) e 
preciso aprender a conviver com as 
divergências e privilegiar o interesse 
geral. Ai é preciso ter senso, embora não 
necessariamente consenso." 

Os fatos que geraram esta crise, o "racha pedagógico", serviu de base para 
uma analise das relações interpessoais e de poder existentes no interior da associação, realizada 
posteriormente por uma das associadas envolxidas, e publicada na revista do Departamento de 
Ciências Sociais do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, 
sob ‹) ünúo: "Lhna emxúa ahernafiva - ensúando tuna anáüse nucropofiücafl ck) qual 

transcrevo: 

"...e certo que a maioria dos homens se 
perde no cotidiano, nas repetições, na 
rotina e no automatismo dos dias- que se 
sucedenr sem esperança mas, tambem poderãc 
nele encontrar seus -:aminhos em busca da 
desalienaçâo(...)."(Montibeller, l983:34) 

Concluo o pensamento, dizendo que não basta encontra-lo, é preciso tarnbérn 

optar por ele. O Sarapiquá. apareceu como possibilidade, mas as pessoas que o criaram, o 

abandonaram. Não houve alimento suficiente para suprir a fome e saciar a sede que 0 

autoritarismo cria. O discurso não é suficiente para alterar a prática. A conscientização 

intelectual é insuficiente para eliminar anos de forrnação autoritária.
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A análise feita hoje pelos grupos que se confrontaram reafirma as posições de 
intransigência nos seus pontos-de-vista. A análise de que não conseguiram superar o conflito, 
não souberam administrar as diferenças é atual, porque persiste um saldo da competição 

instalada que se revela nas referências à dor do processo, à dor da perda, considerando que 
todos perderam, "ganhamos mas não levamos"; a competição persiste na própria análise, 

revelando a mentalidade burocrática, hierárquica dos dois grupos. Um grupo que reafrnna a 

necessidade de direção, limites, profissionalização, especialista - o modelo convencional 

maquiado por uma atividade prazerosa, fundamentada teórica e cientificamente segundo os 
critérios pré-definidos pela ciência reconhecida e oficializada. É a reafirmação dos valores 
autoritários embutidos na construção do mundo burguês. O outro grupo, apesar de reafinnar a 

nível do discurso que queria a mult.iplicida.de de propostas, também envolveu-se na luta pelo 
poder. Na prática, a competição já estava estabelecida e a assembléia apenas ratificou a disputa 
final. A divisão de grupos em tomo de discursos pedagógicos produz a ruptura nas relações 
interpessoais, escamoteia a luta pelo poder e traz como conseqüência a hegemonia de 

pensamento. O envohimento no processo competitivo .gerou modificações nas relações 

interpessoais julgando, rotulando,_ classificando e dividindo as pessoas. 

"...e mesmo que a gente não percebesse, a 
gente estava fazendo esse movimento. A 
gente chamavaf a participação, olha que a 
gente queria discutir com os pais, a gente 
queria discutir com os professores, a gente 
queria discutir com esse grupo, mas a gente 
foi ficando fechado. 
Ate para te dizer a verdade, enquanto 
grupo, esta posiçao de grupo se definiu bem 
posteriormente. Porque antes havia uma 
discussao» na comissão pedagogica. 
Posteriormente e que esta coisa se definiu 
assim: a "fulana" e copia da "beltrana". A 
outra dizia: Näo. Então e daquele grupo de 
lá. Eu não me sentia parte do grupo de ca. 
Eu ainda me sentia ali dentro da comissão. 
Tinha relacionamento pessoal com pessoas do 
outro grupo, muito intenso. Eram pessoas 
que rolava uma afetividde muito gostosa e 
foi extremamente doloroso, de repente, me 
Ver alijada do outro grupo só porque eu 
discordava da instrumentalizaçäo do
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professor simplesmente. Mas eu acho que 
isso se definiu um pouco no 
processo..."(Depoimento de uma das sócias 
fundadoras. Fita n°76). 

O autoritarismo se declara nas rela.ções interpessoais, não permite a 

diversidade de pensamento e exclui as pessoas. Na comissão pedagógica, a diversidade de 
pensamento não foi respeitada e o autoritarismo se manifestou de forma a levar as pessoas a se 

subdividirem e se .reaglutinarem independente do seu afeto. Não houve respeito às diferenças e 

não houve afeto no sentido libertário, onde cada pessoa tem o direito de se manifestar, sem 
correr o risco de perder o afeto. A manifestação do pensamento que levou à subdivisão do 
grupo de coordenação pedagógica toma evidente o autoritarismo presente nas relações 

interpessoais. É 0 mesmo autoritarismo que já se havia manifestado na mentalidade burocrática 
que criara a estrutura da escola e que agora apenas tomava outra forma. É o mesmo 
autoritarismo que faz a comissão pedagógica ter "vontade de discutir com os pais e com os 
professores" mas apesar disso ficam "fechados", distanciando-se, hierarquizando-se. O 
individualismo egocentrista (burguês) se manifesta na apropriação das discussões, na estagnação 

das possibilidades que são cristalizadas como propostas a serem definidas, votadas, escolhidas, 
excluídas. O autoritarismo se manifesta na falta. de flexibilidade de pensamento e posições, o 

que demonstra a lógica do sistema frente ao mundo e às coisas. A própria análise efetuada hoje 
não comporta a idéia de coletivo segundo o pensamento libertário. 

Então se liam Foucault, Guattari, Piaget, Freinet e tantos outros. A 
identificação em torno das idéias leva à aglutinação em tomo de pessoas. O que podia. estar a 

serviço do coletivo, o conhecimento produzido, não foi posto à disposição de todos. T omou-se 
instrumento de disputa da qual os adultos participaram. Até hoje, as descrições da crise ~ 

denominada "racha pedagógico" - não comporta o desenrolar da crise, do movimento, do 

processo. Ele está na. memória das pessoas, e somente 0 seu relato, enquanto interpretação, não 

dá conta de revela-lo. Houve muita aprendizagem para todos durante e após o processo. 

Aprendizagens individuais que as pessoas absorveram para suas vidas, mas que não reverteram 

para a Escola.

1
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Ela não era uma idéia coletiva, nem continha uma prƒática autogestionária. 
Reunia pessoas, em tomo de uma intenção que a prática não concretizou. 

"...acho que toda nossa história é Inuito marcada por um autoritarismo. É muito dificil você criar algo novo. Eu acho que a escola caiu naquilo de competição. De ambas 
as partes, tanto no nosso grupo, que depois 
fez a formação da Vivência havia se estruturado uma coisa terrível chamada necessidade de poder".(Depoimento de uma 
das sócias fundadoras. Fita n° 76) 

Apesar da intenção do novo estar presente na fala das pessoas e as comissões 

apontarem para uma certa flexibilidade e horizontalidade, a dinâmica das relações interpessoais 
produziu um movimento em direção ua. hierarquia, à verticalização, à reprodução do velho. ' 

No final do ano de 1983 e início de 1984, os pais das crianças com idade para 
ingresso na 1° série do 1° grau pretenderam a sequência da metodologia a que as crianças 

estavam habituadas, bem como do ambiente que até então desfrutavam. Posta a questão em 
reunião de diretoria (O7.03.84), éidecidida a contratação de uma professora para atender a 1° 
série. Ao mesmo tempo, é agilizada uma Assembléia Geral para alteração dos estatutos, uma vez 
que este previa o atendimento de crianças até seis anos. A Assembléia Geral de 14.03.84 altera 
0 artigo 2°, alínea I, do capítulo II de: "a educação de crianças, filhos dos associados, na faixa 

etária até seis anos", para: " a educação de crianças, filhos dos associados..." o que viabilizou a 

legalização junto aos órgãos competentes, do ensino de 1° grau na escola. 

Em decorrência desta ampliação, veiculou-se na imprensa, matéria de 

divulgação da escola para rins de arregimentar novos sócios. 

Na questão metodológica, o ensino de 1° grau segue idêntica orientação da 
pré-escola, com atividades práticas, lúdicas, de forma a envolver a criança na busca do 

aprendizado prazeroso e contando com a presença constante dos diversos pais.

‹
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Exemplo destas atividades eram as aulas-passeio de Ciências, as visitas às 

casas das crianças e as visitas para conhecimento de órgãos e entidades que estão a serviço da 

comunidade, tais como a CASAN, o Corpo de Bombeiros, Correios e Telégrafos, etc.. 

A decisã.o oconida em 1983, de optar, por uma determinada orientação 
pedagógica com a figura do "especialista", aliada à recente ampliação da escola para o ensino 

de 1° grau, levou a instituição da figura da coordenadora pedagógica, em substituição à comissão 
pedagógica. Esta ação foi justificada pela linha pedagógica e pela ausência gradativa da 

participação mais efetiva dos pais no processo pedagógico. ` 

Segundo 
_ 

constatação da época, a necessidade 
_ 

de uma coordenação 

pedagógica, detemxinando os rumos da escola, parece ser fruto do consenso entre o grupo de 
professores e grande parte dos associados. 

Acreditavam que a escola poderia apropriar-se mais rapidamente de um 
trabalho que até então exigia uma extrema dedicação dos professores e uma intensa participação 
dos pais. Entendiam as dificuldades como sendo urna questão meramente estrutural, isto é, a 

falta de uma coordenadora pedagógica que desenvolvesse uma atuação sistemática e efetiva na 
escola. 

Nesta ocasião, discutiu-se o papel que caberia à coordenação pedagógica 

desempenhar. Que esperavam os professores do coordenador pedagógico '? Que expectativas 
tinham os pais? Que requisitos seriam necessários para desempenhar este cargo? Que 
desempenho técnico e político é esperado daquele que assume_a coordenação pedagógica da 

escola? 

Entendiam que o trabalho de descrição das atribuições do cargo passava por 

uma avaliação do momento vivido na escola. em confronto com a proposta inicial. Perguntavam-
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se então: quantos dos atuais associados têm demonstrado, através de um prática participativa, 
que educação é de fato aquilo de que se fala, algo que se constrói num determinado momento 7 

em detemrinado lugar? É preciso apoio teórico? O que poderia acelerar o processo de 

crescimento do gupo?
\

z 

Dentro deste panorama, considerando-se como um ideal a atingir a proposta 
inicial da escola, e, como realidade, o atual nível de cooperação entre pais e professores, 

decidiram-se pela criação do cargo da coordenadora pedagógica. Ficou definido que esta teria a 

responsabilidade da condução pedagógica da escola, instituindo-se para tanto uma sistemática de 
reuniões individuais e coletivas a serem realizadas semanalmente.

A 

A primeira coordenadora pedagógica assim é lembrada: 

"...ela juntava esta coisa de ser um pouco 
administradora, muito organizada, estudante 
de. medicina. No primeiro momento era uma 
loucura ela e as crianças... e como "pedagoga" ficou bárbara, É esta nossa 
ideia das coisas organizadas, não da coisa 
espontaneista. Fazia suas experiências, 
trazia os seus bichos, dissecava, discutia 
tudo. Tinha uma rotina muito flexível, mas 
tinha uma organização que ajudava as 
crianças a se organizarem. Ela foi uma 
pessoa muito importante aqui na escola, 
muito questionadora, muito antenada para as 
coisas, fazia relaçäo com a sociedade, lia 
muito (...) Era uma pessoa que nos 
cutucava, nos tirava da nossa... Foi muito 
linda a relaçäo com. ela." (Depoimento de 
uma das sócias fundadoras. Fita n°37). 

Segundo outro depoimento, apesar da criação do cargo de coordenador 

pedagógico, a fimção continuava sendo exercida por um dos membros da comissão pedagógica: 

"...na verdade a coordenadora pedagógica 
mesmo era. a "fulana", que era uma pessoa 
extremamente consistente. Tudo o que ela 
falava sobre um determinado assunto 
relacionado à educação dentro -de "Piaget" 
tinha uma consistência teórica
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incontestavel..." (Depoimento de uma das 
sócias fundadoras. Fita n°4l). 

"...Isto revela 0 exercício da relação saber-poder. A existência da figura. do 
coordenador pedagógico não garantia, num primeiro momento, a efetivação da proposta eleita e, 
por isso, a necessidade do controle por parte da comissão pedagógica. Essas atitudes eram 

respaldadas pela proposta diretiva conteudista da qual não conseguiam dar conta em virtude do 
antagonismo em que se encontravam. Ao mesmo tempo, queriam uma educação diferente para 
seus flhos e a garantia dos conteúdos convencionais. 

Em decorrência, houve um intenso desgaste e dúvidas por parte das pessoas 
envolvidas:

E 

pessoal que vinha levando a coordenação 
pedagógica até então estava praticamente 
stressado. A gente vivia muito cansada em 
função da escola. A coisa da 23 serie foi 
muito difícil. (...) As criancas já estavam 
alfabetizadas, mas era toda aquela coisa do 
conteúdo de 1° grau, em uma escola 
totalmente diferente, era uma coisa muito 
complexa."(op.cit.) 

A preocupação com 0 conteúdo convencional era tão evidente, que não 

pemritia pesquisar 0 conteúdopque se estava produzindo, o que poderia ser conteúdo de uma 
escola alternativa. Pretendiam-se relações mais livres e prazerosas para as crianças. Pretendiam- 

se crianças criticas, criativas e solidárias, mas o conteúdo convencional continuava presente e 

delineando uma relação pedagógica também convencional. Essa ambigüidade configura um 
quadro que, no nosso entender, referencia a postura convencional, a mentalidade burocrática, 0 

querer o novo sem largar o velho, sem correr risco. O que explica "...o desgaste, o stress...". 
Retornar ao velho, ao conhecido, é sempre mais fácil, mais seguro. 

"...E ai a gente foi achando que não estava 
bom, que as crianças não estavam evoluindo 
e nós fizemos a maior besteira de nossa 
vida, que foi tirar pra põr numa escola pública onde eles tiveram todos que repetir 
um ano porque a escola publica fez com que
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eles regredissem, assiui barbaramente.(...) 
Minha filha estava acostumada a raciocinar 
e não a decorar as coisas... ela sabia 
multiplicar por duas casas, mas não sabia tabuada." (op.cit.) 

"... Diante dessas dificuldades, a escola ficou somente com o ensino pré- 
escolar, já que 0 ensino de 1° grau exigia o domínio do conhecimento oficialmente reconhecido, 

e a escola não atendeu totalmente essa exigência, porque o espaço pedagógico estava tomado 

em parte pelo conteúdo altemativo não valorimdo. ' 

Segundo GUATTARI (1982), a escola deve propiciar a expressão livre da 
cñançae 

uma das primeiras tarefas neste campo, 
seria se preocupar com a criação de 
condições para o desenvolvimento das 
potencialidades reais nas crianças, antes 
de se preocupar em trazer alguma coisa para 
elas, e se preocupar com o que elas já tem. 

§s crianças não __säo infantis, mas 
infantilizadas: e a sua relação com a 
sociedade dos adultos que e infantil e 
infantilizante. São os adultos que projetam 
a imagem de infantilizaçäo sobre as 
crianças; então para começo de conversa, 
seria preciso que estes pedagogos em 
questão se desinfantilizassem para fabricar 
agenciamentos de expressão com as crianças. 
Mas quando a gente vê as referências 
teóricas neste campo, a gente fica 
arrepiado. Todas as teorias psicológicas 
sobre a maturação das crianças, quando a 
gente vê as percebe, ve-se que na maior 
parte do tempo são os profissionais que são 
imaturos e não as crianças. E toda a 
concepção da vida familiar e domestica que 
pende para essa imaturação dos componentes. 
O problema ai, talvez, seja tambem um 
problema de experimentação pedagogica, mas 
antes de mais, nada, e uma questão de 
reconhecimento dos problemas das criancas. 
Ate o momento os direitos do homem não 
começaram a se aplicar a criança; seria 
preciso que a gente recomeçasse a Revolução 
Francesa,t desta vez pelas crianças. Por 
exemplo, os casos das crianças resgatadas, 
dilaceradas, entre os pais e os conflitos
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da separação. Todo mundo fala nesta 
história, a mamãe, o pai, a vovó, o vovô, o 
advogado, o psicólogo, o medico, cada um da 
a sua opinião mas a criança não. E isto e que e o problema. E também para arranjo do 
espaço de vida no contexto urbano, na'vida na- escola. As crianças estão mantidas completamente fora da possibilidade de expressar aquilo que convém a elas como 
espaço. A maneira que elas tem de fazer o 
seu território, de organizar suas relações 
sociais. E justamente nas rádios livres, quando a gente dá a palavra para as 
crianças, dá' pra dizer que elas falam 
coisas, às vezes, que são muito dificeis de escutar pelos adultos. que estäo perto 
delas. Mesmo porque elas não estão nem aí para preservar o anonimato dos . nomes 
próprios, e que elas tambem näo ficam se 
enchendo, se atrapalhando com teorizações. 
Então, essa dimensão de experimentação 
pedagógica, ao lado disso, o que se coloca 
e a questão da micropolítica de faixa 
etária que poderia ir muito longe nos meios 
de expressao e nos meios de defesa 
juridica. E tambem a possibilidade da gestão direta dos espaços pelas crianças. "(1982:2-3). 

Conforme KASSICK & KASSICK (1993: 47, no prelo) 

"Uni dos aspectos principais da escola que 
se propõe alternativa e possibilitar e 
desencadear nas crianças o desejo constante 
de recriar o social, evitando desta 
maneira, a sua cristalizaçâo em modelos e, 
por conseguinte, a sua própria degeneração; 
e o eterno desejo de busca, de alcancar 
algo que, quando se supõe alcançado, mostra 
que ha mais para buscar", 

o que srgmfica 1ompe1 com a "reprodução" e lançar-se na "const111ção". Seja por incapacidade, 
seja por opção as soluções que se apresentavam e as decisões que eram tomadas geralmente 
refletram a reproduçao dos valores e da lógica do sistema. 

Desta forma, 

"...a verdade apresenta-se como 
incontestável, inibindo a consciência de
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sua relatividade histórica." (Ansart, 
1978:l59) 

O reconhecimento de verdades, seja no que se refere a.o conhecimento, à 

produção, à organização e ao controle, impede o questionamento, a dúvida, a crítica e 

conseqüentemente o repensar, o refazer, o recriar, permitindo o surgimento do novo. 

Na Sarapiquá, a figura do coordenador pedagógico - também é justificada em 
função da dinâmica da reunião pedagógica coletiva, da qual participavam pais e professores. 

Nessas reuniões, explode uma diversidade de temas e questões que, muitas vezes, 

permaneceram em aberto, desencadeando insatisfações e. exigindo a criação de novos espaços 

de ação. 

questão: a pedagógica coletiva não dava 
conta de discutir todas as questões (o 
pedagógico ampliado, pegando coisas 
emocionais, afetivas). A reuniao pedagógica 
era onde se discutiam coisas 
administrativas tambem. Começaram a 
aglutinar todos os assuntos nesta 
pedagogica ampliada: era festa de São Joao, 
era uma criança que estava mordendo o dedo 
do amiguinho, era' uma inadimplência, era 
algum texto. Entao começou-se a sentir a 
necessidade de criar outro espaço onde se 
pudesse tratar dos problemas daquele grupo, 
daquela criança, especifico da questão 
pedagogica." (Depoimento de uma das sócias 
fundadores. Fita n°37). 

Parece que não houve um repensar a prática, do qual a avaliação sobre a 

forma de discussão, por exemplo, poderia resultar na busca de formas novas, no sentido de 

agiliza-las, abrindo comunicações, ampliando tempo, enfim, buscando o novo. No entanto, 
optaram pelo conhecido, a separação dos temas, a divisão do conteúdo, a fragmentação do 

conhecimento, a especialização. 

"...ai comecou a surgir a necessidade de 
uma figura de coordenação que ia na sala de 
aula observar, ia na sala de aula trabalhar 
cmn o professor, sentava para planejar com 
o professor." (op. cit.).
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Ou seja, exercer o controle sobre a atividade da criança ea atuação do adult.o. 
A legitimação desta ação encontra respaldo na palavra competente externa. 

"...e nesse momento estava vindo para cá Madalena Freire e se pode fazer uma espécie de supervisão.. Ela contou coisas da escola lá...A Madalena confirmava as nossas necessidades de ter uma figura que fizesse esse papel da coisa mais especifica do pedagógico, embora tivesse aqui na frente para acudir algumas coisas a "fulana" com sua organização inicial. Então surgiu a figura do coordenador." (Depoimento de uma das sócias fundadoras. Fita-n°37). 

A partir de então, cada vez mais se configura o poder estatal que se concentra 
no indivíduo 'e expropria o poder político da coletividade através da distribuição de papéis' e 

atribuição de funções. Conforme o depoimento de outra associada:
u 

"...ai a escola contrata duas figuras. A minha figura que centraliza › o administrativo e a figura da coordenador pedagógico que até então era trabalhado na forma de comissão. Mas já a partir desse momento fica assim: a diretoria delibera sobre questões mais urgentes, mais complexas; fica a figura do secretário da 
escola, no caso eu e a "fulana" trabalhando 
o pedagógico." _(Depoimento de uma das sócias fundadoras. Fita n°41). 

Em outras palavras , há a pulverização do poder político do coletivo. A 
diretoria assume o poder deliberativo, e sua anterior função cooperada, de liderança, de 

aglutinação, passa a ter agora poder de mando, de decisão. Algumas tarefas que eram 
executadas gratuitamente por membros da associação agora sã.o remuneradas, e eles passam a 

ser empregados. Há então a contratação de pessoas específicas, os "experts", para questões 
específicas, com distinção de papéis e funções. 

"...a gente estava sentindo uma necessidade grande de pé-no-chão. A gente já vivia uma situação "sui generis" que era a própria escola. Nós já eramos pra lá de alternativos, era .uma necessidade de todo

à
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mundo, que era ne>c..sSá1ri‹y F S ão 
limite. . . 

" (op. cit .) E
` 

Ainda em 1984 realiza-se o FÓRUM PEDAGÓGICO, onde se discutiram 3 

sob o tema UMA ESCOLA COOPERATIVA, os princípios noiteadores da escola. Para tanto, 
foi distribuído previamente, a todos os pais, documento em que se questionava a sua 

participação e o conhecimento da sistemática de funcionamento e dos princípios da escola. Estes 

dados foram previamente compilados, para que viessem subsidiar as discussões no Fórum 
Pedagógico que avaliou a experiência de implantação _do 1° ano do 1° grau e as condições de 

sua viabilização para o ano seguinte. 

Nessa ocasião, os associados repensaram o caráter altemativo da escola e 

reafumaram os ideais cooperativos da Associação. 

