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RESUMO 

 
Nesta tese tratou-se de investigar uma experiência educativa desenvolvida em uma 
organização não-governamental cujo trabalho fundamenta-se na articulação teórica entre a 
Fenomenologia (Merleau-Ponty), a Filosofia Budista da mente (Nagarjuna) e a Abordagem 
Transpessoal (Wilber). Buscou-se observar ao longo de três anos os deslocamentos operados 
por essa experiência sobre os quatorze adolescentes envolvidos no trabalho, assim como a 
suas compreensões de educação proporcionadas por tal experiência inspirada na idéia de 
integralidade. Esta pesquisa, de forma mais ampla, situa-se no campo multiparadigmático da 
investigação qualitativa, apresentando uma característica transdisciplinar que contempla a 
dimensão humana dos seus participantes. Fazendo jus a tal entendimento, utilizaram-se 
diversos instrumentos de investigação – o “Diário etnográfico”, o “Diário do aluno”, a 
“Entrevista semi-estruturada”, a “Observação e análise dos conteúdos trabalhados e da prática 
pedagógica”, o “Questionário do ideal, do comum, do Eu”, o “Teste de bonecos”, o “Teste 
sociométrico”, o “Desenvolvimento das competências de produção de texto e consciência 
metalingüística”, a “Escrita de si” e o “Estudo de caso” – como pequenos “holons” que 
ajudam no desvelamento e compreensão do fenômeno, frente à teia complexa de múltiplas 
relações e dimensões. O acompanhamento das experiências vividas na referida experiência 
educativa forneceu algumas pistas para a compreensão da possibilidade de uma pedagogia 
direcionada à integralidade no campo educativo, capaz de atuar, simultaneamente, como uma 
possibilidade de saída e ultrapassagem dos modelos redutores de formação para a cidadania 
democrática vigentes na atualidade. A primeira concepção fundamental do trabalho consiste 
no entendimento de que a existência só pode ser compreendida adequadamente sem os 
extremos do substancialismo ou do niilismo, na “circularidade fundamental” ou círculo 
existencial concebido como “Roda da Vida”. É nessa circularidade de compreensão que deve 
se processar a formação humana. Por meio dessa ótica, a educação é compreendida como uma 
dádiva ou compaixão; um ciclo complexo de reciprocidade (dar-receber-retribuir) que 
manifesta o fato de que os seres são solidários uns com os outros, pois todos são chamados a 
viver a mesma sucessão de existências condicionadas que precisam ser transcendidas a fim de 
alcançar a felicidade pessoal e coletiva. Na experiência educativa analisada, essa 
transcendência pretende manifestar-se no âmago de um gesto cotidiano que descobre sua 
origem transbordante, ou seja, busca-se enfatizar que o prazer da dádiva (doação de si, amor, 
solidariedade) está vinculado à experiência da vida e da liberdade, pois o sistema da dádiva é 
uma projeção social de nosso sistema de consciência, de nossa mente de liberdade, a despeito 
do emaranhado de níveis hierárquicos em que esta se encontra comumente enredada. A 
segunda concepção fundamental do trabalho consiste na compreensão dos processos de 
crescimento percebidos com base em um modelo formativo que inclui a não-separatividade e 
a flexibilização do self, tendo por referência a noção de “entre-deux”, como caminho que 
favorece um processo contínuo de integração ou “incorporação” das múltiplas dimensões do 
ser-no-mundo. 
 
Palavras-chave: Educação. Formação humana. Integralidade. Budismo. Fenomenologia. 
Transpessoal. 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 
This thesis investigated an educational experience developed in a Non–Governmental 
Organization whose work is based on the theoretical articulation between Phenomenology 
(Merleau-Ponty), the Mind Buddhist Philosophy (Nagarjuna) and the Transpersonal Approach 
(Wilber). We meant to observe during three years the dislocations made by that experience on 
fourteen adolescents who were involved in the work, as well as their comprehension of 
education  acquired by that experience inspired on the idea of integrity. This research, in a 
broader way, is placed on the multi-paradigmatic field of qualitative research, presenting a 
trans-disciplinary characteristic which contemplates the human dimensions of the participants. 
To deserve that understanding, many investigative instruments were used – “The 
Ethnographic Diary”, “The Student’s Diary”, “The Semi-Structured Interview”, “Observation 
and Analysis of the Subjects and the Pedagogical Practice”, “The Questionnaire of the Ideal, 
the Common, the Self”, “The Dummy Test”, “The Sociometric Test”, “The Development of 
the competencies of text production and meta-linguistic conscience”, “The Self Writing” and 
“The Case Study” as small “holons” that help the revealing and comprehension of the 
phenomenon facing the net of multiple relations and dimensions. The accompaniment of the 
experiences during the educational process provided some clues to the comprehension of the 
possibility of a pedagogy aimed at the integrality of the educational field capable of acting 
simultaneously with the possibility of escaping and trespassing the models that diminish the 
formation for democratic citizenship which is found nowadays. The first main idea of this 
work consists of the understanding that the existence can only be adequately understood 
without the extremes of substantiality or nihilism, in the “fundamental circularity” or 
existential circle known as “Life Wheel”. It is in this comprehension circularity that the 
human formation must be processed.  From that point of view, education is viewed as a gift or 
compassion; a complex cycle of reciprocity (give – receive – give back) which represents the 
fact that people are supportive of one another, because everyone are called to live the same 
succession of conditioned existences that have to be transcended in order to reach the 
collective and personal happiness. During the analyzed educational experience, this 
transcendence intends to show itself in a everyday gesture that discovers its overwhelming 
origin, that is, we emphasize that the pleasure of the gift (self donation, love, solidarity) is 
linked to the experience of life and freedom, because the gift system is a social projection of 
our conscience system, of our mind of freedom, in spite of the many hierarchical levels where 
it can be found. The second main idea of this thesis consists on the comprehension of the 
growth processes noticed based on an informative model that includes the non separation and 
flexibility of the self having as reference the idea of “entre-deux”, as a path that facilitates a 
continuous process of integration or “incorporation” of the many dimensions of the self-in-
the-world. 
 
Keywords: education, human formation, integrality, Buddhism, phenomenology, 
transpersonal.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Os professores da escola chegam com este olhar, 

ora querem salvar, somos os pobrezinhos, as 

vítimas, ora enxerga a gente como marginais, 

não importam como trate, falta o olhar de 

interesse, falta ver que somos humanos (Diário 

de Pedro, 15 anos). 

Esta tese começa com a convicção de que as novas perspectivas em educação 

precisam ampliar seus horizontes para incluir tanto a experiência humana vivida quanto as 

possibilidades de transformações inerentes a esta mesma experiência. Isso significa que a 

experiência humana ordinária (cotidiana) pode ampliar seus horizontes para se beneficiar dos 

insights e das análises que vêm sendo elaboradas pelas novas teorias em educação 

(BERTRAND, 2001; O’SULLIVAN, 2004), teorias estas que buscam deslocar o olhar sobre o 

“sujeito da educação” para um horizonte mais amplo de compreensão da própria 

racionalidade e, conseqüentemente, para uma percepção complexa sobre como ocorrem as 

aprendizagens nos sujeitos, reconstruindo os sentidos sobre a formação humana na busca de 

revalorizar “o olhar de interesse” e o “somos humanos” do mundo vivido das experiências 

cotidianas. 

Ao examinar a situação atual, com exceção de umas poucas discussões acadêmicas, as 

teorias em educação1 em geral permanecem atreladas a uma “epistemologia da cegueira” 

(SOUZA SANTOS, 2000) que quase nada tem a dizer sobre o que significa ser humano em 

situações vividas e cotidianas. Assim, em um sentido amplo, este trabalho foi pensado como 

uma tentativa de dar continuidade ao programa de pesquisas fundado pelo filósofo francês 

Maurice Merleau-Ponty. Chauí (2002, p. VII) caracteriza esse projeto como 

 
[...] a interrogação de Merleau-Ponty se debruça sobre o que designa como 
‘tradição cartesiana’, isto é, o dualismo corpo-consciência, fato-idéia, 

                                                
1 Neste texto, estaremos utilizando indistintamente as expressões “teorias de educação”, “paradigmas 

educacionais” e “filosofias da educação”. Claramente, cada uma dessas expressões possui um sentido estrito 
que as distingue das demais. No entanto, face ao caráter deste trabalho, não desejamos sobrecarregar a reflexão 
com distinções no âmbito epistemológico. Por enquanto, entendemos por teorias de educação uma reflexão 
sobre a educação que inclua uma análise dos problemas e das propostas de compreensão da formação humana. 
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sujeito-objeto, que marcou o pensamento ocidental com as filosofias da 
consciência e o objetivismo científico. 
 
 

Mas por continuidade, este texto não quer significar a produção de uma análise 

especializada do pensamento de Merleau-Ponty transposta para o contexto educativo. Não se 

trata de transferir ou “aplicar” o pensamento de Ponty à educação e à pedagogia. Ao contrário, 

nossa intenção é apontar para o fato de que a cultura científica ocidental bloqueou uma certa 

visão do sujeito, que vamos nomear, aqui, de sujeito incorporado2. A assunção dessa noção, 

como pretendemos mostrar, tem repercussões diretas para o campo educativo e brota do 

diálogo entre a tradição fenomenológica de Merleau-Ponty e as idéias do filósofo indiano do 

século II, Nagarjuna, que por sua vez são a base para a abordagem transpessoal. 

A noção de sujeito incorporado visa a promover um movimento de investigação, a 

saber, a articulação entre conhecimento, cognição e experiência. Assim, a noção de 

incorporação assume um sentido duplo: inclui o corpo, como uma estrutura experiencial 

vivida, e como o contexto ou o meio dos mecanismos cognitivos. Ao retomar esse conceito da 

obra de Merleau-Ponty e interligá-lo às contribuições da filosofia budista da mente e da 

abordagem transpessoal, supomos poder investigar algumas relações entre as teorias em 

educação e a experiência humana, contribuindo tanto para o enriquecimento das teorias da 

educação, quanto das pesquisas empíricas no referido campo.  

Merleau-Ponty tratou do mundo vivido da experiência humana com base em uma 

perspectiva filosófica original, fecundada na releitura da tradição da fenomenologia, mas, 

apesar de ter deixado continuadores, sua obra permanece uma “escola filosófica” pouco 

influente no campo educativo brasileiro, ao contrário do que acontece na América do Norte, 

onde sua obra tem sido retomada para desenvolver um número significativo de pesquisas, 

sobretudo na área da integralidade humana. Segundo Ozman e Crave (2004, p. 252), 

“Merleau-Ponty tentou projetar um programa filosófico que o capacitasse para a construção 

de uma nova base para a pesquisa da imaginação, cultura, ética e política”; infelizmente esse 

programa encontra-se ainda pouco analisado pelas ciências humanas em geral.  

De modo semelhante, as idéias de ausência do self e o não-dualismo da tradição 

madhyamika de Nagarjuna e da abordagem transpessoal são praticamente desconhecidas no 

meio ocidental, apesar de manterem uma estreita conexão com as idéias desenvolvidas pela 

                                                
2 Por sujeito incorporado queremos nos referir, seguindo as idéias de Varela, Thompson e Rosch (1991), à 

concepção de um “sujeito” integrado, no qual a ilusão dos diversos dualismos estão sendo gradativamente 
superados. 
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fenomenologia de Merleau-Ponty, de abrirem alternativas para compreendermos as 

desconstruções operadas nas concepções de subjetividade na pós-modernidade e de 

oferecerem reflexões que poderiam ajudar a vivermos de forma ética e compassiva em um 

mundo sem as fundações do projeto cartesiano. Acreditamos, então, que um aprofundamento 

da idéia de incorporação, articulada pela primeira vez no ocidente por Merleau-Ponty, mas há 

muito presente nas tradições orientais, pode oferecer um apoio para ampliação da visão de 

uma educação integral.  

As provocações filosóficas e pedagógicas que emergem do diálogo entre a 

fenomenologia, a filosofia budista e a abordagem transpessoal nos permitem recolocar uma 

questão vital no debate educativo contemporâneo: Com que desafios a experiência humana se 

depara quando pretende propor uma perspectiva integral de educação? No centro deste 

questionamento está a noção dominante de subjetividade (self), como o epicentro do 

conhecimento, da cognição, da experiência e da ação na cultura ocidental. Uma noção que 

vem sendo sistematicamente desafiada nos últimos anos3. O aparecimento desse tema no 

interior da educação marca um evento bastante significativo, pois indica a possibilidade de 

pensarmos o sujeito aprendente – e seu estatuto de self como sujeito cognoscente – em outras 

bases.  

De nosso próprio ponto de vista, esse não é um debate que deve ser relegado a uma 

investigação puramente teórica, pois como pretendemos demonstrar, essa questão diz respeito 

diretamente às nossas vidas e à compreensão de nós mesmos, requerendo, portanto uma 

reflexão mais sofisticada e à altura desta temática no âmbito mesmo da filosofia educacional. 

Por isso, o propósito mais amplo deste trabalho consiste em abrir um espaço de reflexão, no 

qual o trânsito entre as teorias que sustentam a noção de “sujeito da educação” e a 

“experiência humana” possam ser apreciadas criticamente, permitindo-nos ressignificar a 

visão hegemônica do sujeito educacional, deslocando essa visão para uma análise voltada à 

integralidade da formação humana no mundo vivido. 

Mais especificamente, tratou-se de investigar uma experiência educativa desenvolvida 

em uma organização não-governamental que trabalha fundamentada em uma articulação 

                                                
3 Esse desafio, no entanto, não é novo. De fato, desde o final do século XIX, autores como Nietzsche e Freud 

vêm endereçando severas críticas à noção metafísica de subjetividade. Freud (1917), por exemplo, fala de uma 
destruição da ilusão narcisista operada por Copérnico, Darwin e por ele próprio por meio da psicanálise. 
Embora consideravelmente menos familiar que outras investigações pragmáticas da experiência humana como 
a psicanálise, a tradição budista também é especialmente relevante nessa crítica, haja vista que a pedra 
fundamental dessa tradição é o conceito de um ente cognitivo não-unificado ou descentralizado (os termos 
usuais para isso são egoless ou selfless, que significam, literalmente, “sem ego”, e “sem self”). 
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teórica e conceitual entre as tradições da fenomenologia, da filosofia budista da mente e da 

abordagem transpessoal, buscando-se observar de forma longitudinal os deslocamentos 

operados por tal experiência sobre os envolvidos no trabalho. Nesse sentido, este trabalho foi 

divido em seis partes buscando favorecer ao leitor uma visão, o mais detalhada possível, do 

acompanhamento desta experiência. 

Na parte inicial deste trabalho, capítulo 1, descrevemos a entrada do pesquisador no 

campo de investigação, buscando introduzir o leitor no universo da pesquisa. Para isto, 

começamos destacando “O surgimento da ‘problemática’ ou interrogação da pesquisa: em 

busca de uma experiência incorporada” como uma forma de pontuar o percurso de surgimento 

das interrogações que nortearam esta pesquisa. Considerando a atitude fenomenológica 

(SOKOLOWSKI, 2004), buscamos circunscrever um conjunto de interrogações que 

emergiram do contato com a experiência em foco, principalmente aquelas que envolviam a 

busca de superação das múltiplas divisões que acompanham o processo formativo. 

Buscando ampliar a contextualização do fenômeno, apontamos em “Descendo o 

Viaduto: um encontro com a comunidade do Coque” e “Coque: um lugar de lutas e lutos” a 

complexidade do background, no sentido heideggeriano4, da comunidade do Coque5, situando 

um pouco de seu histórico, lutas e desafios, até chegarmos à descrição da Organização Não-

Governamental na qual foi realizada a pesquisa, o “Núcleo Educacional Irmãos Menores de 

Francisco de Assis (NEIMFA): ‘educação e cidadania com espiritualidade’”. Nesse ponto, 

procuramos situar o leitor dentro da estrutura e dinâmica institucional de modo que ele possa 

perceber a complexa rede que envolve o curso de “Formação de Educadores Holísticos: ‘um 

lugar para tecer sonhos de vida’”, última etapa da descrição desta primeira parte e foco direto 

desta pesquisa. 

De forma ampla, esse primeiro momento visa a situar o leitor no tempo e espaço 

vivido da experiência, ao mesmo tempo em que oferece os deslocamentos operados no olhar 

do pesquisador sobre o fenômeno em foco.  

O capítulo dois apresenta os “mapas teóricos” que sustentam a experiência 

investigada. Inicialmente destacamos a fenomenologia, com ênfase nas idéias do filósofo 

francês Merleau-Ponty, um dos primeiros filósofos ocidentais a propor a não-separatividade 

entre homem e mundo mediante o conceito de “entre-deux”. A seguir destacaremos as 

                                                
4 Background tem o sentido “de crenças e práticas biológicas, sociais e culturais” (Cf. VARELA, THOMPOSN; 

ROSCH, 2003, p. 28). 
5 Favela da região metropolitana do grande Recife, PE, Brasil. 
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contribuições do budismo tibetano na construção do arcabouço teórico/prático do curso 

observado. Nesse momento ressaltamos as contribuições da tradição madhyamika do filósofo 

indiano Nagarjuna. A abordagem transpessoal surge, nesse capítulo, como outro elemento 

apoiador das reflexões que embasavam as práticas e conteúdos vivenciados. Estas três 

tradições ou escolas teóricas guardam entre si a noção de não-separatividade entre homem e 

mundo, rompendo com os dualismos presentes no meio cientifico e filosófico. 

Ainda nesse capítulo, tratamos da compreensão de formação humana e a visão de 

homem proposta no curso de Educadores Holísticos. A idéia é apresentar ao leitor, mediante 

um breve percurso, a construção da noção de “sujeito incorporado” com base nas 

convergências entre a fenomenologia, filosofia budista e abordagem transpessoal.  

Os objetivos, relevância, metodologia, os participantes e as atividades serão 

apresentados no capítulo terceiro, aqui denominado de o “estudo”. A inspiração 

fenomenológica marca esse momento da pesquisa, de forma que se procurou detalhar os 

caminhos utilizados para acompanhar os fenômenos observados. Dada a complexidade do 

fenômeno investigado, usamos uma metodológica multiparadigmática, rompendo com as 

visões que opõem qualitativo e quantitativo. 

O quarto capítulo tratará dos resultados da pesquisa, com uma apresentação geral dos 

dados, análises e discussões, momento no qual os dados emergentes são postos em diálogo 

com as teorias, buscando ampliar as compreensões. Por fim, na sexta parte, “conclusão: pistas 

e apontamentos”, teceremos alguns comentários à guisa de reflexões, procurando apontar as 

colaborações e os desafios enfrentados por uma pedagogia direcionada à integralidade da 

formação. 

 



 

 

CAPÍTULO 1 CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

 
 

Este capítulo busca oferecer uma visão geral do campo de pesquisa6. Nesse sentido, 

buscamos inicialmente situar o leitor a respeito da razão da escolha desse fenômeno como 

objeto de investigação, por meio da apresentação do surgimento da “problemática” de 

pesquisa. Realizamos uma descrição geral do campo de investigação, iniciando pelos aspectos 

gerais, entrada na comunidade do Coque, características desta comunidade, até chegarmos à 

instituição cujo curso de formação de educadores holísticos foi o nosso foco da investigação. 

 

1.1. O surgimento da “problemática” da pesquisa: em busca de uma experiência 

incorporada 

Uma investigação de cunho fenomenológico não parte de um "problema", mas sim de 

uma interrogação. Interrogação que suscita respostas, mas que, por sua vez, remetem a novas 

interrogações. De forma que, conforme indicam Martins e Bicudo (1989), a interrogação  terá 

uma trajetória, caminhará em direção ao fenômeno, naquilo que se manifesta por si, por meio 

do sujeito que experimenta a situação. Assim, quando o pesquisador interroga, ele está 

focalizando o fenômeno e não o fato. A idéia de fato, como é concebida usualmente, tem seus 

fundamentos na lógica e no positivismo clássico que vê o fato como tudo aquilo que pode se 

tornar objetivo e rigoroso como objeto da ciência. 

Quando há fatos, haverá idéias de causalidade, repetitividade, controle. O pesquisador 

em fenomenologia segue outro caminho, pois não vai ter princípios explicativos, teorias ou 

alguma definição do fenômeno a priori. Ele inicia interrogando o fenômeno. Isto não exclui 

que ele tenha um pensar. Ao recusar os conceitos prévios, as teorias e as explicações a priori 

já existentes, o pesquisador não parte de um marco zero ou de um vazio. Ele tem uma 

dimensão pré-reflexiva. O que precisa evitar é que a teoria comande o seu interrogar pois, se 

isso ocorrer, já terá obtido respostas. O interrogar envolve necessariamente um pensar sobre 

                                                
6 Os dados apresentados neste capítulo, devem-se aos esforços da equipe de coordenadores da organização 

pesquisada, em especial ao “Grupo de pesquisa social” dirigido pelo professor Alexandre Simão de Freitas, 
que vem tentando, ao longo dos últimos anos, mapear os fenômenos sociais da Comunidade do Coque, com o 
intuito de desenvolver estratégias de promoção e garantia de direitos humanos e cultura de paz. Além de 
buscarmos contextualizar o campo de investigação, o nosso intuito, do ponto de vista social, na condição de 
pesquisador participante, também foi o de colaborar com esse grupo no processo de mapeamento das 
atividades desenvolvidas pela organização. 
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aquilo que está sendo interrogado nesse momento. O meu estado pré-reflexivo é o meu 

pensar. 

O "problema" pressupõe uma expectativa de resposta, de explicação e não é essa a 

proposta da fenomenologia. O pesquisador tem uma interrogação e vai percorrê-la buscando a 

sua compreensão. Para isso, o "fenômeno" precisa se apresentar ao pesquisador na condição 

de fenômeno, ou seja, como algo que pede, que exige um desvelamento, uma "iluminação", 

algo que exija uma reflexão fenomenológica, para além do que está posto na atitude natural. 

Se isso não ocorrer, se o pesquisador não estiver inquieto com algo que está oculto e que quer 

desocultar, então o fenômeno não está se apresentando a ele como fenômeno. Isso exige do 

pesquisador a assunção de uma atitude fenomenológica, de modo que ele passe a refletir sobre 

a “atitude natural e todas as intencionalidades que ocorrem dentro dela” (SOKOLOWSKI, 

2004, p. 51), de forma a não assumir compromissos prévios com conceitos e idéias que são 

postos para explicar o fenômeno. 

Acompanhando os movimentos sociais na comunidade do Coque ao longo dos últimos 

20 anos, me deparei7 com diversos desafios e ocultamentos8 no sentido fenomenológico, no 

que diz respeito à formação humana. Os deslocamentos vividos no processo de educação no 

seio da comunidade sempre me chamaram a atenção. Observei e colhi depoimentos que me 

indicam momentos nos quais a comunidade tinha seus processos de formação basicamente na 

educação informal, havendo locais, geralmente casas de moradores mais antigos, que 

congregavam um número maior de pessoas e que acabavam transmitindo os valores para as 

crianças e jovens da localidade. A idéia de educação vinculada à escolarização ainda não 

estava presente, sendo a leitura e escrita repassadas informalmente, apenas para dar conta das 

demandas dos pequenos negócios realizados na região. 

 
A gente se reunia na casa de Dona Alaíde, era uma espécie de barracão, o 
povo conversava e nós criança fica olhando. Falava da vida de todo mundo, 
quem tava certo ou errado, os problema do local, os peixes que desaparecia 
por causa da água suja até quem tinha deixado quem. O marido dela vendia 
peixe e outras coisas. A gente via ela anotando no caderno de fiados, ai ela 

                                                
7 A partir deste ponto e até o final deste capítulo, terei de me expressar na primeira pessoa do singular para 

expressar com maior precisão a experiência intrínseca do fenômeno estudado o qual, nos termos deste 
capítulo, se reveste de um inafastável tom pessoal. 

8 Por ocultamento queremos nos referir a uma atividade realizada segundo a atitude natural que “é o foco que 
temos quando estamos imersos em nossa postura original, orientada para o mundo, quando intencionamos 
coisas, situações, fatos e quaisquer outros tipos de objetos. A atitude natural é, podemos dizer, a perspectiva 
padrão, aquela da qual partimos, aquela em que estamos originalmente. Não viemos para ela de nenhuma coisa 
mais básica.” (SOKOLOWKI, p. 51), em outras palavras é aquilo que está posto e dado pelo senso comum ou 
pelas visões dominantes. 
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ensinava aqueles mais desarnados, que ficava de olho para aprender as letras. 
[...] Assim a gente vivia, não carecia de leitura para pegar peixe e “chie” ou 
fazer biscaite, quando precisava de ler ou escrever ia na casa de Dona Alaíde 
e pronto. (V.V.C., 57 anos, moradora da comunidade). 
 
 

Moradores que tiveram acesso mínimo à escola formal ou provenientes de outras 

localidades acabaram montando locais para agregar crianças e transmitir-lhes os códigos da 

leitura e escrita. Surge dai uma educação não-formal, geralmente realizada nas casas das 

próprias professoras, o que lhes dava um cunho de extensão da família; nascia assim a idéia 

de “professora tia”. A educação cumpria mais a função de cuidado emocional e de suprir a 

ausência de adultos que pudessem olhar pelas crianças. Esta educação não-formal não brota 

como um instrumento de luta política e resistência aos modelos da escola formal e em muitos 

momentos buscava copiar os moldes curriculares da escola formal, sem contudo conseguir 

também suprir as demandas de acesso a uma escolarização mais sistematizada. 

 
Depois veio Dona Gigi e montou como que uma escola. Eu e Paulina acabou 
estudando lá. Como Paulina era família dela, acho que afilhada, não sei bem, 
mas era parente, a gente ficava lá, estudava, comia e brincava. Tinha muita 
criança de todas as idades. Era mais parecida com creche do que escola, mas 
estudava as letras também. Ela queria todo mundo lendo. Ela não lia direito, 
era a irmã dela que dava aula. Ela era como a diretora, só vivia com livro 
para lá e pra cá, só depois de adulta vi que ela não sabia ler. Todo mundo via 
Dona Gigi como tia, parecia uma família. As mãe ia trabalhar ou não queria 
o menino na rua, então butava na casa de Gigi. Pagava uma pequena taxa e a 
comida era dada, acho que ela recebia doações. (V.V.C., 57 anos moradora 
da comunidade). 
 
 

Posteriormente houve a entrada da escola formal que era vista mais como um 

elemento assegurador da garantia de posse da terra – grande desafio para os moradores da 

localidade do Coque –, pois possibilitava à comunidade as condições de não precisar se 

deslocar para ter acesso aos bens públicos disponíveis em localidades vizinhas. Com o foco na 

luta pela posse da terra, a educação pouco ocupou um lugar central como elemento 

propiciador de crescimento humano no imaginário comunitário, já que a moradia se 

sobrepunha como necessidade imediata a ser conquistada. Assim a escola formal acabou sem 

cumprir com as funções de escolarização mínima, havendo uma taxa de analfabetismo de 

72,4%, e o índice de crianças de 7 a 14 anos analfabetas alcançando a marca de 30,8%9.  

                                                
9 Maiores informações ver www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2005. 
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Também observei um crescimento significativo da rejeição de muitas crianças e 

sobretudo jovens (e suas famílias) às escolas públicas do bairro, pois estas, além de não 

cumprirem a promessa de escolarização, acabavam por esvaziar as possibilidades de 

construção de novas subjetividades que estivessem além da aquisição dos códigos formais 

transmitidos pela escola. 