1984 foi também o ano do programa EDUCAÇÃO PARA TODOS, proposta 
do MEC para a "estimulação da consciência nacional quanto à importância político-social da 
educa.ção."Em Santa. Catarina, instala.-se 0 processo de Democratização da Educação para a 

elaboração do novo Plano Estadual de Educação. Tendo em vista o aspecto politico deste 
processo que mobilizou milhares de participantes em todo o Estado, a Associação Cultural, 

como entidade mantenedora da. Escola Sarapiquá, não ficou ausente na expressão de sua 

opinião, de sua crítica e de suas sugestõespara. a educação catarinense. -

. 

Os associados reuniram-se na escola e procederam à análise das condições de 

funcionamento do ensino 'pré-escolar e indicaram um representante para participar do 

Congresso Municipal de Florianópolis. De acordo com a sistemá.tica estabelecida, foi eleito um 
delegado para participar do Congresso Regional e posteriormente do Congresso Estadual para a 

elaboração do Plano Estadual de Educação.
i 

Biblioteca Universitária
A
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O documento elaborado pelos associados analisa o ensino pré-escolar, faz o 

levantamento de seus ploblemas e, ao mesmo tempo, apresenta sua proposta de pre'-escola. Do 
refendo documento retxramos excertos tais como: 

"...A rede pública funciona hoje como depósito de crianças... 
...na rede particular, a preocupação com O 
lucro, limita ax execução de Lmwx proposta 
pedagógica... mantém um número excessivo de 
alunos... 
...nossa opção e por uma associação de pais 
que mantém uma pre-escola cooperativa, sem 
fins lucrativos, onde pais e professores 
decidem juntos as questões pedagógica, 
administrativas e políticas. Enfim nossa 
experiencia cooperativa não esta fora da 
luta por uma educação pública e gratuita em 
todos os niveis e de boa qualidade, feita 
com za participação (ka pais e pmofessores 
nas decisões da escola". (Proposta 
elaborada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOL 
NASCENTE para o PEB) ~ 

Ve se assim o engajamento numa. luta social, no qual o discurso político deixa 
implícita a idéia de que é possível uma outra escola com participação nas decisões dentro do 
modelo estatal Isto está e\presso nas propostas que a Associação defendeu nas várias instâncias 

(congressos) de delrberaçao do Plano Estadual de Educação. 

"a - o professor deve deter pelo menos 40% 
de seu tempo de trabalho para se preparar; 
b - que numa escola isolada de 1° grau, o 
professor não pode dar aula simultaneamente 
para as 4 series; 
c - destinar mais verbas para o ensino 
público; 
d - que o diretor da escola deve ser eleito 
por pais, alunos e trabalhadores da 
educação; ' 

e - que acima do diretor da escola haja um 
órgão deliberativo composto por membros da 
comunidade escolar, eleitos em Assembléia;
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f - buroc.ra<:ia no ensino público ( UCRES e 
SLES) corn cargos preenchidos por ‹:rit;á›ri_o:s 

‹ 

técnicos e não politicos. (Conforme Boletim 
` n° 1, Set/84. -' Sará-pedagógico") . 

Essas propostas apontam para a participação no poder político do Estado, 
através da descentralização do poder estatal. 

Percebe-se aí a intenção de enfraquecer o poder político do Estado, 

fortalecendo a coletividade através da participação na organização e administração da escola, 

e/ou na educação dos filhos. Por outro lado, essas mesmas reivindicações reforçam o poder do 

Estado e negam o resgate da força coletiva, na medida. em que responsabilizam 0 Estado pela 
educação e fragmentam 0 poder via representação. Essa particiação no poder público estatal 

revela. o pensamento socialista, a crença no Estado e conseqüentemente, a mentalidade 

burocrática. 

Dentro do espirito de cooperativa os pais da Sarapiquá buscaram algumas 

soluções alternativas para suas' dificuldades. 

_ 

Uma das dificuldades enfrentadas era a não coincidência do periodo de férias 
dos pais com o período de férias escolares. Isto sempre constitui-se num problema, pois a escola 
não queria exigir de seus professores um período de férias diferenciado das demais.

\ 

_ 

Uma das soluções adotadas em 1984 foi atender às crianças através de um 
rodízio voluntário de alguns pais e professores por um período maior de tempo, como forma. de 
resolver úrimpasse gerado pela incompatibilidade dos períodos de férias dos pais e da escola. 

Outra prática diferente acontecia no evento "Pais assumem a Escola".
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Tendo em vista. a avaliação, enquanto processo necessário para o replanejar 
constante das atividades, professores e funcionários reúnem-se semestralmente fora da escola, 

durante todo um dia, para discutir e avaliar o trabalho desenvolvido. 

Nestas ocasiões, a escola é atendida pelos pais. Do atendimento e 

desenvolvimento das atividades com as crianças ao preparo da merenda e limpeza, tudo fica ao 
encargo dos pais, que neste dia assumem a escola por inteiro. 

No finalydo dia, os pais se reúnem para avaliar o desempenho e como 
"sentiram" a escola no seu "que-fazer". diário. 

Alem deste dia, a escola busca constantemente o concurso dos pais, através da 
participação em aulas de artes plásticas, música e acompanhamento a passeios. 

O exercício de participação enseja a reeducação dos pais, através da 

substituição dos processos individuais por coletivos na prática democrática, quer em caráter 
formal ou informal. 

"...' esta ideia da reeducação dos pais, trazia uma ideia de reflexão, ” de questionamento (ka educaçäc› da escola ea da educação na familia e da integração possivel dos pais com a escola." 
(Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n°37). 

Era, na verdade, um projeto de reeducação dos adultos e não só dos pais, 

"...em síntese: você não passa o que não e, 
e para passar o que você quer para seus 
filhos, você precisa se reeducar na sua postura com eles que às vezes tem que estar embasada numa outra visão. Para isto, havia 
a necessidade da constante construção da escola 'e da educação, pois se ele (pai) queria esta escola, estava construindo-a. 
Ele também teria' que se reconstruir, se
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reeducar, para conseguir participar dela. 
Ele ao mesmo tempo estava influenciando-a e recebendo influência. Esta relação com a 
escola aparecia bastante, porque 
insistiamos muito' nisso, e essa ideia de 
que o pai era muito capaz de contribuir." 
(Depoimento de uma das sócias fundadoras. 
Fita n°40). 

Esta proposta cooperativa busca se expandir para outras circunstâncias fora da 

escola, como, por exemplo, os grupos de ajuda, quer para ficar com as crianças na ausência dos 
pais, quer para dar carona para levar as crianças para a escola, ou outras atividades. Essas trocas 

criavam um ambiente de interação intensa entre os adultos e as crianças. 

"...isso mostra uma _outra coisa que acontecia aqui dentro, que e a relação intensa das crianças com todos os pais. 
(...) 

O Rodrigo, no dia dos pais, fez um cartaz muito grande assim: "Se ter um pai já e 
bom, imagina ter 10 pais" (...) E meu filho 
chegou para o "fulano" e chamou assim: "Oi, 
papai D". As crianças sabiant o nome dos 
pais e mães dos outros, tamanha era a 

- interação das crianças com os pais" 
(Depoimento de uma das sócias fundadores; 
Fita n°37). 

Essa interação era reforçada nos mutirões que envolviam a família toda: 

Ú...os filhos participavam, os irmãos mais 
velhos participavam. Este momento morreu... 
Não morreu completamente, assim tudo, mas 
esse entusiasmo inicial se diluiu..." 
(op.cit.). . 

Tanto esses momentos de participação mais intensa quanto os de 

desmobilização dos pais eram acompanhados e avaliados pela diretoria e comissões. No 
informativo Sarapiquá, eram constantes as chamadas para a participação dos pais nas atividades 

coletivas, 'fm wmoz "MUTIRÃO DE LIMPEZA E MU'r1RÃo PEDAGÓGICO - DIA 
04/02/84 e 05/02/84 (Boletim Sarapiquá, Ano HI, n° 1), ou ainda para o trabalho nas oficinas, 
onde
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ou casual...Esse espaço já foi explorado 
quando, por exemplo, o Edson e o Idaleto deram aula de xadrez, ou quando a Peggy deu aula de artes plásticas, a Marta de expressão corporal, ou a Tereza de argila." 
(Sarapiquá, março/85) 

A 
Também os bilhetes, recadinhos chamando para os mutirões evidenciam as 

participação intensa de uns e a omissão de outros, como se pode observar no texto "O 
PORTÃO", de 18/05/85, aqui transcrito: 

"o PORTÃO 
N(esimo e espera~se que), ÚLTIMO capitulo 
da novela 'O MURO' 

TODOS NÓS estamos carecas de saber que alem 
do MURO colocado na _parte de tras do terreno da escola (NAO muito alem do 
jardim) existe uma area BASTANTE grande, onde as criancas da Sol Nascente poderão 
brincar, caso seja aberto 'O PORTÃO'. 
Neste sabado, dia 20 de abril, as 10 horas 
da manhã, sera realizado, portanto, um mutirão da MAIOR importância para os nossos 
filhos. ' 

Algumas pessoas como cn Hamilton e éa Tita vieram a todos os mutirões deste ano. 
Outras pessoas a nenhum!!! 

Vamos nessa, rapaziada? 
Tamos ai...Esperando a colaboração EM MASSA 
_de, pelos meus cálculos, vinte pessoas." 
(Texto mimeo)
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A discussão sobre a desmobilização dos pais era constante, o que foi possível 
percebermos em vários registros. Por exemplo, no dia da Avaliação de 22/05/85, quando "os 
pais assumem a escola", consta no item 4 do relatório: 

".¬ . ~ Lentralizaçao das Tarefas ' .ou 
Desmobilizaçäo dos Pais: ocorre atualmente 
(näo e a primeira vez que ocorre) a 
Cooperativa enquanto COOPERATIVA DE PAIS, 
tem deixado a desejar. Exemplo: a turma da 
Luciana com 12 pais e não esquecendo, UMA 
PEDAGOGA BRILHANTE, tem realizado reuniões 
com apenas 4 participantes e não conseguiu 
sequer um voluntário da faixa para 
substitui~la. A pedagógica e a secretaria, 
tem acumulado tarefas que deveriam ser da' 
alçada dos COOPERATIVADOS; POR QUE? (Texto 
mimeo). 

A avaliação realizada denota a instabilidade da participação dos pais e, a 

necessidade de freqüentes chamamentos. 

A avaliação de final de ano de 84, reafirma a necessidade do cargo de 

coordenação pedagógica, em substiutuição à comissão pedagógica, oficializando-o através da 
realização do primeiro concurso, em janeiro de 1985. A professora contratada, ao relatar o fato, 
acentua sua preocupação na época com a questão da legitimação. 

"Eu propus como condição pra eu assumir que 
eu passasse por uma seleção com as outras e 
que entrasse quem a escola quisesse, mesmo 
com ai indicaçäc› das professoras eai queria 
entrar com legitimidade, se não, propus não 
entrar. Dai foi feita a seleção e eu fiquei 
como a melhor pessoa para, a coordenação 
pedagógica. Isso me deu uma legitimidade e 
consegui levar o trabalho por um tempo." 
(Depoimento gravado em entrevista 
concedida. Fita n°46). 

V 

É provável que essa preocupação tenha se originado da complexidade de 

relações que se estabeleceram após o chamado "racha. pedagógico", conforme nos foi possível 

deduzir a partir dos depoimentos dos envolvidos, os quais já relatamos. A primeira pessoa que
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exerceu ta.l função, de confiança e estima da comissão pedagógica, parece que teve um papel 
importante no sentido do restabelecimento das relações e na organização da escola em geral. Era 
o início da tentativa de "volta à. ordem" que mais tarde se ratificatia na figura dos "experts": a 

secretária para as tarefas administrativas e a coordenadora pedagógica para o 
' 

controle e 

efetivação da "linha pedagógica" da escola. É o "lugar da competência." que busca atuar de 
forma independente do poder centralizado.

A 

"... Eu assumia de peito aberto todas as 
coisas, e ninguém tinha coragem dessa 
atitude.(...) Daí me veio a importância de 
uma coordenação pedagógica que fizesse isso 
- um papel intermediário entre pais e 
escola. Eu vejo essa questão entre pais e 
escola como uma relação de rivalidade 
inconsciente.(...) e uma relação de 
rivalidade que existe em todas as escolas e 
que é uma questão dificil. E preciso 
primeiro assumir conscientemente de que 
isso existe e que você vê forma disso não 
interferir negativamente no trabalho de uma 
escola cooperativa. É um trabalho 
dificilimo - A escola pública em especial 
tem lnma mística ‹üa querer ea participação, 
quando na realidade não se quer a 
participação do pai na escola. A escola 
particular recusa. Aqui a gente tinha 
reuniões de pais mensalmente. A pessoa não 
se dedica e acaba não vendo canais para se 
dedicar à escola. Eu acho que e uma coisa 
que quando você esta na diretoria, você 
participa de um monte de coisas, você sabe 
de um Inonte de coisas, e que quando você 
nâo está na diretoria você não sabe de 
nada. Você até quer participar, mas não vê 
como." (op.cit.). 

Ao que parece, as atribuições do coordenador pedagógico extrapolaram em 
grande escala o que-fazer específico da função. A especificidacle pedagógica vem acompanhada 
de um papel político que se efetiva através de uma diversidade de encargos, como, por exemplo, 
o de inteimediador entre pais e professores, entre diretoria e professores, o de responder pela 

escola. e o de criar novos espaços de atuação dos pais, além dos habituais mutirões e 

assembléias. Esse conjunto de atribuições, além de sobrecarregar 0 coordenador pedagógico, o 

coloca em situação ambígua. Como especialista, precisa responder pela qualidade do ensino
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ministrado pelos professores junto aos pais. Ao mesmo tempo, deve interpretar e impor aos 
professores o pensamento doque deve ser a escola a partir da demanda dos pais, o que exige 
dele uma outra competência, voltada para o campo das relações. Assim, passa a resolver 

questões, apontar soluções, apaziguar os ânimos, aparar arestas, procurando conciliar interesses 

divergentes camuflados pela relação de associado. 

"...eu coloquei a questão da coordenação pedagógica da escola como uma chave para a manutenção de uma linha da escola. A participação dos pais e importante, mas uma 
linha pedagógica firme, uma pessoa que servisse de intermediária entre os pais e 
professores, inclusive aparar as arestas 
que surgem para dar um respaldo no trabalho 
dos professores." (op.cit.). 

Como conseqüência, funde-se linha pedagógica e coordenador pedagógico. A 
linha pedagógica. pretendida passa a. ser a da. coordenadora pedagógica que, ao interpretar 0 

desejo dos pais, os aglutina em tomo de suas idéias e ao mesmo tempo, os afasta da 

responsabilidade de pensar 0 pedagógico, reduzindo-os a.penas a executores da proposta. 

Para os pais era cômodo, por um lado, o atendimento de seus interesses, mas, 
ao mesmo tempo, criava um constrangimento devido à perda de controle e do poder de mando. 

O mesmo acontece em relação aos professores. Havendo divergências de 
posições, ou eles se sujeitavam à proposta do coordenador pedagógico e acatavam suas 

determinações ou se estabeleciam conflitos geradores das constantes crises na escola.
` 

A Sarapiquá, enquanto proposta altemativa, não afugenta as crises. Ao 
contrário, talvez justamente por tentar sê-lo, mais dela se aproxima. 

.‹-
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Como não poderia deixar de ser, a crise, quando explode, envolve a todos na. 
escola. Muitas delas aparecem como localizadas nas relações entre professores e pais; na figura 
da diretoria que reivindica para si a palavra em nome dos pa.is e assume o papel de chefe. 

As crises têm se mostrado como momento de parada na escola para rediscutir 
os rumos, avaliar o momento da escola e redçfinir critérios e objetivos com vistas à superação 
do impasse. Contudo, na maioria. das vezes, a superação da crise tem se mostrado conflitiva e 

traumática, tanto para pais como para professores. 

A primeira grande crise da escola, que se chamou "racha pedagógico" pelo 
seu desfecho final, revela a relação de poder e disputa dentro de um determinado segmento 
daquele grupo social. 

Outro exemplo é o episódio do ano de 1985. No decorrer' daquele ano, a 

diretoria toma algumas medidas disciplinares, até então inéditas na história da associação, tais 

como o corte de pagamento do professor no caso de falta sem justificativa. Esta medida serviu 
para acirrar ainda mais a relação de patrão. e empregado estabelecida no interior da escola e 

escamoteada pelo sentimento de associado. Enquanto cooperativa ou associação, parece que 

ficava dificil para os pais "socialistas" assumirem o "papel de patrão", embora as ações 

concolressem para esta relação. A contrapartida, que é a autogestão, parece não ter encontrado 
eco, embora o discurso inicial sobre a relaçäo com os professores indicasse certa igualdade, e 

houvesse a manifestação desse desejo conforme consta no texto "Sol Nascente - Histórico de 

nossa Escola". Ao referir-se a crise, assim se pronuncia: 

"...mas a. escola continuou et funcionar e 
bem. Muita produção. Tentou-se discutir 
autogestäo e ninguém foi..." (Sara- 
pedagógico, outubro/84) 

Embora houvesse pertinência e clareza por parte de alguns associados, 

chamadas como esta não eram suficientes para desativar as relações de poder presentes na
4
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Associação. Estas relações se acirraram no interior da 'comissão pedagógica, o que trouxe como 
conseqüência 0 primeiro racha e, dele, a criação do cargo efunção de coordenação pedagógica. 

No âmbitoipedagógico, passa.-se da representação e delegação parcial (comissão com fimção), 
para a delegação total (cargo e função) consentida, aprovada e assumida por todos. 

Era necessário, então, tomar fluente a comunicação entre diretoria e 

professores. Para isso, decidem, em 21.03.85, que os professores teriam um representante na 
diretoria e esta se faria em sistema de rodízio mensal. 

Tal decisão é referendada pela Assembléia Geral de 08.07.85, ao mesmo 
tempo que decide alterar o mandato da diretoria para seis meses, como forma de buscar uma 
maior participação dos pais. Novamente se reforça o modelo estatal, via representação, 

atenuando-o através do rodízio mensal para professores e do mandato semestral para diretoria. 

Se por um lado havia mais possibilidades de participação, esta forma de participação servia 

como manutenção do modelo estatal. A participação dos professores na diretoria. excluía a 

intermediação do coordenador pedagógico e ao mesmo tempo escamoteava a relação patrão- 
emprega.do. À medida "que a diretoria cria. o espaço para os professores participarem da 

cúpula", cria também o sentimento de -igualdade e as "rivalidades inconscientes" ficam 
submersas. (_Depoimento da-ex-coordenadora. Fita n°46). No nosso entender há o ocultamento 
do aspecto ideológico da relação que é substituído pela interpretação psicológica nas possíveis. 

situações de conflito. No dizer de Mendel, trata-se da redução do político ao psíquico. Para o 

autor, quando uma tensão não é tratada no nível adequado, o da discussão política interna, ela 
será encerrada no plano psicológico, através de manipulações afetivas, que reproduzem o 

esquema psicofamiliar e a conseqüente ideologia hierárquica que faz fimcionar' a Escola, Igreja, 

Partidos Políticos, Instituições Sociais e Empresariais como se fossem grande família. 

É pela manipulação afetiva que o chefe, o patrão, estabelece. relações 

paternalistas e mascara as condições e relações objetivas de trabalho. Uma das formas de

4
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escamotear as relações hierárquicas, as relações de patrão e empregado, a retirada de poder 

político, é pela participação via representação. 

"...um fantasma percorre a Europa dos proprietários do capital ou do poder: o fantasma de autogestäo, que romperia as relações de produção, as relações hierárquicas." (Mendel,1975:17) 

Como os professores que estavam atuando já não eram mais "pais 

associados", a relação de hierarquia, de patrão x empregado, ficava à mostra. A participação nas 
reuniões de diretoria passa a. ser desta forma um recurso de aproximação dos adultos, ao mesmo 
tempo que escamoteia as relações trabalhistas. Esta situação ambígua de empregado 

participante, gera descontentamentos, às vezes por parte dos patrões, outras vezes por parte dos 

empregados. Como esta situação não estava clara nem assumida, os conflitos se manifestavam 
em outras situações, produzindo outra crise: a crise pedagógica. 

_ 

O conflito de 1985 vai agravando-se até chegar à Assembléia Geral de 

24.10.85, que delibera pela formação de um "grupo de estudos" para analisar a proposta 
pedagógica da escola e sua viabilidade para o ano seguinte. O resultado de tal estudo é remetido 
para a Assembléia Geral de 16.11.85, quando, através dos diversos relatórios, são analisadas as 

questões organizativas da escola, a competência profissional dos funcionários, a falta de 

interesse dos pais e a discordância existente entre alguns professores e a coordenação 

pedagógica. 

A partir dessas discussões, a Assembléia. Geral decide: 

"1 - as faixas deverão discutir a escola 
como um todo, fazendo uma avaliação, do 
professor e estabelecer criterios para 
avaliação dos profissionais da escola; 
2 - constituir uma comissão para avaliar os 
profissionais, sendo esta comissão formada 
por um representante de cada faixa;
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3 - a diretoria devera proceder o 
levantamento de quantas crianças ficarão na 
escola, no ano seguinte; 
4 - fica marcada nova Assembléia Geral apos 
a discussão das faixas." 

4 
Oconidas as reuniões de faixas, os pais se reúnem em Assembléia no dia 

04.12.85 e fica estabelecido: 

"1 - a escola vai manter sua proposta 
cooperativa, reavivando todas as instâncias 
de participação e deliberação atraves do 
fortalecimento das faixas com. espaço real 
de discussão; 
2 - o fortalecimento da comissão 
pedagógica, com representantes de todas as 
faixas; 

3 - as questões organizativas, serão 
discutidas a partir da formação de uma 
comissão própria; 
5 ~ a questão da coordenação pedagogica foi 
colocada em discussão, mas a assembleia não 
se sentia 'em condições de 'avaliar mais 
profundamente esta questão;

_ 

6 - estes estudos serão remetidos para 
apreciação da primeira Assembleia de 
1986.(conforme registro no livro de atas de 
Assembléias gerais do ano de 1985, folhas 2 
e 3). ~ 

iniciado o período letivo de 1986, realizado em 11.03.86, a Assembléia Geral 
apresentava uma pauta que incluía. as deliberações da assembléia anterior, isto é, tratar das 

propostas elaboradas pelas comissões que estudaram e discutiram as questões organizativas e 

pedagógicas da escola. Contudo, nesta Assembléia, toda a diretoria pede demissão de seus 

cargos. Isto levou a que a Assembléia não só não discutisse as questões agendadas, como 
também formasse uma comissão provisória para administrar a Associação e providenciar nova 
eleição de diretoiia.

1

l
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Conconritante a estes fatos, é contra.tado um contador para a escola, que passa 
a. responder' pelas questões financeiro-administrativas, cujas tarefas até então eram executadas 

por um dos associados, sem remuneração. 