 
Meus filhos estudou no Costa Posto; teve também o Anchieta, era de padres, 
esse era bom. O Costa Porto ajudou porque não precisava andar tanto atrás 
de escola. Eu não sabia o que era escola boa e nem ruim, os meninos ia, tava 
bom. Os mais velho aprenderam a ler pouco. Depois com o mais novo foi 
que deu problema, ele queria melhorar de vida; os irmão, um era pedreiro e o 
outro trabalhava com o pai em oficina. Ele queria estudar, ai o colégio não 
ensinava, ele tava na 5ª série e não sabia nem escrever direito e os menino de 
outro colégio do centro na 2ª serie já tava na frente dele. Ele era um 
analfabeto de escola, ia mas não aprendia nada, a escola era fraca mesmo. E 
não era só o meu que não sabia, era estudo ao contrário, ele ia pra escola e 
depois não gostava mais de estudar. Foi difícil botar ele noutra escola de 
novo (V.V.C., 57 anos, moradora da comunidade). 
 
 

As questões levantadas até este momento não são estranhas à realidade mais ampla da 

educação brasileira, como podemos depreender das palavras de Cavaliere (2002, p. 248) a 

seguir: 

 
Nesse último período, firmou-se a tradição das instituições escolares 
omissas, cujo principal produto é a exclusão precoce de grande parte das 
crianças que a elas chegam. Tal situação atingiu o ápice nas décadas de 70, 
80 e 90. O coroamento do ciclo de urbanização desordenada associado a 
políticas públicas erráticas e inadequadas [...] bem como a tendente 
privatização do sistema, com a retirada da classe média urbana da escola 
pública, consolidaram a baixa qualidade prática e simbólica do sistema de 
educação fundamental pública. 
 
 

Esta autora destaca que frente a essa situação começou a surgir um esboço de um 

processo de reação, ainda necessitando de maior organização coletiva, por parte de 

profissionais das escolas que passaram a incorporar um conjunto de responsabilidades 

educacionais, não tipicamente escolares, mas percebidas como necessárias para que o 

processo de escolarização ocorresse. 

 
São atividades relacionadas à higiene, saúde, alimentação, cuidados e 
hábitos primários. Além disso, observa-se grande dependência afetiva de 
parcela importante do alunado que, muitas vezes, tem na escola e em seus 
profissionais a referência mais estável entre suas experiências de vida. A 
posição dos professores em relação ao problema é contraditória. Em 
depoimentos que pudemos recolher ao longo dos últimos anos junto a 
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professores de diversas escolas públicas do Rio de Janeiro prevalece a recusa 
formal em assumir esses papéis, não considerados típicos de sua identidade 
profissional. Entretanto, apesar da recusa “teórica”, revela-se também um 
reconhecimento tácito da inevitabilidade desse caminho. Na prática, 
aumentam as ações com sentido educacional preliminar e pouco específico, 
principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental, mas também nas 
séries finais. Essa incorporação desorganizada, imposta pelas circunstâncias, 
de novos elementos à rotina da vida escolar, que de complementares ou 
secundários passaram a imprescindíveis, sem um correspondente projeto 
cultural pedagógico, tem levado à descaracterização, isto é, à crescente perda 
de identidade da escola fundamental brasileira (CAVALIERE, 2002, p. 249). 
 
 

Assim me deparei com um desafio, pois se de um lado a educação formal, centrada 

nos processos de escolarização, não estava cumprindo seu objetivo, por sua vez os espaços de 

promoção de educação não-formal, com seu modelo de replicar o ambiente familiar, também 

acabavam sem cumprir seu objetivo, pois nem politizavam e nem ofereciam condições de 

romper, via afeto, o cerco de opressão vivido pelas crianças e adolescentes da comunidade, 

pois não conseguiam agregar e a ampliar a escolarização em suas práticas, inviabilizando o 

acesso dos alunos a outros meios de promoção humana. 

Esses dois caminhos de educação, formal e não-formal, pareciam retratar a divisão 

naturalizada entre homem e mundo, mente e corpo, presente na maioria dos modelos 

educacionais. Pondo a escolarização como objetivo final da formação, a educação formal 

excluía outras possibilidades de formação humana presentes na escola, pois reduzia a riqueza 

e multiplicidade do humano à aquisição de mecanismos cognitivos que sustentassem a 

racionalização. Por sua vez, a educação não-formal, como retratada na comunidade do Coque, 

mesmo estimulando os vínculos afetivos e não dissociando os alunos da comunidade, 

negligenciava o desenvolvimento e ampliação das habilidades cognitivas necessárias ao 

processo de escolarização. 

Diante dessas observações, brotaram algumas interrogações que foram se tornando 

gradualmente o cerne desta pesquisa: como incorporar as conquistas presentes na educação 

formal e não-formal, sem dissociá-las ou opô-las como rivais? O que aconteceria se a 

identidade da “tia-afeto”, presente na escola não-formal e tão criticada na educação formal, 

fosse incorporada à idéia de “professora-cabeça”10 da educação formal?  

A partir do diálogo sobre essas interrogações, os coordenadores do Núcleo 

Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, juntamente com o pesquisador, que 

                                                
10 A idéia de “professora-cabeça” surgiu da fala de um dos alunos da pesquisa que falou que na “escola os 

professores parecem ser apenas cabeça andantes, sem corpo e afeto”.  
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trabalhava à época como psicólogo voluntário com um grupo de valores humanos da 

instituição, decidiram realizar uma experiência de “Formação de Educadores Sociais”, na qual 

os aspectos afetivos e cognitivos eram associados ao processo de formação. Essa experiência 

alcançou um excelente resultado, tendo os alunos participantes atingido um alto nível de 

formação cognitiva e desenvolvimento emocional, apesar de continuarem a apresentar grande 

dificuldade em desenvolver um envolvimento satisfatório nos processos de mudança da 

comunidade11, ou seja, seus projetos ainda eram muito individualistas.  

A constatação dessa dificuldade levou o grupo de trabalho a pensar novas 

possibilidades formativas que permitissem uma ampliação do engajamento das experiências 

no mundo cotidiano dos alunos. A idéia seria encontrar caminhos formativos que 

favorecessem a superação gradativa das inúmeras divisões presentes na vida dos alunos, pois, 

no entender do grupo, as dissociações presentes no mundo da educação revelavam um 

dualismo de base que opunha homem/mundo, sujeito/objeto, impedindo a emergência da 

encarnação dos pensamentos e sentimentos de forma coerente e congruente no mundo vivido. 

Assim surge a idéia de montar um grupo de formação que teria por desafio central a 

idéia de “incorporar a educação”, torná-la carne inscrita no mundo e não apenas uma fala 

sobre um mundo que ilusoriamente é percebido como separado do sujeito. A experiência com 

os Educadores Sociais tinha indicado alguns caminhos a seguir: o primeiro deles era a 

necessidade de envolver o aluno em alguma experiência de ampliação de sua identidade, de 

forma a incluir o cuidado com outro. Isso era fundamental para se contrapor à crescente 

propagação da violência vivida na comunidade. Um segundo caminho veio da observação de 

que os alunos que participavam mais diretamente de alguma “prática espiritual”12 da 

instituição se envolviam de forma mais ativa nas ações de melhoria da comunidade e 

buscavam ser mais coerentes em suas ações. Essas observações suscitavam novos 

questionamentos e interrogações, solicitando um olhar desvelador. 

O pesquisador e a equipe de formadores da instituição montaram, de forma 

experimental, o trabalho de “Formação de Educadores Holísticos”. O termo holístico nesse 

momento indicava a necessidade de compreender o humano como multidimensional, de 

                                                
11 Esse curso teve a duração de 3 anos, sendo que dos 17 alunos que participaram até sua conclusão, 6 

conseguiram ingressar em curso de nível superior, 4 concluíram cursos técnicos profissionalizantes, 2 
passaram a trabalhar diretamente com movimentos sociais na comunidade e os outros 5 ingressaram no 
trabalho em pequenas lojas do comércio do centro do Recife.  

12 Por “prática espiritual”, o grupo de coordenadores do NEIMFA entende, “as atividades ligadas ao 
desenvolvimento da espiritualidade, com ou sem vínculo direto com uma tradição religiosa específica, mas 
que tem por meta o desenvolvimento do amor, da liberdade e da compaixão”. 
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forma que a experiência deveria se esforçar para superar as múltiplas divisões observadas nas 

experiências formativas anteriores. Quando do início de tal experiência, as interrogações 

brotaram em grande profusão, e foram paulatinamente ganhando um contorno mais nítido 

desde os questionamentos levantados junto ao grupo e às lideranças da própria comunidade: 

Como favorecer uma experiência incorporada, ou seja, como favorecer que pensamentos e 

sentimentos, e outros tantos aspectos humanos, se expressem de forma coerente e congruente 

no comportamento manifesto dos alunos? Que estratégias formativas eram postas em 

andamento nas atividades de “prática espiritual” e que poderiam ser utilizadas de forma 

sistemática na formação dos alunos? Seria a meditação um caminho para a promoção da 

superação das divisões e qual seu efeito sobre a formação?  

Desde o início da experiência com o grupo de Formação de Educadores Holísticos as 

questões sobre como favorecer uma experiência incorporada, capaz de ajudar na superação 

gradativa das inúmeras divisões presentes no processo de formação do humano, ocuparam um 

lugar de destaque nos debates com professores, contatos com os alunos e com a comunidade. 

De forma que foi buscando desocultar essa experiência, com base em uma atitude 

fenomenológica, que demos início à “descida do viaduto”. 

 

1.2. Descendo o Viaduto: um encontro com a comunidade do Coque 

Antes de destacar como se deu o contato com o campo de investigação desta pesquisa, 

apresentaremos inicialmente três histórias: uma história narrada por Rubem Alves com base 

em suas lembranças da leitura de Gabriel Garcia Márquez, uma outra apresentada por 

Augusto Boal, e por fim uma contada por um dos alunos participantes desta pesquisa. Elas 

foram adaptadas para ilustrar os argumentos defendidos ao longo dessa reflexão e favorecer a 

apresentação do campo de investigação empírico. 

A história de Alves13 descreve uma vila de pescadores perdida. Uma vila em que já 

havia se instaurado uma rotina monótona. Assim, “cada novo dia já nascendo velho, igual a 

todos os outros, as mesmas palavras vazias, os mesmos gestos vazios, as mesmas faces vazias, 

os mesmos corpos vazios, a excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava” 

(Alves, 2001, p. 42). Certo dia, enquanto todos realizavam suas atividades costumeiras, um 

menino viu uma coisa estranha flutuando no mar e gritou avisando a todos. Instalou-se uma 

correria. Um burburinho intenso tomou conta da vila.  

                                                
13 Agradeço ao meu filho Cleiton por ter me apresentado esta história. 
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Dizia-se que num lugar como aquele até mesmo as coisas estranhas vindas do fundo 

do mar “eram motivos para festa”14. Todos ficaram ansiosamente aguardando até que a “coisa 

estranha” chegasse à praia. Um dia, dois, três... Até que finalmente chegou. Era um cadáver. 

Após muita confusão, decidiram enterrar o cadáver. Todos se prepararam e estavam velando 

aquele corpo desconhecido, em total silêncio, quando, repentinamente, alguém quebrou o 

silêncio. “Se ele tivesse vivido entre nós, teria de ter curvado sempre a cabeça ao entrar em 

nossas casas. Ele é muito alto[...]”15. De novo o silêncio até que outra voz se fez ouvir: “Fico 

pensando em como teria sido sua voz... Como o sussurro da brisa? Como o trovão das 

ondas?[..]”16. E outra voz foi ouvida: “Estas mãos... Que será que fizeram? Brincaram com 

crianças? Navegaram mares? Travaram batalhas? Construíram casas? [..])”17. Depois disso, 

apenas o silêncio. Finalmente, o cadáver foi enterrado. Mas aquela vila de pescadores nunca 

mais foi a mesma... 

A segunda história18 vem de Boal (1996) que, relatando o surgimento do Teatro do 

Oprimido, aponta que no início dos anos sessenta viajava pelo interior do Brasil levando seu 

“Teatro de Arena” como uma forma de resistência à opressão. A escolha dessa história é uma 

tentativa de expressar a necessidade do engajamento/incorporação dos pensamentos, 

tornando-os coerentes com as ações, sem contudo indicar uma aliança a caminhos de 

resistência por meio da violência, apesar de concordarmos com Gadotti (2005, p. 28), quando 

diz que 

 
Para nos dimensionar como membros de um imenso cosmos, para 
assumirmos nossos valores, baseados na solidariedade, na afetividade, na 
transcendência e na espiritualidade, para superar a lógica da competitividade 
e da acumulação capitalista, devemos trilhar um caminho difícil. Nenhuma 
mudança é pacífica. Mas ela não se tornará realidade, orando, rezando, pelo 
nosso puro desejo de mudar o mundo. Como nos ensinou Paulo Freire, 
mudar o mundo é urgente, difícil e necessário. Mas para mudar o mundo é 
preciso conhecer, ler o mundo, entender o mundo, também cientificamente, 
não apenas emocionalmente, e sobretudo, intervir nele, organizadamente. 
 
 

No teatro os atores interpretavam, ora se revoltavam, ora se indignavam e sofriam. 

“Éramos heróicos ao escrevê-las e sublimes ao representá-las: peças que terminavam quase 

sempre com os atores cantando em coro canções exortativas, canções que terminavam sempre 

                                                
14 Alves (2001, p. 42). 
15 Ibid, p.42-3. 
16 Ibid, p. 43. 
17 Alves, loc. cit. 
18 Agradeço ao grupo da Casa da Criatividade do Coque por me apresentar esta história. 
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com frases do tipo ‘Derramemos nosso sangue pela liberdade! Derramemos nosso sangue pela 

nossa terra! Derramemos nosso sangue, derramemos!”19. Eles estimulavam, por meio do 

teatro, os “oprimidos” a lutar e a encontrar novas formas de resistir a seus “opressores”. Até 

que em uma apresentação para uma liga de camponeses de um vilarejo do Nordeste se 

deparam com um camponês que emocionado, quase chorando lhes diz: “- É uma beleza ver 

vocês, gente da cidade, que pensa igualzinho que nem a gente. A gente também acha isso, que 

tem que dar o sangue pela terra.”20 

Boal destaca a satisfação por ter passado a “mensagem”, contudo o camponês Virgílio 

era assim que ele se chamava, continua: “- E já que vocês pensam igualzinho que nem a 

gente, vamos fazer assim: primeiro a gente almoça (era meio-dia), depois vamos todos juntos, 

vocês com esses fuzis de vocês e nós com os nossos, vamos desalojar os jagunços do coronel 

que invadiram a roça de um companheiro nosso, puseram fogo na casa e ameaçaram matar a 

família inteira! Mas primeiro vamos comer.”21.  

Nesse ponto surge uma enorme tensão e uma tentativa de explicar que os fuzis eram 

objetos do teatro e não armas de verdade. “- Fuzil que não dá tiro??? – perguntou 

espantadíssimo. “então pra que é que serve?- Pra fazer teatro. São fuzis que não disparam. 

Nós somos artistas sérios que dizemos o que pensamos, somos gente verdadeira, mas os fuzis 

são falsos”22. No meio da pressão, surgem respostas que são seguidas de novos 

questionamentos: “- Se os fuzis são de mentira, pode jogar fora, mas vocês são gente de 

verdade, eu vi vocês cantando pra derramar o sangue, sou testemunha. Vocês são de verdade, 

então venham com a gente assim mesmo porque nós temos fuzis pra todo mundo.”23.  

A tensão ganha dimensões gigantescas, pois era difícil explicar como estavam sendo 

sinceros e verdadeiros, mesmo empunhando fuzis que não disparavam. Eles eram artistas, não 

sabiam atirar, seriam um problema incluí-los na luta, buscam argumentar. Por fim o camponês 

Virgílio destaca: “- Então aquele sangue que vocês acham que a gente deve derramar é o 

nosso, não é o de vocês...?”24. E Boal tenta ainda explicar: “- Porque nós somos verdadeiros 

sim, mas somos verdadeiros artistas e não verdadeiros camponeses... Virgílio, volta aqui, 

vamos continuar conversando... volta. ... Nunca mais encontrei Virgílio”25. 

                                                
19 Boal (1996, p.17). 
20 Ibid., p. 18. 
21 Boal, loc. cit. 
22 Boal, loc. cit. 
23 Boal, 1996, p. 18. 
24 Ibid., p. 19. 
25 Boal, loc. cit. 



34 
 
 

 

A experiência com Virgílio marcou Boal, ajudando-o a compreender que o seu gênero 

teatral era válido como um instrumento eficaz na luta política, contudo o que estava errado era 

sua utilização, pois “não éramos capazes de seguir o nosso próprio conselho”26, ou seja havia 

uma desincorporação, em que o pensado não se aproximava do vivido e fugia de se tornar 

carne quando confrontado com a morte. 

A história do aluno, por sua vez, começa com uma tentativa de fazer emergir um Ser 

segundo o reconhecimento daquilo que não se quer para si, ou seja, a tentativa de torná-lo 

não-ser ou uma coisa. Ele nos diz: “As pessoas passam pelo viaduto, olham para o Coque e 

pensam: ali mora marginais, prostitutas e ladrões. As crianças criada na carência, na falta de 

tudo não tem futuro. Nosso destino está preso neste olhar” (Diário de Pedro, 15 anos). 

Indicando como o olhar de exclusão chega à escola pelos extremos da vitimização 

(“pobrezinhos, vítimas”) ou do posicionamento de algoz (“marginais”), o aluno continua: “Os 

professores da escola chegam com este olhar, ora querem salvar, somos os pobrezinhos, as 

vítimas, ora nos enxerga como marginais, não importa como trate, falta o olhar de interesse, 

falta ver que somos humanos”27. 

O “somos humanos” indica a busca por um reconhecimento, por uma formação 

inclusiva, ao mesmo tempo que denuncia a presença de ações não humanizantes nos caminhos 

da educação. A necessidade de pertencimento a uma dimensão humana mais ampla e de 

resgate das experiências que o constituíram como “gente”, leva-o a desabafar: “Somos gente, 

sabia! Minha mãe morreu, ela lavava roupa, às vezes cinco lavagens por dia para nos 

sustentar, dizer que ela não se interessa pelo meu estudo e que era prostituta é cruel”28. Em 

seguida pontua os olhares que aprisionam e desumanizam: “Meu pai puxa carroça, não 

estudou, ele tem o olhar de muitos professores, ele não vê futuro em estudar, ficou preso no 

olhar[...]”29. E por fim, insurgindo-se no meio do turbilhão da experiência da morte, os sonhos 

insistem em aparecer, sonhos que precisam de luta para acontecerem, contudo mesmo 

antevendo as dificuldades, o sonho humano e humanizante de “ser feliz” insiste, apontando os 

potencias de resiliência30 do ser: “Agora que ela morreu tenho que lutar... É, eu estudo, tenho 

                                                
26 Boal, loc. Cit. 
27 Diário de Pedro, 15 anos 
28 Diário de Pedro, 15 anos 
29 Ibidem. 
30 O termo resiliência é aqui utilizado para indicar a presença de atributos que auxiliam o enfrentamento de 

problemas, como a competência nas relações sociais, a capacidade de resolução de problemas, a conquista de 
autonomia e o sentido ou propósito para a vida e o futuro (MUNIST et al., 1998; ASSIS; PESCE; AVANCI, 
2006; TISSERON, 2007). 
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sonhos, sabia! Ela morreu e os sonhos ficaram mais difíceis. Sonho simples, apenas ser 

feliz”31.  

Essas três histórias nos dão uma definição clara sobre os sentidos que se acumulam 

sobre a experiência formativa do humano nas suas relações com o mundo. Uma experiência 

marcada pelo contato com a morte e com a solidariedade. Em primeiro lugar, a morte como a 

experiência das mudanças que ocorrem, constantemente, no próprio processo de viver nossas 

vidas, desvelando-nos ao nos pôr em contato com o diferente, com o estrangeiro, com essas 

“coisas estranhas” trazidas pelas correntezas da vida. Por outro lado, a morte como tentativa 

frustrada e frustrante de eliminação da alteridade, de eliminação do que chega à visão “de 

cima do viaduto”, desvelando a fragilidade de nossas máscaras sociais. Em segundo lugar, 

surge a solidariedade como tentativa de ir junto, “correndo o mesmo risco” (BOAL, 1996, 

p.19) e abrindo espaço para novas expressões do ser. 

Diante dessa experiência de contato com a morte e com a solidariedade, na 

contemporaneidade, surgem duas opções: questionarmo-nos e refletirmos sobre o 

acontecimento, a fim de obtermos formas de tratar a “des-coberta” de nós mesmos; ou, 

simplesmente, “enterrarmos o morto”, não encontrar nunca mais o “Virgílio” ou não 

mudarmos o destino do “olhar” e continuarmos com a rotina rotineira de nossa cotidianidade 

anestesiada pelas crenças ingênuas e alimentadas pela fé perceptiva em um mundo estático e 

fragmentado de nossa própria experiência subjetiva.  

No entanto, acreditamos que na formação não podemos simplesmente “enterrar o 

morto”, “esquecer Virgílio” ou atravessarmos os “viadutos” antes de termos retirado dessas 

vivências tudo aquilo que nos revele de nossa própria natureza, pois o trágico da experiência 

vivida é o que permite a cada ser humano singular dobrar-se sobre si mesmo, desvelando as 

máscaras ilusórias do medo e da esperança no contato com o mundo, como nos propõe a 

tradição da atenção/consciência do budismo (TRUNGPA, 1993). Pois, a tragicidade do existir 

humano, encarado como experiência formativa, é o que nos permite assumir a própria vida 

como um processo de crescimento, mediante o abandono de nossos padrões repetitivos, 

abrindo-nos para o vir-a-ser originário da condição humana.  

Apesar de a educação moderna ter instaurado um abismo entre o desenvolvimento, o 

conhecimento e a ação concreta, a lógica formativa une o saber à experiência e faz dessa 

relação um caminho para o progresso. É, portanto, nesse contato com a experiência que 

                                                
31 Op. cit. 
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caracteriza todo o processo formativo, que se manifesta a consciência incorporada como 

educação holística ou integral, tecendo os saberes que foram separados daquilo que nós 

somos. É aqui que a educação, compreendida como conhecimento incorporado, manifesta 

uma ponte para a liberdade, des-velando sentidos outros para o existir humano no mundo; 

despertando o humano para o significado mais profundo da realidade. 

Após mais de 20 anos acompanhando os movimentos sociais em várias comunidades 

da periferia do Recife32, continuo a me deparar com a busca de um significado mais profundo 

para a formação humana, a do outro e a nossa. Uma vez tendo sido afetado pelos múltiplos 

contatos, não me canso de me espantar com um corpo “estranho” cravado de balas de um 

adolescente, apesar do apelo anestesiante e alienante da mídia para naturalizar a violência por 

intermédio da banalização e da exposição perversa. A minha experiência pessoal não me 

permite apenas “enterrar o morto” e continuar meu trabalho de formação sem me perceber 

como implicado. Os encontros com os “Virgílios” presentes nessas comunidades sempre me 

inquietaram, pois me solicitavam “correr um risco”, romper com uma postura de intelectual 

distanciado e me pôr de forma incorporada na experiência. E é “correndo risco” que 

embarquei em uma viagem na Comunidade do Coque. 

 

1.2.1. O Início da descida e o surgimento do pesquisa/dor33 

“Atravessando o viaduto” durante 15 anos para realizar um trabalho sócio-educativo 

na comunidade do Coque, me deparei em 2002 com o desafio de ir morar na comunidade, de 

fazer parte do cotidiano das pessoas, de “descer” e de se incorporar na vida vivida, de forma a 

entender os sentidos da vida, da deles e da minha, daquilo que nos liga e nos faz humanos. 

Um desafio movido por dois grandes motivos: um motivo da “razão”, que era aprimorar 

minha formação como psicólogo comunitário e o segundo do “coração”, talvez o primordial, 

que era estabelecer laços de pertencimento em um ambiente que me permitisse expandir 

minha própria formação como ser humano, ou seja, buscava um lugar no qual minhas 

máscaras e padrões sociais fossem drasticamente afetados, visando romper com padrões de 

identidades limitados. Enfim, “descer do viaduto” implicava um duplo movimento: aprender a 

ver “dentro” de mim aquilo que considerava como estando fora (resgate da sombra34) e 

                                                
32 Em localidades como: Morro da Conceição, Campo Tabaiares (Caranguejo), Vila de Santa Luzia. 
33 Fizemos um escanção no termo pesquisador, para indicar que pesquisa nasce da busca de um sentido para o 

existir humano, sendo antes de tudo um movimento de pesquisar a dor do nosso existir humano. 
34 Sombra aqui tem o significado de projeção de aspectos internos que foram negados, talvez por serem 

“negativos demais, ou muito positivos, para que os aceite” (WILBER, 2006, p. 57). 
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alargar meus horizontes para perceber meu entorno para além das aparências cristalizadas por 

anos de preconceitos e violência (desenvolvimento de uma visão compassiva35). 

A descida foi trágica, reveladora de medos e destruidora de esperanças. O contato com 

a morte e com a violência revelou-me a ausência de vida autêntica em mim, ao mesmo tempo 

em que me apontou para a riqueza e solidariedade das pessoas da comunidade e desvelou a 

“minha morte e a minha violência”. O que via ao longo dos anos como fora, algo externo a 

mim, era percebido agora como algo meu. Em meu diário pessoal esse momento está descrito 

assim: 

 
Não consegui dormir a noite. A noite do Coque parece mais escura para 
mim, a chuva lá fora com seus relâmpagos e trovões são motivos de medo. 
Senti medo de que a casa fosse invadida e tomada por assaltantes. Todos os 
barulhos me afetavam, fiquei sobressaltado, alerta. Tenho a sensação de que 
serei assaltado ou morto a qualquer momento [...]. Uma desconfiança 
profunda brota em mim [...]. Sinto a morte me acompanhando, ontem 
cheguei às 19 horas, a rua estava escura, tive a impressão que estava sendo 
observado. O vizinho da esquina sinalizou para mim, um aceno com a mão 
aliviou meu medo, senti solidariedade, uma rede sutil parece proteger-me, 
será fantasia?! [...] Medo de levar um tiro, esta idéia me persegue, levar um 
tiro a qualquer momento [...] Todos me parecem suspeitos, estou me 
sentindo paranóico. (Diário do pesquisador, 22/02/2002). 
 
 

Talvez para aliviar esse sentimento de “paranóia” instalado pelo contato inicial com a 

comunidade, decidi apropriar-me de sua história: as suas origens, seu nome, suas lutas, lutos e 

principais características. Tentar resgatar o passado para entender o presente e re/construir o 

futuro era uma atividade que desempenhava há bastante tempo na função de “educa-dor”; e a 

busca da história apresentava-se como uma tentativa de encontrar caminhos para educar a dor 

do existir em um mundo em desconstrução, um mundo sem solidez, um mundo de medos, 

mortes, “negros e pobres”, muitos preconceitos e inúmeras ilusões. Assim começa a surgir o 

pesquisa/dor, olhando a dor do existir no contato com a mutiplicidade das diferenças de outro 

humano. 

A dor do “con(m)-tato” propiciado pela experiência de incorporação no mundo vivido, 

despertava em meu ser a necessidade de novos sentidos para o medo da impermanência, uma 

dor surgia em busca de respostas, e para respondê-las era necessário um olhar pesquisador. E 

as histórias colhidas na comunidade buscavam humanizar o existir e teciam uma rede de 

                                                
35 Esta etapa de formação humana é conhecida no budismo tibetano como desenvolvimento de “bodhichitta”, ou 

seja, “abertura para viver um coração compassivo” (CHÖDRÖN, 2001, p. 50). 
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parcerias que educavam a dor, tornando-a simplesmente humana, portanto possível de ser 

vivida e re/descoberta. 

Assim o pesquisador participante vai emergindo, interagindo com o meio, num misto 

de observador participante, protagonista e também personagem e escritor de uma história que 

se reescreve a cada encontro, num palco que gira entre o drama, a comédia, a tragédia, ou 

simplesmente arrebata para momentos de profundos encontros com a alteridade humana. 

Dessa reescrita de histórias surgem os dados apresentados a seguir; eles foram tecidos ao 

longo dos últimos anos e hoje fazem parte do acervo de informações36 do Núcleo Educacional 

Irmãos Menores de Francisco de Assis, organização não-governamental na qual foi realizada 

a pesquisa. 

 

1.2.2. O encontro com a Comunidade do Coque 
A comunidade do Coque é reconhecida, no imaginário social local, como uma das 

favelas mais violentas do Recife. Na década de 1990, o bairro tornou-se um “problema” para 

o sistema público de segurança. Em 1996, foram 56 pessoas assassinadas. Dessas, 26 

morreram por envolvimento com quadrilhas da comunidade e 50% dos mortos tinham menos 

de 21 anos, de forma que a comunidade passou a figurar com a insígnia: “morada da morte” 

(Diário de Pernambuco, 12/01/1997). Insígnia que marca a carne dos seus moradores, 

servindo de ponto de ancoragem para os preconceitos e exclusões. 

Ao longo dos últimos anos, o Coque vem refletindo o aumento de violência entre os 

jovens presentes no cenário nacional. A intensificação da luta pelos pontos de tráfico de 

drogas, assim como o aumento do consumo de drogas e porte de armas aparece apenas como 

uma das causas dos crimes de morte. A escolha de uma experiência formativa realizada no 

bairro do Coque como objeto de estudo não foi, portanto, uma decisão arbitrária, pois mesmo 

guardando sua singularidade, ela reflete os processos sociais e educacionais vividos pelas 

grandes massas urbanas excluídas.  

A comunidade vivenciou um processo complexo de expansão, crise e reconfiguração 

de suas práticas associativas, o que nos permitirá perceber a situação local como um exemplo 

do processo de desenvolvimento dos movimentos sociais urbanos vivido nas últimas décadas, 

principalmente no que diz respeito aos movimentos associativos que usam da educação não-

formal como estratégia de resistência.  

                                                
36 Outras informações foram colhidas em jornais locais, entrevistas com lideranças e moradores da comunidade. 
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O Coque é uma favela do município do Recife, situada entre os bairros de São José e 

Afogados, no Estado de Pernambuco. A comunidade localiza-se a cerca de 2,5 Km do centro 

do município do Recife e a 3,5 Km do bairro da Boa Viagem, entre os ambientes da planície e 

o litoral. A região é caracterizada como “baixo estuário” em função das marés que lhe 

circunscrevem. Trata-se, na verdade, de uma ilha. A chamada “Ilha Joana Bezerra” ou antiga 

“Ilha de Anna Bezerra”37. 

Levantamentos realizados pela Empresa de Urbanização do Recife (2000), por meio 

da Diretoria de Integração Urbanística, indicam “uma população de aproximadamente 40.000 

habitantes” (p. 03) distribuídos em 134 hectares.  

A região começou a ser povoada no final do século XIX, tendo o processo se 

acelerado, em dois períodos distintos, no início dos anos 1940-50 e nas décadas de 1970-80. 

A maioria das famílias é constituída por antigos moradores de municípios do Agreste e da 

Zona da Mata do Estado de Pernambuco, que chegaram à região metropolitana do Recife há 

cerca de 50 anos.  

Relatos orais coletados, pelo “grupo de pesquisa social do NEIMFA”, junto aos 

moradores confirmaram que a área era revestida com vegetação de mangue e também árvores 

frutíferas, mas foi sendo destruída com os aterros sucessivos e a crescente invasão de 

barracos. As primeiras habitações localizavam-se em um Engenho de propriedade atribuída ao 

Barão Correia de Araújo.  

Do ponto de vista histórico, a região em que se insere a comunidade foi palco de 

eventos significativos na vida política do país, pois foi na área do aterro de Afogados, que 

compreende desde a Rua Imperial até o Largo da Paz, que as tropas republicanas e as forças 

da corte travaram combates durante a Confederação do Equador em 1824 e também na 

Intentona Comunista de 1935.  

Em agosto de 1983, o Coque tornou-se uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), 

mediante  o Decreto Municipal No. 11.160. Apesar da existência de um Plano Diretor, desde 

essa época a qualidade de vida no bairro e o atendimento das necessidades básicas de infra-

estrutura, saúde, educação, saneamento e segurança são bastante precários.  

As intervenções públicas, nas duas últimas décadas, incluem a pavimentação e a 

drenagem de algumas ruas, a construção das habitações em alvenaria, abertura do viário, 

esgotamento sanitário, construção dos Colégios Municipais Costa Porto e Josué de Castro, 

                                                
37 Nome de uma antiga moradora da área. 
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pesquisa sócio-econômica e capacitação das lideranças locais para explicar à população o 

processo de regularização fundiária. Mas, essas intervenções não contemplaram a comunidade 

totalmente. A área conhecida como “Areinha”, por exemplo, nunca sofreu qualquer tipo de 

ação organizada do poder público. Em outras áreas, foram realizadas apenas pesquisas por 

parte dos órgãos públicos.  

Além disso, reivindicações antigas são sempre adiadas por falta de recursos: a 

recuperação da área verde, a construção de espaços e equipamentos de lazer, a reestruturação 

dos canais que cortam a comunidade, bem como a relocação das famílias que ocupam suas 

margens. Aproximadamente 57% da população vivem em estado de pobreza crítica, 

sobrevivendo com renda média mensal aproximada entre meio e um salário mínimo. Um 

índice superior ao do próprio Estado que tem 53,8% da população nessa faixa de renda, 

conforme o Mapa do Fim da Fome II, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 

abril de 2004.  

Os chefes de família, quando exercem alguma atividade remunerada, atuam 

principalmente no setor secundário (construção civil) e terciário (borracharia, mecânica, 

eletricidade). Atividades com maior vulnerabilidade, tanto em termos de salários quanto em 

termos de estabilidade. Uma pesquisa38 na localidade identificou que 73% das famílias são 

chefiadas por mulheres, a maioria, trabalhando como empregadas domésticas, catadoras de 

lixo, lavadeiras de roupas e auxiliar de serviços em bares e restaurantes próximos. Das que 

trabalham 65% têm apenas entre dois e três anos de escolaridade. Crianças, adolescentes e 

jovens também trabalham nas praias da região e/ou nos sinais de trânsito (Pacto 

Metropolitano, 2004). 

Apesar de estar praticamente localizado no centro do Recife, o Coque não está 

integrado à vida da cidade. Há uma espécie de “barreira invisível” que funciona como um 

bloqueio dos projetos de desenvolvimento na área. Um dos motivos apontados pelos 

moradores para essa situação deve-se justamente à fama de ser uma comunidade violenta. 

Representada dessa forma, os moradores encontram-se enredados em um ciclo vicioso. 

Ninguém colabora porque a região é violenta, e a comunidade é violenta porque ninguém 

contribui com o desenvolvimento da localidade. A sensação de ser discriminado é comum 

entre os moradores da região:  

 

                                                
38 Pesquisa não publicada, desenvolvida pela ONG NEIMFA com objetivo de mapear a localidade. 
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Viver no Coque é como tá numa área de guerra é risco de todo lado. Você 
morre mesmo antes de viver, a gente se sente discriminado pela fama que a 
comunidade carrega. Assim somos colocados de lado por todos, se vai 
buscar emprego ninguém dá por que somos daqui, se vamos pedir apoio do 
governo somos tratados como um voto apenas. (J.R., líder comunitário).  
 
 

Esta imagem é continuadamente consolidada pela ausência de investimentos públicos. 

A partir do final dos anos de 1990, no entanto, essa situação passou a ser parcialmente 

modificada. A comunidade está no eixo das rotas que ligam o centro do Recife ao bairro de 

Boa Viagem. Uma área que vem sendo considerada prioritária para o governo local. O 

chamado “Complexo Joana Bezerra” tem obtido uma atenção especial dos governos que 

investiram R$ 40 milhões na construção de um Fórum, R$ 27 milhões em obras de expansão 

do metrô e R$ 20 milhões na construção de um novo sistema viário. Recursos privados 

também foram alocados alterando, radicalmente, a paisagem da região. Em 1999 foram 

investidos cerca de 100 milhões de reais na consolidação do Pólo Médico do Recife, hoje 

referência para todo o Nordeste. Mais recentemente foi inaugurado o Hospital da Associação 

da Criança Deficiente (AACD).  

Essas ações, ao mesmo tempo em que contribuíram para melhorar a oferta de serviços 

públicos no bairro, acabaram por fornecer uma visibilidade a problemas antigos enfrentados 

pelos moradores locais. O principal deles, sem dúvida, refere-se ao aumento significativo da 

violência motivada pela expansão do narcotráfico na localidade. Nos primeiros três meses do 

ano de 2003, a Delegacia de Afogados, que investiga os crimes na área, registrou 107 assaltos 

à mão armada, com 127 vítimas.  

Uma estratégia comumente utilizada pelos grupos que cometem essas ações é o 

bloqueio no trajeto dos veículos. São utilizados pneus, carroças, pedras e mesmo crianças e 

adolescentes armados para fazer os motoristas desacelerarem os carros. As poucas vítimas que 

resolvem denunciar os casos confirmam a situação: 

 
Desci do ônibus para fazer integração com o metrô, coisa que fazia sempre, 
mas um colega ia passando e me deu carona, mal deu para chegar perto do 
viaduto, fomos parados e levaram tudo. (S. F. S., 50 anos, vendedor). 
Vim trazer uma amiga na estação, achei estranho o movimento lento dos 
carros, parecia que tinha algo quebrado na rua, tudo tava lento, mas não deu 
tempo nem pensar, fui abordado por quatro rapazes que fizeram o rapa 
completo, só não levaram o carro. (E. M., 46 anos, professor). 
 
 

Esse último depoimento revela um fato bastante conhecido dos moradores da região. 

Com os congestionamentos comuns na localidade, grupos de jovens armados aproveitam o 
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trânsito mais lento para abordar e assaltar os motoristas. Mas não são apenas as pessoas que 

precisam utilizar o Complexo Viário Joana Bezerra que são vítimas em potencial dos assaltos. 

Muitos são funcionários de empresas instaladas na área e até mesmo servidores dos órgãos 

governamentais que trabalham no local.  

 
A gente estava trabalhando aqui no canteiro de obras do metrô, próximo à 
rua Imperial, quando um homem armado entrou e sem mais nem menos 
levou os celulares e os relógios dos trabalhadores. Nem os engenheiros que 
trabalham supervisionando escaparam (EFS, 46 anos, tratorista). 
 
 

Dentro da comunidade a situação também é de insegurança. Os poucos pontos 

comerciais (pequenas padarias e mercados) são gradeados e o único posto policial, instalado 

nos anos 1980, nunca funcionou. As viaturas restringem-se a patrulhar as áreas externas à 

comunidade. Contudo em 2005, com o assassinato de policiais, a comunidade viu-se cercada 

em uma verdadeira operação de guerra. Todos os pontos de entrada e saída da comunidade 

foram bloqueados por carros da polícia, em uma operação que mais oprimia do que resolvia a 

situação de violência. 

 
Somos tratados como marginais. Aqui, cara, você tem que provar que não é 
ladrão. O óleo (polícia) chega e vai botando bronca. Bota na parede, não 
quer nem saber. O pau come. Diz logo: são ladrão? Onde tá o roubo? 
Escolhe logo os neguinho como eu, mete a mão na cara só de zueira. Largo 
do trabalho de carregador do Bompreço depois das 11 da noite. Se eles pega, 
tenho que ouvir gracinha, ficar calado pra não dormir de ouvido quente 
(levar um tapa). (J.F., 22 anos, morador da comunidade). 
 
 

No entanto, segundo a Secretaria de Defesa Social, os crimes na área estão 

diminuindo. Compreensão que contraria os fatos registrados na mídia impressa e televisiva, 

bem como os dados divulgados pelo próprio sistema de segurança. Durante os anos de 2002, 

2003, 2004 e 2005, o Coque foi uma referência constante sobre a criminalidade e a violência 

no Estado. A imprensa reiteradamente tem associado a comunidade com a expressão 

“criminoso”, tratando o bairro como um local onde se aglutinam diversos “bandidos sociais”.  

Nesse sentido, procurou-se compreender a aceitação, pelos moradores, não da 

violência em si, mas dos atos violentos, principalmente, quando são praticados por familiares, 

parentes, vizinhos e amigos. A percepção inicial era que essa situação mantém uma relação 

ambivalente com a forma como o bairro é representado (estigmatizado) externamente. A 

idéia, portanto, será resgatar a gênese desse “ciclo de violência” e suas transformações 
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recentes, para entender com maior precisão os impactos sobre as redes sociais de educação na 

localidade.  

A implantação do ciclo de violência na comunidade obedece à lógica do imaginário 

dos “capangas”, homens armados oriundos do interior que eram contratados pelos donos dos 

engenhos locais para garantir a segurança do transporte e da própria venda dos produtos no 

porto do Recife. Segundo Freyre (1961), esses indivíduos passaram a se localizar nas 

proximidades do Bairro de São José, justamente, onde “o Recife como que se orientaliza” (p. 

161), nas áreas contornadas pelos braços do Rio Capibaribe.  

Comunidades como o Coque eram procuradas, pelos capangas, não apenas por sua 

proximidade com o porto, mas também pela quantidade de bares e prostíbulos encontrados na 

área. Assim, ainda de acordo com Freyre, antes de se tornar o bairro da pequena burguesia, 

“mais sociável que a grande, (pois) é gente que de noite vem conversar, sentada em cadeiras 

de vime e espreguiçadeiras de lona, à calçada, à porta da casa”39, o Recife antigo passou a 

aglutinar “valentões, capangas e desordeiros”40.  

Toda a área que vai do bairro de São José até a região dos Coqueiros (Cabanga, 

Coque), ficou conhecida como um foco de desordens. Os moradores foram denominados de 

“cocudos”, ou seja, gente brava, de cabeça dura, facilmente voltada para ações de valentia e 

demonstração pública de poder. Por ser comum o uso de armas pelos capangas, esses locais 

passaram a ser evitados pela população, sobretudo, no período das eleições que eram 

realizadas com muito “barulho e facada”, quando até as procissões religiosas eram formadas 

pela chamada “gente navalhada”41.  

Com a consolidação do setor comercial, muitos dos antigos capangas vindos do 

interior do Estado passaram a se estabelecer definitivamente nessa região. Mediante um 

processo de ocupação espontânea, eles deram início à construção dos chamados mocambos 

(CAMPOS, 2002, p. 06). Alguns chegaram inclusive a mudar de “profissão”, passando a atuar 

como pequenos comerciantes locais.  

É, portanto, com a transfiguração desse personagem que, nos anos de 1960/70, emerge 

uma figura mais universalizada do “bandido social” na localidade. Este último, “apareceu 

quando a contravenção e o crime tornaram-se eles mesmos grandes empreendimentos 

mercantis” (ZALUAR, 2004, p. 61).  

                                                
39 Freyre (1961, p. 163) 
40 Ibid, p. 164. 
41 Freyre, loc. cit. 
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O representante emblemático dessa metamorfose da figura do “criminoso” na 

comunidade ficou conhecido como “Galeguinho do Coque”. Um personagem que já surgiu 

“midiático”, ocupando o espaço da imprensa local e promovendo a “fama” que o Coque 

carrega até os dias atuais. Em meados dos anos 1970, José Everaldo Belo da Silva, 

considerado um menino “boa pinta e muito inteligente”, natural de uma família de 

agricultores de São Benedito do Sul (a 180 Km do Recife na Mata Sul), mudou-se para o 

Recife. A partir dos 16 anos, ele passou a praticar pequenos furtos na região comercial-

portuária. Em pouco tempo, ele se tornou conhecido pelos assaltos e crimes cometidos, 

inclusive fora do Estado de Pernambuco.  

Em 1971, o Galeguinho já era perseguido pelas polícias de quatro Estados nordestinos. 

Acuado, procurou a comunidade do Coque para se esconder. Com a dificuldade da polícia 

para se deslocar na região de manguezal, cercada por barracos e mocambos, ele conseguiu 

“enganar” o sistema de segurança durante quatro anos. Nesse período, criou uma rede 

clandestina de informações para confundir a polícia, fazendo uso inclusive de “menores”.  

O Galeguinho do Coque foi preso em 1975, aos 19 anos. Na prisão, converteu-se em 

um homem religioso. Ao ser libertado, casou e abriu um negócio comercial no bairro popular 

do Alto do Jordão. Ele foi encontrado assassinado, anos depois, no município de Moreno 

perto do grande Recife. Ao lado do cadáver havia uma bíblia contendo um revólver calibre 

38. As investigações não foram concluídas e o motivo da morte permaneceu indeterminado.  

No entanto Galeguinho conseguiu instaurar um outro modo de exercer as atividades 

criminosas no interior da comunidade do Coque. Sua atuação normalmente era externa. A 

comunidade foi utilizada apenas como uma espécie de refúgio. O silêncio da população local 

era retribuído com a ausência de crimes. Segundo os moradores mais antigos, ele era visto 

inclusive como um “benfeitor dos pobres”:  

 
“Teve um dia que ele assaltou uma carga de leite em pó e distribuiu pro 
pessoal aqui da comunidade. Foi uma festa. Todo mundo comemorou e 
quando ele passava normalmente falava com a gente, dava bom dia. Era uma 
pessoa que tinha muito respeito com as pessoas aqui de dentro” (EML, 76 
anos, moradora da comunidade).  
“Eu não vou dizer que ele não roubava, ele roubava mesmo. Andava com um 
grupo de homens que aterrorizava os comerciantes lá do centro. Mas aqui, 
não, aqui dentro, ele nunca mexeu num fio de cabelo dos moradores daqui. 
Isso a gente não pode dizer, que é até diferente desses de hoje” (CAP, 68 
anos, líder comunitário). 
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Segundo os líderes comunitários desse período, as práticas sociais criminosas do 

Galeguinho não impediam o florescimento de um espaço público associativo. Prova disso é o 

número de organizações comunitárias que surgiu nessa mesma época, e que segundo as 

lideranças jamais sofreram qualquer tipo de influência, pois sua única preocupação era “não 

ser ameaçado”, quer dizer, entregue aos órgãos de controle.  

Embora o extermínio e o uso da violência fossem uma constante no seu grupo, a 

população local raramente era envolvida nos conflitos. O uso de “menores” também foi uma 

característica do seu grupo. Não obstante, os depoimentos afirmam que ele não tinha o hábito 

de cooptar os jovens. Os que participavam das atividades eram vistos como os que “já sabiam 

o que queriam ser”. 

 
“Um negócio que ele nunca fez era arrastar os meninos para o mal caminho. 
Os que seguiam ele sabiam muito bem o que estavam fazendo. Ele não fazia 
nenhum tipo de pressão pra atrair os jovens daqui da comunidade. Mas você 
sabe como é. Em todo lugar tem esses meninos assim... esses que já tem essa 
intenção, que gosta de se envolver com essas coisas” (CAP, 68 anos, líder 
comunitário).  
 
 

A atuação do Galeguinho era correspondida, parcialmente, com uma aceitação 

silenciosa pela comunidade das atividades realizadas por seu grupo. Advém daí as imagens 

que passaram a alimentar a “fama maldita” que a comunidade do Coque passou a carregar no 

imaginário social da região:  

 
“O Coque passou a ser visto como um lugar onde as pessoas escondem os 
bandidos. Pior, é como se a gente tudo aqui fosse bandido, como se tivesse 
um negócio aqui dentro da comunidade que levasse as pessoas, 
principalmente os jovens pra o caminho da marginalidade. Quando se fala do 
Coque é como se falasse de um lugar maldito, um lugar onde quem nasce já 
sabe que não presta” (APM, 46 anos, morador da comunidade).   
 
 

A mídia assumiu um papel significativo na consolidação desse tipo de representação 

social sobre os moradores da comunidade.  

Em 1975, o Diário de Pernambuco publicou uma reportagem sobre a vida dos 

habitantes do Coque. Após uma breve descrição da paisagem local, o jornal enfatizava que a 

comunidade havia se transformado “num amontoado de ruelas de difícil acesso, onde não raro 

nos deparamos com crianças que partilham restos de comida com porcos e outros animais”. 

Mas, não era a fome o elemento caracterizador da vida local: 
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Desemprego, prostituição, promiscuidade são fatores que concorrem para a 
marginalização dos habitantes do Coque. Na escuridão da noite, e, às vezes, 
em plena luz do dia, nenhum motorista de táxi se arrisca a entrar na já 
conhecida ‘área de marginal’, e geralmente deixa seu passageiro na linha 
férrea, quando não lhe pede para descer antes mesmo, na Rua Imperial. O 
Coque passou para a história policial do Recife, com seus bandidos, suas 
mulheres de vida fácil e suas crianças iniciantes na vida do crime (Diário de 
Pernambuco, 27/07/1975). 
 
 

Os discursos veiculados pela imprensa expressam uma tendência para relacionar 

diretamente a comunidade com a presença no seu interior de “grupos marginais”. Além disso, 

a violência aparece de forma naturalizada. Os fatos são simplesmente descritos sem grandes 

mediações que explicitem as causas da situação vivida pelos moradores. No ano de 1976, o 

Diário de Pernambuco publica uma outra reportagem com um título bastante sugestivo: 

“Coque não muda: fome, crime e promiscuidade. Mas continua divertido”. Trata-se, na 

verdade, de uma crônica que visa descrever o ambiente social da favela: 

 
“Sol quente, lodaçal e miséria humana. Grupos de homens desocupados 
conversam ou jogam damas numa sombra qualquer. Mulheres penteiam 
umas às outras os seus cabelos. São mal cuidadas, dentes estragados, 
vestidos e jeito de falar rotos. Crianças chafurdam na lama com suas armas 
de brinquedo em punho. Fazem pose para o fotografo, sorrindo e 
empunhando o arsenal. Despenteadas, sujas, catarro escorrendo no nariz. 
Mais lama fedorenta ao fundo. Alguns mocambos estão semi-destruídos. O 
clima parece tranqüilo, a comunidade parece já estar acostumada a miséria e 
a violência do local” (Diário de Pernambuco, 19/09/1976). 
 
 

Esse modo de tratar a comunidade constituiu imagens que passaram a circular no 

espaço social, mais amplo, consolidando sentidos e significados sobre a vida no interior do 

bairro. Essas imagens quase sempre vinham acompanhadas da apresentação de “depoimentos” 

e “casos modelos” que serviam para confirmar e generalizar a situação dos moradores, em 

comparação com outras áreas do Recife. Uma reportagem publicada, poucos dias antes do 

Natal de 1976, ilustra essa situação:  

 
Elias Gonçalves e dona Ilda têm cinco filhos. Eles formam a família modelo 
do Coque. Ele vive de ganchos e, atualmente, está sem nenhum. Não tem 
dinheiro nem para comer. Já mandaram dois filhos para a casa da sogra, que 
mora pertinho, na Rua Cabo Eutrópio, no Coque mesmo, e os outros 
continuam no barraco, comendo o que aparece de vez em quando. A menina 
mais nova, de apenas um ano e meio, está com sarampo. Todas as crianças 
têm a expressão de tristeza e abandono, reflexo dos sentimentos maternos, 
pois dona Ilda, preta, magrinha e maltratada, estampa na face o sofrimento 
das mulheres do povo. E enquanto lava roupa na bacia, ela comenta com 
toda a franqueza: ‘Aqui não vamos ter nada de Natal. Nem pensamos nisso. 
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Nem sei se teremos o que comer. Meu marido tem todos os documentos, mas 
está desempregado. A situação é grave, mas não é só com a gente não. É 
com a vizinhança toda. Por isso, o consolo é maior (Diário de Pernambuco, 
20/12/1976). 
 
 

Esses relatos contrastam a vida nos bairros de classe média e alta com os “mais 

humildes”, como o Coque, nos quais Roberto Braz, 09 anos só sabe que Natal “é uma árvore 

cheia de bolas” porque é um dos “privilegiados que freqüentam a escola Joaquim Nabuco na 

comunidade”. Sua amiga, Irismar Pereira da Silva, que não estuda, não soube responder o que 

é o Natal. No entanto, ambos, “andam descalços e estão acostumados com isso. Não se 

sentem revoltados e nem mesmo sonham com alguma coisa diferente para o Natal, 

simplesmente por acharem que o Natal não é nada”. Além de servir para corroborar as 

descrições que são produzidas sobre a região, esses depoimentos objetivam uma descrição 

psicológica dos moradores: 

 
Nenhum dos entrevistados acredita em melhorias no Coque. Este clima de 
pessimismo é generalizado. Nem mesmo com a chegada do ano novo, João 
Luis da Silva, não hesitou em afirmar: ‘pode escrever aí que vida de pobre é 
feito a cantiga da perua, de pior a pior’. Isaura da Silva, quatro filhos, 
conseguiu arrumar ‘cartão’ para dois deles. Isso significa que as crianças vão 
até um centro espírita para receber ‘presentes’. Mesmo assim, ela diz que ‘é 
uma tristeza o Natal no Coque. Não tem nada, nem sequer uma festinha para 
alegrar o povo, que vive sofrendo o ano todo (Diário de Pernambuco, 
20/12/1976). 
 
 

O bloco de reportagens consultado, na imprensa local, constitui o arquivo de toda uma 

época. Entretanto, segundo Freitas (2003) estamos diante de um discurso permeado por jogos 

de linguagem que são organizadores da “verdade” implícita no que é apresentado como pura 

descrição da realidade Ao considerar a violência como algo natural, que simplesmente existe 

na comunidade, corre-se o risco de ocultar o referencial histórico-social que lhe é subjacente.  

No início dos anos 1990, as imagens veiculadas sobre o Coque sofrem um 

deslocamento. A ênfase na descrição física do ambiente e nos comportamentos dos moradores 

é substituída pelo registro dos fatos relacionados com a violência propriamente dita. Nesse 

momento, ressalta-se o número de pessoas mortas ou assaltadas, e, sobretudo, a crueldade 

com que os atos são realizados.  

Tornou-se comum, nessa época, a presença de pessoas de outros bairros, inclusive 

turistas, entrando no Coque para obter e/ou consumir drogas. Esse processo acabou por 
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desencadear uma disputa acirrada, entre as várias gangues, pelo controle do tráfico na região. 

As mortes violentas passaram a ocorrer dentro da própria comunidade.  