Dada a situação de crise, a comissão provisória marca Assembléia Geral para 
15.04.86, com a finalidade de agilizar as providências no sentido de resolver o impasse. Para 
tanto, são aprovadas altera.ções no estatuto referentes ao mandato e composição da' diretoria. 

Sob o argumento de que a gestão de um ano é muito desgastante e que traz, como 
conseqüência, o esvaziamento gradativo da diretoria, reduzem para seis meses seu mandato (de 
abril a setembro- setembro a abril) e para seis o número de membros (quatro pais e dois 
professores). Novamente é retomada a idéia de cooperativa, na tentativa de ativação da 

participação dos pais através da representação de cada faixa na "paisdagógica". A filnção 
pedagógica delegada ao coordenador pedagógico é retomada, em parte, pela reativação da 
comissão pedagógica,'à semelhança dos anos iniciais. 

_ Apesar do discurso, da intenção, a crise culmina como nas situações anteriores 
com atitudes_radica.is, revelando uma incompatibilidade entre as idéias defendidas e as ações 
concretizadas, desencadeando cobranças, acusações e demissões. 

A demissão coletiva e as providências tomadas (comissões provisórias, 

alteração do estatuto, retomo da comissão pedagógica) é o resultado do jogo de forças 

contrárias e deixa transparecer a luta pelo poder. ' 

A modificação do estatuto, ao mesmo tempo que alivia a carga de quem está 
assumindo a direção da escola (chefes sem poder absolutos), divide 0 poder dos patrões (pais) 
com os empregados (professores), que passam a ocupar dois cargos na diretoria. ‹
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O poder social que foi expropiiado do coletivo, via representação e 

centralizado no grupo dirigente (diretolia), que oliginaliamente não estabelece distinção entre 

pais e professores, passa a ter uma constituição dicotomizada, revelando a emergência de dois 
gmpos antagônicos. ^

A 

' A Associação, enquanto idéia de coletivo, cada vez mais se esfacela, na 

medida em ue se or 'miza em associados ue se anta onizam or rela ões de traballio. Em fl 8 

decorrência, formam-se dois gmpos sociais distintos - pais/patrões x professores/empregados, 

que compõem o grupo diligente da Associação na. proporção 2:1. 

No nosso entendimento, novamente a ambigüidade da situação não permite o 

desvelamento do modelo capitalista presente nas relações de trabalho, já que os professores, 

enquanto associados junto com alguns pais buscam soluções para os problemas financeiros da 
escola. No entanto, 0 princípio da cooperação, da ajuda mútua, é claramente substituído pela 
lógica capitalista., através da prestação de serviços remunerados, da inadimplência, da delegação 

de responsabilidade e da aplicação de medidas punitivas. Não há coletivo assumido e gerenciado 
por todos. As relações entre os adultos reproduzem as relações capitalistas, apropriativas e 

exploradoras. 

O inadimplente configura-se. como exemplo dessas relações capitalistas e 

revela que a associação não se organizava autogestionariamente. A autogestão não comporta. a 

inadimplência, uma vez que as dificuldades individuais de pagamento redundaiiam em 
problemas a serem resolvidos coletivamente. Ao contrário dist.o, a. decisão da Assembléia Geral 

de 09.06.86, dá prazo para os pais inadimplentes se manifestarem, sob pena de serem desligados 

da entidade ecuja conseqüência imediata seria o afastamento do filho da escola. 

É neste período que surge uma primeira sistematização do trabalho 

pedagógico realizado na escola, elaborado pela coordenadora pedagógica da época. Do 

__ »
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documento intitulado: "Avaliação do trabalho pedagógico - maio/junho/86", ressaltamos o 

conteúdo que nos parece indicar o caráter alternativo da Sarapiquá. 
_ F 

"...o fato de sermos uma escola que não segue uma linha metodológica única, nos coloca mais em contato com a dúvida, o que permite a descoberta e a evolução." 

Era comum a escola ver-se em dificuldades financeiras que agravavam-se a 

cada pedido de reajuste salarial, que, confrontado com a realidade financeira caótica da escola, 
reflexo da realidade política salarial nacional, muitas vezes leva. à. impossibilidade de atendimento 

integral da solicitações dos professores. 

Tendo em vista a necessidade de prover numerário suficiente para. atender 
estas solicitações, encontram-se dois tipos de soluções: por um 'lado as atividades intemas, 

através dos quais os recursos são produzidos pelo próprio grupo, tais como festas, feira de 

usados venda de rodutos diversos servi 0 de "babv sitter"; or outro a busca de recursos 5 3 . . 7 

junto aos órgãos públicos, como Prefeitura Municipal e Assembléia Legislativa, como também 
solicitação de verbas a. organismos intemacionais. V 

Amenizadas as dificuldades financeiras, a lógica capitalista! a mentalidade 

burocrática, faz surgir um novo elemento reforçador da hieraquia, através da remuneração 

diferenciada. A Assembléia Geral de 01.09.87 cria um plano de salários para os professores, o 

qual concede, a cada semestre, um aumento de 1% sobre o salário, como forma de valorizar o 

profissional da escola. Tal procedimento estrutura-se de acordo com as normas do sistema, pelas 
quais o tempo de serviço estabelece uma diferenciação salarial e o conseqüente exercício de 

poder dos "mais velhos" sobre os "rnais novos", seja. pelo domínio das idéias, seja pela ocupação 

dos cargos e funções da. estrutura organizacional da escola. 

Resolvida a questão financeira, ressurge o elemento político contido nas 

constantes crises e camuflado pelas dil`1culdades econômicas. Nesse momento, o elemento
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politico emerge e desencadeia um pocesso de cobranças mascarado por um mecanismo de 
avaliação. Tal procedimento avaliativo das atividades globais da escola tinha como foco central a' 

atuação dos professores. No entanto ele se iniciava. pela discussão das questões da. escola 

enquanto cooperativa, sobre a sua viabilidade e/ou inviabilidade. Essas discussões, oconidas nas 

diversas faixas, são levadas para a Assembléia Geral de 08.10.87 e consistem basicamente em 
reativar o espírito da associação. Novamente ressurge o discurso, o interesse ou propósitos de 

busca do alternativo. 

Repete-se a prática, quando, com a proximidade do final de ano, é proposta 
uma comissão para conduzir os trabalhos de avaliação da escola, repetindo a sistemática anterior 
de discussão nas faixas e daí para a .Assembléia Geral. Esta avaliação teria como parâmetro os 
princípios da escola constantes do plano pedagógico elaborado em fevereiro deste mesmo ano. 
Com este intuito, reúnem-se pais e professores de 14 a 17 de dezembro, quando elaboram 

relatório avaliativo. (Ata de Reunião de Avaliação de 14.12.87). 

A avaliação individual procedida pelos professores acerca de seu trabalho é 

genérica e calcada em justificativas: paralelamente dirigem cn'ticas aos pais quanto à sua visão 
"assistencialista e mística da escola"_, encarando-a como "lugar onde deixar as crianças", e 

tentam "encontrar soluções mágicas para os conflitos, tentando exorciza-los, e procurando 

apontar um culpado ou responsável". (op.cit.). 
H

u 

No nosso entender, essa avaliação- revela o afastamento, as divergências e 

animosidades entre pais e professores, sem locali7¡i-las ou toma.-las claras. 

Entre os encaminhamentos, repete-se a necessidade de estruturação da 

proposta da escola e a delimitação dos espaços de atuação, o que é ratificado pela coordenadora 

pedagógica. que assume o mesmo posiciona.mento dos professores.

(
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Sua avaliação denuncia o escamoteamento das relações trabalhistas pelo 

discurso do cooperativismo. 

"...a partir de julho, com a reivindicação salarial dos professores, acirram-se 
algumas contradições na escola, demostrando que o cooperativismo existente na escola precisa ser repensado. Salienta que a cooperativa foi utilizada num determinado momento (por alguns pais) como discurso ideológico para evitar o reajuste salarial: 
como cooperados, os professores não podem fazer reivindiçäo salarial, uma vez que o pais atravessa a maior crise financeira da história... alguns pais assumiram a postura 
de fiscal ou patrão." (Ata da reunião de 
avaliação. 16.12.87). i 

Tanto as críticas aos pais quanto os encaminhamentos propostos revelam um 
direcionamento cada vez mais próximo do, modelo convencional. Estes encaminhamentos 

revelam a tentativa de inversão dos grupos dirigentes/dirigidos, nos quais, na relação de força 

estabelecida, os professores pretendem a condução da escola. Eles buscam para si a 

responsa.bilid_ade da definição da linha pedagógica, na medida em que se propõem a elaborar' um 
texto a partir do qual se discutiria a proposta da escola. Ao mesmo tempo propõem sua 
normatização e regulamentação, que vai do cronograma de participação dos pais nas reuniões à 

elaboração de carteira de saúde dos alunos, fixação de horários de entrada e saída das crianças e 

contratação de psicólogo para eventuais dificuldades do professor. ` 

Diante dessas evidências, parece-nos que a proposta teórica a ser elaborada, a 

sistematização do pedagógico, escamoteia as relações de poder através do discurso sobre a idéia 

de cooperativa.
i 

O mesmo discurso cooperativista utilizado pelos pais contra os professores no 
caso de reivindicação salarial é proferido pelos professores na promessa da elaboração de 

proposta teórica, de seminários e estudos. É 0 discurso como produção de verdade e

‹

f 

(_
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legitimando a lógica do sistema, na qual o saber é instrumento das relações de poder na luta. pela 

hegemonia. 

"...nas sociedades de Estado, a palavra é o 
direito do poder, e como tal, reveste-se do 
carater de .palavra verdade." (Clastres 
19esz1o7) ' 

Ao iniciar o periodo letivo de 1988, a diretoria propõe, na primeira 

Assembléia Geral, realizada em 23.03.88, prorrogação de seu mandado por dois meses e 

alteração nos estatutos de mandato de seis meses para um ano. O retomo à gestão anual é 

justificado pelo fato de que " seis meses são insuficientes para qualificar uma gestão, pois 

quando se está "tomando pé" da situação, ocorrem novas eleições." (Ata da Assembléia Geral). 

Com o retomo à situação anterior, percebe-se o vigor e entusiasmo de novos 
pais na diretoria, geralmente da turma dos bebês, que passam a ter o encargo de "levar a. 

escola". e 

Esse entusiasmo canalizado para a ocupação de cargos da diretoria revela 

também a falta de outros espaços para participação efetiva no processo gestionário. Uma 
participação real, efetiva, a nível de conhecimento, discussão e tomada de decisões, dispensaria

1 "tomar pe". r
- 

Este espaço é ampliado por indicação da própria diretoria, na Assembléia. 

Geral de 18.05.88, que delibera que a próxima diretoria seja composta por pais e professores 

representantes dos dois turnos, numa composição igualitária, o que permitiria um fluir mais fácil 
das decisões. ' 

Outro indicador do movimento part.icip'ativo foi a organização do curso de 

marcenaria na oficina da escola, aberto para a comunidade, a. fim de angariar fundos e 

reaproximar antigos e novos "sarapiquás". Esse movimento aponta em direção do alternativo, na
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medida em que a associação-escola se abre à. comunidade e busca soluções criativas para as 

dificuldades. * 

Esse clima de revitalização do altemativo novamente é prejudicado pelo 

movimento de reivindicação salarial. 

Na assembléia de 14.09.88, quando os professores solicitam reposição 

salarial, é levantada a questão de que, enquanto associados, deveriam entender a dificuldade 

financeira dos pais, já que qualquer reposição salarial repercutia diretamente no valor das 

mensalidades a serem pagas. Em decorrência da radicalização dos professores em tomo de suas 
reivindicações, e dos pais em relação às dificuldades econômicas para. atendê-las, é explicitada e 

assumida a relaçãp patrão/empregado. Diante do impasse, os pais/patrões concordam com a 

reivindicação e, ao mesmo tempo, apresentam a necessidade de uma. avaliação do des_e_mpen11_Q 
profissional dosprofessores. 

Como a discussão girava em tomo de índices e prazos para pagamentos, os 
professores alteram sua. proposta original e remetem para março de 89 novas negociações que 

foi aprovado pela Assembléia Geral. Ao nosso ver, essa foi uma estratégia dos professores para 
abafar o conflito esta.bel.eci.d0.

u 

No entanto, na Assembléia seguinte, em 23.11.88, em face das matérias que 
estavam sendo discutidas e votadas -calendário escolar e problems salariais, é questionado o fato 

de o professor participar dessas votações, uma vez que é parte interessada. Essa. atuação 

referenda o posicionamento declarado pelos pais de que são patrões porque pagam os salários 

dos professores e, portanto, lhes cabe a tomada. de decisões. Porém essa posição ainda nã.o é 

assumida totalmente nessa assembléia, que remete para o semestre seguinte a. decisão dessa 

questão e de outras de interesse contrários que vão acinar a relação patrão x empregado.Em 

decorrência da frustração advinda do conflito não resolvido em tomo das questões trabalhistas,
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outras situações polêmicas passam a dividir os associados, fragilizando ainda mais as relações 

interpessoais.
i 

Nesta mesma assembléia, é decidida a avaliação das atividades pedagógicas 
realizadas pelos professores, sendo constituída uma comissão com caráter deliberativo, formada 
por um pai representante de cada faixa, um da diretoria, um representante dos professores, o 

coordenador pedagógico e um pai de ex-aluno 
(_ leia-se: um associado cujo filho não estava mais 

freqüentando a escola). 

Já na primeira reunião da comissão não compareceu o pai de ex-aluno, 

coordenador pedagógico e representante dos professores, o que evidencia o estado agudo de 

conflito. Na luta por interesses divergentes, comissão de pais de um lado, professores e 

coordenação pedagógica de outro, reúnem-se, sem chegar a acordo. Diante do impasse, os 
associados manifestam-se evidendiando de sinais de descontentamento, ou de apoio, através de 

cartas, e relatos em que propõem. uma. outra constituição para a comissão avaliadora. Sugerem 
que 

"...fosse paritãria, que fosse realizada 
uma avaliação global da estrutura e 
funcionamento da escola Sarapiqua, 
incluindo avaliação dos professores. (a 
partir das avaliçöes escritas, ja 
realizadas pelos mesmos, e que tivesse 
alterado seu carater deliberativo para 
indicativo.)" (Relatorio de trabalho da 
Comissão de Avaliação) 

Diante da recusa de alteração na sistemática de avaliação, professores e 

coordenador pedagógico não participam da comissão. Esta, por sua vez, realiza o que foi 

estabelecido na Assembléia Geral, mantendo o caráter deliberativo quanto à avaliação e 

demissão de professores e buscando no Estatuto, após "estudo detalhado", respaldo e limites de 

sua atuação.

v
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"Para a avaliação das atividades 
pedagógicas a comissão dispunha do seguinte 
material: auto~avaliaçâo dos professores 
(exceto uma); avaliação das atividades 
desenvolvidas pelos mesmos, realizada pelo 
coordenador pedagógico; avaliação realizada 
pelas faixas (com exceção de duas turmas) e 
avaliação do 1° semestre." (Relatório do 
trabalho da comissão de avaliação. 198814). 

A avaliação é realizada. Contudo a comissão, por‹ entender que os 

documentos originados das avaliações configuraram-se como "past.euri2.ados" e que por isso não 
permitiam uma real apreciação, resolve desconsiderar este material e realizar uma nova 
convocação aos professores, para que, em fevereiro próximo, se submetessem a uma argüição e 

avaliação direta. No nosso entender, está instaurada a inquisição. 

O adormecido estatuto foi acordado e, imperioso, toma-se lei, respaldando a 

ação do tribunal. A palavra outrora escrita. apenas para dar "aspecto juridico à entidade", agora 
se torna verdade incontestável, fiel da balança, reconhecida e aceita. É o Estado feito tribunal 
que, instalado na Sarapiquá, estabelecea verdade das coisas. 

No rela.tório da comissão de avaliação, é assumido que os professores são 

empregados e a cooperativa é ficção. Professores, pais, diretoria, coordenador pedagógico, 

todos passam pelo crivo, pelo olho clinico e justiceiro da comissão. O Sarapiquá, bicho do 
mato, bicho da gente, se tem pena é despenado. [Do relatório] da inquisição, afastamento, 

d.em.issão, destacamos: 

"Ha primeira reuniao, a comissão, na 
tentativa de orientar as suas atividades e 
estabelecer sua competência, recorreu ao 
Estatuto da Associação Cultural Sol 
Nascente, uma vez que a Escola. Sarapiqua 
origina-se desta Associação. ' 

Apos estudo detalhado do mesmo, conseguimos 
definir os limites de nossa atuação. 
A partir dai, diferentes pontos críticos, 
que geraram questionamentos e discussões,

1

1
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revelaram-se claros ._ ja estabelecidos 
neste Estatuto. Entre = es destacamos: 
- Que os papeis de cada membro da 
associação cultural sempre estiveram, 
explicitamente, colocados; 
- que o 
professores 
associados; 

estatuto não impede que os 
e funcionarios se tornem 

reivindicações do grupo de 
professores, relativa a sua autonomia, 
quanto as atividades pedagogicas, fere este 
estatuto, já que a coordenação pedagogica e 
um dos cargos que compõem a diretoria; 
- que os associados (pais) não correspondem 

- que as 

ao estabelecido no estatuto, na medida em 
que não atendem a obrigação de participação 
ativa; 
- que na assembleia geral as pessoas, que 
teni envolvimento direto com. a votação de 
uma materia, não possuem direito a voto; 
Em relação a diretoria observamos, tambem, 
que a Inesma reflete o estado confusc› que 
ressaltamos em relação a alguns outros 
aspectos. Sendo composta, principalmente, 
de pais, seu desempenho não poderia ser 
diferente do coletivo maior. ConstataFse um 
total' desconhecimento do que se esta 
administrando (uma escola, uma associação, 
uma cooperativa, conflitos?), das regras 
administrativas fundamentais, das suas 
atribuições, de seus limites, enfim, de seu 
papel. 

Esta situação de 
inicialmente composta 
hoje reduzida a apenas 
tarefas sejam 

uma 
por 

dois, 

diretoria, 
seis membros, 
faz com que as 

distribuidas 
circunstancialmente e, em inumeras 
oportunidades, transferidas indevidamente 
ao coordenador pedagogico e aos 
professores. 
Constatamos, tambem, que no decorrer do 
tempo, desde a sua fundação, houve, por 
parte dos membros da associação cultural, 
uni abandono das normas que regulamentavam 
as nossas relações.Este distanciamento, 
entre o estatuto e a pratica cotidiana, foi 
acompanhado por uma transformação paulatina 
nas nossas instâncias de organização. De um 
lado desaparece a associação cultural,

,â
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inclusive, ate, nas referências verbais, e 
surge uma ficticia cooperativa, que na realidade se reduz a uma Escola. Isto e, aquilo que era parte, apenas um apêndice de 
uma instância, passa a ser o todo. 
Acreditamos que a relação de cooperação e que a co-participação, em todos os niveis 
de atividades de pais e professores, nos primeiros anos de existência da associação, 
possa ter sugerido uma cooperativa, já que esta era a idéia original desta associação, 
e que não se efetivou por impedimentos 
legais. 

A cooperativa ê uma ficção porque, além de 
não estar sequer formulada no estatuto, nem 
a prática. cotidiana, destes últimos anos, demonstra a existência de laços que caracterizem uma relaçäo de trabalho nestes 
moldes. Basta assinalar a participação, 
absolutamente desigual dos associados, nas 
atividades administrativas, nos mutirões, 
nas reuniões pedagógica. Basta assinalar, 
ainda, que o vinculo de muitos dos pais com 
a Escola, em nada difere das instituições 
de ensino do mercado. 
Essas constatações trouxeram bastante luz a 
crise atual pela qual passa esse 
agrupamento, que chamamos de "Escola 
Sarapiquá". O espaço, inicialmente, para 
discutir, propor' e executar uma pedagogia 
transformadora, com o passar dos anos, foi 
cedido a debates de outra natureza, 
engendrados por problemas de ordem 
material, por responsabilidades 
distribuidas ao sabor das circunstâncias. 
Frente a isso a comissão apontou' a 
necessidade de se estabelecer novas formas 
organizativas. 
A aceitação deste fato, exigirá novas e 
profundas definições de cada membro desse 
agrupamento, cujas discussões pretende~se 
que sejam encaminhadas logo apos o retorno 
das atividades pedagogicas. 
Durante as discussões surgiranl diferentes 
propostas, tais como: associação de pais 
que tenha por objetivo o funcionamento de 
uma escola; associação de professores com 
igual objetivo e, finalmente, a de uma 
associação cultural a qual a escola está 
vinculada.

1
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Esta ultima proposta foi considerada _pela comissão como a mais desejavel, no sentido 
de que abriga, pedagogicamente, aspectos fundamentais, relacionadas ao que chamamos 
de pedagogia transformadora, tanto no plano educacional infantil,- como aos ,proprios 
pais, uma vez que acreditamos na escola não como algo apartado -do cotidiano das 
relações familiares e sociais, mas sintõnico e integrado a telas, o que equivale dizer, que ao processo de educação 
dos filhos, . deva corresponder, 
necessariamente, a auto-educação dos pais."(Relatório da comissão de avaliação. 
1988:2,3,4) “ ' ' 

A relação trabalhista é firmada pelos professoresfl: 

"...em determinados momentos a ,gente estabeleceu papeis, porque na realidade a gente trabalha de graça, como e o caso de assumir outras turmas, reuniões fora do 
horario de trabalho, e não ser 
remunerada... 

(...) 