A comunidade passaria a “recuperar” sua fama de bairro violento, sendo popularmente 

conhecida como a “Boca” em referência ao comércio de drogas já bastante ativo na 

localidade. Até o início de 1996, quem dominava a área, com o comércio de maconha, era um 

jovem conhecido como “Marco da 12”. Com sua morte, em um conflito com a polícia no ano 

de 1997, desencadeou-se uma nova disputa pelo domínio total da área42 entre os grupos de 

“Nego-Pé-de-Quenga”, líder da gangue da Vila ou Ilha de Jesus; “Quel”, da Realeza; “Pedro 

Pesão”, da Vila, localizada no centro do Coque; e os remanescentes do grupo do próprio 

“Marco da 12”. Nesse momento, a comunidade foi dividida em oito áreas específicas. 

 
Quem reside na Realeza não deve passar para a Vila. Os moradores da Vila 
também não podem passar para a Areinha. Essa é a lei aqui, não importa se 
você está envolvido ou não com o crime, você tem de obedecer, senão 
morre. Nós estamos vivendo como prisioneiros dentro de nossas próprias 
casas (ACF, 42 anos, líder comunitário).  
 
 

Pela primeira vez, os moradores precisaram se submeter às ordens de vários líderes 

distintos. A associação com o narcotráfico e o acesso quase irrestrito a armas de fogo 

apresentam o novo cenário para a violência no bairro. Os depoimentos revelam a nova 

configuração do poder criminoso.  

 
Tem tempo que tem toque de recolher, todos sentem um clima pesado no ar, 
cheiro de morte e sangue, ai ficam em suas casas. Não dá pra arriscar não, 
melhor não insistir e ficar na sua. Ninguém sai quando eles estão circulando 
atraz de alguém, vai que não ache e resolva pegar você mesmo, por pura 
bobeira. Cada um sabe quando ta ruim de sair, quem tem os seus jurados, 
melhor sair do lugar, pois pode morrer sem ter nada haver, só por ser 
parente. (D. G. S., 35 anos, moradora). 
 
 

Mas, os moradores afirmam que os conflitos passaram a ocorrer não apenas pelo 

narcotráfico, que se tornou uma “desculpa” para os demais crimes que são praticados, mas às 

vezes por causa “de uma briga no jogo de futebol” (PAR, 17 anos, estudante). Segundo os 

líderes comunitários, “basta que você olhe diferente para um deles, prá ter confusão” (LMS, 

39 anos, líder comunitário). Nesse contexto, os próprios habitantes se tornam alvos dos crimes 

                                                
42 As áreas da comunidade são divididas entre os líderes do crime, que passam a usar um apelido seguido da 

referência espacial, como por exemplo “Quel” (apelido) da Realeza (rua, área ou zona da comunidade), isto 
objetiva legitimar poder e delimitar território. 
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praticados: “Até a gente se usar qualquer coisinha melhor, uma corrente, um relógio, uma 

bermuda de marca pode ser assaltado e morto” (AMC, 23 anos, estudante).  

Em 1998, o sistema de segurança pública desencadeou ações repressivas dentro da 

comunidade, visando à captura dos principais líderes e a desconstrução de suas redes 

criminosas. Na disputa com a polícia, muitos morreram, outros fugiram. Mas como os que 

foram presos acabaram sendo libertados por falta de provas, em pouco tempo alguns grupos 

foram reconstruídos de uma forma ainda mais agressiva.  

O Coque passou rapidamente por uma “renovação” das pessoas envolvidas com a 

criminalidade. As gangues passaram a ser organizadas por indivíduos cada vez mais jovens. 

Tornou-se comum encontrar jovens de 23, 20 e até 17 anos, liderando os grupos dentro da 

comunidade. No início do ano 2000, esses novos “líderes” se voltam para as atividades de 

assalto no entorno da comunidade. Observa-se uma inversão no que se refere ao tráfico de 

drogas. Os grupos passam de comerciantes a consumidores, desfazendo parcialmente as redes 

de narcotráfico.   

A influência dessas “redes criminosas” e seus líderes passa a fazer parte do processo 

de socialização das crianças e adolescentes, inclusive no sentido de uma socialização 

primária, pois muitos dos indivíduos envolvidos são pais, tios, irmãos, primos e amigos. A 

matriz atual da criminalidade no Coque tem assumido, portanto, uma característica peculiar. 

Ela envolve, cada vez mais, a participação ativa e precoce de adolescentes e jovens nas redes 

do crime como um meio econômico de vida e como um estilo cultural, ou seja, uma forma de 

integração social. Esse fenômeno altera as regras de reciprocidade, reconhecimento e 

pertencimento na vida local, disseminando uma crise generalizada dos modelos socializadores 

adotados pelas gerações mais velhas, incluindo pais, professores e líderes comunitários.  

Nesse cenário, as escolas públicas do bairro se tornaram um alvo da violência das 

gangues juvenis. Para além dos problemas “oficiais” de currículo, formação dos professores e 

gestão escolar, as escolas públicas do Coque se viram obrigadas a lidar com os efeitos do 

novo padrão do crime na localidade e seus impactos sobre a formação das crianças e dos 

jovens. Um fenômeno bastante ressaltado é a impossibilidade mesma de freqüentar a escola 

por causa dos tiroteios constantes.  

 
Quando a coisa ta feia mesmo, tanto os alunos ficam com medo de vir pra 
escola, quanto os pais ficam receosos de enviar os meninos. Afinal, ninguém 
sabe o que pode acontecer nesses momentos. Eles podem, por exemplo, 
resolver entrar aqui dentro da escola pra se esconder. Aí a polícia entra, já 
imaginou o problema. Então, algo comum na comunidade é que muitos 
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alunos faltam às aulas porque não podem chegar até aqui. Principalmente no 
período da noite é um problema sério (PCS, professor). 
Muitas mães não querem mais matricular os meninos aqui na escola. Elas 
preferem colocar lá no centro da Cidade do que colocar aqui. Tem menino 
que a gente sabe, todo dia, basta olhar ali no viaduto, vai a pé estudar no 
centro da Cidade, quando tem escola aqui bem perto deles. Mas elas 
preferem colocar lá porque é mais seguro. Eu confesso a você que, no lugar 
delas, também faria o mesmo (CA, professora). 
 
 

O porte de armas e o consumo de drogas também são freqüentes nas principais escolas 

públicas da região. 

 
A coisa mais comum é encontrar menino com algum tipo de arma dentro da 
escola. Só não ver quem não quer. Mas quem disser que nunca viu está 
mentindo. Eles próprios fazem questão de exibir. É uma maneira que eles 
têm de mostrar poder (PHM, funcionário administrativo). 
 
 

Segundo alguns funcionários a diversão favorita de algumas crianças é “brincar de 

atirar nos colegas e nos professores”. A sensação vivida é de perplexidade e espanto diante da 

naturalidade com que a violência é percebida pelos alunos.   

 
A qualquer momento tudo pode acontecer. Nós vivemos sob uma tensão que 
já faz parte da nossa rotina. Tiroteios, assaltos, aluno tentando esfaquear o 
vigilante da escola ou policiais militares entrando armados em pleno recreio 
à procura de integrantes de gangues são fatos conhecidos de todos aqui 
dentro. No início, eu não sabia distinguir direitos os tiros, achava que eram 
fogos e sempre perguntava aos alunos, o que é que tanto se comemorava 
aqui. Eles riam, lógico. Por fim, acabei inclusive por me acostumar, toda 
segunda feira, com as histórias de tragédia contadas pelos alunos (FC, vice-
diretora). 
 
 

Interpelados sobre a ação da polícia, os sujeitos informaram que a relação é tão ou 

mais tensa do que com as gangues que circulam nas escolas: “Eu mesma só aciono a polícia 

se o caso for muito sério mesmo. Normalmente, eu prefiro não chamar, pois nas vezes em que 

foi chamada, piorou a situação aqui dentro” (FC, vice-diretora). A compreensão é que a 

polícia ainda tem muita dificuldade de lidar com os conflitos. Nesse sentido, são muitas as 

histórias associadas ao crime pelos atores que participam das escolas públicas na comunidade: 

 
Trabalhei de noite por muitos anos na escola daqui, depois tive que sair. 
Quando vinha depois da aula acabei sendo confundida com alguém de fora 
da comunidade e fui assaltada. Não adiantou dizer que eu era professora da 
escola, eles estavam drogados e nem escutavam o que eu dizia. Levaram 
minha bolsa e relógio. Dei graças a Deus ficar com vida. Fiquei com medo e 
passei a ensinar só pela manhã. (T.M., professora).  
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Eu já perdi dois filhos na guerra desses grupos aqui dentro. O primeiro tinha 
16 anos e morava na Realeza com o pai. Bebeu e foi passar para o outro 
lado. Foi assassinado por um tiro de 12. Morreu porque passou onde não 
devia. O outro tinha 15 anos, morreu na Cabo Eutrópio. Esse, eu não vou 
mentir, era errado mesmo. Dava conselhos, mas não adiantava. Parou de 
estudar e vivia na rua. Chegou a me dizer que só voltaria pra casa se eu desse 
pra ele tudo do bom e do melhor. Minha preocupação agora é com minha 
filha de 14 e o caçula de 09 anos. Os dois estudam aqui no Costa Porto. 
Tenho medo do que possa acontecer com eles (MCS, 43 anos, merendeira). 
 
 

Esses depoimentos revelam o mapa de possibilidades colocado diante dos 

adolescentes e jovens da comunidade, que passam a ter como eixo central da sua formação a 

fronteira com a marginalidade e a violência. A escola, nessa perspectiva, aparece como um 

elo importante para a compreensão do rompimento das redes de sociabilidade no Coque.  

Situação que se expressa nos sentidos que são atribuídos, pelos alunos, à educação. 

Em pesquisa realizada pela ONG Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis 

(NEIMFA)43, quando os alunos das escolas locais são questionados sobre o significado da 

educação, 47% fazem uma associação direta com a preparação para o mundo do trabalho; 

38% dos alunos concebem a educação como um processo de integração com a sociedade; e 

15% vinculam a educação à aprendizagem de conhecimentos específicos como saber ler e 

escrever. No entanto, a pesquisa destaca que quando indagados de que forma a educação 

recebida na escola contribuiria com o seu futuro, as respostas revelam um descrédito nas 

possibilidades reais de se obter algum tipo de vantagem social, mediante a educação 

escolarizada. 

A pesquisa aponta que poucos alunos concordaram que a educação escolar aumentaria 

suas “chances de conseguir um emprego” (18%) ou iria “melhorar as condições de vida” 

(25%).  

 
Qual é a finalidade da educação na minha vida? Nenhuma. Educação para 
mim significa um zero a esquerda. A gente vem pra escola porque não tem 
outro jeito. Mas todo mundo sabe que ter educação não garante muita coisa. 
A gente fala que a educação é importante. Tudo bem pode até ser, em termos 
de conhecimento pro cara entender a vida, mas daí a dizer que ela vai servir 
pra resolver nossos problemas, eu não acho não (RV, 17 anos, estudante). 
 
 

                                                
43 Pesquisa não-publicada que visava compreender a visão dos moradores da comunidade, em especial dos 

jovens, sobre a educação. 
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Esse tipo de compreensão parece advir da própria imagem construída a respeito da 

comunidade, que inviabilizaria a inserção dos moradores mesmo quando estes revelassem 

possuir um bom nível de escolarização.  

 
Existe uma discriminação muito grande com os moradores do Coque. 
Quando alguém daqui procura um emprego, a chance dele não conseguir é 
de 90%. Ele pode até ser selecionado pelo currículo e tudo mais, mas quando 
chega a hora de revelar o endereço, aí meu amigo, cai fora (RFC, líder 
comunitário”). 
O nome Coque tem um peso terrível. Eu mesmo tenho o segundo grau 
completo. Já fiz vários cursos: informática, auxiliar administrativo, vendas, 
etc. Eu tenho certificado e tudo. Mas, quando você envia o currículo e coloca 
o nome do Coque, eles nem chamam. Por isso, que agora eu nem boto, eu 
digo que moro assim em São José, Afogados (LVC, 24 anos, morador da 
comunidade). 
 
 

A percepção de que a discriminação com o Coque revela-se em um impeditivo para a 

inclusão social dos moradores não se trata de um sentimento difuso. As organizações não-

governamentais que atuam na região revelaram a mesma dificuldade.   

 
Nós estamos desenvolvendo atividades de qualificação profissional, para os 
adolescentes e os jovens da comunidade, há seis anos. Nós, inclusive, fomos 
o único grupo aqui da região que teve o projeto aprovado no primeiro 
concurso para o projeto Capacitação Solidária no Recife, em 1998. 
Montamos toda uma infra-estrutura. Até laboratório de informática nós 
instalamos. Contratamos professores e formamos os meninos. No entanto, 
quando chega na hora de fazer as parcerias para que eles tenham uma 
vivência prática no mercado de trabalho não há uma empresa que queira ser 
parceira. Pra fazer o trabalho precisamos recorrer aos órgãos públicos, e 
mesmo assim só pessoal da área de saúde se sensibilizou (ALF, 36 anos, 
líder comunitário). 
Para o Coque tudo é difícil. Eles dizem que os jovens não têm qualificação. 
Nós instalamos um Núcleo de Qualificação Profissional aqui dentro da 
comunidade, porque eles não têm condições de fazer cursos pagos em outro 
local. Preparamos todo um processo formativo de alto nível, mas quando 
chega na hora de ir ao mercado de trabalho nada disso funciona. Uma das 
poucas empresas que aceitaram ser nossa parceira foi a CELPE. Mas sabe 
quanto tempo durou o projeto: três meses. Por que? Porque os funcionários 
tinham medo dos meninos (risos). Você acredita? (MLF, 39 anos, 
professora). 
 
 

Isso talvez justifique a forma abstrata com que os alunos retratam a função social da 

escola, descrita em termos extremamente vagos pelos alunos por meio de expressões como: 

“crescer e obter mais conhecimentos para um futuro melhor”, “é a única semente que quanto 

mais plantamos mais frutos colheremos”, “facilitar o nosso dia-a-dia e evitar o estresse”, 

“algo próprio e essencial” e “ser alguém na vida”. O que concorda também com a questão a 
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respeito dos locais onde a educação acontece: “87% dos alunos apontou a família, seguida da 

escola (12%) e da igreja (1%)” (Pesquisa do NEIMFA). 

Quando se discute a questão da violência no Coque raramente é explicitada a 

existência de uma “rede invisível de protetores dos direitos humanos” na localidade (GAJOP, 

2004). Essa rede vem materializando um projeto político-pedagógico centrado em saberes, 

práticas e valores essenciais na redefinição das sociabilidades. Trata-se de um conjunto de 

organizações comunitárias que vem resistindo à violência local, “mediante formas solidárias 

pelas quais a comunidade vai encontrando as ‘saídas’ para seus problemas” (p.11). 

Esta foi mais uma das razões para a escolha de tratar nesta pesquisa de uma 

experiência educativa em uma organização associativa que busca a reconstrução das formas 

de sociabilidade democrática na comunidade do Coque. Ao invés de perguntar, como faz 

Zaluar (2004), por que os jovens se juntam às redes do crime organizado, o que se pretende 

tratar, nesse momento, é a associação em contextos onde a solidariedade entre gerações 

encontra-se enfraquecida e fragilizada (VELHO, 1989). Mas para isso é preciso situar, antes, 

o contexto social e histórico no qual se ancoram as redes sociais da comunidade do Coque. 

Nessa perspectiva, é preciso localizar mais precisamente essa comunidade no cenário 

das lutas sociais pela melhoria do desenvolvimento urbano. Sabe-se que os problemas 

urbanos, no Brasil, derivam de uma longa história de exclusão social e da forma com que se 

deu a passagem de um modelo econômico eminentemente agrícola para uma economia urbana 

altamente concentradora em termos de distribuição de riquezas. Essa mudança no perfil foi 

impulsionada nos últimos anos. Segundo o Censo de 2000, o Brasil tem hoje 81% de sua 

população vivendo em áreas urbanas. As nove metrópoles brasileiras apresentam uma 

população urbana superior a 90%. 

Apesar das controvérsias no que diz respeito à definição da população urbana no 

Brasil, é importante reconhecer a importância de se considerar o conjunto dessa população na 

definição de estratégias de combate a desigualdades e exclusão social. Dentro desse quadro, 

ressalta-se o fenômeno da periferização das metrópoles e a criação de novos bolsões de 

pobreza, como fruto de um crescimento urbano acelerado e desordenado.  

O impacto central desse processo consiste na expansão do número de bairros 

integrados a um complexo de periferias, atraindo populações em busca de oportunidades, 

reproduzindo processos de favelização e degradação ambiental e consolidando processos de 

exclusão territorial. Portanto, um desafio que se apresenta compreende a ampliação dos 
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processos participativos na gestão das cidades, tendo em vista a geração de novos 

mecanismos para a inclusão social.  

Na construção desses dispositivos vem sendo enfocada a capacidade de articulação 

social, a emergência de novos atores e as transformações nos formatos de gestão urbana, por 

meio da conquista de espaços institucionais e do acesso a arenas decisórias. É nesta dimensão 

que se aponta para a perspectiva dos processos participativos, articulados pelas organizações 

sociais enraizadas nas comunidades. 

 

1.2.3. Coque: um lugar de lutas, lutos e lótus 

A história da comunidade do Coque esteve ligada a uma rede de mobilização político-

participativa que data das primeiras tentativas de associações entre os mocambos que 

povoavam a região. Contudo é tão somente a partir das décadas de 1970/1980 que a 

comunidade começa a criar um modelo próprio de identidade coletiva, como forma de obter o 

reconhecimento e a legitimidade de suas reivindicações junto aos poderes públicos. Nesse 

período, organizam-se as principais associações da comunidade, assessoradas por ONGs 

externas. Percebe-se, em relação às ONGs, que mesmo com suas rupturas e ambivalências 

(GOHN, 2001a), elas conseguiram desenvolver um trabalho de legitimação, fortalecendo os 

sujeitos locais. 

A luta pela terra marca concretamente a idéia de resistência por dos habitantes do 

Coque. A ênfase na luta pelo acesso à moradia não era casual. Basta considerar o histórico 

déficit habitacional brasileiro para se perceber a importância que essa questão representou 

para os habitantes do Coque. Estimativas governamentais baseadas em dados do Censo 2000 

revelam que existem na Região Metropolitana do Recife mais de trezentas mil famílias em 

condições de habitação inadequadas.  

Ao longo do século XX, a região foi sendo gradativamente aterrada por migrantes e 

moradores de outros bairros do Recife, o que acabava por fazer surgir “novos donos”, 

reclamando a posse da terra. Pressionado pela mobilização constante da comunidade, ainda 

em 1979, o Prefeito editou um Projeto Lei no Diário Oficial da União, no qual constava o 

prazo de cinco anos para a total urbanização do Coque. Nesse momento,  

 
a Prefeitura montou barracões na área, fazendo com que técnicos, 
engenheiros, assistentes sociais, sociólogos e economistas, discutissem com 
a população o conjunto de ações que deveriam ser desenvolvidas, tendo em 
vista a realização de obras de drenagem e a implantação de equipamentos 
comunitários (Diário de Pernambuco, 26/08/1980). 
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Em pouco tempo, o Coque passou a figurar como um dos principais eixos de 

mobilização social da Prefeitura. Foi realizado um plano emergencial de limpeza. Um dentista 

foi alocado em uma kombi para atender às crianças da comunidade. A iluminação de algumas 

ruas foi melhorada. No plano educacional, foi organizada a infra-estrutura do Colégio 

Municipal José da Costa Porto, que passou a atender crianças e jovens de todo o ensino 

fundamental. Foram instalados também cursos de profissionalização para as mulheres. No 

plano recreativo, foi criada uma equipe de futebol de salão e um grupo de liderança jovem.   

No dia 06 de janeiro de 1980, o Diário de Pernambuco noticiava o surgimento de mais 

uma favela na região do Coque: a Realeza: “O nome é bem pomposo para o mais recente 

ajuntamento de mocambos, surgido pelo processo de invasão. Tomado de empréstimo de uma 

empresa de transportes da redondeza, o conjunto de casas de tábua já se apresenta bastante 

numeroso” (06/01/1980). A invasão tornou-se o novo foco de tensão entre a comunidade e o 

Poder Público. Funcionários da Prefeitura e policiais do Exército apareceram na localidade, 

afirmando que não se poderia fazer construções na área. Alguns barracos foram derrubados, 

mas apesar das ameaças a invasão continuou e novas habitações foram construídas.  

Diante da situação, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Ação 

Social, anunciou um novo plano de ação: o Pró-migrante. A idéia central do projeto era conter 

o fluxo migratório para o centro da cidade do Recife. Paralelamente, as Secretarias de 

Assuntos Jurídicos e Urbanismo da Prefeitura do Recife, realizaram estudos para adaptar a 

legislação local à nova lei de loteamento urbano do Governo Federal (Lei No. 6766/77), a 

qual determinava o disciplinamento da venda de loteamentos ou desmembramentos de áreas 

que não estivessem regularizadas, prevendo ainda punições severas para os invasores de 

terras.  

Em 1981, as lideranças comunitárias que acompanhavam o processo de regularização 

das terras resolveram fazer mais uma mobilização coletiva. Uma comissão de moradores 

tentou obter uma audiência com o Governador Marco Maciel. A comissão queria a resposta 

do Governador para uma carta entregue à Secretária da Casa Civil, a professora Margarida 

Cantarelli, contendo uma série de reivindicações. A carta, assinada por quatro mil moradores, 

enfatizava que a responsabilidade pela entrega dos títulos de posse era da Prefeitura. No 

documento constava também que  

 
a promessa do presidente da República não foi só de boca. Ele assinou um 
papel chamado decreto presidencial no qual dizia que a Prefeitura teria cinco 
anos para legalizar as terras e urbanizar o Coque. Com isso, o povo ficou 
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contente, pois achava que finalmente receberia o documento de posse legal 
daquelas terras que ele mesmo aterrou com tanto sacrifício (Diário de 
Pernambuco, 01/10/1981).  
 
 

A reivindicação da comunidade só seria, parcialmente, atendida em 1983, quando foi 

realizada a desapropriação da área que pertencia a Iraquitan Bezerra Leite, mediante Decreto 

No. 12.552. Posteriormente outras glebas foram desapropriadas, com exceção do espólio de 

Estevão Cavalcante. Assim, no período de 1986 a 1989, a comunidade sofreria sua primeira 

grande intervenção urbana, no âmbito do Programa Prefeitura nos Bairros, na gestão do 

Prefeito Jarbas Vasconcelos. 

A cidade havia sido dividida em seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) pelo 

Decreto Municipal No. 14.452/1988, abrangendo o conjunto dos bairros do Recife. Foi 

definida também a Lei do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social 

(Prezeis/1987). Desde esse momento, as favelas foram regularizadas e urbanizadas, segundo 

sua tipificação.  

No caso específico do Coque, as intervenções incluíram a construção das casas de 

alvenaria e a retirada das famílias que viviam às margens do braço morto do Rio Capibaribe. 

A regularização fundiária, entretanto, permanece até hoje em suspenso.  

Foi, portanto, ao redor da luta pela posse da terra que o movimento social local foi se 

consolidando mediante um conjunto de ações envolvendo as organizações sociais 

comunitárias, as assessorias externas das ONGs e o Poder público. Para que se tenha uma 

idéia da importância que a luta pela moradia representou para os moradores, basta lembrar 

que durante o período mais intenso das mobilizações, ou seja, durante a década de 1980, 

chegaram a ser criadas 51 organizações sociais na comunidade, entre clubes, grupos 

recreativos e associações as mais diversas. Um número significativo mesmo quando se 

compara com outros bairros populares do Recife.  

Nos anos de 1990, porém, a participação dessas organizações nos processos de 

mobilização sofreu um refluxo. Várias lideranças abandonaram o movimento comunitário e 

resolveram entrar para a política institucional. As assessorias externas diminuíram e os vários 

projetos em desenvolvimento nas áreas de emprego e renda, educação, cultura, esporte e lazer 

foram desativados. A sensação vivida pelos moradores era de total abandono: 

 
Foi triste, eu quando me lembro chego a ficar emocionado. Porque tudo que 
foi feito aqui só quem viveu pra contar. Mesmo com as dificuldades, havia 
todo um movimento, toda uma expectativa que foi criada aqui dentro. A 
gente participava, a gente decidia nossas prioridades. Buscamos pessoas da 
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própria comunidade para participar dos projetos, muita gente passou a ter 
seu primeiro emprego nessas ações. Eu mesmo sustentei meus cinco filhos, 
que hoje já estão casados, com o dinheiro que recebia da Prefeitura para dar 
aula de corte e costura às mulheres daqui. Nós tínhamos tudo, máquinas, 
material para trabalhar. As turmas eram cheias. Muitas delas aprendiam no 
curso, ganhavam um kit e passavam a trabalhar em casa, ganhando seu 
dinheiro. De repente, apagou tudo. As pessoas ficaram, de repente, se 
sentindo abandonadas. Agora me diga mesmo, esse pessoal pensa no povo, 
pensa na situação do povo que vive aqui? Pensa nada (M. I. S., 69 anos, 
moradora da comunidade).  
 
 

Contraditoriamente, essa inflexão da atividade associativa local corresponde ao 

período em que foi instituído o Plano Diretor da Cidade (1991), com base no qual foram 

regulamentados dispositivos que afirmavam a função social dos bairros. Nesse momento, 

admitia-se que a propriedade urbana deveria servir aos objetivos do desenvolvimento, da 

qualidade de vida e da justiça social. Ao mesmo tempo em que se criava uma pluralidade de 

mecanismos de democratização da gestão da cidade, como o Fórum do Prezeis e o Conselho 

de Desenvolvimento Urbano. As organizações sociais do Coque, entretanto, se viram 

enfraquecidas e despotencializadas. 

 
“O que você pensar de projeto, de programa inovador, o Coque saiu na 
frente. Naquela época, ah!!! Você não tem idéia. Tudo que se planejava, seja 
na área social, na área de esporte, projeto para profissionalizar os jovens, 
tirar os meninos das ruas. Tudo o que você pensar de projeto aqui teve. A 
gente vivia quase no céu. Aí, de repente, as coisas foram se acabando. O 
pessoal que era de ONG, o ETAPAS, o CEAS, foi tudo saindo. Acho que até 
as lideranças daqui mesmo foram se enfraquecendo. Elas passaram a brigar 
mais entre si, ao invés de pensar na comunidade. Cada líder queria ter o seu 
pedacinho, cada um agarrava seu projeto, que era a maneira dele sobreviver, 
né? Daí quando não tinha mais recursos, acabou foi tudo de uma vez só” (A. 
C. F., 42 anos, líder comunitário). 
 
 

As únicas instituições a continuar se expandindo foram as de caráter religioso. Não 

obstante, essas organizações, quase sempre, procuravam manter distância das ações de cunho 

mais político ou social. Isso mudou no final da última década, quando alguns desses grupos 

resolveram desencadear um processo de conscientização social dos sujeitos freqüentadores 

dos cultos, visando despertar o interesse pelas questões da comunidade, sobretudo para a 

violência que estava recrudescendo com a reorganização das gangues juvenis.  

A violência no Coque não tem produzido apenas uma comunidade mais fechada, mas 

também um reforço da identidade que nega a convivência com os demais por conta do risco 

que isso implica. O medo de ser abordado pelas gangues esvaziou a participação da população 
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nos espaços públicos. O esforço para realizar atividades conjuntas resulta quase nulo, 

desagregando os movimentos de participação política dentro e produzindo um 

empobrecimento simbólico na vida associativa em geral. 