E1 a gente tinha um grupo Inesmo, a gente 
bancava essas coisas. Não vamos ais 
trabalhar de graca. Inclusive a gente não 
ganhava hora-extra. A. gente 'tinha \äm contrato ridiculo de trabalho na carteir\, 
de vinte horas e a gente trabalhava muito 
mais do que isso. Dai a gente acertou esta 
parte. Nós pegamos uma pessoa que entende 
do assunto, um advogado que acertou isso: 
voces trabalham 24 horas mais uma hora de 
individual, mais duas horas de reunião 
pedagogica. A gente~ bancou esta questão 
trabalhista, na escola; “ que era muito 
relegada. As pessoas te chamavam para fazer 
não sei o quê, tinha uma reunião não sei do 
que e você vinha. Às vezes você não queria 
vir e se não viesse era cobrada porque não 
vinha. Dai esse grupo estabeleceu isso.Deu 
uma direção para essa coisa de não ser täo 
aproveitado. 
Devido às relações. que tu crias aqui 
dentro, às vezes tu näo consegue dizer näo, 
como por exemplo, quando da falta de 
professoresú que te pedem para substituir. 
Por exemplo, se fulana vai faltar na quinta 
e sexta-feira, e não adianta dizer que é 
uma eventualidade que nâo sempre e..E uma

›

r
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"... a administração desta escola e um 
grande " pepino", e isto e serio, serio 
mesmo, e eu estou sentindo que nos, enquanto diretoria, estamos um ‹ pouco 
desarticulados e que passou por esta fase 
de cobrança, cobrança, cobrança. Aqui se cobra tudo, hora-extra, tudo bem, tudo 
marcadinho, e não se vê o outro lado que 
eu, por exemplo, saio do meu. serviço pra 
vir pra cá, todos as quintas feiras. Fora 
todas as outras horas que a gente da pma 
escola. Então este ano eu senti muito isso. 
E não era assim; e isso. eu acho que interfere no bom relacionamento entre pais 
e professores dei forma mais coletiva. O coletivo do grupo, a não vinda dos 
professores a `mutiräo, porque o trabalho 
deles é durante a semana com a criança, e a gente quis isso, que fosse um espaço, a 
gente faz as coisas, mas brinca junto. 
A relaçäo pais~professores e uma relaçäo 
trabalhista, ela existe. Tem que se assinar 
carteira, não e uma exigência nossa, as 
pessoas adoecenl e a gente não pode ficar 
bancando. E aconteceu tambem uma ameaça das 
pessoas saírem e dizer que iriam na Justiça 
do Trabalho. Então que esta relaçäo existe, 
existe. E não adianta a gente querer 
camuflaru Agora eu acho que ela. pode ser 
uma boa relaçäo, onde a gente pode estar 
sempre negociando as coisas, que tenha 
compreensão dos dois lados. Agora o que eu 
acho é que não teve.(Fita n° O7) “ 

Esse papel de patrão era mais visível e atribuído à diretoria, que "assinava" os 

papéls, responduípela msutulção, mas ao mesmo tempo se ressentia com os reflexos das tensões 
e do chma decorrente da eclosão das classes antagônicas. 

"...este clima meio tenso entre diretoria e 
professores... A diretoria não admite esta 
diferença, existe o trabalhador e o patrão 
aqui na escola, mas a gente não separa, os 
professores se relacionam bem com os pais. 
Mas esta não e uma cooperativa de pais e 
professores. É uma cooperativa de pais que 
contratam professores. Por que nos temos 
tanta vergonha de dizer que somos patrões? 
Por que chamamos nossa empregada de 
secretaria, que tipo de escrúpulo nos leva 
a isso? Somos patrões sim, só não 
precisamos ser "sacanas", mas minimamente 
devem existir normas trabalhistas que
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regulam esta relação." (Transcrição de 
parte da fala de um ex-membro da diretoria 
da associação, realizada em 19/11/1990. 
Fita n°3l) 

A dificuldade ou "escn'1pulos" em assumir as relações capitalistas e o desejo 
de estabelecer relações diferenciadas geraram permanentemente um conceito patemalista de 
"patrão bonzinho", que procurava revelar/esconder a condição de patrão, com 0 discurso de 
"não ser sacana". A ambigüidade desta situação estabelecia uma confiisão e fazia com que pais e 

professores esquecessem a relação trabalhista que emergia nas situações de crise. 

As acusações, nessas circunstâncias, aconteciam de ambos os lados, quando 
pais e professores se acusavam mutuamente. Os pais acusavam os professores de assumirem 
posições convenientes com as circunstâncias e estes os acusavam de tirar deles a mais-valia para 
realizar melhoramentos na escola e exclui-los do processo... 

"...os professores achmn que a gente quer 
exclui-los ‹ü> processo (...) são ccml eles 
que nós vamos discutir os rumos da escola. 
Afinal são eles que ficam com nossos filhos 
quatro horas por dia todos os dias. Mas 
isso aqui e uma associação de pais. Os 
professores são contratados por estes pais 
para prestar um ensino de qualidade(...). 
... mas e za gente que acaba tocando esta 
escola, com a cobrança dos pais, com a 
cobrança dos pmofessores e «nun a confusão 
de papeis. 
Na hora de reivindicar salário, voces são 
empregados e eu sou patrão. Na hora de 
discutir certas coisas, não!_ E uma 
associação, a gente tem que participar. 
Na hora de participar do mutirão,' não! 
Mutirão é pra pai, eu sou professor! 
Nesta confusão toda (...) a diretoria se 
embola e e cobrada por pais, que de certa 
forma não representa. 
Os professores cobram num momento porque a 
gente age como patrão; noutro, porque a gente"não age como patrão. Olha, eu acho 
que e muita confusão.(Transcrição de parte
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da discussão realizada` na reunião 
pedagógica de O6/12/90, da qual 
participaram membros da diretoria e 
professores. Fita n°`44). 

Identlco pensamento é expresso por outro membro da diretoria, em outra 

"...E quando chega agora, no último mês, 
agosto, vieram com uma listagem: são vinte 
e sete horas e meia, não sei quanto de 
hora-extra, uma hora para_ reuniões 
individuais, horário de saida da escola. 
Quando dava seis horas elas saiam todas, 
não falavam com um pai, se precisasse, 
depois do horário. Isto não precisa' 
acontecer numa escola que se propõe a ser 
uma outra coisa. 
Por outro lado, estava previsto que nestas 
vinte e sete horas e meia, uma hora era 
para orientação individual e esta era feita 
dentro do horário de aula, então ela tava 
cobrando, mas não cumpria, e a gente não 
cobrava, porque achava que dava para ser 
assim. 

Então, se querem exigir tanto da gente, 
então que seja feito depois. Mas a gente 
achava que isto era possivel, que num 
relacionamento "legal" e assim que tem que 
ser, a gente não esta cobrando isto, e nem 
esta pagando uma hora a menos para quem faz 
a reunião individual no horário de aula. 
Os pais sempre pagaram o maximo que puderam 
aos professores, sem contrato que os 
obrigassem, numa relação de confiança. Mas 
os professores, se vêm lneia hora a mais, 
cobram dos pais esta diferença." 
(Transcrição de parte de entrevista 
realizada com um ex-membro da diretoria em 
25/10/90. Fita n° O7). 

Segundo depoimento de professora, 

"... vejo a escola como um espaço legal 
para se trabalhar apesar das divergências, 
principalmente as da questão salarial, que 
é uma coisa que pesa muito. . 

z¬¬
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Em determinados momentos a gente 
estabeleceu papeis, e estes papeis foram 
engolidos, a gente acaba sendo engolida, 
porque fazíamos um monte de coisas, e coisas que não precisávamos fazer, mas que 
se não fizessemos, sentiamos culpa por não 
fazer, quando na verdade não era nosso 
papel fazer. 
Então, por um lado havia uma batalha muito 
grande para que o professor só exercesse a 
sua atividade especifica. Eu as vezes me 
sinto muito mal em fazer determinadas 
coisas, que tenho que acabar assumindo e 
que não e o meu papel de professora. É ate 
meu papel enquanto educadora, enquanto 
pessoa. Mas tem momentos em que fico danada 
de ter que fazer algumas coisas que eu não 
recebo por isso. Porque tu acaba fazendo' 
mesmo. E quando tu te prontificas a fazer 
algo e tu não faz, tu passa por ser a 
desarticuladora, desmobilizadora, a que não 
quer agregar as coisas. Entao, teve um 
momento em que a escola teve um grupo forte 
de professores que resolveu não trabalhar 
mais de graça e dai rolou um monte de 
coisas. Eu, por exemplo, tive um dia uma 
discussão sobre o que era "mais-valia". Eu 
disse, por exemplo, o que de mais-valia, 
porque `surgiu uma coisa assim de que os 
pais estavam tomando nosso salario. Eu 
disse nâo, a partir do momento tao e 
tirando do meu; porque, se tu não tira do 
bolso, e "mais- valia" porque tu deixou de 
tirar. Ai saiu uma coisa assim: a fulana 
disse que consertaram a cerca da escola 
porque tiraram do dinheiro dos professores. 
Essas coisas ai." (Transcrição de parte da 
entrevista realizada com uma das 
professoras em 24/10/1990. Fita n°O4). 

Esses depoimentos trazem à tona a. superação do discurso sobre o caráter 

coope1'ativ1`sta. da proposta, ,esvaziado pela prática burocrática que gradativamente se configurou 

através da cristalização da hierarquia de cargos e fimções previstas no Estatuto. As atitudes 

defensivas expressas na relação patrão/em.pregado, demonstram a emergência do novo discurso 
- a relação de trabalho baseada na não exploração, na co-paflicipação, na compreensão mútua 

em tomo das dificuldades fmanceiras e no bom relacionamento. Surgem então novos 

estereótipos, como, por exemplo, o patrão bonzinho e 0 empregado competente e 

compreensivo.

-.
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Em maio desse mesmo ano, a comissão cultural, por entender que uma das 
fortes razões que minaram o ambiente da escola no ano anterior foram as "fofocas, queixas e 

meias verdades no portão" (conforme Jornal Sarapiquá, n°l, ano VIII, página 2), resolvem 

reativar a circulação do jomal. Este seria o espaço para tomara comunicação coletiva, pública e 

aberta. para a discussão dos problemas, das insatisfações, das opiniões, de forma a esclarecer os 

acontecimentos. 

_Deste jomal, destacamos alguns trechos que evidenciam a retomada do 

imaginário Sarapiquá - 0 desejo da educação diferente para as crianças e a expectativa de 

realiza-lo através da "escola altemativa". 

Da capa: "Tô aqui de volta! Por mais incrivel que possa parecer, ainda tô vivo 
e com mais energia". 

Do texto "Novos pais e a Escola Sarapiquá", a constatação da realidade e o 

estímulo à participação: 

"Os novos pais chegam com expectativas- as 
mais diversas. Pelo menos foi o que se 
constatou numa rodada de impressões na 
primeira reunião da escola. Apesar da 
diversidade, muitas expectativas rsäo 
comuns. 

Assim, pensamos que algumas palavras podem 
expressar os anseios e angústias da busca 
de uma escola para o nosso filho. Através 
de amigo de cobr imo ,' c om g r a n 

~ satisfação, a existência de uma esc.‹;r~l.a que 
se propõe "alternativa". No contexto atual, 
eis uma palavra quase magica. - 

Ao buscar a escola, não encontramos um 
nome, escrito bonito, rnmi predio escolar. "Escola Sarapiqua" serpenteia ascendente e 
irreverente pela porta de uma velha garagem 
de ar abandonado. Sera aqui a escola? Quem sabe foi, mas agora mudou. Ao lado, tranquilo, uma casa. Uma casa, simplesmente.
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Logo vieram as primeiras reuniões e a 
constatação das dificuldades. Várias 
tensões na vida da escola. Dificuldades 
administrativas, falta V de recursos 
econômicos, crise econômica mesmo; tensão 
de relação pais-professores; 
questionamentos na definição de papeis; polêmicas em torno dos "estatutos" e do 
caráter real e formal da escola; problemas 
na participação efetiva dos pais. Este 
começo sinalizou claramente: não haverá 
possibilidde para o imobilismo, se 
quisermos sobreviver. 
Que se espera ou se busca da ea na escola 
Sarapiquá? A questão se transforma logo 
numa questão mais prática, mais 
gratificante, mais exigente e também mais 
estafante. Não é o que se busca, mas o como 
manter-construir-dinamizar-cotidianamente o 
espaço escolar alternativo. Nada, em 
principio, está assegurado. Tudo <n1 quase 
tudo tem que ser continuamente repensado, 
avaliado, sentido. Constatação pratica: se 
quisermos manter o espaço presente-futuro 
temos que trabalhar por ele. Dai, talvez, o 
primeiro impacto da Sarapiqua real: a 
necessidade de participar na vida da 
escola,' de ser conjuntamente a vida da 
escola (reuniões constantes, assembleias, 
mutirões, etc.). E ao mesmo tempo, a 
dificuldade de contar com uma ampla 
participação de todos os pais."(op.cit. 
página 3) 

Em outro texto, novamente o apelo ao trabalho coletivo, acentuado no âmbito 
pedagoglco 

"...Frases bonitas, pensarão, talvez, 
alguns. Mas acreditamos que a realidade e 
outra. O primeiro mutirão deste ano mostrou 
que isto e possivel. Estavam presentes mais 
ou menos vinte pais. Todos sentiram um 
clima_ Ótimo, o trabalhop fluiu bem, entre 
risos, piadas e suor. Ninguem menos que o 
Ribas (pra quem não conhece, grande assador 
de Santa Maria) assou uma carninha. As 
crianças ajudaram cortando grama, serrando, 
martelando (volta e rneia <> próprio dedo). 
Gente, o Sarapiquá e isso ai! ou talvez, 
melhor...pode vir a ser! Achamos que aqui 
todos estão interessados em oferecer aos 
seus filhos uma educação participativa, 
militante e carinhosa. Uma criança não
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se ninguem deixa espaco para que ela possa 
se colocar e, finalmente, não tem convivio carinhoso com o seu meio, se ninguém mostra que isso e possivel e socialmente aceito e desejado. Os pedagogos nos desculpem se estamos comentendo "erros teóricos", mas pensamos que o exemplo de participação, de militância e convivio carinhoso e O melhor caminho para uma educação alternativa. Nada 
melhor, portanto, do que vivenciar isso no espaço da~ própria criança, na sua escola."(op.cit. pagina 5) 

Igualmente neste período a escola resolve reativar o espaço cultural 

altemativo, através de oficina de artes e oficina de música. 

Na Assembleia de '27/D4/89, na discussão salarial, os paflicipantes lembram 
que mesmo que 0 aumento salarial dos professores signifique o repasse e conseqüentemente 
acréscimo das mensalidades, isto é compensado pelo "nível de educação" que e' proporcionado 

pelas professoras. -Contudo, /deverão também se discutir as possíveis consequências deste 

aumento, como a elitização da escola - pela evasão de pais ,(em face do valor da mensalidade), o 

que também acabaria invia.bili2'.ando a escola. É acordado, como forma de diminuir os custos, 
preencher as vagas existentes nas turmas, trazendo novas crianças para a escola. 

Considerando a diiiculdade Ímanceira que atingiu a população brasileira com 
a aplicação do Plano Collor, os professores da escola se sentiram especiahnente prejudicados 

pelo fato de seu reajuste salarial 'ocorrer em março. Diante disso, a diretoria da associação 

chama uma Assembléia. Geral extraordinária. em 22.05.90 para tratar da questão. O aumento 
solicitado é considerado justo e a ser incorporado no dissídio. É argüido a questão da legalidade 
de tal concessão, esclarecendo-se que deve ser considerado como abono, em face da portaria 
154 que impede aumentos na mensalidade. Igualmente é questionada a obligatoiiedade dos pais 

pagarem esta diferença, uma vez que é abono. No final, a Assembléia decide-se pela concessão 
do "abono emergencial temporário".
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Na Assembléia Geral de 25.09.90, que rediscutia a questão salarial dos 

professores e conseqüente aumento de mensalidades para os pais, é sugerido o estabelecirnento 

de pagamentos diferenciados (com índices diferenciados), levando em conta as diferent:es 

categorias profissionais a que os pais pertencem e os índices de aumentos a que estiveram 

sujeitos, o que não é aprovado. A tentativa de inovação, de aplicação de "idéias socialistas" no 
aspecto econômico, não encontram eco, apesar do alerta anterior da possível elitização da 

escola. 

Nesta mesma Assembléia, é comunicada a saída da coordenadora pedagógica, 
sendo decidido a contratação de outra profissional. É lembrado, por um dos associados, que 
foram abertas inscrições para preenchimento do cargo vago, mas que não houve apresentação 

de interessados. Em face disto, a Assembléia optou por deixar os professores sem orientação 
pedagógica a.té o final do ano. E 

Foi nesse momento que solicitamos espaço para desenvolver nossa pesquisa 
de mestrado. 

Entramos na escola Sarapiquá, como todos os "pais novos", em função de 
referências a. uma proposta diferente de educação, querendo conhecê-la e entendê-la. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, realizamos o resgate da memória 

histórica, o que nos deu uma compreensão das dificuldades, avanços, recuos, esperanças, 

tentativas, decepções, desistências, retomos e retomadas vividas no processo de busca da 

concretização da idéia do "altemativo". ' 

Este resgate foi dificultado pela escassez de documentos. A história vivida se 
limitava a registros em atas de assembléias, de reuniões, apontamentos em cadernos, e
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infomrativos dispersos. Recebemos também algum material escrito que ex-sócios tinham 

consigo. 

' Em relação ao material pedagógico, notamos que não havia na escola a 

formalização dos aspectos burocráticos comuns nas escolas, tipo registro, fichários, arquivos, 

etc., de acordo com um esquema pré-estabelecido. Encontramos documentos e registros 

dispersos e esparsos, revelando variações na sua. organização, dependendo das diretorias ou 
coordenadorias. 

Apesar da solicitação para que escrevêssemos a história da Sarapiquá, não nos 

colocamos como historiadores cujo discurso possa ser o de detentor da interpretação e da 
verdade. Não acreditamos que se possa reconstituir o passado como ele foi. 

Além da organização e análise dos documentos, buscamos ordenar a 

experiência vivida a partir do resgate da memória. individual das pessoas que participaram 

intensamente do processo de construção da Sarapiquá. 

"...o campo da memória,` da reflexão e um 
espaço alternativo e (. . .) a ação 
individual e capaz de reflexão, e portanto 
constituir lugar da consciência que só pode 
ser coletiva" (Deca, Palestra realizada em 
15/8/92 no Centro de Cultura Social/SP) 
"A memoria e a vida, sempre guardada pelos 
grupos vivos e em seu nome ela esta em 
evolução permanente.(...) É um fenômeno 
atual, uma ligação do vivido com o eterno 
presente. Porque e afetiva e magica, .a 
memoria se acomoda apenas nos detalhes que 
a conformam; ela se nutre de lembranças 
vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 
particulares ou simbólicas, sensível a toda 
transferência, censura ou projeção." (Deca, 
Palestra realizada em Campinas 14/8/91 
apud: NORÀ, Pierre. Les Lieux de memoire. 
Gallimar, 1984. França)

v
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Segundo DECA (1991), no esforço de historicizar-se, a memória se perde 
como experiência do vivido e "aparece como um constrangimento individual que vem do 
exterior". A história 

"näo esta reservado o papel de preserva-lo, 
tal qual ele foi, mas de reescrevê-lo 
incessantemente, sabendo-se que este 
retorno ao passado não é mais do que a 
medida de sua propria perda"(mimeo). 

Acreditamos que recolhemos fragmentos que inventaiiam alguns 

acontecimentos passados escolhidos pelos protagonistas, cuja memória faz de cada um o 

historiador de si mesmo, justificando as ações e paixões que protagonizam no presente. 

segundo BAREMBLITT (1992z42) 

"...o interesse da história 
institucionalista é o de reconstruir o 
passado enquanto ele está vivo no presente, 
enquanto ele esta atuante e pode determinar 
ou ja estar determinando o futuro tendo 
presente (...) que não existe uma história, 
(...) em um só espaço e tempo, (...) que o 
passado está composto de uma serie de 
potencialidades que o presente ativa, que o 
presente ilumina, que o presente deflaqra. 
O institucionalismo diz' que o que, 
predominantemente retorna na história, não 
é o igual, não, e o indêntico, não é o 
regular, não e aquilo que se pode captar 
por leis; leis tipicas da mecânica fisica 
ou da mecânica celeste e do relógio, mas 
que* o que se repete na história e a 
diferença, que o que se repete na história 
e o acaso, e o inesperado, o acontecimento, 
o imprevisível, o aleatório. E que são 
estes grandes` ou pequenos momentos de 
repetição do diferente (do instituinte) que 
depois vão tentar ser capturados pelo 
instituído, pelo organizado e repetidos 
como idênticos." 

Assim, na tentativa de captar o diferente que se repetiu, os acontecimentos 

que produziram os sujeitos, registro algumas falas:

.¬
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Da aprendizagem de um pai que busca apoio para viver a experiência da 
educação da primeira filha: 

"...eu queria para ela uma escola que fosse mais do que uma escola; que fosse um espaço 
lúdico, onde ela pudesse normalmente se colocar (...). A minha construção como pai, 
a escola que me deu." (Depoimento de um dos pais associados. Entrevista gravada. Fita n° 47) * 

Da colaboradora que se descobriu professora: 

"...estava tentando lne .localizar na _vida, em termos profissionais (...) tres vezes 
por semana eu fazia trabalho informal, seis meses depois eu estava trabalhando." 
(Depoimento gravado em entrevistaz Fita 
n°4) 

Do professor de Educação Física, que viveu experiência semelhante:
. 

' Deauñh) 

"...Sabia que era uma escola que não tinha 
dono, que todo mundo era dono" (...) eu 
vinha trazer a filha, como tinha tempo 
disponivel, fui me enturmando, começava a 
ajudar em algumas coisas, já que a escola 
tinha dificuldade pra ter gente pra ajudar 
e logo me indicaram para a Diretoria" 
(Depoimento 

_ 
de um dos 

associados/professores. Fita n°5). 

espontâneo, enquanto pai de aluno, seu trabalho passou a ser 

formal, enquanto associado, membro da atual diretoria que 

"...sâo todos da, tarde e eles queriam 
alguenl da Inanhä, e eu entrei. No meio do 
ano pintou o concurso pra duas vagas, 
entraram a (...). Uns dias depois a 
coordenadora pedagógica ,propôs para a 
diretoria que eu assumisse metade da carga 
horária dela. Durante um mês eu fiquei com 
dez horas para organizar a- parte 
administrativo¬burocratica, fazer compras..." (op.cit.) 

ÊÊ 

›"^
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Com a saida da coordenadora pedagógica, passou a trabalhar vinte horas, cujo 
pagamento ainda não estava defrnido,* 

"...e eu vou querer definir isso com a 
Diretoria, porque quando eu ganhava dez 
horas eu trabalhava vinte e agora com vinte 
eu fico quarenta. Essas vinte são para esse 
ano mas para o ano* que vem, se assumirem, 
eu faço os papéis." (opzcit.). 

Segundo ele, suas atividades consistiam em depósitos bancários, anotar os 
pedidos dos professores e encaminha-los à Diretoria. No entanto a situação, 

"...ainda esta se definindo, faço de tudo. 
Com a turma dos maiores: (5-6 anos) eu faço 
um trabalho regular e com os outros brinco -de vez em quando. Eventualmente eu faço uma 
substiuiçäo, mas uma substituição longa me 
atrapalha porque meu trabalho fica 
interrompido e acumulado." (op.cit.)§ 

'Esse problema de substituição de professores foi nosso primeiro desafio. 

Devido à necessidade de afastamento da professora da faixa dos bebês, ela foi substituída por 

alguns dias. Como 0 problema se prolongou, foi-nos solicitado que assumíssemos a turma 
conforme prática da escola. A substituição nomralmente era feita pela coordenadora pedagógica 
que respondia pela escola e atuava no sentido de resolver todos os problemas. No entanto, como 
atuava em dias e horários alternados, este problema permanecia em aberto, dependendo sempre 
de soluções provisórias, à semelhança do que acontece nas escolas públicas. À medida que a 

coordenadora assumia o problema, os professores empregados podiam faltar sem preocupar-se 

com o significado de sua ausência para as crianças. Já os pais-patrões ficavam tranqüilos por 
terem uma pessoa competente e de sua confiança e, ao mesmo tempo, evitavam aumento de 
despesas. Agradar "gregos e troianos" justifica a .diferenciação salarial a mais da coordenadora 

pedagógica em relação aos professores, 0 que é escamoteado pelo discurso da competência 
técnica, trabalho especializado, responsabilidade. É o próprio plano de cargos e salários das 

* O professor nâo queria 0 registro em carteira profissíonal por ser urna situação indefinida.
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instituições governamentais, que normalmente referendam os cargos de confiança, sinônimo de 

fidelidade partidáiia aos govemantes. 

Como coordenação pedagógica, não nos dispusemos a reproduzir o modelo 
estatal, para que viesse à tona a. discussão desse problema, cuja complexidade era camuflada 
pela fixnção de “tapa-buraco" exercida pelo coordenador pedagógico convencional. 

Diante do impasse criado pela nossa postura a situação foi discutida em 
reunião de Diretoria que contratou emeigencialmente uma substituta e estabeleceu normas e 

providências para as faltas. Percebemos, então, o início de uma abordagem mais efetiva do 
problema, o que para nós foi significativo.

E 

Esse fato representou o desvelamento do aspecto político da questão, 

encoberto pelas medidas paliativas que passaram a emergir a partir das discussões. Entre outros, 

apontamos: a rejeição à idéia da escola como depósito de crianças com pessoas estranhas; a falta 
de disponibilidade dos pais e 0 número elevado de crianças quando reunidas duas turmas. Este 
último passamos a analisar como exemplo de manipulação das questões políticas no plano psico- 
afetivo. 

A recusa por parte dos professores em juntar duas turmas na falta eventual de 
colegas era anteriormente encarada como sendo uma questão de disponibilidade ou de vontade 
pessoal para colaborar ou não com a escola. As questões políticas' presentes passaram a se 
explicitar e a. ocupar o centro da. discussão. Assim, a opção de juntar duas tunnas é analisada. 

sob outro enfoque, segundo o qual o número elevado de crianças é o que está em pauta, o que é 

rejeitado também. pelos professores, porque significa a volta ao modelo convencional.
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__ 
Da parte dos professores, essa recusa é justificada no discurso sobre o 

pedagógico, encobiindo o sentimento de exploração pela sobrecarga de trabalho e pela 

economia gerada para os pais. i 

"...quando eu vejo as pessoas falarem tu 
ficas corn a turma da fulana, eu me sinto 
muito mal, porque não se discute a questão 
pedagógica, não se discute, como fico eu, apesar da turma da fulana ter sido a minha 
no' ano passado." (Depoimento de uma das 
professoras. Fita n°3). 

Essa "questão pedagógica" era relegada quando as professoras, por laços de 

amizade, faziam acordos, substituindo-se mutuamente, reagrupando as crianças. ' 

As relações interpessoais permeadas pela afetividade, ao mesmo tempo que 
suplantavam os argumentos capitalistas na relação de trabalho, esvaziavam o "discurso 

pedagógico". Também neste caso, o politico é substituído pelo afetivo. 

A falta de clareza politica fragilizava o conteúdo das ações pedagógicas, uma 
vez que atendidos os interesses pessoais, a ajuda mútua era substituída pelo individualismo 

exacerbado quando havia dificuldades nas relações interpessoais dos adultos (professoras entre 

si). 

Esse individualismo, portanto, configura 0 aspecto político das ações 

pedagógicas e revela-se nas atividades isoladas e na redução dos tempos e espaços de encontro 

das turmas. 

O discurso de que as divergências dos adultos (professores entre si) não 

inteiferiam no relacionamento das crianças, do nosso ponto-de-vista, não era verdadeiro. As 
dificuldades pessoais dos adultos interferiam e prejudicavam, à medida que impediam o contato
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mais intenso entre as crianças, sendo ainda reforçadas por uma certa distribuição dos espaços, 
ou seja,

' 

"...cada individuo no seu lugar, e em cada 
lugar, um individuo. Evitar as 
distribuições por grupos; decompor as 
implantações coletivas; analisar as 
pluralidades confusas, maciças ou fugidias. 
(Foucault,1977:131) 

Embora não houvesse um controle disciplinar rígido, explícito, a organização 
do trabalho pedagógico elaborada pelos professores obedecia a um certo quadriculamento, o 

que tomava possível o controle de uns sobre os outros. ' 

"Importa estabelecer as presenças e as 
ausências, saber onde e como encontrar os 
individuos, instaurar as comunicações 
úteis, interromper as outras, poder a cada 
instante vigiar o comportamento de cada um, 
aprecia-lo, sanciona-lo, medir as 
qualidades ou os meritos.(Foucault, 
1977:l31) 

Cada professora (com seus alunos da mesma faixa etária), pensando e 

organizando suas atividades na sala de aula, na oficina ou no pátio, representa a organização 

pedagógica quadriculada, individualizada que se opõe à organização e à prática de um trabalho 
coletivo. Tal organização estabelece uma relação de poder através da vigilância e controle da 
distribuição dos indivíduos nos espaços, nos tempos e movimentos. Esse controle se torna mais 

refinado e sutil, na medida em que é exercido pelos membros do mesmo grupo, através de 
comparações, de competições, no desejo de serem reconhecidos e valorizados por alguém 

hierarquicamente superior. 

Sendo 0 coordenador pedagógico o primeiro posto acima dos professores na 

hierarquia, será ele o elemento chave nesse processo.
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O respaldo da hierarquia gera, ao mesmo tempo, a. segurança da manu.tenção 

do emprego e a assunção de uma postura autoritária resultante da divisão entre os pares que 
buscam estabelecer alianças entre si, com os pais ou coma coordenação pedagógica. 

Assim, é possível perceber a coordenadora pedagógica como reforçadora. da 
estrutura hierárquica autoritária, enquanto elemento de sustentação das relações de poder entre 

pais e professores. O controle do trabalho cria uma relação de dependência e subserviência 
entre professores e coordenação pedagógica. O professor busca o constante respaldo para o seu 
trabalho, e o coordenador se toma responsável perante os pais pelo trabalho respaldado. O 
autoritarismo presente nesta relação vai criar situações de adesão e de resistência, seja ao projeto 

pedagógico representado, seja. às determinações. Como conseqüência, o grupo é dividido, as 
pessoas são caracterizadas, rotuladas, aumentando os pólos de conflito que passam a ser de 

nivel pessoal: - 

"Conforme o tempo que fui ficando na 
escola, deu pra perceber que tem um 
desentrosamento, que causava “ ,uma 
desorganização, que não está havendo 
sintonia. O conflito aparecia entre as 
professoras que ocupavam a nesma sala nos 
diferentes turnos. Uma é organizada, deixa 
tudo arrumadinho. A outra e mais 
desorganizada, gosta de criar. 
Acho que uma deve se sentir dona do espaço 
e outra invasora." (Depoimento de um dos 
professores. Fita n°5) 

O sentimento de propriedade é manifestado também na designação da relação 
estabelecida com o espaço (minha sala) com as coisas (meu material pedagógico, meus 
brinquedos) e as pessoas (meus alunos). 

Instalada a competição, geram-se as desigualdades, nas quais as relações 

apropriativas reforçam a dicotomia, a divisão e o antagonismo e, conseqüentemente, as relações 

verticais. São esses sentimentos/ações/relações que mantêm vivas as iestmturas hierarquizadas

\
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verticalmente, cujas sobreposições produzem e são produzidas pela dependência e 

subserviência. É o sentimento e mentalidade autoritários que se alimentam e destroem, que se 
aproximam e afastam, se atraem e repulsam. 

O autoritarismo presente nessas relações causa 0 afastamento da coordenação 
pedagógica, o que é explicado através das dificuldades decorrentes da relação saber-poder. 

' F 

"como vocês sabem a escola nunca exigiu 
formação pedagogica das professoras e isso para mim sustentava essa relação de poder e 
obediência. Os professores ,sentindo necessidade <ka uma sustentação, senti uma fragilidade dos professores na hora em que 
eles ficaram sozinhos, quando a coordenadora saiu. Na verdade, mesmo esses 
professores que não estavam com um bom 
relacionamento com elas, assim que ela 
saiu, começaram. a procurar por ela. Ela 
disse: estou à disposição em casa, quem 
quiser continuar tendo supervisão, me 
telefona, vai lá em casa. No fim todo o 
mundo começou a marcar horario com ela pra 
fazer supervisão. E eu pensei: que coisa, 
uns querendo que ela saísse e de repente... 
Acho também que o que causou conflito entre 
ela e as professoras era a visita as salas, 
ela tomar a redea da coisa." (Depoimento de 
um dos professores. Fita n°5). 

Segundo FREIRE (1988:l74) 

"...onde ha poder ha resistência, mas nem o 
poder, nem a resistência estäo situados em 
lugar privilegiado ou exclusivo, se 
exercem como praticas, pontos 'moveis e 
transitorios que se disseminam e distribuem 
por toda estrutura social." 

. SUPER-VISÃO - controle, competência, competição, divisão, sobreposição, 
super-posição, imposição, obediência, dependência, infração, rejeição, competição, punição, 

premiação, silenciamento. .. '

'
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Ao mesmo tempo em que era solicitado o respaldo da coordenação "...sinto 

necessidade da coordenação como pessoa-continente que vai suprir necessidades pessoais (...)" 
(Depoimento de um dos professores. Fita n°6), havia o retomo implícito pela relação mando- 
obediência, mascarado pelo exercício do controle "...faço relato semanal do que está 

acontecendo..." (op.cit.). 

Nessa relação se evidencia o acordo tácito, implícito nas relações capitalistas 

escamoteadas e legitimadas pelo exercício das funções diferenciadas, designação de papéis e 

controle das atividades. ` 

"Existe um planejamento semestral ~o 
conteúdo. Mas se trabalha em cima das necessidades da criança, pensado ak duas, discutido com a coordenadora pedagogica." 
(Depoimento de uma das professoras. Fita 
n°6) 

Dizer que é 0 mesmo discurso da organização pedagógica da escola 

convencional é redundante, é a. reafirmação do que está posto em qualquer programa, proposta 
cunicular. O depoimento da professora 

"...alternativo porque trabalha. com a 
necessidade das crianças, (...) tenho 
responsabilidade de facilitar, dar leitura 
do grupo, e usar isso como recurso 
pedagógico." (op.cit.), - 

apenas revela um discurso que contém uma terminologia específica (psico-pedagógica) que 
agradava aos pais, ".,.a professora e' muito querida pelo pessoal da diretoria." (Depoimento de 
um dos pais. Fita n°5), reforçado por um membro da diretoiia ao afinnar que: "...ela é a melhor 
professora da escola (...) ela encama a proposta da escola."(Fita n°8l).

D 

Sem dúvida, havia uma identificação, uma unidade de pensamento entre 

professora, coordenadora pedagógica e diretoria, que facilitava as relações interpessoais e 

mantinha o estereótipo da estrutura hierarquizada.
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(Garcia, apud: Patto, 1986:349). 

O estereótipo da coordenadora pedagógica, como figura "continente", que dá 
segurança, revela 0 vínculo de dependência que' se estabelece nas relações verticais, autoritárias, 

presentes nas organizações hierárquicas. Ora, a sociedade modema está estruturada e mantém 
em todas as instâncias - família, trabalho, lazer, religião, partidos, sindicatos, educação, a mesma 
organização e relação, cujo estereótipo reforça a característica comum - o autoritarismo. ` 

"Os estereótipos são conjuntos de condutas 
fixas que se repetem ciclicamente, embora 
já não satisfaçam a nenhuma necessidade 
tipica da tarefa.(op.cit.) ` 

3.2. o c.oLETIvoz A HORIZONTALIDADE DE RELAÇÕES PARA o ROMPIMENTO 
Do AUTORITARISMQ `

' 

Romper ou pensar em romper de alguma forma as relações autoritárias 

naquela escola altemativa, implicava perceber a intemalização do estereótipo da coordenadora 

pedagógica. 

"É a instituição que configura o tecido 
onde se ajustam os estereótipos e que 
possibilita ea reforça determinado «tipo de 
vínculos enquanto dificulta outros. Tudo 
acontece como numa representação teatral em 
que os papéis, os protagonistas e as falas 
já estäo previstos e onde a norma e que as 
pessoas sejam o mais fieis possiveis aos 
mesmos; cada palavra e cada gesto tem 
réplicas preestabelecidas e cada momento se encadeia com os anteriores e posteriores de 
um modo previsto. Todos estäo na escola, embora ninguem saiba quem e o autor real do

n
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argumento da peça." (Garcia Apud Patto, 
1986:350) 

' A necessidade da coordenadora pedagógica também era reafrrmada por pais, 
conforme os depoimentos gravados em reunião da diretoria com professores.(Fita n° 42)

u 

"Eu não abriria mão da presença de um coordenadora 'pedagógica aqui dentro, uma pessoa que tenha o papel claro de 
supervisor pedagógico. 
A seggranga da coordenadora pedagógica, 
essa eu ten o certeza que não vai se abrir 
mão, agora... Tem que ter uma pessoa que eu 
possa chegar e dizer: olha! o negócio é o 
seguinte é tua função resolver. Este papel 
profissional desta essoa ' p que van. responder 
pela escola, a escola não vai a rir mão... 
Tem ' que ter uma pessoa que tenha 
experiência pedagógica, na hora em que 
surja uma situação de dificuldade, vá 
dizer: o encaminhamento é esse ! (grifo 
nosso) 

A mentalidade burocrática se revela na necessidade de hierarquia como 
garantia, segurança de firncionamento, respaldo da manutenção da ordem vigente. A 
manutenção 'do estereótipo através da definição de papéis representa as condutas fixas, a 

institucionalização da dependência através de canais rígidos de comunicação. 

O processo de infantilização ctistalizado na estrutura hierárquica, estática faz 
com que as decisões sejam delegadas sempre a alguém superior. Quando a superioridade não 
está corporificada em algum cargo, está presente no Estatuto - algo fora das próprias pessoas. 

Era necessário, portanto, tentar romper com o vínculo da dependência, 
substituindo a. relação vertical entre coordenador e professor pela horizontalidade na relação. 

Detectamos que as reuniões individuais reforçavam essa dependência, na 

medida em que, trazendo dificuldades, algumas professoras esperavam "receitas", soluções. 

*N
R

‹
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Como procurávamos evitar uma relação de saber-poder, sugeriamos que as discussões 

passassem pelas reuniões pedagógicas e que o grupo buscasse suas próprias soluções. 

Era preciso, portanto, que as professoras se constimíssem como grupo, que 
estabelecessem uma comunicação clara, sincera, buscando a superação das dificuldades 

pessoais. Isso seria possível à medida que o respeito à individualidade, diferenças, divergências, 

cooperação, solidariedade, passasse pelas discussões na pedagógica. 

Ao nosso ver, romper com a verticalidade das relações não significa definir 
papéis, mas estabelecer uma comunicação clara, em que se discutam as diiiculdades, os 

encaminmhamentos e, principalmente, se desarticulem as relações de poder. Significa abrir mão 
da segurança, da proteção, correndo riscos, enfrentando medos, rompendo resistências. 

' Procurávarnos também romper e vencer as nossas resistências e dificuldades 7 

mantendo-nos claros no objetivo do trabalho, que era. apreender 0 "alternativo", com base nos 
princípios libertários embutidos na proposta inicial da Sarapiquá. 

Assim, nossos pontos de referência nas discussões e ações eram a nossa 

postura corno grupo e os princípios libertzirios eleitos. 

Por exemplo: éramos um grupo que respondia pela. coordenação pedagógica. 
Como pessoas, [às vezes] tínhamos e demostrávamos nas peculiaridades, pontos-de-vista 

divergentes, mas que não nos impediam de pensar e discutir juntos. Ao contrário, nos 

motivavam na busca de aprofundamento teórico e pela ajuda mútua, pela solidariedade, nossas 

diferenças faziam-nos crescer.
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Nossa experiência de coletivo, apesar das intensas leituras a que nos 

dedicamos, não traziam mais do que a ajuda mútua como referencial, evitando que os teóricos 
e/ouautores estudados fossem utilizados como instmmento de saber-poder. 

Outra característica do grupo era que não tínhamos hierarquia: saberes 

diferentes, sim, competências diversas, sim, mas todos à disposição do grupo, sem competição. 
A nossa relação era de igualdade, e procurávamos estabelecer a mesma relação com as 

professoras. ' 

Neste trabalho, vencidas as primeiras dificuldades (quebra do silenciamento), 

nossos esforços foram no sentido de romper o estereótipo do especialista. A falta de tempo foi 
utilizada para escamotear a resistênciaresultante da tentativa de eliminar 0 referido estereótipo. 

Assim, foi decidido aumentar o tempo das reuniões pedagógicas coletivas, embora as reuniões 

individuais continuassem disponíveis de acordo com a necessidade de cada professora. 

Estabeleceu-se, então, uma dinâmica de discussão na qual novas dificuldades 
e resistências iam surgindo. -À medida que vão sendo detectadas, discutidas e assumidas 9 

produziam um saber que ia se construindo. Dentro desta dinâmica, os temas que surgiam, eram 
de importância para a compreensão dos acontecimentos e o encaminhamento de soluções a 

partir do própiio grupo. 

Esse foi, sem dúvida, um processo bastante dificil, pois além da relação de 
poder estabelecida entre pais e professores, através das relações patrão x empregado, havia 

também entre os professores divergências que geravam estigmatizações, tais como: 

" 
. . .e a comunista, e a mais politizada da 

turma. Quando tem problema de salário ela 
sempre começa a agitar. Quando tem 
reivindicação salarial fica um clima meio tenso entre diretoria e professores . " 
(Depoimento de um dos professores. Fita 
n°5) .

`
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Após acertos entre professores e diretoria, ficou concedida a participação do 

representante dos professores nas reuniões de diretoria. A partir da primeira participação, já 
sentiram necessidade de discutir e aprofundar questões como: o que significa "participação na 

diretoria", já que somos empregados? o que significava representação? como nós estamos sendo 
representados na nossa vida, onde, como enquanto representamos as crianças? e o que tudo isso 
tem a ver com representação e trabalho pedagógico? 

Ainda relativas à participação nessas reuniões, levantaram questões de ordem 
, . ›|‹ ~ - _ 

i 

, . pratica, como despesas (locomoçao, festa) e o t1.po de representaçao (fixa ou por rodrzro) e 

questões de ética - como confiança do grupo em seu representante, o compromisso deste com o 

grupo. 

Esse tipo de discussão trouxe à tona as diferenças e divergências político- 

ideológicas e seus conteúdos emocionais, que aos poucos foram sendo assumidos e discutidos 

pelos professores, no sentido de se avaliarem como grupo com diferenças.
z 

_ 

Essas diferenças individuais passaram a ter amplo espaço de manifestação, já 

que acreditávamos que esta era uma das formas de eliminar os conteúdos autoritários das 

relações pedagógicas. 

A reunião pedagógica coletiva tomou-se o lugar mais efetivo dessas 

manifestações. Por exemplo, quando se planejava a reunião de faixa do final de ano, as 

professoras e mães* manifestavam opiniões contrárias sobre a sistemática de avaliação que 

tradicionalmente era feita sob forma de relatório. i 

As reuniões eram realizadas em clima festivo na casa dos membros da diretoria 0 que 
implicava em gastos. 
*As mães da paisdagógica, participavam da reunião pedagógica conforme seus interesses e 
necessidades ' 

›!‹

A
,_
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Ao relembrarem os antigos relatórios de avaliação, as opiniões revelavam 

essas divergências. Houve quem lembrasse "...com vergonha" daquilo que tinha escrito sobre a 

criança, devido às rotulações e estigmas que foram se criando. Houve também quem se 

comovesse com essa lembrança: 

"...a preciosidade daquele documento que eu 
tinha nas minhas mãos. Hoje resgatava uma 
história dele. Uma epoca que passou por 
aqui, que não existe mais, sabe, nem na 
cabeça está mais." (Depoimento de uma da 
mãe. Fita n°32). 

O apego aos padrões convencionais impedia que a discussão, apesar de sua 
amplitude, fugisse do estabelecido, do comum, que possibilitasse um encaminhamento novo. 
Esse apego não explícito denunciava os mecanismos de desvio da questão em jogo. 

Por exemplo, na reunião pedagógica de 19.11.90, deu-se continuidade às 

discussões sobre avaliação das crianças e as formas de registro. No momento de impasse, 
quando o conflito int.enso instaurava as incertezas, a saída estratégica para aliviar as tensões e 

não realizar a ruptura com os padrões instituídos era trazer para discussão um aspecto 
secundário polêmico, que passava. a. ser 0 centro das atenções. ' 

"...justamente por esta escola não ter 
dono, não ter uma pessoa fixa, uma pessoa 
central, é ai que acontece o furo da 
historia, da memoria. _ _ . 

‹...›
_ 

por isso que a coordenação pedagogica e 
importante. Porque pode saber como -e que 
esta uma criança de um ano e onze meses, 
que ja vai fazer em março dois anos, qual e 
o pique dela, essas coisas...(Depoimento de 
uma das mães participantes da reunião. Fita 
n°32).
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Afirmações como esta última foram constantes nas manifestações dos pais o 

que evidenciava, de certa maneira, que para eles a coordenadora pedagógica fazia a figura de 

milagreiro, resolvia os problemas, ouvia os queixumes. 

"...quem tem feedback dos . pais insatisfeitos ? eu acho que tem que ter uma orientação pedagógica, que eu vou saber como é, (...) deveria ter um canal pra gente poder conversar mais claramente. Eu acho que um coordenador é um canal pra gente conversar isso." (Depoimento de uma das mães. Fita n° 44). 

Depoimentos como este revelam não somente as desconfianças existentes, 
mas também o tipo de comunicações e relações mantidas - os duplos vínculos e pactos de 

mediocridades que eram rompidos nas crises que vinham acontecendo periodicamente. 

Ao contrário, a figura da coordenadora pedagógica se fazia desnecessária 

quando havia comunicação direta e com confiança entre pais e professores. É o que podemos 
perceber no relato de uma reunião de faixa, no qual se fala das crianças sem dificuldades sobre 
o que interessa do ponto de vista educacional: 

" 
. . . uma |::'.o_i sa que f _1. ui na nossa t u .rima , porqu uma coi s fa rei a Ç o que g en t e 

ti em ~ os pai s ; out ra .=3n'ao ‹.;>s p r o lol ema s , a .sz pessoas (. . _) o sucesso que foi a reunião 
da fai da pr<:›fe.s ra que eu a st i 
p o r qu e ~ u ma p r t i ‹: a q u e l a v em 
cle:3.e1'1v‹.:=l vendo de i nic i o do a no . Uma 
p r V.-ía t i ‹: a q u e t amlöem pa i a ff; i t ar arm . . . de se ›f›lo-t:.ar e disu ti r os p 1:? o lt› Íl.,e1'n a . 