 
A gente agora não tem mais nada. As associações, na sua maioria, tão tudo 
fechada, só tem os prédios vazios. Ir pra uma festa, pras danças que havia 
aqui, ninguém vai mais, porque sempre acaba em confusão. A escola de 
samba acabou, porque os ensaios eram de noite, e hoje ninguém tem 
coragem de ficar até certas horas na rua. A gente mal pode jogar dominó na 
frente de casa. Quando menos espera lá vem o corre-corre, você tem de se 
esconder pra não levar bala (A. P. M., 46 anos, morador da comunidade). 
 
 

Esse processo, entretanto, contribuiu para fornecer visibilidade a uma outra forma de 

associativismo local. Ao lado das antigas organizações de moradores, apreende-se a presença 

de um “novo” tipo de grupo social, cujo perfil não era a atuação direta no campo da 

mobilização popular, que Gohn (2001a) identifica como sendo as “ONGs cidadãs e 

militantes” próximas dos grupos de esquerda e de oposição ao regime militar (p. 76). As 

“novas” formas de associação emergentes se definiam, ao contrário, pelos serviços 

assistenciais prestados à população local. Além disso, o fato de estarem, em alguns casos, 

atreladas a uma dimensão religiosa, fazia com que houvesse um estranhamento de ambas as 

partes.  

Por um lado, esses novos grupos eram considerados “conservadores” pelas lideranças 

comunitárias por não estarem vinculados aos processos mais institucionalizados das lutas 

sociais. Por outro, essas organizações consideravam as lideranças excessivamente 

“politizadas”, preferindo manter uma neutralidade no tratamento das questões sociais.  

Nos anos de 1990, o compartilhamento de ações exigiu uma aprendizagem nova para 

os dois lados. Uma aprendizagem que não esteve isenta de dificuldades, pois essas novas 

organizações comunitárias funcionavam segundo um outro desenho associativo. Em primeiro 

lugar, elas não demandavam dos seus integrantes obrigações e deveres permanentes, pois o 

processo de mobilização, além de estar focado em questões bem pontuais (como o direitos das 

crianças e adolescentes em situação de risco), se efetuava independentemente dos laços de 

pertencimento anteriores. Em segundo lugar, a questão da “identidade de classe” é deslocada 

para abranger uma identidade coletiva mais complexa em que se articulam questões como 

idade, herança cultural, religião, etc. (Gohn, 2005). Trata-se, então, de organizações híbridas 

que abrangem o universo das associações conhecidas como “filantrópicas”, as quais 

concretizam suas ações (voluntárias) por meio da agenda dos movimentos de interesse 
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humanitário. São associações nascidas no próprio bairro e que prestam serviços à população 

local, mas que têm como membros da direção de seus associados, voluntários, técnicos 

especializados (psicólogos, pedagogos, advogados, médicos) e membros da comunidade, 

gerindo projetos sociais específicos, realizados, em grande medida, com o apoio das agências 

de cooperação nacional e internacional. 

No caso específico da comunidade do Coque, essas organizações vêm promovendo 

uma alquimia complexa no tratamento das questões sociais, fazendo confluir ações de 

combate à violência e de educação não-formal (GOHN, 2001b), na busca de uma formação do 

ser humano em sua integralidade.  

Conferir uma dimensão pública à discriminação sofrida pelos moradores em função da 

imagem histórica segundo a qual o Coque seria “um esconderijo de marginais” (Correio de 

Pernambuco, 10/04/1980), tornou-se um ponto de honra para esses novos grupos sociais. 

Nesse sentido, eles resolveram aglutinar esforços com as antigas lideranças comunitárias na 

perspectiva de fazer com que a comunidade deixe de ser “uma área que o povo olha de 

soslaio, ri pelo canto da boca e se benze quando é obrigado a cruzá-lo” (RG, 47 anos, líder 

comunitário). Os discursos dos atores locais, nesse momento, passaram a afirmar que “o 

marginal pode estar dentro da comunidade, mas ele não é a comunidade” (RC, 23 anos). 

É relevante pontuar que, na perspectiva dos atores locais, não se tratava mais de 

legitimar as práticas sociais desenvolvidas por meio de agentes externos à comunidade, os 

quais passaram inclusive a ser rejeitados. Havia uma busca por parte desses novos grupos de 

se colocarem como sujeitos-agentes de sua própria situação, apesar das dificuldades que tal 

empreendimento implica e supõe.  

 
Nós estamos, no Coque, vivendo um novo momento na história das nossas 
lutas. Durante muito tempo nossas associações viveram na sombra dessas 
ONGs que vinham aqui para a comunidade, muitas vezes, com seus projetos 
prontos, com objetivo de utilizar os moradores como ‘experiência’. Eles 
vinham, faziam as reuniões, acertavam conosco as ações, realizam e depois 
iam simplesmente embora, e nós ficávamos aqui, como antes, na mesma 
situação (R. G., 47 anos, líder comunitário). 
Se teve algo que nós aprendemos, na organização das lutas aqui do Coque, é 
que nós não podemos mais ficar dependendo do apoio de organizações de 
fora. Elas têm seus técnicos, seu pessoal, aprovam seus projetos, vem pra cá 
aplicar, depois vão embora e nós ficamos de cara pro ar. Agora não; nós 
queremos nos unir entre nós mesmos. Ver quais são as organizações que são 
daqui de dentro que ainda tão fazendo algum trabalho e nos juntarmos para 
fazer algo em comum, principalmente para combater a violência (L. M. S., 
39 anos, líder comunitário). 
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A busca por autonomia não tem sido uma tarefa simples, haja vista a própria “crise” 

vivida pelos movimentos sociais nesse período. A proliferação das chamadas ONGs e a 

mudança nas pautas de financiamento das agências de cooperação, produziram uma escassez 

de recursos que vem obrigando as diversas organizações sociais a realizar “reengenharias 

internas e externas para sobreviver” (GOHN, 2001b, p. 77), seja repensando seus planos de 

ação, seja alterando suas estratégias de intervenção. As organizações comunitárias foram 

levadas a disputar o financiamento de seus projetos em um contexto de extrema limitação de 

recursos. 

 
Isso significou, dentre outras coisas, a necessidade de manter, nos quadros 
das organizações, profissionais qualificados na área de captação de recursos 
e no âmbito da elaboração e gestão de projetos – atividades sofisticadas que 
exigem um alto nível de investimento para as associações comunitárias 
locais.  
 
 

Nesse contexto, as antigas lideranças passaram a contatar as organizações sociais 

presentes no Coque. Criadas no final da década de 1980, elas não chegaram a participar do 

processo de luta pela regularização da posse de terras, permanecendo à margem das formas 

anteriores de participação popular. Não obstante, várias delas foram fundadas por pessoas 

externas à comunidade, e, que, por isso mesmo, mantinham relações com outros grupos e 

instituições, o que lhes possibilitava captar recursos para além dos aparelhos do Estado.  

Essas instituições surgem como os “lótus”44, espaços de convívio solidário e de 

resistência aos mecanismos selvagens de opressão, buscando, no estabelecimento de 

parcerias, criar redes cada vez mais inclusivas, capazes de oferecer suporte para a construção 

de sonhos e realização de desejos comunitários.  

Entre estas instituições encontra-se o Núcleo Educacional Irmãos Menores de 

Francisco de Assis, mais conhecida na comunidade pela sigla NEIMFA. Esta associação será 

apresentada de forma mais detalhada a seguir. 

 

                                                
44 A flor de lótus é um dos grandes símbolos utilizados pelas tradições budistas. Ela surge e se ergue com base na 

própria lama e lodo em que se encontra; daí o simbolismo de algo que utiliza o próprio contexto de dificuldade 
para trazer beleza e bem-estar aos outros. 
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 1.3. Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA): “educação e 

cidadania com espiritualidade” 

O Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA), foi com 

base na parceria entre moradores da comunidade do Coque e um grupo de jovens espíritas em 

26 de setembro de 1986. Fundado juridicamente em 26 de setembro de 1994, com foro na 

cidade do Recife, Estado de Pernambuco, e sede atual à Rua Jacaraú, nº 31, bairro do Coque, 

Recife-PE.  

Sobre a origem da instituição um dos fundadores relata: 

 
Começamos na beira da maré, dentro da lama e crescemos com a própria 
comunidade. O professor Xerxes Luna, que trabalhava no Centro Espírita 
Jesus no Lar, começou a visitar a comunidade a partir do contato com a 
família de Luizinho, um menino que estava preso na Febem. A visita a esta 
família se estendeu para outras, e assim aos domingos começamos, um 
pequeno grupo de jovens, cinco inicialmente, a visitar a comunidade. As 
visitas consistiam em falar com as pessoas, atender enfermos, aplicar passes 
espíritas e distribuir algum alimento e roupas. Nos tempos de chuva as 
visitas ficavam difíceis, de forma que durante um das visitas entramos em 
contato com Paulina Lourenço, uma moradora que nos ofereceu um barraco 
para nos reunirmos. Assim surge o NEIMFA, apoiado na solidariedade que 
brota do próprio excluído. (P. A. F., membro fundador). 
 
 

Os dirigentes reconhecem que a fase inicial do NEIMFA era basicamente 

“assistencialista”, contudo se consideram mais como motivados pelas “idéias espíritas de 

caridade para com o próximo” do que simplesmente pelo “oferecer o pão do 

assistencialismo”. 

 
Éramos mais ingênuos do que assistencialistas. Tínhamos certeza de que 
havia fome de pão, por isso fazíamos um esforço para oferecê-lo, éramos 
jovens, poucos trabalhavam, vínhamos de carona com o professor Xerxes, 
não tínhamos tanto pão para oferecer. Mas isto não era tudo, havia também 
fome de beleza, amor e solidariedade, neles e em nós. Éramos meninos e 
meninas... eu tinha apenas 16 anos [...] que acreditavam que todos éramos 
irmãos, filhos de Deus. Nós vivíamos isso verdadeiramente. Tínhamos um 
projeto de um mundo mais fraterno, nossos domingos passaram a ser 
ocupados com este projeto, nossas vidas foram marcadas por este encontro. 
Deste trabalho surgiram psicólogos, pedagogos, médicos, enfermeiros, 
artistas e muitos sonhadores. (P. A. F., membro fundador). 
 
 

Quanto à escolha do nome, o grupo buscava resgatar a “simplicidade franciscana” no 

contato com o outro e na criação de uma rede de laços de solidariedade. Também apontavam 

a necessidade de diálogo entre as tradições desde a criação do lema central da instituição. 
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O nome NEIMFA [...] O N é de núcleo, e fala de família, de união, de vida 
pulsante, era também uma forma de se opor ao termo Centro, muito comum 
para designar uma instituição Espírita na época, este termo levava a uma 
idéia de centralização rígida. Núcleo é vibrante, móvel e dinâmico. O E vem 
de espírita, nós começamos como uma organização espírita, ligada a Allan 
Kardec, com o tempo fomos acolhendo uma diversidade maior de tradições, 
de forma que surge a idéia do educacional para agregar as diferenças. O I é 
de irmãos, aqui temos a solidariedade, a nossa relação com Deus ou com a 
transcendência, a nossa busca de igualdade e fraternidade. O M é de 
Menores, havia um interesse de resgatarmos o cristianismo primitivo, de 
vivermos como Francisco propôs, sermos os menores dos menores, retoma a 
idéia de humildade. O F e o A falam de Francisco de Assis, nosso patrono, 
arquétipo guia, um misto de louco e sábio. Neste período criamos um lema: 
amor, liberdade e compaixão que alimenta até hoje o imaginário da 
instituição. No amor temos encarnado o ideário cristão, na liberdade vemos a 
congregação de todos os movimentos de resistência a todas as formas de 
opressão e na compaixão retomamos os vínculos com as tradições ancestrais 
(xamanísticas, africanas, orientais, etc). (P. S. D., membro fundador). 
 
 

A substituição do nome “Espírita” por “Educacional” marca um processo de 

reconstrução identitária da associação e brota do conflito entre dois pólos antagônicos, de um 

lado o “movimento espírita” local que não reconhece as práticas sociais da instituição como 

sendo funções de “um centro espírita” e do outro as Organizações Não-Governamentais que 

não querem parceria com “uma instituição religiosa”. 

 
Sempre lidamos com educação de uma forma mais ampla. Acreditamos que 
ensinar cidadania com espiritualidade, ou seja, com o objetivo de formar um 
ser humano, verdadeiramente humano, digo, amoroso, compassivo e 
solidário é o nosso desafio, principalmente em uma sociedade tão 
individualista. Mudamos o nome com esta perspectiva, para nós o 
educacional, da forma como pensamos, inclui o Espírita, a quem honramos, 
mas alarga as fronteiras, incluindo o espiritual enquanto patrimônio humano, 
como também inclui o social, o afetivo, o estético, o sexual, enfim busca 
incluir as múltiplas faces do humano no mundo. (P. S. D., sócio fundador). 
 
 

A mudança do nome também legitimou a decisão, tomada em 1996, de transformar o 

NEIMFA de uma organização meramente “religiosa” em uma Organização Não-

Governamental com fins sociais. Esta decisão foi tomada frente às dificuldades de 

profissionalização e escolarização vividas pelos jovens que freqüentavam as atividades 

regulares da instituição desde a infância, bem como pelo aumento da violência e escassez dos 

financiamentos para implementar uma ampliação do trabalho. Desse modo, o objetivo inicial 

de transformar o NEIMFA em uma ONG educacional era aglutinar as ações estratégicas da 

organização, fortalecendo sua capacidade institucional e criando condições para a auto-

sustentabilidade dos seus projetos. Posteriormente, a intenção consistiu em rearticular a 
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instituição e os grupos locais com redes sociais mais amplas da Região Metropolitana do 

Recife.  

 
A intenção, na verdade, consistia em superar uma clara ambivalência 
identitária: ser uma ONG religiosa ou ser uma instituição religiosa com 
funções sociais? A questão central era que a problemática de nossa 
identidade institucional não podia simplesmente ser reduzida a uma 
dimensão jurídica, pois ao nos movimentarmos em um ambiência marcada 
pela violência explícita e pela falta de perspectivas nas áreas de educação e 
emprego, estava em foco, sobretudo, nossa legitimidade institucional em um 
contexto marcado pela regressão explícita dos projetos de inclusão social. 
Nesse contexto, educar para a cidadania parecia ser o caminho que daria as 
provas de nossa credibilidade, mediante uma intervenção explicita numa das 
questões sociais e culturais mais complexas da contemporaneidade: a 
melhoria da educação das crianças, adolescentes e jovens da comunidade. 
(A. S. F., sócio fundador do NEIMFA). 
 
 

O grupo responsável pela coordenação da instituição vem tentando materializar uma 

experiência inédita de vivência e prática espiritual, mediante o atendimento das necessidades 

básicas de sobrevivência dos mais pobres e excluídos dos diferentes projetos sociais. Com 

base nos princípios de uma “espiritualidade franciscana: amar com afeto, sentir-se 

universalmente irmão e respeito integral à liberdade de ser do outro” (A. S. F., sócio-fundador 

do NIEMFA), esta instituição criou em 1996 seu primeiro projeto sistemático de intervenção 

na Comunidade: o “Projeto Casa da Criatividade”.  

O Projeto Casa da Criatividade consistia no desenvolvimento de programas inter-

articulados que visavam promover educação, saúde, trabalho e arte aos beneficiários da 

instituição, por meio de vários programas que trabalhavam a auto-estima pessoal e social, a 

educação geral e específica e o desenvolvimento de atividades produtivas de base 

comunitária, sustentados nos seguintes princípios: 

• Direito a Meios de Vida Dignos 

• Direito de Acesso aos Serviços Sociais de educação 

• Direito a Viver em uma Cultura de Paz 

Tendo em vista o eixo central da proposta, baseado na “compaixão e no vínculo 

afetuoso com todos os membros da organização”, a relação com os beneficiários é bastante 

positiva e criativa, pois busca romper com os padrões de opressão com base no fortalecimento 

dos vínculos de solidariedade entre todos. A amizade e a “cumplicidade” despontam como um 

movimento espontâneo que se expande para abraçar todas as atividades, não se percebendo os 

entraves burocráticos como formas de distanciamento entre as pessoas.  
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Nossa meta principal é instigar a capacidade de Vínculo: paixão de viver e 
deixar viver. Por isso, no NEIMFA, a “utopia social” é atingida através do 
riso, da festa, da dança, da fantasia, da criatividade e da união. (A. S. F., 
Sócio fundador). 
 
 

Em 1998, o NEIMFA elabora o seu primeiro planejamento de ações que se 

estenderiam no período de 1998 a 2002. A construção do Planejamento de Ações visava 

instituir um novo modo de trabalho institucional que demarcava, simultaneamente, uma 

tentativa de ruptura e busca de novos rumos para os sonhos e práticas junto à comunidade do 

Coque.  

Consolidou-se, assim, o lema norteador das práticas pedagógicas e formativas do 

NEIMFA: “Educação e Cidadania com Espiritualidade”, tornando-se uma organização que, 

sob o signo da espiritualidade franciscana, mantém um dialogo sui generis com diferentes 

tradições espirituais.  

 
Uma espiritualidade grávida de sonhos possíveis de inclusão social; grávida 
de sonhos para não continuar repetindo a história de marginalização 
experienciada pelos sujeitos que vivem na comunidade. Francisco de Assis 
introduz na organização, deliberada e permanentemente, uma forma de 
experienciar a liberdade que consiste na construção do laço social para que a 
confiança se manifeste. (A. S. F. , sócio fundador). 
 
 

A “dádiva franciscana”, dentro desta perspectiva, pretende instituir:  

 
Um movimento na alma, criar um estado de espírito que seja capaz de nos 
fazer perceber que não são os sujeitos que doam; os sujeitos são levados, 
eles mesmos, pelo dom franciscano, reconciliando os destinos com as 
práticas da generosidade e da compaixão. (A. S. F., sócio fundador). 
 
 

Desse modo, educar para a cidadania, mantendo um diálogo sui generis com as 

diferentes tradições espirituais, tornou-se um caminho para materializar uma intervenção 

complexa capaz de desencadear aprendizagens solidárias e participativas no interior da 

comunidade. A espiritualidade se refere, aqui, à força vital que existe dentro de cada ser 

humano “nossa natureza mais profunda e fundamental. Exatamente a natureza que nos 

permite continuar acreditando na possibilidade real de instituir uma sociedade mais fraterna, 

justa e solidária” (A. S. F., sócio fundador). 

O uso da idéia do “contrato social” como objeto de uma reinvenção solidária emergiu 

como uma metáfora da busca daquilo que move esse momento institucional: “a 
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fundamentação do ‘estar juntos’, do vínculo social, ou seja, da relação propriamente social 

entre os indivíduos e os grupos” (A. S. F., sócio fundador). 

Em 2003, surge o segundo planejamento de ações da instituição, denominado de 

“Rumo a uma Reinvenção Solidária do Contrato Social”, o qual, segundo um dos gestores, 

era: 

 
Um convite às pessoas, grupos e organizações que colaboram com o Neimfa 
para que compartilhem conosco o ideal de construção de uma Rede de 
Solidariedade e Proteção da Vida capaz de reverter as causas estruturais 
geradoras da exclusão, desigualdades e injustiças sociais na comunidade do 
Coque. (A. S. F., sócio fundador). 
 
 

Nesse contexto, destacamos dois temas que nos parecem de fundamental importância 

na situação atual da instituição:  

• A perseverança em tempos em que cresce a rejeição por compromissos sociais 

duradouros; e 

• A hospitalidade em um mundo onde o medo e a insegurança parecem nos tornar 

cada vez mais distantes uns dos outros. 

É em torno desses temas que o NEIMFA se organiza como uma instituição da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, discriminação de raça, cor, gênero ou religião e com as 

seguintes finalidades: 

 
Promoção e a defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens, 
mulheres e moradores em situação de vulnerabilidade das periferias urbanas 
da Região Metropolitana do Recife; [...] desenvolvimento de ações 
educacionais, em todos os seus aspectos, áreas e dimensões, através de 
projetos de desenvolvimento comunitário sustentável voltados à reversão das 
causas geradoras de exclusão e miséria; [...] promoção dos direitos humanos, 
do voluntariado e do associacionismo como dever social, exercício da 
solidariedade e formação para a cidadania; [...] estudo, a prática e a 
divulgação dos valores humanos e das tradições espirituais que estimulem a 
cultura de paz; [...] realização de estudos, pesquisas e assessorias no campo 
psicopedagógico e didático-metodológico, voltadas à educação infantil e 
ensino fundamental das camadas populares. (ESTATUTO DO NEIMFA, p. 
1). 
 
 

Como podemos perceber a instituição atua prioritariamente, nas ações de promoção e 

defesa dos direitos das crianças, adolescentes e mulheres, dando-se ênfase principalmente ao 

direito à educação. 
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Segundo o planejamento da instituição, sua missão – “os motivos pelos quais 

existimos, nossa ‘razão de ser’”, ou o “caminho por onde flui a busca e a contemplação do 

nosso Ser” (Planejamento Estratégico, 2003-2007) – é descrita nos seguintes termos: 

 
Promover o atendimento das necessidades básicas de aprendizagem e o 
desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e mulheres 
empobrecidas e marginalizadas da comunidade do Coque. 
 
 

A visão, ou seja, “o sonho dos que fazem e vivem a organização, o ideal que 

pretendemos materializar no espaço e no tempo” é assim apresentado: 

 
Idealizamos o Neimfa reconhecido por seus esforços em disseminar a paz na 
Comunidade do Coque, produzindo saberes e práticas que apóiem o 
desenvolvimento integral das pessoas que nela habitam. (Planejamento 
Estratégico NEIMFA –2003-2007). 
 
 

Os valores éticos, na condição de princípios norteadores dos atos e relacionamentos 

internos e externos, da instituição são: 

 
Sustentação contínua da Vida com base nos princípios do Amor, da 
Liberdade e da Compaixão Defesa e vivência permanente dos princípios da 
solidariedade, da amizade, da fraternidade e da justiça social. Opção e 
valorização dos mais pobres e excluídos dos projetos sociais. 
(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NEIMFA –2003-2007). 
 
 

O público envolvido nas ações do NIEMFA se divide em dois grupos: aqueles que 

esporadicamente participam de alguma intervenção mais ampla desencadeada na comunidade, 

como por exemplo, feiras de conhecimento e de promoção da qualidade de vida, trabalhos de 

conscientização nas área de políticas públicas e cultura de paz. As intervenções nesse nível 

chegam a congregar uma média de 1500 a 2000 mil participantes. O segundo grupo é formado 

por participantes diretos das atividades do NEIMFA, ou seja aqueles que freqüentam a 

instituição no mínimo uma vez por semana; este grupo pode ser visualizado no quadro a 

seguir: 
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Público Alvo Ações Quantidade 

Crianças 
Educação Infantil, Formação em Valores Humanos, 
Oficinas de Teatro, artes plásticas e Dança. 

255 

Adolescentes e 
Jovens 

Curso de Desenvolvimento Pessoal e Social, Curso de 
Agentes de Desenvolvimento Comunitário, Formação em 
Valores Humanos, Curso de Educadores Holísticos, Curso 
de Reciclagem Artesanal, , Formação de Jovens 
pesquisadores sociais, Gênero e Cidadania,  

168 

Adultos 
Formação em Valores Humanos, Educação de Adultos, 
Orientação às Gestantes, Atendimento em Saúde, Grupos de 
Práticas Espirituais. 

355 

 Total 778 
Quadro 1 - Público Participante do NEIMFA 

 

No ano de 2006 a organização atendia diretamente um total de 778 pessoas, sendo 255 

crianças, entre 05 e 12 anos; 168 pré-adolescentes, adolescentes e jovens, entre 13 e 21 anos, 

de ambos os sexos, e; 355 adultos entre 21 e 80 anos, sendo a sua grande maioria mulheres. 

Quase a totalidade desse grupo pertencente a famílias compostas por no mínimo 5 pessoas e 

que dividem uma renda mensal de até R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). A definição 

desse perfil não é aleatória, pois reflete a forma de distribuição da população da comunidade. 

Em levantamento realizado pelo pesquisador, constatou-se que as crianças e jovens da 

organização estão matriculados no ensino regular formal, sendo que 85% estudam nas escolas 

públicas da região; 67% dos jovens residem em famílias com até 07 pessoas, sendo que 55% 

dessas famílias têm apenas 01 pessoa inserida no mercado de trabalho; 68% dos jovens 

beneficiados não tinham participação anterior em projetos sociais. O alto nível de demanda 

obriga, dependendo do programa, à realização de um processo seletivo que inclui entrevistas 

com as famílias para detectar o nível de interesse e as expectativas em relação às atividades 

propostas. 

Essa seleção, combinada aos critérios estabelecidos, tem se constituído em um 

momento importante de entrada na organização. Em primeiro lugar, porque esclarece, 

previamente, as famílias quanto às características do projeto. Em segundo lugar, porque 

permite diminuir as dúvidas quanto ao próprio processo de participação dos adolescentes e 

jovens, uma vez que muitos deles também provêm de outras ações sociais e educativas, cuja 

lógica nem sempre corresponde aos princípios e valores definidos pela organização. 

Gerido de forma colegiada, o NEIMFA é composto pelos seguintes órgãos: 

Assembléia Geral dos Sócios; Conselho Gestor; Coordenação de Projetos, Administração e 

Finanças e um Conselho Fiscal, sendo o preenchimento destes realizado por eleição. O 

sistema de eleição procura garantir que metade dos eleitos para as funções sejam moradores 

da comunidade, de forma a intensificar o processo de aquisição de autonomia no 
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gerenciamento das ações. Todos os cargos da equipe gestora são exercidos dentro da 

perspectiva do voluntariado. Faz parte do plano institucional que até o ano de 2012 os 

projetos de intervenção social e o gerenciamento das atividades sejam realizados pelos 

próprios moradores, sendo os agentes externos apenas consultores.  

A equipe gestora é constituída por um grupo de doze participantes que trabalham de 

forma voluntária na administração mais direta e formal da instituição, como pode ser 

percebido no quadro a seguir: 

Órgãos Formação 

Conselho Gestor 
Professora (em formação), psicólogo, mestranda em 
educação, técnica em enfermagem, auxiliar de 
enfermagem, técnica em contabilidade. 

Coordenação de 
Projetos 

Doutor em Sociologia 

Administração e 
Finanças 

Pedagoga, contabilista e professora 

Conselho Fiscal Artesã, Dona de casa, Técnico em contabilidade 

Quadro 2 - Equipe de Gestores 
 

O grupo de formadores é composto por uma equipe multidisciplinar de 85 (oitenta e 

cinco) participantes, sendo 81 (oitenta e um) voluntários e 04 (quatro) membros prestadores 

de serviços com carteira assinada. Eles apresentam-se distribuídos segundo o quadro abaixo: 

No. Formação Vínculo 

01 Técnico em Contabilidade Voluntário 

01 Contador Contratado 

04 Pedagogos 01 Contratada e 03 Voluntários 

05 Professoras de Magistério Voluntários 

03 Psicólogos Voluntários 

04 Auxiliares de Enfermagem Voluntários 

01 Enfermeiro Voluntário 

04 Médicos Voluntários 

15 Arte-Educadores Voluntários 

28 Estudantes Voluntários 

02 Advogados Voluntários 

01 Relações Publicas Voluntário 

03 Cozinheira 01 contratada e 02 Voluntárias 

04 Serviços Gerais 01 Contratada e 03 Voluntários 

02 Jornalista Voluntários 

05 Estudantes de comunicação Voluntários 

02 Músicos Voluntários 

Quadro 3 - Equipe de Formadores 
 

Não havendo uma estrutura hierárquica rígida, o trabalho é distribuído em cinco 

núcleos que articulam as ações e objetivos da instituição, sendo assim denominados: Núcleo 
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de Articulação e Desenvolvimento Comunitário; Núcleo de Educação e Cidadania; Núcleo de 

Gênero e Saúde; Núcleo de Arte e Cultura e o Núcleo de Direitos Humanos e Cultura de Paz. 

Para atingir a meta desses núcleos, os grupos de gestores e formadores elaboraram 

uma agenda que compreende três ações articuladas. A primeira consistiu em montar um grupo 

de estudos sobre “formação humana” com representantes de cada núcleo e demais 

participantes da instituição. A segunda ação foi elaborar um desenho funcional para a 

instituição, decidindo as conexões entre os atores, os processos decisórios e os campos de 

atuação, objetivando favorecer processos produtivos de auto-sustentabilidade. A terceira linha 

de ação tinha por alvo construir uma rede entre os parceiros potenciais, integrando as 

organizações da comunidade e agentes externos (Conselho Gestor, 2003, p. 3-4). O conselho 

gestor da organização entendia que o processo histórico de discriminação vivido pela 

comunidade do Coque constitui um impeditivo para o reconhecimento dos direitos específicos 

dos habitantes da região, sendo necessário construir uma rede mais ampla de ação para 

reverter esse processo.  

Nesse sentido, um dos princípios incorporados pela instituição foi a idéia de que a 

educação constitui um bem social que para ser garantido a todos requer a definição da 

solidariedade como princípio de construção para uma sociedade justa e democrática 

(Conselho Gestor, 2003, p. 05). Para materializar essa idéia, foi delimitado um campo 

específico para a atuação da instituição e um modelo próprio de gestão.  

Ao analisar o funcionamento dessa organização e sua tentativa de implantar uma rede 

associacionista específica foi possível concordar com Gohn (2005) quando esta afirma que a 

tendência dos movimentos sociais de formalizar redes, na segunda metade da década de 1990, 

expressa um novo paradigma de articulação das práticas dos movimentos sociais (p. 93). No 

caso da comunidade do Coque, esse movimento compreendeu uma mutação na agenda e na 

forma de resistência presentes nas organizações sociais da região. Essa transformação pode 

ser apreendida nas práticas pedagógicas desencadeadas pela instituição. Ela própria concebida 

como uma “escola de cidadania”.  

O seu “caráter formativo” é fornecido pela forma diferenciada com que os seus 

serviços são realizados. A noção de solidariedade é um eixo fundamental de suas práticas, 

estando referida às relações que os indivíduos estabelecem na busca do acesso ou resgate de 

seus direitos. Além disso, a instituição se diferencia das práticas assistencialistas de sua 

origem, pois recoloca o tema da igualdade na prestação mesma do serviço.  
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Na organização são articuladas, simultaneamente, ações formativas, mediante 

estratégias de desenvolvimento pessoal e coletivo, cujo alvo central é a redução dos índices de 

violência entre as crianças, os adolescentes, jovens e mulheres; ações produtivas, por meio de 

atividades de qualificação profissional, cujo foco é a melhoria da qualidade de vida e a 

geração alternativa de renda, por meio da inclusão em empreendimentos solidários; e ações 

em rede, mediante ações de articulação e desenvolvimento de programas conjuntos, cujo alvo 

é o aprimoramento organizacional e a inserção de outras organizações locais em um processo 

de mobilização mais amplo. 

Em cada um desses âmbitos são oferecidas atividades específicas para as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos. A participação é completamente voluntária, não havendo 

nenhum tipo de retribuição financeira. A seguir apresentaremos as três linhas de ações 

desenvolvidas pela associação. 

A primeira linha de ação da instituição objetiva desenvolver estratégias dinâmicas, 

críticas, ativas e pacíficas de formação, individual e coletiva, que favoreçam o crescimento 

bio-psico-sócio-espiritual, por intermédio da mudança de mentalidades e práticas, cujo alvo 

central consiste na redução dos índices de violência na comunidade e promoção de uma 

cultura de paz. E são realizadas segundo as ações do quadro a seguir. 
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Ações Formativas 

Público Descrição da atividade Idade 

Educação Infantil 

Trabalho educativo diário junto às crianças mediante uma ação 
pedagógica que incorpora, simultaneamente, os cuidados essenciais 
das crianças, o desenvolvimento de suas identidades e a ampliação 
do seu conhecimento de mundo, contribuindo para materializar os 
objetivos formadores da instituição nessa etapa fundamental do 
processo de socialização. 

05 a 06 anos 

Formação em Valores 
Humanos e cultura de 
paz 

Desenvolvimento da inteligência emocional (GOLEMAN, 1995), 
ensinando como aproveitar as crises e os desafios para desencadear 
nossa própria transformação e do meio ambiente 

05 anos 
À morte 

Formação de 
Educadores Holísticos 

Formação de educadores para o desenvolvimento de dispositivos e 
práticas de fortalecimento da Cultura de Paz na comunidade 

12 a 17 anos 

Formação de Agentes 
de Desenvolvimento 
Comunitários 

Formação de líderes sociais para atuar na organização de grupos de 
interesses coletivos, associações, cooperativas e ONGs. 

16 a 21 anos 

Formação de 
pesquisadores sociais 

Formação de jovens para realização de pesquisas na área social e 
ONGs. 

18 a 23 anos 

Formação de Arte- 
Educadores 

Estratégias formativas voltadas à produção de bens simbólicos e 
culturais, representadas na forma de linguagens artísticas e de 
entretenimento nas áreas de música, dança, artes plásticas e artes 
dramáticas. 

14 a 21 anos 

Formação de Gênero, 
Saúde e Cidadania 

Formação de agentes multiplicadores dessas temáticas nas 
instituições locais, mediante a produção de cuidados integrais de 
saúde, sobretudo das mulheres gestantes e das mulheres idosas. 

16 a 21 anos 

Formação de Gestantes 
Trabalho com mulheres grávidas visando o desenvolvimento de 
habilidades para o cuidado de si e do outro. 

13 a 40 anos 

Quadro 4 - Ações formativas desenvolvidas pela Associação 
 

O conjunto destas atividades atende a maior parte do público que freqüenta o 

NEIMFA, sendo sua influência assim percebida pelos participantes: 

 
O curso ajuda no reconhecimento das ações norteadoras da violência, das 
políticas públicas e do desenvolvimento social na comunidade. 
Desenvolvendo junto às lideranças comunitárias e organizações, 
intervenções para melhoria da comunidade do Coque. Assim dando uma 
maior visibilidade dos fatos que norteiam o processo interno e externo que 
influencia a comunidade (R. V. C., 23 anos, Grupo de Pesquisadores 
Sociais). 
Favoreceu uma formação qualificada na área de arte, possibilitando o 
contato com informações e experiências que ajudam no momento do contato 
com os alunos. A minha experiência foi na área de teatro, isto ajudou a ver 
as diferentes formas de ver o outro. Ajudou para que eu me expressasse 
melhor, na fala, na postura e na vida. (M. P. F., 20 anos, Formação de Arte-
Educadores). 
 
 

Ainda dentro desta linha de ação, é meta da instituição realizar a construção de um 

“Templo Escola”, cujo objetivo seria “Desenvolver estratégias formativas para despertar a paz 

do corpo, a paz do coração e a paz de espírito, contribuindo para materializar ações que 
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garantam o direito a viver sem violência” (Plano de ações do NEIMFA). Estas atividades, no 

momento, são desenvolvidas pela instituição por meio dos “Grupos de Práticas Espirituais”, 

distribuídos de acordo com o quadro 5. 

Nesses “grupos de práticas espirituais” participam em torno de 90 pessoas que estão 

diretamente envolvidas com um processo de crescimento humano. Sobre suas experiências 

formativas, assim elas se expressam: 

 
[...] Um processo de crescimento pessoal, coletivo de forma a viver de forma 
mais harmônica com os outros e consigo. [...] Participo do grupo de 
meditação budista para ver as coisas com maior clareza, tentando caminhos 
para resolver os problemas sem precisar ter que fugir deles ou ter que 
encarar como a maioria das pessoas da comunidade encara, através da 
violência ou coisas deste tipo (S. C. R., 18 anos, participante do Grupo de 
Meditação Budista).  
[...] Busca de um processo de espiritualização com as raízes africanas, com 
as entidades espirituais. Buscando conhecimentos, aperfeiçoamento pessoal 
e tentar ajudar o próximo com os conhecimentos adquiridos. (R. A. P., 19 
anos participante do Grupo da Jurema Sagrada). 
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Ações Formativas 

Público Descrição da Atividade Idade 

Grupo da Jurema Sagrada 
Desenvolve resgate da tradição da Jurema Sagrada45, 
envolvendo formação de continuadores e trabalho de 
assistência espiritual. 

15 a 70 anos46 

Grupo de Roda de Cura 
Oferece atendimento para emergências espirituais, 
inspirado no Budismo Tibetano e Xamanismo. 

16 a 51 anos 

Grupo de Meditação Budista Práticas de meditação inspiradas no Budismo Tibetano 15 a 51 anos 

Grupo de Acumulação de Mantras 
de Guru Rinpoche 

Realização acumulação de orações através do Mantra 
do Guru Rinpoche47 pela paz na comunidade, no Brasil 
e no mundo. 

15 a 38 anos 

Grupo de Mantras Indianos 
Recita mantras e músicas indianas pela pacificação da 
comunidade. 

23 a 52 anos 

Grupo Espírita de Desobsessão 
Trabalho com espíritos e energias  que perturbam a 
harmonia do corpo, mente e espírito. 

28 a 58 anos 

Grupo de Consulta Espiritual Faz orientação e aconselhamento espiritual. 30 a 52 anos 

Grupo de Estudos sobre 
mediunidade, xamanismo, 
oráculos tibetanos e curas 
espirituais. 

Estuda fenômenos mediúnicos sobre diferentes visões. 25 a 55 anos 

Grupo de Ciclo de Orações das 
Filhas de Maria 

Realiza orações dentro da perspectiva cristã católica e 
conversas sobre temas da terceira idade. 

58 a 82 anos 

Grupo de encontro inter-religioso 
Congrega práticas de várias tradições espirituais pela 
pacificação da comunidade. 

04 a 82 anos 

Quadro 5 - Grupos de Práticas Espirituais 
 

A segunda linha de ações busca implementar as “Atividades Produtivas” que tem por 

objetivo central empreender esforços materiais, técnicos e humanos no sentido de incrementar 

ações e projetos ligados à “qualificação sócio-profissional, que melhorem a qualidade de vida 

pessoal e comunitária, principalmente nos aspectos de segurança alimentar e geração 

alternativa de renda” (plano de ações do NEIMFA). Esse objetivo está materializado nas 

ações a seguir: 

                                                
45 A Jurema Sagrada é uma prática que mescla o mediunismo do candomblé africano com as práticas indígenas e 

de boiadeiros nordestinos. 
46 As crianças participam de forma esporádica, quer seja em festas específicas ou para atendimento e orientação 

espiritual. 
47 Guru Rimpoche ou mestre precioso é o nome dado ao grande mestre indiano do séc. IX, Padmasambhava. 
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Ações Produtivas 

Publico Descrição da atividade Idade 

Oficina de Reciclagem 
Artesanal: Cor do Coque 

Favorecer o empoderamento dos beneficiários para que possam 
participar e beneficiar-se de uma ampla gama de oportunidades 
econômicas, gerando renda alternativa por meio da criação e 
inserção em um empreendimento concreto de gestão 
compartilhada e autônoma no âmbito da economia solidária 

16 a 21 anos 

Núcleo de Qualificação 
Profissional  

Propiciar o acesso ao mundo do trabalho, fomentando saberes, 
habilidades e atitudes nas áreas de Linguagem, Ética, Direitos e 
Cidadania, Relações Humanas, Gestão e Empreendedorismo. 

16 a 21 anos 

Laboratório de Inclusão 
Digital  

Promover ações de educação em rede, visando a inclusão digital, 
mediante acesso aos saberes e ferramentas da informática.  

16 a 21 anos 

Quadro 6 - As Ações Produtivas 
 

A terceira linha de ações do NEIMFA diz respeito à tentativa de ampliar a rede de 

colaboradores dos seus projetos e ações, participando de espaços de socialização de saberes e 

práticas, articulando ações conjuntas com instituições-afins e atraindo novos parceiros, com 

vistas ao aprimoramento permanente da organização. 

No Quadro 7 seguinte buscamos apresentar cada um desses parceiros, especificando o 

tipo de atividade desenvolvido no contato com a instituição. Uma breve observação do quadro 

nos ajuda a perceber que apesar da existência de poucos parceiros, considerando o padrão de 

um ONG local, a pluralidade dos vínculos estabelecidos – que vão da Universidade até 

organizações da própria comunidade – poderá ajudar a compreender a diversidade das 

atividades oferecidas pelo NEIMFA. 
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Quadro 7 - Parceiros da Associação 
 

A questão da superação da violência e promoção de uma cultura de paz é o eixo 

articulador das propostas de intervenção. As ações visam estimular atividades de base 

comunitária capazes de apontar para a construção de novos projetos de vida e de futuro junto 

ao público participante. 

 
“Muitos estão envolvidos em atividades criminosas, mas tem muita gente 
fora disso. Precisamos de algo direto que atue contra a violência. Um 
trabalho que envolva a família, as crianças e os jovens. A maioria das 
famílias tem alguém já envolvido, ninguém quer ver seus filhos morrendo de 
graça, assim, a toa como bicho. Até bicho tem direito de vida” (P.L.S., 58 
anos, liderança comunitária). 
“Veja, nós constatamos que quando o adolescente tem uma oportunidade 
concreta de se qualificar, inclusive participando de experiências práticas no 
mercado de trabalho, isso contribui para alterar sua visão do mundo e de si 
mesmo. Ele começa a elaborar uma visão de mundo mais complexa, que tem 
desdobramento na orientação dos seus projetos de vida e de identidade, 

Parcerias 

Parceiros Descrição da Atividade 

ARCA 
Projeto sócio-educativo de promoção, defesa dos direitos da criança e dos 
adolescentes; Ação em rede. 

AUÇUBA Ações conjuntas na área de políticas públicas, juventude e comunicação social. 

Centro de Desenvolvimento 
Transpessoal – ATMAN 

Atendimento psicológico; acessória organizacional; espaço para realização de 
grupos de estudos e exposição de materiais. 

Centro de Estudos Budistas 
Bodhisatva – CEBB 

Estudos; intercâmbios, retiros, pesquisas na área de cultura de paz. 

Centro Pernambucano de 
Design 

Cursos e oficinas. 

Colégio Panorama Bolsa de estudos, intercambio na área de holismo e educação. 

COMDICA 
Ações conjuntas para promoção e defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes; monitoramento das políticas públicas voltadas para criança e 
adolescentes. 

Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS 

Ações conjuntas para promoção da assistência social. 

INTERAGE Acessória para o desenvolvimento de estratégias de comunicação. 

Intermón- Oxfan Financiamento de projetos sócio-educativos e de geração de renda. 

Libertas Cursos; oficinas; palestra sobre gestão. 

PCR – MULTICULTURAL Projeto de iniciação musical. 

Rede de Atendimento 
Integral local 

Articula, estrategicamente, o trabalho com outras organizações, sem desvalorizar 
ou diluir a identidade, os objetivos e a visão, aumentando o capital social das 
atividades. 

Secretária de Justiça e 
/direitos Humanos  

Ações conjuntas para defesa dos direitos humanos e promoção para cultura de 
paz. 

SESC – Banco de Alimentos Oferta de alimentos; curso na área de preparo e manejo de alimentos. 

Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE 

Projeto de extensão na área de políticas educacionais e na área de comunicação. 
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percebendo uma possibilidade real de mudança nas suas vidas” (ALF, 34 
anos, líder comunitário). 
 
 

As diretrizes pedagógicas do NEIMFA enfatizam o papel da educação como um 

caminho de mobilização comunitária e uma estratégia de empoderamento da formação cidadã, 

ética e integral das crianças, adolescentes e jovens. Compreende-se que a educação, por si só, 

não constitui o fator que irá reverter todos os problemas da comunidade. Mas, entende-se que 

a luta contra as desigualdades tem sido um dos objetivos centrais da educação (CONSELHO 

GESTOR, 2003, p. 05). O NEIMFA subscreve, portanto, um pacto social pela educação como 

uma prioridade no fortalecimento das relações de sociabilidade e formação humana. Para 

atender a essa expectativa, os gestores e formadores conceberam um projeto educativo de 

longo alcance ancorado nos princípios da solidariedade, da igualdade, da justiça social, 

liberdade, amor e compaixão.  

Educar nesse projeto envolve dois aspectos inter-relacionados. Por um lado, significa 

tornar possível uma mudança de mentalidade com base em uma tomada de consciência dos 

problemas que afligem a comunidade local. Por outro, a aprendizagem do uso compartilhado 

e responsável dos recursos que estão ao alcance do bairro (CONSELHO GESTOR, 2003, p. 

05). Os conceitos-chaves presentes na proposta pedagógica são: a identidade, os recursos-

competências e o empoderamento.  

A identidade está relacionada com “ter uma história”, ou seja, com poder colocar a 

própria realidade vivida entre o passado e o futuro, buscando relacionar a identidade 

individual e o sentido de pertencimento comunitário. Os recursos-competências, por sua vez, 

referem-se ao reconhecimento das próprias necessidades pelos sujeitos que integram a 

instituição, bem como a capacidade para satisfazê-las. Para isso, faz-se necessário 

desenvolver determinadas competências. Competências “significando capacidade de conhecer 

os problemas, priorizar ações, escolher alternativas e administrar os recursos para superá-

los”48. A questão do empoderamento aponta para o “poder-fazer” com que as coisas 

aconteçam. Poder, nesse sentido, significando “capacidade de realizar mudanças, as quais 

resultam da participação social”49. 

Um outro aspecto ressaltado nas diretrizes pedagógicas é a auto-estima. Essa noção é 

tratada como um conceito operatório que sintetiza as outras dimensões especificadas. 

                                                
48 Conselho gestor, 2003, p. 8. 
49 Ibid, p. 9. 



77 
 
 

 

Acredita-se que as imagens negativas sobre a comunidade contribuem para gerar uma auto-

estima baixa entre as crianças e os jovens. A consciência desse fato é percebida como 

importante no momento de pensar as formas de intervenção. 

 
Muitos jovens deixaram de sonhar, de acreditar que é possível uma 
comunidade diferente. Eles começam a acreditar que não conseguirão ter 
uma oportunidade melhor na vida. Muitos ficam esperando que as soluções 
venham de fora, o que dificulta a mudança que eles mesmos dizem querer 
(A. C. F, 34 anos, professor do NIEMFA). 
Um dos maiores desafios da rede tem sido lidar com a questão da imagem, 
que a comunidade adquiriu ao longo do tempo. Pois, sem pensar essa 
situação fica difícil convencer o jovem que investir na educação, por 
exemplo, pode ser mais interessante do que participar das gangues. Isso 
significa que a rede precisa, o tempo todo, trabalhar com os valores, com as 
crenças, com as formas de conviver e de se relacionar pra poder produzir 
algo diferente (L. M. S., 39 anos, Professor do NEIMFA). 
 
 

Na perspectiva dos gestores, o principal motivo da capacidade de atração dos 

adolescentes e jovens, para os programas educativos da instituição, é precisamente a definição 

de seu projeto formativo, expresso da seguinte forma: “Educação e Cidadania com 

espiritualidade”. A noção de espiritualidade está intimamente associada à dimensão da 

solidariedade e visa introduzir na comunidade uma forma de experimentar a liberdade que 

consiste na manutenção contínua do laço social para que a confiança entre os sujeitos se 

manifeste.  

Busca-se criar um estado de espírito capaz de nutrir as práticas de generosidade e 

compaixão. Ao assumir como princípio base da sua ação à liberdade de associação 

(CONSELHO GESTOR, 2003, p. 08), a pretensão da organização social é resgatar o papel 

dos sujeitos que participam nos projetos sociais. Assim, aposta-se que a defesa irrestrita dos 

laços de solidariedade (a única regra contratual vigente no projeto político-pedagógico da 

instituição), permite o mais alto nível possível de reconhecimento dos potenciais de cada 

sujeito.   

 
“Nós temos, assim, um código de honra entre nós, quando sentamos pra 
elaborar o projeto da rede, uma das coisas que ficou clara, desde o início, é 
que na rede ninguém seria dono de ninguém. Não é pelo fato do menino vir 
participar das nossas atividades que a gente pode achar que vai decidir por 
ele, o que ele quer ser e vai ser. Os grupos funcionam como ponto de apoio e 
não para pressionar os meninos na direção de nossos interesses específicos” 
(A.C.F., 34 anos, professor do NIEMFA). 
“Nossa meta é instigar a capacidade de vínculo, a paixão de viver e deixar 
viver. Por isso, nossa utopia passa pelo riso, pela festa, pela dança, e 
principalmente pela união e respeito que perpassa todas as relações. Isso é 
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importante para manter a inserção deles” (A.C.R., 26 anos, professora do 
NEIMFA). 
 
 

Buscando ampliar esta rede de solidariedade, essa organização vem desenvolvendo, 

nos últimos anos, uma formação sócio-educacional baseada em um sistema pedagógico 

alternativo ancorado em um modelo de integralidade que favorece o diálogo entre as tradições 

espirituais multicentenárias (em especial o budismo), as abordagens transpessoais e mais 

recentemente a fenomenologia. 

Em que medida a ampliação dessas ações tem o poder de alterar as condições de 

violência e desumanização existentes na comunidade é ainda uma questão aberta. No entanto, 

com esta pesquisa buscamos, com base nos depoimentos e práticas observados, indicar a 

necessidade de abertura dos sistemas estatais às práticas desencadeadas nesses espaços, como 

forma de repensar as estratégias que visam tornar efetivas as demandas relacionadas aos bens 

da cidadania democrática junto aos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira. Nesse 

sentido, Bhola (1989, p. 78) destaca, há bastante tempo, que 

 
[...] a educação não-formal conhece uma expansão lenta mas regular nos 
paises em vias de desenvolvimento durante ainda numerosos anos, porque as 
tarefas são consideráveis. Com o tempo, uma parte da educação não-formal 
adquirirá um caráter formal para tornar-se uma educação formal de 
substituição, enquanto uma outra parte continuará a responder às 
necessidades novas e específicas a uma sociedade desejosa de enriquecer-se 
no plano cultural e em procura de paz. 
 
 

Como podemos perceber, a organização NEIMFA possui uma ampla gama de ações 

que visa a enriquecer o “plano cultural” e a “procura da paz” na comunidade do Coque. 

Contudo, nosso interesse específico nessa organização deriva da existência de uma ação que 

acompanhamos mais diretamente desde o seu início, e que consistia na formação de 

“Educadores Holísticos”. A intenção era observar a ação dos modelos formativos integrais 

que eram postos em ação nessa atividade, analisando a sua influência nos sujeitos envolvidos 

(alunos, professores, gestores, pais e lideranças comunitárias). Entretanto, com o objetivo de 

circunscrever o foco desta pesquisa, e devido à extensa quantidade de dados, optamos por 

analisar mais detalhadamente as experiências vividas pelos alunos desse curso e não de todas 

as atividades da instituição mencionada. 
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1.3.1. Formação de Educadores Holísticos: “um lugar para tecer sonhos de vida” 
 
Os mestres nos ensinam que a realidade é tão insubstancial quanto o tecido 
do sonho durante a noite, contudo, assim como o sonho, ela apresenta um 
caráter de luminosidade criadora, de forma que neste curso optamos por lidar 
com esta plasticidade criadora, no sentido de tecer sonhos de vida, sonhos 
que buscam suplantar uma realidade dominada pela negatividade. [...] Aqui é 
um lugar para tecer sonhos de vida (A.S.F., Coordenador do curso de 
Educadores holísticos). 
 
 

Em 1997, a Instituição iniciou um processo coletivo de elaboração do seu 

Planejamento de Ações para o período de 1998-2002, redirecionando suas ações e objetivos. 

Nesse momento, ficou definido junto à equipe de coordenação, executores e beneficiários que 

o foco de ação do NEIMFA seria a “promoção e o atendimento das necessidades básicas das 

crianças, adolescentes e mulheres, através de aprendizagens solidárias e participativas capazes 

de acolher, educar, resgatar o sonho e preparar para o mundo social, escolar e profissional” 

(ROCHA, 2005). Como pode ser percebido, definiu-se focalizar estratégias de promoção 

social. 

No período de implantação dessas ações, mais precisamente em 1999, houve uma 

grande intensificação da violência na comunidade devido à disputa, entre três gangues, pela 

liderança dos principais pontos de tráfico. Com a instalação dessa tensão, a instituição sentiu a 

necessidade de ampliar suas estratégias de intervenção social, buscando implementar 

caminhos de promoção de uma cultura de paz. Tendo em vista essa meta, os coordenadores 

entraram em contato com diversos grupos que apresentavam um histórico na promoção de 

valores humanos e cultura de paz50. Nesse momento surgiu a ligação com o budismo tibetano, 

cujo povo e seus mestres tinham passado, nos anos 50, por um intenso período de violência e 

sofrimento desencadeado pela invasão chinesa ao Tibete. 

Por intermédio do Lama Padma Santem51, que passou a oferecer ensinamentos e 

formação para parte da equipe da instituição, formou-se um grupo de estudos que, em meados 

de 2002, sob os auspícios deste mestre, conseguiu trazer sua Eminência Chagdud Tulku 

Rinpoche, um dos últimos grandes mestres tibetanos em exílio, para fazer uma visita à 

comunidade do Coque. A articulação com os ensinamentos desses mestres favoreceu a criação 

do “Núcleo de Direitos Humanos e Cultura de Paz” do NEIMFA, cujo objetivo passou a ser: 

                                                
50 Viva a vida (São Paulo), Sathya Sai Baba (Recife), Centro de Estudos Budistas Bodhisatva (Rio Grande do 

Sul). 
51 O Lama Padma Santem é um renomado mestre do budismo tibetano, foi reconhecido como “Lama”, mestre 

em budismo, por sua Eminência Chagdud Rinpoche.  
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[...] Articular, planejar e desenvolver ações formativas em valores humanos 
que contribuam para o direito de crianças, jovens e adultos viverem sem 
violência; [...] Promover programas e projetos de formação de educadores 
holísticos para atuar na organização de grupos e práticas que visem o 
fortalecimento da cultura de paz. [...] Resgatar as estratégias formativas das 
tradições espirituais que contribuam, teórica e praticamente, para o 
desenvolvimento de valores humanos e o despertar da paz do corpo, do 
coração e do espírito (ESTATUTO DO NEIMFA, p. 6). 
 
 

Com a articulação desse núcleo dentro da instituição, surgiu o curso de “Educadores 

Holísticos” em resposta ao impacto crescente da violência envolvendo os jovens da 

comunidade e para atender a demanda das mães e das lideranças locais que desejavam a 

participação de alunos formados pela instituição para atuarem em outros projetos sociais. A 

escassez de jovens líderes proporcionou o desafio de sua formação em valores humanos e 

cultura de paz, de modo a que pudesse haver, entre a juventude da comunidade, líderes 

capazes de retomar os processos de diálogo interrompido há mais de duas décadas entre as 

lideranças comunitárias. 