" 
(_ g ri i.f‹.:.› ET”MÊíëíííiíšíiEÊí""'7ššÊ`Êš{I§"“"Í{šä§"fš'Í* E zf cz r . 

Fita 11° Í.
` Fi 

Ou seja, onde havia. confiança, as pessoas não precisavam mascarar a relação. 
Nesse caso, a avaliação coletiva poderia ter sido a opção que completaria o processo pedagógico 

do ano e seu registro sen/iria como documento histórico para a escola.
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líimbora essa alternativa pareça simples e lógica também esse grupo não 

conseguiu romper com a avaliação convencional individualista, revelando que esta dificuldade e 

uma questão ideológica. 

À medida que o grupo gradativamente passou a discutir a prática e a buscar 
soluções, experienciaram relações de horizontalidade no grupo e descobriram 0 processo de 

produção e força coletiva. 

"Eu queria falar uma coisa. Eu estou 
achando que esta tendo uma riqueza essas 
ultimas reuniões que a gente vem tendo. Faz 
tempo que a gente não consegue fazer isso. 
Eu estou achando super-rico esse espaço. Acho que.hoje foi super-rico, como semana 
passada foi superbom. Temos que continuar assim..." (Depoimento de uma das 
professoras. Fita no 32) 

Nessas discussões emergiram vários temas vinculados 
i 

à prática social e 

pedagógica do grupo, os quais necessitavam de maior estudo e aprofi1nda.mento. Entre eles, 

destacamos avaliação, representação, associação, autoritarismo, trabalho coletivo, integração... 

A incipiente emergência do coletivo se revelava nas atividades que eram 

desenvolvidas em conjunto, por duas ou mais faixas de crianças, conforme relato transcrito das 
anotações de uma das professoras: 

" 
l~Êe12ë9s.r_fês____Frla;1äê_f1L-ââ1J;5_>. 

Sentimos a necessidade de planejar juntas e 
começamos a fazer reuniões extras com a 
certeza e uma vontade de trabalhar nesta 
linha onde estavamos vendo o crescimento e 
a alegria das crianças. Viamos que 
caracteristicas que comumente se classifica 
como decorrentes de problemas' emocionais 
eram diluídas no coletivo. Duas crianças 
que em. sala. disputavanl a atenção da 
professora, no grande grupo onde havia 
espaço e opções de diferentes trabalhos, 
por exemplo uma professora com roda, outra 
com corda no CONFIA e outra com areia na
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escola ou brincando de ovo podre onde a 
criança podia escolher a atividade segundo 
seu criterio de opção, a disputa não 
acontecia. Tambem não havia prejuizo do referencial de turma ou professor* o que se mostrava quando, um dia ou outro‹ as crianças pediam o lanche na sua sala ou quando a turma visitava a casa de uma 
criança. ' 

O trabalho individualizado - da professora 
com sua turma limita a capacidade de 
relacionamentos. Antes iamos ao CONFIA 
juntos. Trabalhar junto é diferente de 
ficar junto no pátio. A gente nota as 
crianças das outras turmas. O vinculo 
afetivo da criança com a escola não acontece necessariamente somente com a professora ou crianças da mesma sala. No 
coletivo, o campo afetivo da criança e mais 
amplo e a necessidade da criança e 
respeitada sem que ela perca a referência 
da sua professora de sala. Os vínculos se 
dão de acordo com o interesse. O trabalho 
coletivo gerou o vinculo da criança com a 
escola, a formação do grupo, dos 
intergrupos e do coletivo das crianças. 
- Como isto aconteceu - organização e 
desenvolvimento das atividades 
No trabalho individualizado, cada 
professora esperava seus alunos na sua 
sala. Por motivos diferentes, aos poucos 
houve agrupamentos ` diversos que 
proporcionou mais integração entre as 
crianças. 
Quando havia poucas crianças na sala, por 
motivo de faltas ou quando chegavam tarde 
ou na eventual falta. de um. professora as 
crianças eram reunidas e grandes e pequenas 
brincavam juntas. Com a integração efetiva 
das crianças estes problemas foram 
solucionados sem traumas. Os principios da 
cooperação, solidariedade e confiança 
aconteceram naturalmente, pois as relações 
dos adultos espelhavam isto. 
Percebeu-se que as crianças juntas 
desenvolveram-se mais cognitivamente com a 
possibilidade de troca entre idades 
diferentes e a oferta das habilidades 

* Ter referencza ou o professor ser referencial para a criança era uma das preocupações de 
algumas maes e prznczpalmente de urua professora quando se discutia 0 trabalho coletivo ou 
mes mo 0 coletzvo
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especificas *de cada professora para .todas 
as crianças.

F 

Observou-se também que o desenvolvimento da 
autonomia era impedida quando qualquer 
organização externa era priorizada. Agora o 
grupo e quem da <> limite.** Desenvolve-se 
ai a responsabilidade e a cobrança._Näo vem 
de cima para baixo e sim dos pares com os 
quais a criança assume um compromisso ou 
fez uma combinação. 
A garantia do nosso trabalho deve ser a 
criança estar feliz." 

Tanto no discurso quanto nas atividades coletivas pudemos notar o esforço e a 

tentativa do resgate da proposta de coletivo presente nos princípios da escola. 

Outro aspecto que revelava a. fragilidade do caráter cooperativo da ,escola era 

a reduzida participação dos pais, 0 que nos foi informado já na nossa entrada pelos professores 

nas entrevistas individuais: 

" 
. . . a participação dos pais está pequena . 

(. . .) tem muita gente que nem_ entra na 
escola (. . .) Eu acho que precisava ter 
coisas que atraissem os pais - algum 
evento,- coisas que tinha antigamente e 
morreu. ' 

(...) 

No meio do ano a gente fez mutirão e foi 
super boma Mas foi só um e foi a unica 
coisa que aglutinou número razoavel de 
pessoas. Fizemos almoço e foi super- 
gostoso. Fizemos uma geral na escola. Com 
dois mutirões por ano da pra deixar a 
escola bem arrumadinha." (Depoimento de uma 
das professoras. Fita n° 3 e 4) 

e mais tarde nas reuniões pedagógicas: V 

* Apenas no sentido ilustrativo: a professora x desenvolvia trabalhos corporais com 
conhecimento, facilidade, alegria. A professora y "contava" liisto'rias de forma teatral; as 
crianças passavam a ser personagens, continuavam a estória. etc. ** A questao dos limites, a necessidade da criança receber e o professora (adulto) dar o 
limite para a criança também era muito discutido na escola. Era praticamente consenso e 
somente com as nossas colocações sobre coersâo e autoritarismo começou-se a questionar e 
ter dúvidas' a respeito.

›



187 "...o grande problema que esta acontecendo 
na escola é porque os pais mesmo, o montão 
de pais que tem na escola não tão 
participando. Eu tõ vendo que o porquê deles näo estarem participando é porque 
eles não tiveram este ano aonde participar. 
Que eu lembre, das assembléias, as que tiveram foram para discutir salário. Não 
teve assembléia, assim, para discutir as 
coisas da escola mesmo. (...). (Fita n°28). 
Eu queria dizer que fiquei aqui duas 
semanas e posso contar no\@edo O pai ou a mãe que veio conversar comigo. Eles só queriam saber se tinha alguém para ficar 
com. os filhos deles." (Depoimento de uma 
professora. Fita n° 42). 

Numa tentativa de resgate do "chamado altemativo", 0 jomal Sarapiquá de 
outubro de 90 (página 6) reedita os objetivos da escola, elaborados pela coordenação 

pedagógica de 1986, e solicita a participação dos pais, referindo-se a atividades desenvolvidas 

em anos anteriores, especialmente ao dia em que "Os pais assumem a escola" - para se efetuar o 

processo de avaliação do ano. 

"Outra coisa interessante que também ja 
aconteceu e um dia em que "os pais assumem 
a escola", onde, um dia no semestre, todos 
os que trabalham na escola, inclusive as 
auxiliares são substituídos por pais 
voluntários. Os professores então se reunem 
fora da escola, para uma avaliação do seu 
trabalho. Vamos reativar "os pais assumem a escola" para o final deste semestre? Assim 
daremos aos professores boas condições de 
avaliarem o ano que se finda." 

No entanto o chamamento não encontrou ressonância. Essa desmobiliza ão 3
_ 

dos pais foi o argumento utilizado para justificar a. inviabilidade de "reviver o passado", 

"...hoje. eu stenho inuito ‹claro que isso a 
gente fazia há cinco anos atras, mas não se 
faz mais, e inviável. Saiu alguma coisa no 
jornal, mas ninguem se manifestou. E eu 
acho que esta todo mundo cheio de coisas 
pra fazer. 
(.--)

›
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` Acho que a e:×;per_i.ên‹:.ia diferente do que era ha cirifzro anos atrás. Tambem O espirito 

e diferente." (Depoimento de uma das mães participantes da reunião. Fita n°30) . 

Essa afirmação traz implícita a descrença na própria idéia do alternativo.
i 

A diretoria deu prosseguimento à organização da avaliação semestral e, para 
tanto, encaminhou um cronograma e roteiro de avaliação utilizado em anos anteriores. O 
procedimento era denunciado pelos professores como sendo uma sistemática demissionáiia e 

não avaliativa. “

i 

A crise estava novamente configurada. Em reunião entre professores e a 

diretoria, estabeleceu-se o confronto. Acusações, ameaças, mágoas, ranços do passado, horas 

intermináveis de discussão. Finalmente a diretoria resolveu alterar a sistemática de avaliação 

proposta, tanto no que dizia. respeito à finalidade e metodologia a ser utilizada, como na 
composição da comissão de avaliação, que agora passava a contar com a participação de 
representante dos professores e do grupo de pesquisa. 

A avaliação iniciou-se num clima extremamente tenso devido às insatisfações 
e descontianças entre pais e professores. 

Durante significativa parte do processo os problemas reais permaneceram 

mascara.dos devido à ameaça implícita de demissões e principalmente pelas dúvidas surgidas em 
face dos novos interesses que passaram a se configurar no próprio processo, ou seja, o novo 
foco de disputa. 

. Se até então os conflitos revelavam uma disputa de poder, agora parecia que a 

mudança no discurso sobre o caráter da escola, expressos pelos pais em frases como: 

"...isso aqui não é uma cooperativa. É uma associação de pais. Não fé uma cooperativa



189 unem e uma associação de ' pais e professores." (Fita n° 42 - Reunião pedagógica de O7/12/90). 

ou ainda, 

"...e se for necessário, se os pais acharem que devem demitir todo o mundo, se demite! 
E depois se contrata novos professores, que sirvam para os pais, para a escola." 
(op.cit.), 

ou na dúvida da professora: 

"...as pessoas estão dizendo que a escola e uma farsa (...) Vocês estäo dizendo que e 
uma. associação de pais e ‹que. os pais têm que definir o que querem. Então onde e que 
a gente entra nessa historia? " (op.cit.) 

que indicam a emergência da idéia de propriedade. 

O aprofundamento dessas discussões se fez através da explicitação dos medos, 
das dúvidas e da busca de esclarecimentos, nos quais 0 conteúdo emocional das discussões foi 

subsünúdo pek)‹xnfleúdo pofiüco, o que pernúüu o avanço do processo avaüaüvo do qual 

apresentamos o relatório. 

"RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - 1990 
1 - Introdução: 
Ao final de 1990, pais e professores 
realizarwn uma avaliação abrangente da 
escola. O processo de avaliação ocorreu a 
partir das reuniões de faixa, dos 
professores, da diretoria, do grupo pedagÓgico` e da Coordenadora pedagógica ( que ocupou esta função até setembro de 90) cujos relatórios foram discutidos em uma 
Comissão de Avaliação integrada por dois membros da diretoria, dois respresentantes 
dos professores, um pai de cada faixa, e um membro do Grupo Pedagógico. 

* Integrado por quatro membros, o grupo realiza uma pesquisa sobre a escola e colabora nas 
atividades da mesma, principalmente nas atividades pedagógicas.

v
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190 No inicio se discutiu o proprio encaminhamento da avaliação proposto pela Diretoria e questionado pelos professores e pelos pais nas reuniões de faixas resultando afinal no encaminhamento acima mencionado. 
Os relatórios destas reuniões foram apresentados e amplamente discutidos durante varias (tambem noites) reuniões da Comissão. O presente documento trata 'de sintetizar os pincipais resultados alcançados reconhecendo porem que dificilmente poderá traduzir toda a riqueza e calor das discussões. Todos os relatórios elaborados durante o processo assim como a transcrição das reuniões da Comissão estão a disposição de todos. 
2 ~ Avaliação dos pais: 
Em algumas faixas existiu uma relação maior entre os proprios pais_ e desses com o conjunto das crianças e as crianças com os pais da faixa que se identificam pelo nome. Foi colocado a importância da participação dos pais, por exemplo, na confecção do boi- de-mamão:ç "foi um xnomento raro em que os pais vieram para a escola". Se avalia que todos os pais, nas suas areas de atuação, poderiam contribuir mais com a escola. Existe sugestão no sentido de serem mapeados os tipos de colaboração que cada pai gostaria de dar. 
Em outras faixas a partipação dos pais foi considerada minima. São poucas as pessoas que participam. ZX gente fica rnnn discurso que E1 escola.‹e participativa e Ina verdade as coisas ocorrem de maneira precária. Ha uma avaliação de que os pais não conhecem a historia da escola. Tambem existe um problema de desinformação. Talvez alguns pais tenham até atitude de não querer saber o que esta acontecendo. Não conhecer os problemas para não se envolver com eles. 
Contrastando com. a falta de informação e discussão ha o mito da escola Sarapiquã - 
alternativa onde cabe praticamente todos os interesses de seus integrantes, sem que estes se exponham a participar efetivamente na educação de seus filhos na escola. 
Considerou-se tambem que não adianta ficar reclamando a não participação se não há uma participação programada dos pais, dentro de
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_-- mais tlaros, em trabalhos pedagógicos. Não so nos mutirões, não só nos trabalho de, manutenção da escola ou ajuda para festas, mas em trabalhos pedagógicos. Constatou-se que, apesar de estarenl de longe, os pais não querem ser 

‹¬. 'd' '
' -onsi erados leigos no processo de educação de seus filhos, e que não delegam a diretoria poderes de decisão sobre suas faixas. 

objetivos *`fi ¬ 

Observou-se também que não podemos mais querer uma participação igualitária de todos em tudo. Esta diferenciação vai ter que existir. Tem pais com maior disponibilidade, e mais vontade, e questão de personalidade inclusive. Temos que insistir na participação porque todo mundo pode em alguma coisa (questão pedagogica, espaço fisico, etc), mas devemos respeitar estas diferenças. As pessoas não podem ser contrangidas a participar. É uma coisa que tem que brotar de forma meio natural. Mas deve haver algum estímulo para que a pessoa possa se integrar melhor, para que se sinta disposta a isso. 
A diretoria avalia que os pais não participaram muito por falta de canais de participação. A propria diretoria não teria contribuido muito para isso e nem os pais tiveram interesse. Então foi uma coisa dos dois lados. Membros da diretoria consideram que a carga foi muito pesada, que a escola foi largada na mão da diretoria, que levou o piano sozinha. 
O grupo pedagógico teve pouco contato com os pais por isso não tem uma avalição mais detalhada. Contudo, o grupo percebeu, nas reunioes de faixa, que os pais tem ideias diferentes do que seja a proposta alternativa `da Sarapiquá e, em consequencia, cada um procura fazer valer o tipo de educação que acha melhor para seu filho. O 'que falta, e antes de tudo, discutir qual e a proposta alternativa que venha a atender os interesses atuais da escola. 
3 - Avaliação dos professores: 
Foram ouvidos os relatos de cada faixa sobre a atuação do professor correspondente. Concluiu-se que todo o esquema de avaliação estava elaborado sem criterios previamente definidos, o que



192 prejudicava a objetividade dos trabalhos e resultava em avaliações ora politicas, ora pedagógicas e ora pessoais. Esta falta de criterios homogêneos impediu que se apresentasse de forma adequada as avalições individualizadas de cada professor. Este material (elementos para uma avaliação individual) encontra~se nos relatórios da diretoria, da coordenadora pedagógica, das faixas e da comissão de avaliação. 
A partir das avaliações realizadas nas faixas pode-se constatar que, em termos gerais, os pais manifestaram satisfação quanto ao trabalho pedagógico que vem se d n o realizado pelas professoras. Foram elaboradas sugestões e criticas especificas a cada professora que aparecem na avaliação individualizada. 
O Grupo Pedagógico observa que tinha uma preocupação muito grande em fazer com que as professoras os aceitassem, que elas tivessem confiança no grupo, porque era a unica maneira que tinham para desenvolver seu trabalho. Em relação as professoras o grupo percebeu, quando entrou, que tinha um clima muito pesado. Os professores reconheceram também este problema de relação entre eles. O grupo avaliou que fundamental melhorar a relação entre as professoras e que o trabalho pedagógico não sairia bem se as relações das pessoas não estivessem boas. 

€l`E1 

Avaliação do grupo sobre as professoras: 
II '“ ' nao existe assim, um pior ou melhor que o outro, a gente não tem essa categoria de analise, de que fulano e melhor que ciclano, berltrano faz isso melhor. O que a gente observou e que são pessoas muito diferentes. A gente não conseguiu encontrar aqui uma linha semelhante, vamos dizer assim, com a outra. A gente observa assim que tem maneiras muito diferentes de trabalhar, muito diferentes mesmo, nas não vamos dizer que e mal, ruim ou pior ou melhor, mas que cada uma tem uma f¬.t"" _on,ribuiçao a dar, que cada uma tem uma individualidade própria e que pode participar nessa construção coletiva. "Então em relação aos professores e isso que, agora também a gente ve em relaçäo a grupos, nós percebemos assim que , aquelas picuinhas de inicio" entre - algumas professores, "hoje já não existe mais". "Nao vamos dizer assim que esta tudo



193 resolvido entre elas, mas que elas ja conseguem conversar tambem." e parece que o H _
. que ajudou foi o espaço proporcionadol pe as pedagogicas, delas` colocarem pra fora, elas se colocarem frontalmente, olha você me fez isso, eu não gostei disso, você me fez aquilo... mas sem baixaria I conseguiram se colocar, conseguiram conversar." 

ZX diretoria considera \nn ponto central na avaliação o "desgaste profundo na relaçäo da diretoria com os professores. Os professores assumiram um. papel corporativista de permanente confronto em cima das questões trabalhistas, reivindicando todos os direitos e querendo escamotear os deveres." 
Uma crítica levantada aos professores e de que foram omissos neste ano no sentido de que estavam com o rojão na mão, estavam vivendo todo aquele 

_ processo de desagregação e não colocaram para os pais. Deveriam ter colocado para os pais ou nasI faixas, ou nas reuniões pedagogicas quando os pais aparecessem. Deveriam ter aberto a discussao quando a coordenadora pedagogica estava presente. ' 

A coordenadora pedagogica avalia que o imaginário, muito forte na escola, está dado de parte dos professores talvez nas mesmas proporções dos pais, ou seja basta que a escola se diga alternativa para sê- 
lo. Sobre este imaginário desenvolve-se uma pratica que não e necessariamente diferenciada de outros bons professores ou escolas que não tenham a repressão como principio organizador. 
4 - Avaliação da coordenadora pedagógica: 
Na avaliação da diretoria, a presenca da coordenadora pedagogica no primeiro semestre deu muita segurança para a diretoria e para os pais. A diretoria e a coordenadora pedagógica sempre tiveram um relacionamento franco e aberto. Com a saida d . . a mesma no segundo semestre criou-se um vazio na diretoria e na propria escola. A diretoria avalia também que a coordenadora pedagógica näo teve um bom. relacionamento com as professoras. Os pais reconhecem que souberam tardiamente os problemas que t _ es avam existindo entre a coordenadora e as professoras. Algumas faixas não se sentiram



I. 94 em condições de avaliar o trabalho da coordenadora pedagogica. 
Na avaliação dos professores e inegavel a competência pedagogica da coordenadora e isto era percebido nas reuniões individuais, mas não teria sido eficiente quanto ao trabalho de grupo. Teria assim F . , . . . . iontribuido mais para dividir do que unir o grupo. A coordenadora entrou com determinada. proposta que não foi seguida, não teve comunicação ou a mesma se realizou de forma bastante autoritária. Em termos gerais consideram que a coordenadora procurava impor suas soluções e as opiniões das professoras não eram consideradas. Criticam também o fato de a mesma, ao sair, não ter feito uma avaliação do trabalho das professoras. Alguns professores avaliam qu a coordenadora ajudou no crescimento individual mas a nmioria reconhece que se sentiu desestimulada «e bloqueada pelc~ que foi considerado como autoritarismo da coordenadora. 
Avaliou-se também a necessidade de pensar a coordenadora dentro da estrutura da escola onde ' ' c a mesma pode ser vista de varias maneiras. Num clima onde os pais participam pouco e que a diretoria também não se envolve muito, uma coordenadora pedaforica ‹ › ~ lá-9 pode ser uma "tábua de salvação", que vai resolver todos os problemas que aparecerem 

( pedagógicos e administrativos). 
A coordenadora pedagógica avalia. que seu trabalho no Sarapiqua desenvolveu-se nos seis primeiros meses em organizar o cotidiano da escola e subsidiar as professoras na parte pedagogica. Neste momento as relações com os professores eram 

II "amistosas e houve um crescimento do trabalho em termos de. organização dos fru_os de criancas, estudos de temasT emergentes da pratica, discussão de problemáticas especificas dos grupos de crianças, trabalhar a organização e autonomia das crianças e organizacão da 'Y escola (predio). Nos ultimos seis me c _ -ses houve uma ruptura no relacionamento ate entao amistoso pelo fato de as professoras a verem como "pessoa de confiança da diretoria". A coordenadora pedagogica avalia que com esta situação o trabalho tornou-se dificil, pois sem a confiança pessoal o trabalho passou a sofrer perdas, no sentido que afloravam "questões menores" 

e,

�



195 que entravam as discussões pedagógicas, que ficavam num segundo plano. 
5 - Avaliação do grupo pedagógico: 
Segundo 'a diretoria, o grupo assumiu de forma ativa a escola, despertou o espirito de grupo nos professores e existia uma associação do mesmo com os pmofessores. O grupo empenhou-se em reverter o processo de vazio destrutivo que existia nas relações. O trabalho do grupo é construtivo. 
Segundo a avaliação do próprio grupo, as caracteristicas do trabalho que vem desenvolvendo foram as seguintes: buscou melhorar a relação entre as professoras que realmente não estava bem; sugeriram as professoras que colocassem os problemas das individuais na pedagógica e algumas colocaram outras ainda acharam a necessidade de se continuar com as individuais; o grupo se propôs a discutir as questões pedagógicas levantadas pelas professoras. A. proposta do grupo visa, a partir dos interesses e necessidades das pessoas envolvidas no processo estabelecer uma outra organização relacional onde as diferenças individuais sejam respeitadas como condição básica para o desenvolvimento 
da autonomia e liberdade individual na construção coletiva do conhecimento. 
O grupo comenta que começaram a surgir outros temas nas reuniões pedagógicas como 
a questão da representatividade 
(participação do grupo na reunião da diretoria, participação dos professores), questão da avaliação ( o que era, porque se fazia). O grupo avalia também que não pode 
se dedicar mais ao pedagógico devido ao trabalho desenvolvido para levantar a história da escola . Avalia. que isto era importante para entender "porque as coisas estavam assim até hoje, o que tinha acontecido". ' 

6 - Avaliação da diretoria 
Em sua auto-avaliação a diretoria reconhece que no primeiro semestre ficou muito dependente da coordenadora pedagógica que assumiu e desempenhou varias funções administrativas, alem. da pedagógica. Ocorreu uma delegação de poderes. Avalia ainda que foi ausente no segundo semestre ficando agumas vezes a escola como se fosse



196 "um barco a deriva" e não se administrou as crises de forma competente. Houve dificuldade de comunicação entre os integrantes da diretoria. Houve falta de discussão e falta de um trabalho conjunto. Ocorreu também um desgaste profundo relação da diretoria com os professores que mantiveram frequentemente uma atitude de confronto. 

da 

Em uma avaliação mais geral pode-se mencionar que a diretoria trabalhou desfalcada, com algumas coordenadorias incompletas, com só uma pessoa encarregada. Isto gerou uma sobrecarga ampliada pelos problemas de participação dos pais. 
Os professores avaliam que houve d . 

. _. esconfiança da diretoiia em relacão ao1 trabalho dos mesmos sem o devido encaminhamento pra discussões consequentes nas respectivas faixas. Houve descaso as reivindicações dos professores (entregue em agosto só respondidas informal e parcialmente em outubro), supervalorizou o papel da coordenadora pedagógica, houve censura em artigo de boletim (no que a diretoria não concorda). Os professores e alguns pais questionaram fortemente o processo de avaliação proposto pela diretoria em dezembro, principaldmente a composição da Comissão e o fato de excluir os professores da comissão final de avaliação. Avaliou-se que isto escamoteava uma intenção de despedir professores. Criticou-se também a realização de reuniões fora da escola em datas, locais e com pautas desconhecidas dos demais associados. Os professores entendem que a diretoria buscou gerenciar a escola de forma autônoma e este caráter da gestão levou- a a uma sobrecarga de tarefas e decisões e deu-lhe uma expressão autoritária. Criticam também a visão negativa da diretoria sobre os professores segundo o qual eles so exigiriam direitos e esqueceriam os deveres. 
7 ~ Avaliação geral da escola: 
Varias considerações foram feitas sobre a situação geral da escola. Muitos estão se perguntando sobre o que fazer, o que é educação, o que fazer numa escola alternativa e não cair nas condições de escolas tradicionais e autoritáriasz



--‹ 197 tomo se pode constatar, em 1990 ocorreu uma situação de acúmulo de nmltiplos problemas na escola, diferentemente do ano anterior quando ocorriam problemas mais pontuais, a gente conseguia centralizar forças , e resolve-los. Neste ano alem de uma conjutnura socio-econômica desfavorável, ocorreram vários problemas com a diretoria (já mencionados), que trabalhou desfalcada, com várias coordenadorias incompletas. A relação coordenadora pedagógica professoras foi problemática, ocorreram dificuldades nas faixas (por exemplo, composição etária), problemas trabalhistas, onde as relações neste campo não foram equacionadas de forma adequada e gerou muitas tensões, problemas na relação entre os proprios professores, tudo isto somado a pouca participação dos pais. Emfim, ocorreu uma multiplicidade de problemas que encontrou a escola sem canais mais efetivos e ágeis de participação, de informação de tomadas de decisão. Essa multiplicidade de problemas, sintetizada neste relatório, foram se acumulando, sem solução satisfatória, levand ` o a uma crise bastante grande no final do ano, . agravada por um encaminhamento da avalição que foi questionado por pais e professores. Deixou- 
se, portanto, os problemas irem longe demais. Agora não e questão de encontrar um bode expiatõrio mas todos, diretoria pais I V I professores e coordenadora pedagógica assumirem parte da responsabilidade. Constatou-se' que não se realizaram avaliações ao longo do ano e da necessidade das mesmas para não chegarmos a situação que ocorreu em 1990.

r

Q 

Uma questão que parece crucial, e que nesta situação se perdeu de vista quais eram os nossos objetivos' comuns. Então se nos perdemos isso, essa escola como parte de um projeto de vida, então começamos a nos perder em lnuitas coisas, algumas são picuinhas e acabani se tornando grandes e outras são problemas graves mas que perdem relevância quando são confrontadas com os objetivos comuns que nos temos. O objetivo não e o enfrentamento entre as partes que compõem ea escola, não ee a. luta salarial, não e a disputa de poder, e um objetivo comum em relação a escola e que essa coisa tem de ser continuada em função desse objetivo comum. Estamos perdendo Inn pouco isso, a gente perdeu esse objetivo, o que nos queremos como uma proposta mais global



- 198 e isto ajudou a criar um clima desfavorável na escola. 
Na raiz disso existe igualmente o problema dos canais de comunicação e de participação, porque o conflito que se gerou, por exemplo, entre os professores e a direção tem a ver também com a falta de particpação dos professores na direção da escola ( se sugere que os professores voltem a ter algum tipo de representação/participação na diretoria). 
Se coloca hoje a necessidade de explicitar questões como: <> que e“‹> Sarapiquá ? que Sarapiquá pretendemos e/ou podemos ser? e definir ações para sua concretização. No Sarapiquá ha um imaginário muito forte sobre a escola: os pais que consideram que seus filhos estão numa escola diferenciada, parecendo que ela assim <) e pelo simples fato de pretender sê-lo. Mas existe necessidade um empenho concretamente coletivo para constui4la enquanto tal. 
Pl escola alternativa ou diferenciada deve ser mais do que lnanter relaçoes proximas com os pais, sem a figura do patrão-algoz. Õ Sarapiqua poderia ( ou deveria?) contar com uma sistematização de sua pratica que permitisse ' não conviver com tantos impassses. Não significa descartar a possibilidade de conviver com conflitos pois os conflitos sao parte substancial de qualquer relação educativa. O que se pontua e que esse imaginario, por vezes permite que os conflitos da escola sejam vivenciados em clima de guerra, o que gera impasses ou situações dolorosas. 

;~;i fz -r 17 _r,r elementos indicativos de que podemos entrar numa nova etapa, a partir do resultado dessa nossa critica e autocrítica, que são altamente beneficas e podemos sentir um certo otimiämo a partir 
dtâ que estamos 'fazendo, pois estamos criando uma base de maior franqueza, de maior entendimento, de maior esclarecimento 
e cooperação. Ha um chamado e uma expectativa no sentido de recuperar o espirito da escola Sarapiqua e para tal parece imprescindivel ea existencia âie uma relaçäo de confiança mutua. Ha um apelo no sentido de "largar as armas" e resgatar essa relação amorosa que O Sarapiqua pode ser. Como alguem. observou, agora a gente tem de fato e que pesar: vale a pena



199 continuar ‹a a. escola «mi não vale 51 pena? para valer a pena tem que ter uma vontade expressa de mudança e de encaminhamento dessas coisas que foram discutidas. 
8 - Propostas do processo de avaliação da escola Sarapiquá 
Muitas foram as propostas surgidas ao longo do processo de avaliação: algumas surgiram em uma, duas ou mais faixas, outras dos professores, diretoria, coordenadora pedagógica ou na comissão- de avaliação; outras surgiram simultaneamente nestas várias instâncias. No texto a seguir as propostas são apresentadas em negrito, com alguns comentarios que julga-se necessario. 
Para facilitar o entendimento, as propostas sao divididas em: 
a)~ política geral da escola 
b)- pedagógicas 
c)- administrativas/operacionais 
c)- avaliação 
d)- participação 
a)~ Política Geral da Escola 
A proposta redefinir o carácter da escola foi a. que mais apareceu praticamente em todas as instâncias havendo unanimidade na comissão. Numa das faixas e na comissão foi sugerido que esta discussão deve ser levada agora e periodicamente rediscutida (inclusive a discussão do estatuto). 
Outras propostas feitas V em varias instâncias foram: clarear conx pais novos (através de reuniões, textos) o caráter e funcionamnto da escola; valorização da faixa como instância participativa; profissionalizar ea administração, relações de trabalho/definir os papéis; a diretoria deve reunir-se sempre na escola, com data e pauta previamente divulgadas (possibilitando que interessados possam participar). 
Sugeriu-se também maior agilidade das diretorias para responderem as reinvindicações trabalhistas e salariais,
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200 convocando assembléia geral quando houver impasse. 
.

' 

Na comissão de avaliçäo foi proposto a discussao da participação dos professores na diretoria e na associação. Surgiu também a proposta: a escola deve estimular a solidariedade e- grupos de auto-ajuda (dividir a tarefa de levar e trazer as crianças na escola, ficar com elas a noite, etc.). 
b)- Pedagógicas 
ZX proposta que xnais vezes apareceu foi a escola deve ter uma ~ coordenadora pedagógica; houve ea complementação ‹ma que os professores deveml participar desta escolha. A outra proposta que também” apareceu em várias vezes foi maior estímulo a arte. 
Um dia por semestre os pais devem assumir integralmente a escola, estimular visitas nas casas como forma de facilitar trocas e solidariedade, escolha de temas pedagógicos para serem discutidos com' os pais. nas reuniões de faixa, registrar .pelo menos semanalmente as atividades das turmas para serem discutidas nas reuniões de faixa, as reuniões pedagógicas näo devem ser utilizadas para discutir questões administrativas ou trabalhistas, .foram outras propostas que surgiram durante o processo de avaliação. “ 

c)- Administrativas/operacionais 
Em mais de duas instâncias foi colocada a necessidade de ter alguém que permaneça sempre na escola; não se chegou a conclusão se deveria ser a própria coordenadora pedagogica ou uma _secretária. Maior profissionalismo (sem descaracterizar a participação dos pais) foi outra proposta que apareceu várias vezes. 
Algumas propostas apareceram pelo menos uma vez: listar as atividades permanentes da escola sendo as tarefas distribuidas entre os pais e/ou profissional a ser contratado; cadastrar as habilidades dos pais, cuidar da qualidade da água (talvez designando um associado para esta tarefa); as faixas assumem a reforma das salas (existindo araP cada faixa etaria cores e materiais que mais se adecuem para o trabalho pedagógico,
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201 os pais se organizariam para encaminhar as reformas); ub ' ' ` ` ` - _ p licação periódica da situação financeira da escola. 
d) - Avaliação

_ 

Em relaçäo a avaliação do final do ano de 1990 muitas faixas e as professoras sugeriram al participação das professoras e do grupo pedagógico na comissão de avaliação, questionando a participação de membros de antigas diretorias na mesma e também sugerindo que a comissão tivesse o carácter indicativo e não deliberativo, retornando as conclusões para as faixas e assembléia geral. A diretoria em reunião própria propôs e deliberou que dois professores e um membro do grupo pedagógico fariam parte da comissão, optando-se pela' exclusão dos representantes da antiga diretoria . 

Foi unanimidade na comissão, assim como na diretoria, professores, grupo pedagógico e algumas faixas que a avaliação da escola deve ser contínua, com a participação de todos segmentos da escola precisando ainda operacionalizar qua a melhor forma de realizar isto em 1991 e nos anos seguintes. 
Varias vezes foi sugerido que quando alguém sair da escola (pais ou profissionais) deve-se tentar saber claramente o porque. 
e)- Participação ' 

Houve grande concordância neste item que deve ser estimulada a participação dos pais, assim como serem criados canais de participação . Melhorar o fluxo de informações entre pais/ diretoria/ professores , criar boletim periódico (talvez comissão de informação) , revitalizar as faixas como instância de participação dos associados e de avaliação do trabalho pedagógico. Merece especial destaque e aprofundamento a proposta de que cada faixa tenha um pai representante na comissão e que o mesmo participe das reuniões pedagógicoas; cada faixa tenha um representante que colabore nas diferentes instâncias da escola." 

este processo foi ao mesmo tempo extremamente produtivo e 

desgastante pela quantidade e teor das reuniões. A profundidade do que se tinha vivenciado
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poderia ter gerado uma possibilidade concreta de escola. altemativa, baseada em pressupostos 
libertários. No entanto as propostas sugeridas no relatório demonstram que o Estado se 

reinventa através dos acordos, alianças e negociações. ' 

Os professores a.bandonara.m o discurso da autogestão pedagógica, aceitando 
a contratação da coordenadora pedagógica indicada pelos pais. Estes, em contrapartida 
mantiveram o quadro da escola. 

A contratação da nova coordenadora pedagógica significou para os pais a 

segurança, para os professores, o respaldo e a fiscalização. Os discursos e as práticas anteriores 
se repetiram. i 

~

E 

Pudemos perceber essa situação também na proposta da nova diretoria eleita 
em 91, que pretendia "resgatar os princípios da escola" e desenvolver um trabalho no qual os 
professores se sentissem respeitados e considerados.

i 

Apesar do retomo às práticas anteriores, algumas situações novas apontaram 
para posturas inovadoras. Foi o caso da participação dos pais, via representantes das faixas, na 
reunião pedagógica coletiva, após a superação das resistências manifestadas pelas próprias 
professoras. 

Havia necessidade de se criar um clima de corrfiança e linguagem comum na 
pedagógica que superassem asidiferenças e impedissem que elas gerassem dificuldades maiores. 
Estava estabelecido aí um canal de participação e comunicação comuns. 

Outra forma de inovação foi a participação dos professores nas reurriões de 
diretoria sob a forma de rodízio mensal.

�
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Diante do clima aberto, sensível a inovações, tentamos introduzir como 
metodologia a discussão das atividades desenvolvidas com as crianças para levantar dúvidas, 
observar lacunas e criar outras possibilidades de trabalho, 0 que era impedido por diferentes 
mecanismos. O espaço para as discussões era "queimado" pelo prolongamento dos informes, 
elos "cortes" via su estão de estudos de textos teóricos, alestras, etc.. A esar disso P 8 P P › 

introduzimos um texto escrito na ocasião como forma de discutir o pedagógico. ' 

"Sábado, meio-dia - Mercado Público 
De um lado roda de samba. De outro, capoeira. Entre uma e outra roda, mesas de bar, batuque, movimento, alegria. z 

As pessoas que ali frequentam, conversam, cantarolam, batem palmas. 
Na roda se dança, se luta. 
Uma amiga me fala: - olha essas crianças sentadas ai na roda! 
Eu já as tinha visto e reconhecido. Não respondo oralmente mas olho mais uma vez I provavelmente para perceber detalhes ainda não vistos. 
- Que criancas bonitas, diferentes E 

Fiquei pensando no que significava o bonito - diferente a que minha amiga se referia. 
Meninos e ineninas, na faixa dos dois aos quatro anos, de forma simples, comum, sem enfeites. Alguns tomavam refrigerante, outros saboreavam um pacote de salqadinhos 

_ 
_, .i .¿_ _._›, alguns sentados olhando a roda de capoeira, cutros entrando e saindo do bar. Tudo com muita tranquilidade, normalidade, como se estivessan nas suas casas, ou num ambiente familiar. 

Seus pais, tambem circulavam. Alguns na roda de samba, outros as mesas do bar, conversando, olhando de longe as criancas e 
o seu movimento. 
Eram criancas (com seus pais) do Sarapiqua. Conversando com eles, fiquei sabendo cue1 havimn se encontrado casualmente. O bonito



204 e o. diferente das crianças estava na ambientação, na tranquilidade, na alegria. 
Crianças que não se assustavam nem eram assustadas ou protegidas. Circulavam entre os adultos, brincavam entre si, pediam as guloseimas aos pais, voltavam-se para seus interesses. 
O bonito-diferente que minha amiga se referia estava nesses sinais de independência e tranquilidade." 

A tentativa de que se discutisse sobre o sentido do que fazemos na escola para 
que estas crianças sejam percebidas fora dela como diferentes, desencadeou alguns 
questionamentos: 

- Como é a relação dos pais com seus filhos no sentido de independência ? 

O que a escola e os pais fazem em comum a nível educativo ? 

A afirmação de que era o conjunto de ações dos pais e das prolkssoras que 
permitiam a essas crianças certa manifestação de autonomia. veio acompanhada de um sonoro 
sim. 

I
. 

A discussão não acont.eceu 
! 
As ações não foram pensadas, nomeadas, 

citadas, reítletidas. Essa e outras tentativas que levassem a caracterização da escola a partir' do 
trabalho realizado não resultaram. numa produção passível de sistematização. 

No resgate da memória da escola, consideramos importante ouvir os ex- 

alunos. Para isso, promovemos um encontro, cujo acontecimento foi noticiado pelo Jornal 
Sarapiquá, de maio de 1991. ' 

"ENCONTRO DE EX*ÀLUNQS ‹ 

Realizou~se no dia 4/5/91, na escola um ., _ encontro dos ex-alunos do Sarapiqua. O



205 evento, organizado pelo grupo do Mestrado, com colaboração de Professores e Pais, tinha por objetivo básico ouvir o depoimento dos ex-alunos sobre a experiência vivida, e principalmente como, agora afastados, sentem o Sarapiquá. 
A bela tarde de sábado e as dependências da escola, ai incluida a área do CONFIA, foram literalmente tomadas por um expressivo número de ex-sarapiquás, que demonstravam uma ânsia ,muito grande em retomar o que outrora foi c) seu espaço, ea que de certa maneira, provou que continua sendo, de prazer e felicidade. 
Após <> reencontro <xnm os amigos, C) bate- bola, o vôlei, as correrias, o bate-papo com o grupo do mestrado, o lanche; novamente a luna e os jogos, brincadeiras, e...o tempo passou sem nos apercebermos de que a noite caia e do quão breve, apesar das horas, tinha sido o tempo do reencontro. 
Alguns pais enfrentaram as lembranças e também esquadrinharam o seu antigo espaço, reencontraram amigos, reviveram fatos, falas, e por vezes tiveram a voz embargada pela emoção do reencontro, por tudo aquilo que foi e, sem duvida, continua sendo a idealização e construção de uma proposta de educaçao que permita a felicidade e a realização. 
A_experiência mostrou, sobretudo, a alegria do reencontro. « 

Quem sabe, a partir deste, outros encontros, de pais, de alunos, sejam promovidos. 
Grupo do Mestrado" 

Ainda numa tentativa de estabelecer relações horizontais, com comunicação 
clara, perpassadaõ pelo xespeito à individualidade, trouxemos o texto abaixo, que foi discutido 
nas reuniões pedagógicas durante o mês de junho. 

"A leitura do jornal "O Sarapiqua", o pensar sobre nossas reuniões pedagógicas nos motivou a trazer algumas questões para discussão.



XM Do jornal destacamos a citação do texto {...)"...estamos estabelecendo relaçäo de confiança..." 
Neste sentido achamos que ha de um lado, um esforço, mas tambem existem as resistências, avanços e recuos nas relações interpessoais dos adultos desta escola. 
Uma das formas de se perceber as resistências ou recuos, nas nossas reuniões especificamente, e atentar para a forma de nos comunicarmosl Os adultos de uma forma geral (também nós), utilizam muito "jogo de palavras", metacomunicações que desenvolvemos como possibilidade de defesa/ataque devido a elementos externos que atuam sobre nos. Vivemos numa sociedade competitiva, egoísta que nos torna pessoas dominadoras e/ou subservientes e para sobrevivermos a repressão/dominação aprendemos a desenvolver uma serie de mecanismos de defesa.. 
Por outro lado, acreditamos na possibilidade de estabelecer relações onde as comunicações sejam claras, com um minimo de interferência. Mas para que isso se concretize, ha a necessidade das pessoas de determinado grupo social, quererem estabelecer relações com o vinculo da confiança, da comunicação clara e objetiva, sem que se sintam ofendidas com as criticas ou se coloquem em condição de verticalidade 
(acima, abaixo, melhor, pior) por elogios. 
Acreditamos que estes sentimentos de superioridade e/ou inferioridade que nos afligem são frutos da educação autoritária que estabelece a divisão entre os que sabem e aqueles que não sabem, reforçando a hierarquia e dependência. 
Dentro desta Ótica nos movemos em diversos papeis - de dominadores ou dominados, de repressores ou reprimidos, de superiores ou inferiores, de forma circunstancial, decorrente da organização hierarquizada. 
Portanto, e* fundamental romper com a hierarquia num determinado grupo social, para o estabelecimento de relações horizontais, não autoritarias. Para tanto, deve existir o desejo das pessoas de querer relações não autoritárias, expresso não por palavras, mas por ações concretas. No nosso caso, professores de escola alternativa,
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_l-207 esse desejo deveria, ou melhor dizendo, se manifesta nas ações pedagoqicas. 
No inicio do nosso texto estavamos falando de nossas relações enquanto adultos de uma escola que se reunem para discutir as questões pedagógicas. Adultos que estäo estabelecendo relações de confiança necessarias para uma comunicação autêntica. 
É dessa forma que queremos nos expressar, sobre um tema que não se falou nas nossas reuniões, mas que vemos presente nas relações comunicativas dos adultos do mais diversos .grupos sociais, frutos da sociedade autoritária na qual vivemos. 
Este tema - da dupla vinculação, pensamos que tem sentido seu estudo, para próprio desvelamento e ea percepção do seu uso, poder tornar-se possibilidade de desativação de mecanismo de opressão/submissão. * 

SÍEU' 

Segundo GREGORY BATESON e sua equipe, o "duplo~vinculo" e a manobra que constitui o fat ` c' '
“ -or que mais contribui para a gênese da esquisofrenia em um dos membros especialmente eleito na familia. 

O duplo-vinculo ficou caracterizado "como o instrumento de poder mais eficaz e atuante para a domesticação das pessoas nas sociedades autoritárias. Se caracteriza por uma dupla-comunicação que produz ligação dupla entre comunicador e comunicando, sendo que comunicados se opõe um ao outro." 
Uma dupla comunicação muito comum e o "tudo bem" acompanhado de ,uma expressão facial que diz "não esta bem", ou de um encolher de ombros ou baixar a cabeça. Nesses casos, 
a dupla vinculação esta sendo feita atraves de dois canais de comunicação: afirmando pela 

_ 

fala e negando pela expressão corporal. i

, 

A dupla vinculação também pode ser estabelecida somente por um canal, como o verbal. 