O eixo central desse curso consistia em promover um incentivo à formação humana 

dentro de uma perspectiva integral, aliando um intenso processo de escolarização a uma 

preparação ético/espiritual, com vistas a intervenções sociais que promovessem a redução da 

violência e resgate da cidadania e paz na comunidade. O curso oferecia formação para 

trabalho com ONG´s, acompanhamento escolar, apoio na área cultural e de lazer, incentivo à 

realização de curso de nível superior e um intenso contato com as tradições espirituais que 

trabalham no processo de formação humana para uma cultura de paz. 

Os organizadores do curso traçaram três metas gerais a serem alcançadas ao longo do 

curso, essas metas objetivavam afetar as múltiplas dimensões do humano, sensibilizando-as 

para que se expressassem por intermédio de ações no mundo. As três metas traçadas foram as 

seguintes: 

Meta 1 - Transformação de atitudes egocêntricas em atitudes alocentradas.  

 
Uma das nossas metas com este trabalho é possibilitar ao aluno uma 
educação que toque a sensibilidade, isto implica uma modificação na 
percepção de si e do outro, de forma que o cuidado de si, a partir do resgate 
da auto-estima, possibilite o resgate do aumento da importância da pessoa 
alheia como ser humano, favorecendo assim, o crescimento do indivíduo 
como pessoa. Este processo também ajudará no aumento da objetividade no 
julgamento dos outros, o que evita as relações negativas, e na redução da 
projetividade derivada dos conflitos internos. (A. S .F., Coordenador do 
curso). 
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Meta 2 - Desenvolvimento da maturidade emocional e de relacionamento interpessoal. 

 
Outra grande meta diz respeito ao desenvolvimento da maturidade 
emocional e das relações entre os participantes. Vimos que para um 
crescimento enquanto ser humano integral é fundamental aumentar o 
controle emocional. Os alunos, na sua grande maioria, são impulsivos, de 
forma que educamos para que eles desenvolvam um maior controle da 
agressividade para com o outro, trabalhamos no aumento da autoconfiança, 
da tolerância, do aprender a falar e a ouvir, enfim buscamos reduzir as 
tendências neuróticas da mente. Tudo isso visa uma melhor convivência 
consigo, com o próximo e com a natureza. De forma prática acreditamos que 
com o desenvolvimento do emocional e do relacionamento é possível 
melhorar a comunicação no grupo. (A. S. F., Coordenador do curso). 
 
 

Meta 3 - Desenvolvimento de habilidades metacognitivas: 

 
Um dos grandes desafios neste trabalho, que se tornou uma meta, foi 
possibilitar aos alunos um aumento no desenvolvimento das habilidades 
metacognitivas, em especial ajudar o aluno a pensar sobre o seu próprio 
pensamento. Aqui a meditação surge como um recurso de auto-
conhecimento é de desenvolvimento desta habilidade, pois possibilita um 
maior tempo para refletir e para acompanhar o que se passa no corpo, ao 
mesmo tempo que não dissocia o pensar do agir. Aqui também pensamos 
que o aluno deve aprender a expressar-se pela escrita, daí darmos muita 
importância ao desenvolvimento da escrita, como caminho de 
autoconhecimento. (A. S. F., Coordenador do curso). 
 
 

Com base nessas três metas, montamos os focos de observação do curso, buscando 

apreender como a práxis educativa se materializaria, bem como, se transformaria em ação 

pedagógica. 

A ação pedagógica dentro do curso se materializou de forma gráfica na figura da 

Matriz curricular a seguir: 
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F1. Matriz curricular do Curso Educadores Holísticos 

 
 

A matriz curricular do Curso de Educadores Holísticos rompe com a idéia de “Grade 

Curricular” como um arranjo estático cartesiano e introduz a noção de “Mandala”52 como 

dispositivo tridimensional e aproximador das experiências vividas. A noção de mandala vem 

das tradições orientais e indica que em todas as partes temos incluído o todo e no todo temos 

também as partes em um movimento contínuo e interdependente.  

A colocação dos “doze elos da originação interdependente” em torno da estrutura 

curricular remonta à necessidade de questionar-se constantemente quanto aos sentidos da 

formação e de seus embates, obstáculos e possibilidades, ao mesmo tempo em que se busca 

manter presente um conjunto de questões sobre o próprio sentido da vida, conforme podemos 

perceber na citação a seguir.  

 
Por que estamos nessa situação de crise? Para onde estamos indo? Será que 
nossas vidas têm algum sentido? Como podemos fazer uso de nossas vidas, 
de forma a torná-la verdadeiramente humana? Como as tradições ancestrais, 
como o budismo, vêem as condições dos seres no mundo e os meios pelos 

                                                
52 Ferreira, Brandão e Menezes (2005) indicam que “Etimologicamente esta palavra masculina remonta ao 

sânscrito, antiga língua indiana, em que o Man quer dizer círculo e Dala, essência, ou melhor, essência de si 
mesmo”. 
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quais os humanos podem tornar suas vidas significativas? (M. L. F. S, 
educadora do NEIMFA). 
 
 

Essas perguntas sobre o sentido da vida e da própria formação são tratadas no famoso 

quadro budista, de uma roda com vinte e uma partes que esboçam o processo de surgimento 

das identidades mediante os renascimentos causais, ou seja “a estrutura circular dos padrões 

habituais, o encadeamento no qual cada elo condiciona e é condicionado pelos demais –, que 

constitui o padrão da vida humana como uma busca circular interminável na tentativa de 

ancorar a experiência em um self fixo e permanente” (VARELA, THOMPSON, ROSCH, 

2003, p. 121-122). O referido diagrama, chamado de “A Roda da Vida” (Anexo 1), esboça 

uma cosmologia psicológica interior, um mapa de um processo interno e seus efeitos externos.   

Esse quadro está praticamente na entrada de todos os templos53 no Tibete e naqueles 

que foram construídos no Ocidente. Ele descreve vivamente como ficamos presos em um 

redemoinho contraproducente de sofrimento, como esse processo pode ser revertido e como 

os budistas se colocam num universo sempre cambiante de causa e efeito. Ao iluminar as 

causas das situações de limitação e dor, a roda da vida revela como, pelo exercício de 

antídotos, podemos superar essas situações, que são os seus efeitos. 

Motivados pela ignorância das múltiplas separatividades realizamos ações virtuosas e 

não-virtuosas, o que conduz a estados mentais diversos. As doze partes do aro externo da roda 

da vida apresentam em detalhe os estágios de causa e efeito que levam às situações aflitivas 

da nossa vida, servindo de guia norteador para entender os desafios apresentados no caminho 

formativo.      

O surgimento dependente da existência cíclica começa com (1) a ignorância, que 

motiva (2) uma ação. Ao final da ação, é estabelecida uma predisposição dentro da 

consciência, chamada de (3a) consciência causal. Isto leva – depois de um tempo que pode ser 

longo – ao renascimento, que é chamado de (3b) consciência resultante. O começo de uma 

nova vida é chamado de (4) nome e forma. O estágio seguinte, o desenvolvimento do 

embrião, é chamado de (5) esfera dos sentidos. Depois da formação do corpo, desenvolve-se 

(6) o contato; do contato, (7) a sensação; da sensação, (8) o desejo; do desejo, (9) o apego; do 

apego, desenvolve-se no fim da vida um estágio chamado de (10) existência, que é de fato o 

momento imediatamente anterior a uma nova vida; a nova vida começa com (11) o 

                                                
53 Vale salientar que a formação acadêmica no Tibete era realizada nos templos. 
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nascimento e continua com (12) o envelhecimento e a morte. A seguir faremos uma breve 

descrição desses doze elos, dada a sua ênfase dentro do curso de Educadores Holísticos: 

F2. Primeiro elo da “roda da vida” 

1º Elo – Avidya 
Ignorância 

 
 

Este elo é representado por uma pessoa idosa, cega e manca. Idosa, porque a 

ignorância que dirige o processo da existência condicionada pelos padrões repetitivos não tem 

princípio. Cega, porque a ignorância a respeito da verdadeira natureza das pessoas e dos 

demais fenômenos a obscurece. Manca, porque, não importa quanto sofrimento essa 

ignorância crie, ela não tem nenhum fundamento válido, não está baseada na verdade e, 

portanto, pode ser minada pela sabedoria.     

Existem dois tipos de ignorância: uma básica e outra secundária. A ignorância básica é 

uma consciência que concebe de forma equivocada o status das pessoas e dos outros 

fenômenos, imaginando que eles têm uma solidez maior do que eles realmente possuem, 

ocasionando as emoções aflitivas, sendo chamada, pois, de consciência que concebe a 

existência inerente.  

 
Assim a ignorância básica não é apenas o desconhecimento do status real 
dos fenômenos, mas é uma ativa concepção do oposto, ou seja, a concepção 
da existência inerente, quando na verdade os fenômenos não existem 
inerentemente, a partir de si mesmos. Por exemplo, como “quatro pernas” e 
“um tampo” são capazes de sustentar coisas, somos iludidos pelo 
pensamento de que existe uma coisa chamada “mesa”. Da mesma forma, a 
posição budista entende que uma pessoa só é designada na dependência do 
conjunto composto pelo “corpo” e pela “mente”, ou seja, sua existência é 
também nominal como no caso da mesa. (LAMA SANTEM, 2004). 
 
 

Então, a forma básica de ignorância é a consciência que concebe uma pessoa que é 

apenas “nominalmente” existente (pois só existe e é designada na dependência do corpo e da 

mente), como existindo inerentemente, ocupando um espaço de modo concreto; ou seja, 

concebe a mente e o corpo como uma possessão pessoal inerentemente existente, como coisas 

possuídas pelo “eu”. 

A ignorância secundária – que é ligada apenas às ações não-virtuosas ou negativas – 

é uma concepção equivocada dos efeitos das ações, que leva a um obscurecimento a respeito 
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até mesmo das relações mais grosseiras entre as ações e seus efeitos. Por exemplo, entender 

que, se determinada ação é praticada, determinado resultado se seguirá; desenvolver 

concepções equivocadas, como achar que um roubo trará apenas prazer. Então, esse tipo de 

ignorância significa que, se realmente soubéssemos o que seria suportar os efeitos futuros de 

uma ação não-virtuosa, não a realizaríamos. Não cometeríamos assassinato, furto, não 

praticaríamos a má conduta sexual, a mentira, a discórdia, não diríamos grosserias, 

leviandades e assim por diante. 

Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 122) indicam que ignorância, nesse contexto, 

significa 

 
ser ignorante a respeito de, desconhecer a(s) verdade(s) sobre a natureza da 
mente e da realidade. [...] isto significa ser ignorante – ignorante pessoal e 
experiencialmente – sobre a inexistência do ego-self. Também significa as 
confusões – os pontos de vista e emoções equivocadas de se acreditar em um 
self – originados dessa ignorância. 
 
 

Este primeiro elo se desdobra no elo seguinte: as marcas mentais. 

F3. Segundo elo da “roda da vida” 

2º Elo – Samskaras 
 
Marcas mentais 
Ação Volitiva 
 

 
 

Este elo é simbolizado por um oleiro fazendo um vaso de cerâmica.  Surge, pela ação 

do oleiro sobre a bolota de barro, uma forma, uma estrutura, um nascimento, diferente do 

próprio barro disforme, que só é reconhecido como tal por causa da operação da ignorância 

básica, que é o elo anterior. Simboliza, sinteticamente, que uma ação motivada pela 

ignorância gera um significado, um sentido próprio, um renascimento. Para exemplificar este 

elo, o Lama Santem (2004, s/p) oferece o exemplo a seguir: 

 
[...] se estivéssemos numa transmigração ruim (ou seja, se não estivéssemos 
numa vida humana, que é considerada uma transmigração feliz), a principal 
ação a tê-la gerado poderia ter sido um assassinato. Neste caso, o período de 
ignorância seria a época em que o crime foi planejado, praticado e 
concluído. Este período de concepção equivocada e obscurecimento seria a 
ignorância motivando aquela ação específica.  As concepções de alguém 
como sendo “um eu” inerentemente existente e de sua mente e corpo como 
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“o eu” inerentemente existente são um conjunto, um continuum de 
consciência ignorante envolvida numa ação. 
 
 

Para ser um “caminho de ação” completo, capaz de impelir alguém na construção de 

uma identidade que experiencie felicidade ou não, a ação deve compreender cinco fatores: a) 

intenção; b) pensamento que identifica corretamente o objeto; c) preparação para a atuação; 

d) conclusão bem sucedida; e e) irreversibilidade da intenção antes de a ação ser completada. 

No entanto, mesmo que todos esses fatores não se completem, cada um deles tem as 

conseqüências correspondentes. Assim as marcas mentais ou impulsos inconscientes falam 

das possibilidades e desafios da própria formação. 

Varela, Thompson e Rosch (2003, p.122-123) indicam que 

 
estas ações surgem divido a ignorância da ausência de ego-self, de forma que 
alimentam os padrões de impulsos em direção a ações habituais e repetitivas 
baseadas em um self. A ignorância e a ação volitiva são o alicerce, as 
condições prévias, por vezes chamadas condições passadas, que dão origem 
aos oito elos seguintes (do terceiro ao décimo). Se esse esquema analítico 
está sendo utilizado para falar sobre os elos que surgem com o tempo, pode-
se então dizer que esses oito constituem a situação atual. 

F4. Terceiro elo da “roda da vida” 

3º Elo – vijnana 
 
Consciência  
(energia) 

 
 

A consciência, neste elo, está associada a um estado dualístico e se refere à 

sensibilidade em geral. Segundo Varela, Thompson e Rosch (2003, p.123), ela pode significar 

“[...] o início da consciência na vida de qualquer ser sensível, ou o primeiro momento de 

consciência em qualquer situação.” Nessa perspectiva ela não é a única forma de saber e está 

“condicionada pelas sementes lançadas pelas ações volitivas do elo anterior”. 

O terceiro elo, em sânscrito vijnana, é representado por um macaco saltando nos 

galhos de uma árvore simbolizando o vaguear da consciência livre dos sentidos físicos, pois 

aqui ainda não há um corpo como um elemento de sustentação de uma manifestação 

identitária qualquer.  

A consciência é de dois tipos: causal (de causa) e resultante (de efeito). Quando uma 

ação foi completada, sua potência ou predisposição infunde-se na consciência que existe 
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naquele exato momento. Este breve período da mente, a consciência causal, ocorre 

imediatamente após a conclusão da ação. Esta consciência é uma entidade neutra, em que 

podem ser infundidas predisposições virtuosas ou não-virtuosas. Por ser neutra, pode ser 

maculada por qualquer tipo de predisposição. 

 
Se colocarmos uma coisa com cheiro forte perto de algo neutro (como 
semente de gergelim, por exemplo), a substância neutra pega o odor forte. É 
desta forma que a ação deixa sua própria impressão (ou marca) na 
consciência. A predisposição é uma potência, um poder que foi impresso de 
certa maneira (virtuosa ou não-virtuosa, meritória ou não-meritória) e que 
levará a uma vida futura. 
 
 

A consciência resultante é o primeiro momento da nova vida, ou de uma nova 

identidade, após deixar o estado intermediário54, vida esta que foi impulsionada pela ativação 

da potência nutrida na vida anterior.  

F5. Quarto elo da “roda da vida” 

4º Elo – namarupa 
 
Nome e forma 
Complexo Psicofísico 

 
 

Neste ponto começa a emergir o complexo psicofísico que ancora a identidade, pois a 

“consciência requer um corpo e uma mente unidos. Momentos de consciência, em uma dada 

situação, podem gravitar em direção a um ou outro extremo do complexo psicofísico: talvez a 

consciência seja primariamente sensorial, talvez seja primariamente mental” (VARELA, 

THOMPSON, ROSCH, 2003, p. 124).  

A figura desse elo é de pessoas num barco, simbolizando “nome e forma”, tradução 

para expressão sânscrita “namarupa”. “Nome” refere-se à consciência mental e aos fatores 

mentais que a acompanham, e “forma” refere-se ao corpo. Ambos estão localizados no 

momento do renascimento, que é quando se dá a concepção, aqui podendo também ser 

entendida como surgimento da aspiração por uma corporeidade da identidade.  

                                                
54 Estado que se põe entre dois momentos de surgimento da consciência 
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F6. Quinto elo da “roda da vida” 

5º Elo – Shadayatana 
Esferas dos sentidos 

 
 

É representado por uma casa vazia com seis janelas, simbolizando as seis esferas 

internas dos sentidos – olho, ouvido, nariz, língua, corpo e “faculdades sensoriais mentais” – 

que abrem caminho para a produção de seis consciências, dando a elas o poder sobre seus 

respectivos objetos.  

Na visão de Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 124), este elo indica os seis sentidos 

físicos, pois um “corpo e uma mente significam que a pessoa tem seis sentidos. Mesmo 

situações efêmeras – como, por exemplo, comer um pedaço de fruta – envolvem momentos de 

cada um dos seis sentidos da consciência: nós vemos, ouvimos, sentimos gosto, cheiramos, 

tocamos e pensamos.” 

Nos doze elos, faz-se referência apenas às seis esferas dos sentidos internas e seu 

desenvolvimento em seqüência no útero, visto que os objetos estão sempre presentes.  As 

esferas internas dos sentidos não são os órgãos em si, mas a matéria sutil dentro deles.  

F7. Sexto elo da “roda da vida” 

6º Elo – sparsa 
 
Contato 

 
 

Esse elo é representado por um homem e uma mulher se tocando ou se beijando. A 

figura simboliza a junção de um objeto, um órgão sensorial e um momento de consciência. 

Nos doze elos, contato refere-se ao contato com um objeto dos sentidos e a subseqüente 

discriminação do objeto como atrativo, não-atrativo ou neutro. Os objetos dos sentidos estão 

sempre presentes, e desse modo, quando um órgão sensorial – a matéria sutil que permite ver, 

ouvir, e assim por diante – se desenvolve, será produzida uma consciência de olho, 

consciência de ouvido, consciência de nariz, consciência de língua ou consciência de corpo. 

 
Ter os seis sentidos significa que cada um deles é capaz de contatar seu 
campo de sentido, seu objeto adequado. Cada momento de consciência 
envolve o contato entre o sentido e seu objeto. O contato é um fator mental 
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onipresente [...]; sem contato, a experiência do sentido não se dá. (VARELA, 
THOMPSON, ROSCH, 2003, p. 124). 
 
 

Dentro da concepção budista a mente vem da mente. A mente atual vem de um 

continuum anterior da mente; mesmo quando estamos em sono profundo ou desmaiados, 

ainda existe uma consciência sutil operando.  

 
No 6º Elo vamos ver que gostar ou não gostar está na dependência do 
contato. Ou seja, quando é que eu digo que gosto ou que não gosto? Eu olho 
para as flores e digo gosto. Tem o contato visual. Como é que justificamos 
o 7º Elo? É muito simples! Eu olho e digo “eu gosto”. É muito simples! 
O 7º Elo está casado com o 6º. Esse é um processo que vai tocar 
especialmente o aspecto cognitivo. Como é que eu vejo? Esse é um ponto 
muito delicado. O 6º Elo é representado por um bebê no colo da mãe ou por 
um casal de namorados. 
Se pensamos que o contato é sólido como referencial, inferimos que o 
contato é objetivo. Essa é a posição dos cientistas. Houve um momento, na 
filosofia, que se introduziu o experimento como a forma de julgar a realidade 
daquilo experimentado. Isso significa que o contato que fazemos possui uma 
objetividade que pode nos definir o que é verdadeiro do que não é. Quando 
dizemos “eu gosto” ou “eu não gosto”, é muito simples; isso não é 
considerado um processo interno. É porque eu “olho” que eu digo “eu 
gosto”. O contato parece ser o suficiente.  
Percebemos, então, que a nossa mente está triplamente definida. É como 
dizer “não percebemos a limitação com que nós estamos operando”. A 
maior parte dos objetos que nós conseguimos pensar são gerados como 
imagens das experiências sensoriais. É difícil para nós pensarmos em 
alguma coisa que não possamos ver, ouvir, etc. A nossa mente tornou-se 
limitada à limitação natural dos sentidos físicos.  
Esse é o 6º Elo. Nos vemos, nesse momento, com os sentidos físicos, mas 
muito limitados dentro disso. Vemos que a mente é ampla, mas se torna 
limitada à capacidade de percepção dos sentidos físicos. (Lama Padma 
Santem, 2004, s/p, negrito no original) 

F8. Sétimo elo da “roda da vida” 

7º Elo – vedana 
 
Sensação 
(de gostar, não gostar ou 
indiferença) 

 
 

Aqui a representação da sensação é uma flecha ou vara no olho, uma dramática 

ilustração da centralidade das sensações em nosso cotidiano. A intensidade indica como o 

prazer e a dor controlam nossas atividades.  

Conforme foi dito no elo anterior, durante o desenvolvimento do feto, desenvolvemos 

gradualmente a impressão, através do contato, de que os objetos são atrativos, não-atrativos 
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ou neutros. De acordo com essas discriminações, surgem sensações de prazer, dor ou 

neutralidade à medida que as esferas internas e individuais de sentidos se desenvolvem. Aqui, 

nos doze elos do surgimento dependente, “sensação” vai dos primeiros momentos de 

sensações prazerosas, dolorosas e neutras no útero até o desenvolvimento da capacidade para 

o orgasmo, mas refere-se também aos períodos de sensação ao longo da vida, que servem 

como objetos do elo seguinte. Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 124) descrevem a 

sensação – agradável, desagradável ou neutra – como surgindo do contato. 

Toda experiência tem uma sensação – ela é também um fator onipresente. A sensação 

tem, como base, um dos seis sentidos. No momento da sensação a pessoa fica, na realidade, 

perplexa com o mundo. Em linguagem fenomenológica, poder-se-ia se dizer que somos 

lançados no mundo. 

O Lama Santem (2004, s/p) destaca que esse “lançamento no mundo” segundo as 

referências “gosto, não gosto ou indiferença” cria um estreitamento na visão, como podemos 

perceber a seguir: 

 
A pessoa perde a visão. Mas como é que nós perdemos a visão? Como é 
que nós ficamos estreitos? Esse processo de apego é um estreitar. Para 
estreitar, nós precisamos primeiro perder a visão. 
No processo dos 12 Elos, perder a visão está ligado à experiência de 
sensação de gostar, sensação de não gostar ou sensação de indiferença. 
Nós somos passíveis dessas ações quando ficamos com a visão limitada. A 
visão limitada vem do apego focado. Esse apego focado vem da sensação 
de que eu gosto, não gosto ou sou indiferente. Isso é o 7º Elo. 
De um modo geral, nós não conseguimos ver nada antes do 7º Elo. [...]. Isso 
se dá porque a nossa sensação de identidade parece que surge justamente do 
gostar ou do não gostar. (Negrito no original). 
 
 

Referindo-se a como o processo de estreitamento, vivido no sétimo elo, opera na 

escolarização, Padma Santem (2004, s/p) indica que 

 
Nós vamos ser escolarizados, vamos ser instruídos em como ficar atentos a 
coisas que não veríamos, de como passar pelo que a gente não gosta e de 
como ficar bem quieto frente ao que a gente gosta. Vamos nos 
domesticando. 
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F9. Oitavo elo da “roda da vida” 

8º Elo – Trishna 
 
Desejo 
(decisão de agir/fazer) 
 
 

 
 

Como elos que se encadeiam, o desejo emerge do elo anterior, a sensação. Este elo é 

fundamental no processo de formação humana, pois é neste ponto que os processos 

pedagógicos poderiam auxiliar a pessoa a encontrar caminhos de liberdade frente ao 

condicionamento. Conforme podemos perceber na citação de Varela, Thompson e Rosch 

(2003, p. 124), 

 
O desejo é uma reação automática fundamental, e é uma junção 
extremamente importante nessa cadeia de causalidade. Até aqui, os elos 
foram automaticamente constituídos com base em condicionamentos 
passados. Entretanto, neste ponto a pessoa consciente pode fazer algo em 
relação à sua situação: ela pode interromper a cadeia ou deixá-la continuar 
até o próximo elo (apego). A manipulação do desejo é o que determina as 
possibilidades de perpetuação ou mudança. 
 
 

O desejo é simbolizado por pessoas fazendo coisas prazerosas, como tomar chá. Essa 

imagem refere-se ao nosso desejo de nos agarrarmos ao prazer e nos afastarmos da dor, e 

nosso desejo de que a sensação neutra não diminua. Embora tenhamos desejos mesmo dentro 

do útero, a ênfase nos doze elos é sobre os atos de desejo específicos que alimentam a 

potência cármica que irá produzir a próxima vida ou a próxima identidade.  

 
No 8º Elo surge a nossa decisão de fazer aquilo. Vamos supor alguém que 
está estudando para ser engenheiro, médico ou dentista. Essa pessoa em 
algum momento manifestou essa vontade. Ele faz certas coisas e toma uma 
decisão de fazer aquilo de novo e de novo. Tem um APEGO aqui. E porque 
ele faz muitas vezes, ele termina gerando a capacidade. 
No entanto, vamos encontrar pessoas que entram num curso, mas não vão 
até o final. Elas não passaram pela prova do 8º Elo, ou seja, não tiveram essa 
persistência, isso que nós vamos chamar de APEGO. Então, todos aqueles 
que surgem como um profissional, em algum momento vão dizer que 
estudaram de manhã, de tarde e de noite, nos finais de semana, feriados, 
tendo deixado de fazer isso e aquilo, e tendo pago determinado preço. O que 
é que mantém a pessoa fazendo isso? É uma DECISÃO. Então, ela paga o 
preço, se concentra, se limita num certo sentido e faz as coisas acontecerem 
daquela maneira.  
Isso é chamado, no budismo, de APEGO. Ou seja, o apego produz isso. Eu 
me fixo em algo e assim eu termino gerando muitas experiências que 
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conduzem a uma noção de identidade. Essa identidade exerce a sua 
função, que é o 11º Elo. Mas um dia, ela não consegue mais equilibrar. Aí 
ela se dissolve, é a morte, o 12º Elo. (LAMA SANTEM, 2004, s/n, negrito 
no original). 

F10. Nono elo da “roda da vida” 

9º Elo – Upadana 
 
Apego 
(fixação) 

 
 

A imagem representando o nono elo mostra uma pessoa colhendo frutas numa árvore. 

Apego é um aumento do desejo e inclui tenaz ligação a formas, sons, odores, sabores e toques 

prazerosos, bem como a pontos de vista incorretos e formas de comportamento ligadas a esses 

pontos de vista. Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 125) apontam que o desejo “usualmente 

resulta de imediato em apego e tenacidade. O apego se refere não apenas à busca do que não 

temos ou desejamos, mas também à aversão pelo que temos e de que desejamos nos livrar.” 