Por exemplo: um filho comunica ao pai que vai morar sozinho e que tem como resposta: 
"-sua mãe vai compreender tão bem como eu o fato de você morar longe da gente, mas fale com ela cuidadosamente, com jeito, você



208 sabe: ela ja teve um .infarto, ela qosta demais de voce..." 
Aqui neste exemplo a dupla vinculaoão se 1' _. _‹-- ._ - r E1 pelas mensagens implicftas, não claras que criam o sentimento de culpa sobre o fato em si (sair de casa), ou a duvida que geram pressão, angustia, confusão no sujeito duplo-vinculado. 
Convem salientar que, alem_ da falta de sinceridade, ausência de objetividade direta, intenção chantagistica e autoritária, o duplo vínculo está associado ao sentimento dos mais poderosos na vida humana, que é o amor. 
"uma criança em sua formação, depende muito da segurança e do afeto dos pais, assim como os amantes dependem da segurança e'do afeto que oferecem um ao outro. A dupla vinculação acaba por criar, tanto na crianca quanto no amante, uma especie de dependência patológica escravizante. 
Como um mecanismo muito sutil, principalmente nas relações amorosas (pais- filhos-amantes), tem se tornado "habito de tal maneira difundido na sociedade burguesas..J' e por isso mesmo torna-se a arma mais poderosa no controle, repressão e sujeição dos filhos pelos pais e vice- 
versa, bem como dos amantes e amigos. Assim as pessoas manipulam a autonomia e liberdade dos outros em forma de cadeia, servindo aos propósitos de controle e' de dominação do Estado autoritário." 
"...ac» ser duplo vinculado, submeto-me ao duplo vinculador, mas ao mesmo tempo estou aprendendo a duplo vincular quanto isto se tornar necessario, com a propria pessoa que me duplo vinculou ou coni as quais vou me relacionar." 
Enquanto adultos desta escola que estão estabelecendo relação de confiança, achamos que e importante percebermo-nos quando duplo-vinculando, com também tentar estabelecer pela sinceridade, a ajuda mútua para romper com este mecanismo autoritário de dominação e repressão. Talvez esta possa ser uma das formas de se contribuir para a d ~ e ucaçao de crianças menos dependentes e/ou autoritárias.



209 Enfim contribuir em um dos aspectos de uma educação alternativa. 
Grupo de mestrandos" 

. il 

Ao final do semestre é feito novo processo de avaliação, atendendo às 

propostas levantadas na avaliação anterior, como forma de se estabelecer um acompanhamento 
contínuo do processo pedagógico e ao mesmo tempo impedir o acúmulo de situações 

conflühms 

Entre os relatórios das faixas decorrentes dessa. avaliação, escolhemos alguns 
trechos do relatório de uma das professoras, nos quais se refere ao trabalho coletivo: 

"...rapidamente se dissiparam as dúvidas dos pais que sentiram muita alegria na integração das crianças, percebemos que o planejamento assim como avaliação não poderia ser mais um processo individual e passamos a faze-lo coletivamente. Percebemos que as questões do controle era uma necessidade de Lmt modelo tradicional, (externo e autoritário) impossibilitando o exercício de cooperação, enfim restringindo suas criatividade e relações. 
(---) 

...o trabalho coletivo nos surpreendeu fazendo-nos refletir sobre os principios pedagógicos da escola, oportunizando a discussão sobre onde somos alternativos à educação tradicional de desenvolvimento individual e competitivo. Este tipo de trabalho se mostrou inédito e ver as crianças de dois a seis anos brincando juntas, organizando-se ‹üa acordo com. suas proprias ideias era a concretização de tal integração das crianças na escola. A escola não pode ter salas estanques e fechadas. 
(---) 

. Assembléias foram. realizadas .para decidir se lanchávamos todos juntos, e, se sim, em que sala, se preferiam brincar no horto ou brincar na escola. ' 

...näo observou-se qualquer rejeição do pequeno, tanto em jogos simbólicos,



210 brincadeiras de regras ou outros formas de expressão. Por exemplo: 
1 ~ eu desenhava assim quando era pequeno - 
era a fala de uma criança maior para a menor sobre seu desenho; 
2 - na brincadeira do ovo~podre podia-se observar quatro grupos brincando harmoniosamente. O grupo que cantava e corria, o grupo que só cantava, o grupo que só corria e finalmente o grupo que só assistia muio atentamente em seu posto de casinha do CONFIA. Cada crianças faz o que sabe e avança na imitação, na informação vinda do mais velho. -" 

3 - em uma história contada de forma que as crianças participam como personagens, todos tem sua vez de se colocar e colocar sua idéia de enredo. Houve' desenvolvimento de imaginação, criatividade, linguagem, cooperação, solidariedade, atenção. nesta história as crianças fazem a história. 
(...) 

...quero abordar como a dicotomia entre saber e fazer traduzido no trabalho especialista na escola tende a reproduzir relações de heteronomia e dependência. A hierarquia vertical não cabe neste trabalho. O saber pedagógico não pode ser separado da sala. O alternativo de escola deve estar no exercicio do socialismo onde todos detém. o conhecimento necessário ao funcionamento e crescimento da escola. Queremos isto no grupo de crianças; não há condições de espelhar-mos -então uma estrutura funcional hieráquica de controle. 
Acredito que fizemos educação alternativa quando ampliamos o espaço físico, as alternativas de escolhas de atividades e de relacionamentos. Observamos por exemplo que a adaptação da crianças na escola é realizada' de maneira mais natural e agradavel quando a criança pode escolher o seu primeiro vinculo, podendo não ser a professora da sua turma. 
Na avaliação do semestre nos dias 13,14 e 15 de julho concluímos que o trabalho desenvolvido pela manhã estava mais perto de ser considerado alternativo, tanto que partimos para um planejamento coletivo por turno na tentativa de crescermos nesta



211 proposta. Lembro então que trabalhamos o primeiro semestre de 91 pela manha, sem a presença da coordenadora pedagogica. 
Para pensar, existe a proposta de a cada. ano ou a cada semestre uma das professoras afastar-se do trabalho com turma e assumir a coordenação da escola." 

A professora havia compreendido a incoerência entre os princípios da 
proposta alternativa e a estrutura vertical. Ela ousou romper com as relações verticais 

autoritárias, a partir da sua percepção de professora e do sentimento de posse sobre "suas 

crianças" para um coletivo maior. Compreendeu que o fato de o primeiro vínculo do seu aluno 
não ser com ela não significava desafeto, não a desmerecia, significava afmidade, sintonia, ou 
qualquer outra coisa da criança em relação a. alguém ou a algo que se chamava. escola. 

Por isso fazia sentido vir para a Sarapiquá, com alegria. 

Ela compreendeu, ousou, desafiou e denunciou as incoerências e 

ambigüidades. O grupo fez outra opção._* 

* P.S. Hoje o Sarapíquá é das professoras que ficaram com ele
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Dois momentos e situações importantes na minha vida produziram este 

trabalho. A necessidade de compreender o autoritarismo era uma procura derespostas, era uma 
busca de soluções não apenas teóricas, mas soluções reais para uma série de insatisfações. 

As respostas teóricas se consubstanciavarn filosoficamente através do 
Anarquismo, e a Soma se apresentou como um processo pedagógico revolucionário através do 
qual é possível o resgate da originalidade como potencial anarquista. Viver esse processo e 

apresenta-lo se transformou no aprendizado do que se constituiu o modo de vida burguesa. 

A exposição do reconhecirnento do meu autoritarismo enquanto resultado da 
educação burguesa, me possibilitou um momento de ruptura através do enfrentamento do medo 
do ridículo, e dos medos catastróficos. Concluir esse trabalho significa fechar uma gestalt, 
impedir uma frustração, e finalmente responsabilizar-me pela minha história. 

A experiência na Soma 
_ 
me permitiu aprendera optar e a lutar por um 

cotidiano livre das práticas autoritárias a partir de uma visão anarquista. 

_ 

Através da formação de Somaterapeuta, compreendi e experienciei a 

possibilidade e a dimensão da relação pedagógica não autoritária, expressa principalmente pela 
não acumulação do conhecimento e pela sua busca espontânea. Também me foi possível 

compreender a lirnitação da linguagem verbal e o autoritarismo acadêmico que ao desconhecer 

outras linguagens a privilegia em detrimento do desenvolvirnento das possibilidades do ser 

humano. 

Como instrumento de luta contra o autoritarismo, seu referencial teórico 

respondia as questões básicas sobre relação interpessoal - as dificuldades presentes nas relações
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e as possibilidades de desativação de mecanismos autoritários. A opção de romper com o modo 
de vida burguesa, autoritária não é alcançada somente com sonhos ou idéias 

anarquistas/altemativas. Há necessidade de um trabalho de profilaxia dos mecanismos e práticas 
autoritárias já que estamos inseridos num modelo de vida e sociedade autoritárias. 

Há necessidade também de outro tipo de educação para a formação de 
crianças livres e a.utônomas,para o que é preciso pensar outro tipo de escola. 

A associação de algumas pessoas para construir uma escola diferente revela o 

desejo de se contrapor a alguns contomos, a algumas nuances da Escola Convencional ou o 

desejo de construir uma escola. revolucionária? E 

O desejo de construção de uma Escola Altemativa revela o reconhecimento 
das insatisfações quanto ao modo de vida burguês? 

O desejo de construção de Escola Alternativa, de tentativas de outras formas 
de organização, produção e relação necessita estar acompanhado do desejo de romper com o 

modo de vida autoritário. 

Já que a forma de vida autoritária está profundamente incorporada, ela e' a 

única referência de que as pessoas podem se valer para a construção de sua vida e por isso de 
antemão "sabe-se" que as tentativas não vão dar certo. Desta fomra reforça-se o mito/ideologia 

de liberdade/democracia burguesa e, ao mesmo tempo "aprende-se" pelas tentativas 

"frustradas"_, que não há saída para a organização» que não seja aquela centrada na noção de 

propriedade../autoridade e, conseqüentemente, servidão/submissão. 

A experiência da Sarapiquá ensejou reaprender e reforçar aquilo que 

justamente, na sua proposta inicial, se propunha contrapor.
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A idéia. de coletividade presente na proposta inicial e que causou tanto 

entusiasmo, pouco a pouco foi se esfacelando. A cada crise superada, ressurge o discurso do 
coletivo, da idéia inicial, no entanto adultos e crianças acabaram se ensinando e aprendendo a 

impossibilidade de relações horizontais. 

Viu-se na divergência/diferença/originalidade de cada um o obstáculo e não o 

ponto de partida, a matéria, condição fundamental para a criação do altemativo, produção de 

conhecimentos novos. 

Isso se evidenciou no poder das avaliações, na limitação de espaços, na 

definição de papéis, na necessidade da verticalidade da hierarquia burocrática da organização 

estatal. 

O autoritaüsmo que tem a sua base no sentimento de propriedade, revela-se 
nas consta.ntes discussões sobre quem é o dono da escola, quem manda/obedece, sobre as 

responsabilidades/'direitos/deveres. 

É a mentalidade burocrática estatal que gerava acusações mútuas nas 

insa.tisfações e acentuava-se nas situações de reivindicação salarial trazendo à tona a relação 

patrão/empregado mascarada pelo discurso de associado. 

Ela se revelava e reforçava na estrutura burocrática que institucionalizou o 

cargo do coordenador pedagógico, como intermediário dos poderes, das relações de forças de 
duas classes antagônicas. 

Aprisionou a discussão e a institucionalizou na fala competente expressa no 

estatuto que se toma verdade expressa, fiel da balança e toma a forma. da lei.
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A idéia coletiva finda na idéia de Estado. 

. Ainda que se tentasse o resgate da proposta. original, não passaria de discurso. 

A idéia de alternativo continuava um tanto quanto vaga, já que numa das últimas reuniões 
pedagógicas de que participávamos, uma das professoras assim se posicionou: 

"Somos alternativos porque aqui cabe tudo. 
Cada professor deve ter o direito de trabalhar como quer - seja numa proposta 
individualista, ou coletiva,' numa linha 
psicanalista ou..." (Fita n°18l) 

Segundo seu depoimento, sua idéia de altemativo pode conter inclusive 0 

convencional, já que "cabia tudo". Essa professora, por exemplo, trabalhava. com a porta 
fechada, as crianças em silêncio, reproduzindo as normas e atividades sutilmente induzidas que 
interpretava todas as atitudes das crianças, 0 que, na nossa opinião, impede o advento do 

conflito e a exploração do inusitado. 

Uma escola altemativa não pode estar unicamente preocupada com o 

saber/'conhecimento/conteúdo que a criança vai necessitar para a continuidade de seus estudos. 

A vida das crianças. e a vida da escola, sua organização, as relações ali presentes, também são 
conteúdos apreendidos pelas crianças. Uma escola que reconhece a hierarquia do conhecimento, 
privilegia as diferenças de trabalho através de salários diferenciados e adota este princípio 

ca.pita.lista de remuneração entre seus associados, que conteúdo político, por exemplo, acerca do 

trabalho, está ensinando? Não será o mesmo conteúdo dos programas convencionais baseados 
nos trabalhos e profissões valorizadas socialmente? Esse mesmo conhecimento não engendra 
outro que significa, por exemplo, a negação de profissões artísticas em favor das profissões que 
atendem à. produção? Isso não exemplifica um conteúdo reacionário? E como então impedir que 
se ensine um conteúdo reacionáiio? É possível falar e discutir sobre injustiças sociais, por 

exemplo, mantendo na escola uma estrutura organizativa hierárquica e injusta? É possível 
ensinar/aprender princípios de cooperação com as crianças numa metodologia individualista? É
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ainda possível "viver pedagogicamente a cooperação entre as crianças, mantendo relações 

competitivas entre os adultos? Enfrm, o conteúdo ensinado não pode ser dissociado do vivido. 

Segundo KASSICK & KASSICK (1993), a escola alternativa necessita 

ampliar, desmistificar e reorganizar seu conteúdo num .novo conceito de conteúdo. Os 
conteúdos do vivido são os indispensáveis para a criança expressar sua originalidade, através do 
exercício da capacidade criadora e inventiva. O produto da originalidade, porque pessoal, é 

único, só se manifesta no coletivo e a seu serviço estão as individualidades autônomas, capazes e 

felizes. 

A autonomia coletiva decorrede uma determinada concepção de educação, 
escola, que não aquela presente na nossa formação - formar profissionais. O trabalho, que é 

fonte do sustento, do conforto, desconforto, deveria essencialmente ser fonte de prazer. Ele vai 
se tomar prazeroso quando for resultado do exercício da criatividade e daorginalidade do ser 
humano. 

Uma associação-escola, cuja hierarquia de filnções mantém um relação 
vertical de mando e obediência, onde as decisões advêm de superiores, mantém e reforça a idéia 
de Estado. Logo, mantém e reforça o autoritarismo e a dependência, seja das normas, das 

pessoas que as representam ou da burocracia que as sustentam. Havendo autoritarismo há 
relação de força, de poder, demonstrada na competição, na disputa, na «estrutura e 

funcionamento hierarquizado da escola. Essas relações contêm um esquema conceitual que é 

percebido e apreendido - a idéia de autoridade vinculada a poder, direitos, deveres, privilégios, 

hierarquia. Enfim, caracteristicas da sociedade autoritária são reproduzidas como conteúdo 
autoritário numa. falsa ausência, porque não refletidos ou pesquisados.
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Uma. escola que não reprima, que não sufoque, que não limite, mas que abra 
espaços, que proporcione opções, escolhas, possibilidades. Uma escola onde o processo de 
ensinar, aprender seja decorrente das interações, das trocas.

› 

"...o primeiro impulso que você recebe é um impulso do exterior. Você vê, você ouve, você sente, você recebe coisas. E aí que 
você. da inicio ao processo de criação do conhecimento a partir de você".(D'Ambrosio. 
Palestra proferida em 21/5/93, UFSC) 

Quanto mais informações visuais, auditivas, sonoras, gustativas, manuais, 

olfativas, mais possibilidades. de registro, mais possibilidade de comunicação e ação. 

Comunicações defeituosas, incompletas, ausência, vão gerar as percepções restritas, limitadas. 

As possibilidaddes de criação ficam reduzidas, as originalidades, sufocadas, e os sujeitos 

racionais, profissionais. É a racionalidade dominando o Homem ao mesmo tempo que o impede 
de ser pleno, ser verbo. 

"...a gente desenvolve um processo que e comunicação é ação porque saber e fazer ê a mesma coisa. Quem sabe faz; quem faz. sabe. 
(...) são os teus sentidos que estão 
captando as coisas. O processamento também 
é seu. 

(...) no entanto atraves da comunicação 
você pode gerar o que eu chamo ação comum, 
e você junta as ações em torno de um 
objetivo comum. 
Este objetivo comum que resulta do eu e do 
tu recebendc› a ação do jeitc› que cada um 
recebe, processando a ação do jeito que 
cada um processa, mas partindo para a ação comum que ê uma ação que interessa aos 
dois, isso e que produz aquele conhecimento 
compartilhado." (op.cit.) 

O conhecimento que tem sentido, que está à disposição do coletivo, porque 
gerado na interação, que é propriedade de todos que 0 construíram e o compartilham,
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. . . porque essa ação comum que gera conhecimento compartilhado e a descoberta do tu que implica o conhecimento do outro." 
(op.cit.), 

Ou seja, a construção do NÓS, a construção coletiva do conhecimento que se 
dá na interação, porque o outro não impede a ação da individualidade, da originalidade. As 
individualidades somadas são mais que o conjunto das partes, formam o NÓS. Uma sociedade 
onde 0 nós seja mais que um, não pode compactuar com uma educação que robotize que 
massifique, que pretenda a individuação. 

"Então a educação não é para todo mundo receber informação igual . A realidade esta 
ai e ela está informando a gente de maneira 
distinta. O que a gente pode esperar 
educação? Que facilite a ação comum."(op.cit.) 

Uma escola alternativa, que se proponha uma educação que vise a uma 
formação não autoiitáiia, deve buscar outra organização que não a estatal-hierarquizada; deve 

buscar a compreensão do conhecimento e sua construção sob outra forma de ver o mundo e as 
coisas, entendendo o seu sentido processual, de incompletudc, de busca. Deve estabelecer 

outras relações entre as pessoas, onde haja uma. etica libertátia, onde as comunicações sejam 

claras, livres da repressão que gera a neurose, as angústias, os medos catastróficos, as 

depen.dên.cias, as submissões, as servidões, as possibilidades, a solidão, o isolamento, a prisão, 

os manicômios, os hospitais, os iates, as fábiicas, os governos, as usinas, os tanques, as bombas, 

as guerras... - 

Esse caminho parece ser possível e o anarquismo apontou como sendo uma 
resposta. Pennitiu a compreensão do caminho percorrido e a Soma se apresentou como 
instrumento à disposição dos adultos que sentem que sua originalidade foi cerceada; daqueles 

que queiram libertar-se das fonnas autoritáiias de produzir, de se relacionar; daqueles que 

sentem que é possivel viver de outra maneira que não a estabelecida; que é possível 

ensinar/'aprender todo dia, aqui e agora. Que e' possível insistir em ser feliz.
F
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somaterapeuta, que sonho e desejo como 
homem, é uma sociedade do ócio, que criará 
amplas possibilidades para ea educação e,<> 
desenvolvimento do espirito. O que para mim 
quer dizer: amar e criar, criar amando e 
amar criativamente com as pessoas, com a 
natureza, com o trabalho. 
É saber lutar com o amor e criativamente 
para garantir e expandir esse ócio 
conquistado pela própria luta. Com. tempo, 
vivendo assim, surgirá. o novo homem, que 
terá chance de sobreviver ecologicamente, 
pois, sobretudo, saberá evitar o genocídio 
suicida de sua etapa atual" (Freire, 
1991:30) 

Uma outra forma de educação, de produção, onde as relações desiguais sejam 
substrtuídas por relação de cooperação igualitárias, onde o jeito autofitário seja substituído por 

um jerto hbertáno fundado em princípios anarquistas. Entre outros nós elegemos também: 

"l- A solidariedade na formação do espirito 
de grupo; 
2- o repeito as diferenças individuais na 
construção do coletivo; V 

3 - a autonomia e a criatividade, na busca 
da liberdade individual e coletiva." 
(Projeto de Dissertação ) 

Ao se referir à "ética da diversidade" D'Ambrosio explica que o processo de 
mteração, de educação, é baseada também em três pontos: 

"...então o primeiro ponto é o respeito ao 
indivíduo como ele e, o segundo ponto é a 
solidariedade nas suas necessidades, e o 
terceiro ponto e o bem comum. Então seriam 
esses três preceitos éticos que dariam uma 
sociedade mais feliz, e todos säo 
atingiveis. Eu acredito que são 
atingiveis." (Palestra proferida em 
21/5/93, UFSC) 

Uma das professoras da Sarapiquá., deixou registrado em seu cademo sobre 
Avahaçao do 1° semestre de 1991":
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nos. Vejo isto nos olhinhos da Julia, no abraço do Leo, no jeito calado do Matias, o carinho da Maria, até o desdém da Lena, a cara de surpresa da Juliana, o olhar longe do Bruno e a completa indiferença da Flora 
(---) 

Hoje são vinte e também (...) Existe uma cumplicidade de sentimentos. Uma coisa gostosa de brincar junto, Uma sensação de amor. 

Não é qualquer criança que se apoia no teu ombro enquanto alguém. conta. uma história. Não e qualquer criança que te faz um carinho enquanto espera o lanche chegar. Não é à toa que dizem que gostam mais desta escola do que da outra que estavam. Não e a toa que se chora junto com os pais. Existe 
uma sinceridade que a gente aprende da linguagem da criança. Se a gente fala que o lanche é na sala, não da pra entender porque estamos lanchando na rua. Nos 
reducamos, educando as crianças. 
Mais arte, mais tecnicas... temos_carinho 
de sobra e muito amor até na hora de deixar chorando para que possam crescer. Às vezes 
e muito duro mostrar~lhes como estäo. Dar o espelho ea estimular-lhes <> sentimento sem 
duplo-vinculo.(...) 
A escola Sarapiquá e das crianças e por ser delas tem sobrevivido a tantos baques. 
O grupo do mestrado diz estar farto de reconstruir a história da escola e Ver tantos atritos e busca de soluções entre os adultos e tão pouco se falar das crianças e 
do processo de educação delas. Cadê o 
espaço das crianças dado pelos seus pais? 
(...) As crianças continuam vindo a escola, 
brincam, brincam, crescem e gostam" 

Apesar de Escola - Sarapiquá - bicho...

r
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