É possível, em qualquer momento da vida de alguém, ter um desejo e um apego que 

sirvam para potencializar um carma do passado; mas, perto do fim da vida, esses dois elos são 

especialmente influentes na configuração da próxima vida ou no surgimento de uma nova 

identidade. O Lama Padma Santem (2004, s/p) destaca que: 

 
O 9º Elo é simbolizado por uma pessoa colhendo frutos numa árvore. Ou 
seja, a pessoa colheu muitas vezes aquele fruto. Ela se tornou capaz de fazer 
alguma coisa, como um médico que, aos poucos foi treinado, primeiro 
dissecando cadáveres, até aprender a lidar com o ser vivo. Através de um 
processo lento, gradual e sistemático, ele vai gerando aptidão que 
permite que um dia ele possa dizer “eu sou médico, eu tenho um diploma”. 
Então, esse conjunto de experiências anteriores ao surgimento, 
corresponde ao 9º Elo. Ele é simbolizado para alguém colhendo frutos.  
Esse 9º Elo também representa a origem do nosso surgimento. Fizemos 
muitas vezes alguma coisa, portanto, nós dizemos: “Eu sou alguém que sabe 
fazer isso.” O 9º Elo está na dependência do 8º. 
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F11. Décimo elo da “roda da vida” 

10º Elo – Bhava 
 
Existência 
(Preparação para o 
surgimento da identidade) 

 
 

O décimo elo na cadeia de originação interdependente é simbolizado, segundo Padma 

Santem (2004, s/p), por 

 
[...] uma mulher grávida, ou seja, tem um embrião. Esse embrião virá à luz 
no 11º Elo, começará a agir no 11º Elo. No 12º Elo é a morte. Esse ser atinge 
a maturidade e morre. No 10º Elo ele tem nascimento que significa 
EXISTÊNCIA. 
Nós podemos observar em nós mesmos esses nascimentos. Nós surgimos 
dessa maneira. Deveríamos olhar com cuidado os nossos nascimentos e ver 
se são sólidos ou não. Vamos descobrir que esses nascimentos são 
convencionais. Poderia haver outras formas de nascimento. Mas, 
essencialmente, se esses nascimentos foram produzidos é porque a central de 
produção se manifesta neste processo. Nós contemplamos no 10º Elo esse 
processo luminoso que produz. Se a pessoa observar com cuidado, 
descobrirá que esse processo não foi gratuito. Ela descobrirá que se 
preparou, que estudou, que fez muitas ações, que foram sendo aperfeiçoadas, 
até se transformar no profissional que é hoje. 
 
 

“Existência” refere-se a uma potência cármica inteiramente ativada, pronta para dar 

origem à próxima vida ou identidade. É representada por um casal mantendo relação sexual 

ou por uma mulher grávida, simbolizando que o carma nutrido pelo desejo e pelo apego está 

inteiramente potencializado e pronto para produzir a próxima vida. Varela, Thompson e 

Rosch (2003, p. 125) falam desta potencialização como “transformação”, pois o 

 
apego automaticamente desencadeia a reação em direção à transformação, à 
formação de uma nova situação futura. Novas tendências e suposições são 
formadas como resultado do efeito cumulativo dos sete motivos anteriores 
que foram, eles próprios, colocados em movimento pela ação volitiva 
baseada na ignorância. A transformação inicia a formação dos novos padrões 
que persistem em situações futuras. 

F12. Décimo-primeiro elo da “roda da vida” 
11º Elo – Jati 
 
Nascimento 
(A atividade incessante de 
nossa vida)  
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A nova vida é chamada de “nascimento”, o décimo-primeiro elo. A ilustração mostra 

uma mulher dando à luz, embora esse elo se refira ao momento da concepção, 

metaforicamente indica todo tipo de nascimento ou surgimento.  

Padma Santem (2004, s/p) aponta que nesse elo estamos incessantemente ativos e que 

seu processo se inicia quando nascemos para uma identidade, quando começamos a respirar 

em uma determinada posição identitária. Fazendo uma correlação com o nascimento físico o 

referido autor aponta que 

 
A gente não se dá conta de que aquela primeira respiração vai ser seguida 
por outras dez, vinte por minuto, seja lá quanto for, pelo resto da nossa vida. 
No final, também, a última coisa que faremos também é respirar. Vamos nos 
concentrar nisso e, então, vai se estar extinguindo a nossa vida. Então, 
vamos estar presos a um processo incessante, cíclico, a um equilíbrio 
que nós temos que manter. Após o nascimento, vamos adicionando outras 
coisas, vamos aprendendo a fazer outras coisas e vamos expandindo a 
nossa atividade. Mas todas as atividades que nós vamos incorporando, 
operam por um tempo e, depois, vão se fechando, e, no final, fecha tudo e 
paramos de respirar. O lutar representa o 11º Elo. Enquanto há luta, a 
pessoa está no 11º, entrando para o 12º Elo. Se ela se aferrar nessa luta, ela 
prolonga esse processo que, eventualmente, é inevitável mesmo. Quando 
estamos no 11º Elo, é certo que virá o 12º. É por isso que podemos afirmar 
que cada um de nós vai morrer. Estamos todos nós com o 12º Elo garantido. 
(Negrito no original). 
 
 

O último elo é simbolizado por adultos carregando fardos ou carregando um cadáver. 

Um tipo de envelhecimento começa no momento da concepção, e o outro começa com a 

deterioração física. 

F13. Décimo-segundo elo da “roda da vida” 

12º Elo – Janamarana 
Envelhecimento e 
morte 

 
 

Este elo é representado por uma pessoa levando uma cadáver nas costas, podendo ser 

interpretado como o nosso intenso contato com a morte, pois, como indica Varela, Thompson 

e Rosch (2003, p. 125), 

 
Onde quer que haja um nascimento, existe uma morte; em qualquer processo 
de surgimento, a dissolução é inevitável. Momentos morrem, situações 
morrem e as vidas terminam. Ainda mais óbvio que o desconforto do 
nascimento é o sofrimento experienciado (e a lamentação, como se diz) 
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quando situações ou corpos envelhecem, decaem e morrem. Nessa  cadeia 
circular de causalidade, a morte é o elo causal para o próximo ciclo da 
cadeia. A morte de um momento de experiência é, na verdade, de acordo 
com a análise budista de causalidade, uma precondição causal para o 
surgimento do próximo momento. Se ainda existe ignorância e confusão, a 
roda irá continuar a girar interminavelmente da mesma forma. 
 

Referindo-se à janamarana, Padma Santem (2004) afirma que 

 
12º Elo trata de experiência de sofrimento, de decrepitude, de perda de 
capacidade, de dissolução das relações, e, por fim, de experiência de morte. 
De modo geral, quando encontramos essas dificuldades, nós nos sentimos 
incapazes de resolvê-las. Quando estamos no 12º Elo é porque nós 
confessamos a incapacidade de resolver o problema. Nós estamos mal, 
precisando de ajuda. Esse processo pode ser a dissolução em vários níveis. 
Mas, essencialmente, nós temos a sensação de que aquilo que estamos 
focando está se dissolvendo.  
Então, podemos ter essas mortes, que são mortes virtuais, pois não são 
mortes verdadeiras. São mortes no sentido de que essas coisas, essas 
situações, não têm mais como se recompor. E, naturalmente, na nossa vida 
temos muitas situações desse tipo, onde nos defrontamos com a dissolução. 
Nos textos, vocês encontrarão especialmente o 12º Elo ligado à nossa morte 
física. Então, o 12º Elo representa o tempo final, tempo esgotado. Todos nós 
vamos morrer. Esse não é um ponto muito simpático para começar a falar da 
psicologia budista, mas, pelo menos, ninguém é culpado mais do que o 
outro, estamos todos no mesmo barco. 
 
 

Assim, indicando os rumos do processo formativo, temos girado em torno do mandala 

“Os doze elos da originação interdependente”, o qual compõe o modo de surgimento do 

mundo e do homem segundo a visão budista. Tal forma de visão tem estreita relação com a 

fenomenologia de Merleau-Ponty e a abordagem transpessoal no que diz respeito à não-

separatividade entre homem e mundo. 

 
Estes 12 elos juntamente com o centro do mandala compõem a “roda da 
vida”, pô-los ai, indica uma opção de formar para vida, não uma vida 
condicionada e mecânica, mas uma vida de possibilidades, uma vida apoiada 
na idéia de liberdade e de comprometimento para com o mundo. 
Tradicionalmente isto é posto como um voto de trazer benefícios aos seres e 
não gerar sofrimento. Estes elos indicam também como as noções de 
identidade e mundo surgem de forma interdependentes. (A. S. F., 
Coordenador do curso de Educadores Holísticos). 
 
 

Os “doze elos” operam, dentro desta visão, como indicadores éticos e ao mesmo 

tempo apontam para as possibilidades de liberdade presentes na formação humana. 

 
A roda da vida e seus 12 elos sinalizam para a possibilidade das escolhas no 
mundo, para uma ação ética, uma ação baseada em princípios de cuidado 
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para com o outro e para consigo mesmo. Indica que podemos ser livres para 
escolhermos os nossos caminhos, nos aponta para o passado, o presente e o 
futuro. Assim vamos nos tornando humanos em relação com outros 
humanos, em busca de melhores formas de convivência no mundo. (A. S. F., 
Coordenador do curso de Educadores Holísticos). 
 
 

Quando observamos a experiência de mundo, de seres, de separatividade, de emoções, 

todas essas experiências parecem completamente sólidas. Mas, na medida em que estudamos 

os Doze Elos, vamos percebendo que todas essas experiências são manifestações da natureza 

ilimitada. Portanto, aquela aparente solidez, enfim, não é senão uma experiência que 

possamos ter. 

O quadrado do mandala da matriz curricular é formado pelas áreas de Linguagem, 

Educação, Arte e Cidadania. Em linguagem tem-se uma intensa formação em língua 

portuguesa, com um incentivo à leitura e produção de texto. A característica de oralidade 

presente na comunidade é valorizada e ampliada na forma de acesso cada vez mais amplo aos 

diferentes caminhos de manifestação da linguagem. O grupo também desenvolve o uso da 

matemática como uma linguagem para entender e recriar o mundo. 

 
Saímos da matemática de contas vazias e entramos na matemática do 
mundo, como os números estão presentes na nossa vida? Em que ampliar o 
domínio da matemática nos ajuda a entender o mundo e ampliar nossas 
chances de viver melhor? A matemática nos une, ajuda a somar e não 
dividir, multiplicamos ações e dividimos as dificuldades. A vida assim fica 
mais simples, apesar de complexa. (S.J.P, Professor de matemática curso). 
 
 

A informática é outra forma de linguagem usada no curso. Ela está associada tanto à 

matemática, como ao estudo de língua portuguesa. Os alunos são estimulados a adquirir esta 

forma de linguagem para se comunicar entre si e com os professores. 

 
Os alunos usam a informática para ampliarem suas visões de mundo. A 
internet e o e-mail são caminhos para ampliar as pesquisas e favorecem a 
troca de correspondências. Desenvolve-se um estímulo a escrita através da 
informática, ao mesmo tempo em que se abrem as portas para um mundo 
além das fronteiras da comunidade. A informática permite a introdução dos 
jovens em novas comunidades, favorece pensar acerca de suas identidades e 
visões de mundo. (A.S.F, Coordenador do curso). 
 
 

O acesso a uma língua estrangeira visa a ampliar os horizontes da comunicação e 

estabelecer novos contatos com o mundo, além de possibilitar formas de sustentação 

econômica para comunidade. 
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Seja o inglês ou o espanhol, os alunos se ampliam para um novo mundo. 
Suas identidades se ampliam. Recebemos pessoas de outros países na 
instituição, temos financiadores estrangeiros, de forma que saber outra 
língua ajuda na sustentação das bases dos projetos da comunidade. Abre 
caminhos para a sobrevivência ao mesmo tempo em que os forma dentro de 
uma perspectiva mais ampla, o mundo é maior e tem uma imensa 
diversidade. Temos uma aluna que conseguiu uma bolsa para estudar Chinês 
Mandarin e outro estudou francês. Eles se vêem como importantes para a 
melhoria da comunidade, pois são pessoas daqui que falam diretamente para 
quem tem interesse de ajudar, sem os problemas e burocracias com os 
intermediários. (A.S.F, Coordenador do curso, Diário do Pesquisador). 
 
 

O segundo item neste campo do mandala é formado pela educação que compreende os 

seguintes módulos: didática, introdução à educação, fundamentos filosóficos da educação e 

prática de campo. 

Como pretende-se formar interventores na área de cultura de paz e valores humanos, a 

didática possibilita um acompanhamento pedagógico, visando ao desenvolvimento de 

habilidades que ajudem nas relações de aprendizagem. A introdução à educação e os 

fundamentos filosóficos permitem o estudo sócio-filosófico-cultural das principais teorias 

educacionais e suas contextualizações históricas e como elas são incorporadas pelos atores 

que permeiam os âmbitos formais e não-formais da educação. 

Direcionando-se a um engajamento no contexto local, toda área de educação caminha 

para possibilitar ao aluno condições de exercer uma prática de campo que sirva de base para 

reflexões teóricas, ao mesmo tempo em que impulsione ampliações de novas intervenções. 

 
A prática de campo, assim como os aspectos mais teóricos, encontram-se 
interligados. Viver a educação no curso permite a comunidade escolar, o 
resgate da visão de que os alunos são atores no processo de formação, pois 
enquanto eles intervêm como aprendizes de professores, eles também se 
formam, pois resgatam a visão de que eles são responsáveis pela sua 
formação. A teoria alimenta a prática e vice-versa, assim. (A.C.R.T, 
Professora da área de educação, Diário do pesquisador). 
 
 

A Arte aparece como um forte campo de possibilidades formativas, sendo pensada 

como um caminho de ampliação do conhecimento de mundo e de expressão da vida. O ser-

no-mundo usa da arte não como uma representação, mas como a encarnação da própria vida, 

de forma que ao usá-la se está descobrindo, construindo e reconstruindo a si e ao mundo.  

 
A arte é um caminho de construção da pessoa e do mundo, ela não é um 
passatempo, uma forma de ocupar os alunos que não são bons na escola. Ela 
não é um recurso que se põe na educação das classes populares como um 
substituto dos processos de letramento, para muitos se faz arte onde não se 
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consegue pôr uma cultura letrada ou culta. A arte nos ajuda a vermos o 
homem ao longo do tempo, suas formas de ser, sentir e pensar o mundo. Ela 
é um instrumento de construção de novas formas de ver e ser (A.S.F, 
Coordenador do Curso). 
 
 

No curso percebe-se que as aulas de arte englobam o teatro sob duas vertentes: a 

primeira reflete a perspectiva do Teatro Fórum de Boal, em que os alunos realizam trabalhos 

que expressam a realidade social da comunidade; a segunda é um teatro mais psicodramático, 

terapêutico, “nele os alunos vivenciam através do drama os seus próprios dramas internos, 

buscando novas formas de se expressarem e de se colocarem como pessoas. Conflitos 

emocionais são revisitados” (Professor de Teatro). No campo das artes temos o uso da 

expressão corporal por meio da dança. 

 
Usamos a dança, quer seja as danças populares, como o caboclinho, 
maracatu e frevo ou as danças sagradas orientais como uma forma de 
educação mais profunda. ...Integramos mente e corpo através da dança. 
Ensinamos a dançar a vida de forma mais fluida e livre. Visitar o corpo 
como um lugar de integridade é um grande desafio para pessoas com corpos 
tão marcados pela violência. Dizemos a dança ajuda a trazer o espírito de 
volta, resgata a criança ferida através do encanto da dança/música. (P.M.S, 
Professora de Dança Oriental). 
 
 

Ainda nesse campo, as artes plásticas também são postas como meios de 

humanização, de caminhos que ajudam o ser humano a viver e a se construir como tal. Não 

percebemos a arte sendo posta com uma perspectiva de preparação de artistas e sim como 

“caminho de encontrar formas de nos comunicar, de nos expressar, de dizer quem somos para 

outros humanos”, ou seja, a arte como formação humana, ajudando a construir e reconstruir o 

mundo por meio da ampliação das múltiplas percepções possíveis ao olhar humano. 

A Cidadania surge como uma tentativa de ampliar a autopercepção dos alunos em 

relação a suas raízes étnicas e culturais, bem como trabalha os valores humanos no sentido de 

valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes componentes da diversidade cultural. 

 
Nós trabalhamos com a cidadania através do resgate das raízes culturais dos 
alunos. Questionamos a história da família e do local onde eles vivem, a 
memória coletiva e as expressões da cultura local e de outros países (teatro, 
dança, músicas/cantiga de roda, tradições, lendas, mitos símbolos e ritos). 
Também buscamos trabalhar as questões que envolvem as raízes étnicas, tais 
como origens, valores, conquistas, etc. Nosso objetivo maior com este 
trabalho de cidadania é ajudar o aluno a conhecer a diversidade do 
patrimônio cultural produzido pelos seres humanos, mantendo uma atitude 
de respeito para com pessoas e grupos, bem como reconhecendo a 
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diversidade cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elemento 
primordial no fortalecimento da democracia. (A.S.F, coordenador do curso). 
 
 

O primeiro circulo do interior do mandala é formado por três áreas consideradas 

fundamentais pelos organizadores do curso, são elas: a psicologia transpessoal, a filosofia e as 

tradições espirituais. Essas áreas tocam no cerne da formação humana no que diz respeito às 

construções das visões de homem e mundo postas em ação no curso. Elas trabalham de forma 

articulada e parecem buscar ajudar os participantes a encontrar formas de construir e 

reconstruir suas identidades segundo uma perspectiva mais integral. 

 
Estas três áreas buscam afetar diretamente a visão de homem e mundo 
trazida pelos alunos. Queremos afetar suas formas de ser, apresentar outras 
possibilidades, estimular a autonomia e a liberdade do sentir e pensar e 
acima de tudo do Ser. ...A psicologia toca nas emoções, pensamentos e nos 
padrões repetitivos de comportamentos individuais e coletivos. A filosofia 
usa o pensar como uma construção de si, articula raciocínios e abre 
caminhos para novas formas de pensar o mundo. Acreditamos que o mundo 
e a subjetividade são inseparáveis, por isto procuramos ensinar que 
mudanças em um destes pólos necessariamente afetará o outro. As tradições 
espirituais resgatam a dimensão da espiritualidade humana, buscamos 
através de uma visão holística perceber as contribuições das principais 
tradições espirituais do mundo para construção de um ser humano mais 
amoroso, compassivo e solidário. (L.X.S., Professor de psicologia). 
 
 

A Psicologia Transpessoal (FERREIRA; BRANDÃO; MENEZES, 2005; 

VAUGHAN; WALSH, 1995; WILBER, 1996, 1999, 2000) atende aos requisitos 

fundamentais para a formação humana dentro de uma perspectiva integral e engloba uma 

visão geral da psicologia, em especial da psicologia da educação. Também busca realizar um 

trabalho que sensibilize as estruturas afetivas, emocionais e relacionais dos participantes por 

meio do Grupo Operativo e de um intenso trabalho de dinâmica de grupo. A idéia posta em 

ação é a de que os alunos reflitam com base em suas próprias experiências, de forma que 

 
O trabalho do grupo operativo e das dinâmicas de grupo visam transformar a 
aprendizagem em algo mais experiencial. Os alunos resgatam suas vidas, 
refletindo, revivendo, contanto suas histórias como um meio de formação. O 
nosso interesse é que o conhecimento se torne parte da vida vivida dos 
alunos e se expresse através de suas ações. A psicologia transpessoal foi 
escolhida por buscar alcançar todas as dimensões do humano, insistindo na 
possibilidade de alcançarmos uma dimensão onde o mais humano se 
apresente. (A.S.F., Coordenador do Curso dos Holísticos). 
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A filosofia busca analisar a intencionalidade formativa desta área como educação 

integral do ser humano: interioridade, consciência de si, reflexividade e ética da autenticidade 

e do cuidado de si, buscando mais do que discutir “filosofias da educação”, problematizar a 

fenomenologia da experiência de ser-no-mundo e as possibilidades de alcançar, dentro da 

condição humana, a felicidade, uma vida justa e o bem-viver. 

 
De forma geral buscamos desenvolver uma sensibilidade prático-reflexiva 
para o despertar da integralidade da existência humana, mediante a formação 
(cultivo) da consciência pensante, ética, estética, social e espiritual, ao 
mesmo tempo que se busca fazer uso do conhecimento filosófico para 
fecundar a ação dos alunos enquanto agentes propulsões de valores e atitudes 
éticas na vida da comunidade. (A.S.F., Professor de filosofia). 
 
 

A idéia central da área das Tradições Espirituais é promover um resgate dos pontos de 

convergências entre várias tradições espirituais mediante o reconhecimento da verdadeira 

natureza humana e de sua relação com o sagrado. 

 
Estudamos as tradições espirituais tendo em mente as contribuições que elas 
oferecem no reconhecimento do quanto nos subestimamos de forma trágica, 
do quanto nos enganamos tristemente quando nos vemos apenas como 
corpos temporários ao invés de espíritos intemporais; como seres separados, 
sofredores, ao invés de Budas realizados; como partículas insignificantes de 
matéria ao invés de filhos abençoados por Deus. ...Apesar das diferentes 
formas de manifestação das diversas tradições elas compartilham entre si a 
idéia que nós somos mais do que pensamos, de que o ego é apenas uma 
pequena onda no imenso oceano que é o verdadeiro ser e este é espiritual. O 
reconhecimento desta meta ganha nomes diversos, como salvação, satori, 
iluminação, fana, nirvana, despertar e Rush Há-godesch, mas qualquer que 
seja o nome todas as grandes tradições buscam ajudar-nos a descobrir nossa 
verdadeira natureza e nossa relação com o sagrado. Este é o grande objetivo 
da vida humana. (A.S.F., Coordenador do curso de Educadores Holísticos). 
 
 

O núcleo central do mandala da matriz curricular é denominado “Cuidar do Ser” e 

engloba a perspectiva de “espiritualidade essencial” desenvolvida por Roger Walsh (2001), 

“os quatro quadrantes do Kosmos” de Ken Wilber (2000) e o “cuidar de si” de Michel Focault 

(1990). Nesta área estão incluídas práticas que buscam “oferecer uma experiência direta do 

sagrado e do favorecimento do verdadeiro crescimento espiritual e da maturidade daqueles 

que as praticam” (Professor do Cuidar do ser).  

A área do “cuidar do ser” trabalha com quatro idéias básicas: 

 
1. “Há dois reinos ou níveis de realidades”. O primeiro é o reino ou nível 
ordinário, aquele que nos é mais familiar, o mundo dos objetos físicos e das 
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criaturas vivas, aquele que é acessível aos estudos das ciências naturais, tais 
como a física e a biologia. Mas há outro reino mais sutil e profundo: o reino 
da percepção, do espírito, Mente, Absoluto, ou Tao. Esse mundo não pode 
ser conhecido pelos sentidos físicos, e só indiretamente através dos 
instrumentos físicos e da ciência. Além disso, esse reino cria e abraça o reino 
físico e é sua fonte. Esse domínio não é limitado por espaço ou tempo ou leis 
físicas, pois cria espaço, tempo, e leis físicas, e, portanto, não tem limites e é 
infinito, intemporal e eterno. 
2. “Os seres humanos partilham os dois reinos”. Não somos seres apenas 
físicos, somos também seres espirituais. Temos corpos, mas também temos, 
no âmago de nosso ser, nas profundezas de nossas mentes, um centro de 
percepção transcendente. Esse centro é descrito como pura percepção, 
mente, espírito, ou Ser e é conhecido por nomes tais como o neshamah do 
Judaísmo, a alma ou centelha divina do Cristianismo, o atma do Hinduismo, 
ou a natureza Buda do Budismo. Essa centelha divina está intimamente 
relacionada com o campo sagrado ou fundação de toda a realidade. Não nos 
encontramos divorciados do sagrado, mas eternamente e intimamente 
ligados. 
3. “Os seres humanos reconhecem a centelha divina e o campo sagrado que é 
a sua fonte”. Elas não são aceitas às cegas, precisamos testá-las por nós 
mesmos e decidir a validade firmados em nossa experiência direta. 
4. “A compreensão da natureza humana é o bem supremo: a meta mais alta e 
o bem maior da existência humana”. (Texto não publicado do Curso de 
Educadores Holísticos). 
 
 

A partir do segundo ano de curso, a área de “Cuidar do Ser” ganha a entrada de 

orientadores diretos para cada um dos alunos. Orientadores e alunos se escolhem de acordo 

com projetos comuns e avaliações realizadas ao longo do curso. Após a escolha, os alunos 

passam a ter uma relação direta e mais estreita com o seu orientador, que passa a acompanhar 

o seu desenvolvimento nas atividades do curso e nas relações com a família, escola e 

comunidade. A função do orientador aproxima-se da idéia de “tutores de resiliência” 

desenvolvidos por Assis, Pesce e Avanci (2006) e da idéia de “tutores de Tulkos” do budismo 

tibetano (WEIL, 1995; DALAI LAMA, 2006), em que adultos significativos apóiam a 

formação do aluno de uma forma mais ampla, ou seja, acompanham o desenvolvimento do 

aluno dentro de uma perspectiva integral e interferem positivamente na melhoria dos fatores 

de risco.  

 
A idéia dos orientadores surgiu da necessidade de acompanhar mais de perto 
a formação dos alunos. Tínhamos já a experiência de termos tido estes 
orientadores na nossa adolescência, bem como tínhamos o exemplo dos 
mestres tibetanos e Xamãs com seus alunos. Sabíamos que apesar do peso 
das transferências psicológicas, esta era uma experiência marcante. O 
orientador é alguém que já foi professor de alguma disciplina e com quem o 
aluno já teve contato e estabeleceu uma relação significativa. O orientador 
faz uma intermediação entre escola, família, comunidade e a própria 
instituição. Ele torna-se encarregado de acompanhar o desenvolvimento 
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escolar, afetivo, espiritual e etc. [...] Ele faz a mediação dos conflitos 
familiares e pessoais do aluno que interferem na sua formação, observa 
alguma problemática que esteja dificultando o crescimento do aluno e busca 
soluções. Às vezes encaminha para terapia, outras encaminha para o reforço 
em alguma disciplina e às vezes dá limite estruturador. Isto é sempre feito 
com um contato direto com a família, somos uma rede de proteção. [...] Ele 
tem uma função formativa direta junto ao aluno. (A.S.F., Coordenador do 
Curso). 
 
 

Observando a experiência na área do “cuidar do ser” percebe-se que ela se manifesta 

no curso como uma relação de “tutoragem”, ou seja, há um objetivo explícito de ensinar aos 

participantes como se organiza uma “reflexão incorporada”, sendo o papel do formador 

caracterizado por uma maior atividade no processo, diferentemente das perspectivas de auto-

descoberta que se caracterizam por evitar a apresentação explicita de estratégias por parte do 

adulto ou pelas relações estabelecidas dentro da sala de aula formal, onde há um foco maior 

na aprendizagem de informações.  

Nesse curso, a característica de voluntariado da instituição alcança seu nível mais alto, 

pois toda a equipe de formadores do curso é composta de voluntários. Isto talvez se deva à 

importância atribuída pelos formadores à necessidade de preparar educadores da própria 

comunidade para dar continuidade às atividades, bem como pelos vínculos afetivos e 

espirituais que ligam os membros do grupo. A seguir, os formadores serão apresentados em 

três tabelas de acordo com a área de intervenção. As tabelas contêm um perfil geral dos 

formadores, incluindo a área de atuação, a função que exercem no curso, a formação 

profissional e a idade. 

O quadro a seguir abrange os formadores responsáveis pela parte externa do mandala 

da matriz curricular e corresponde às áreas de linguagem, educação, arte e cidadania. Cada 

uma dessas áreas serão a seguir melhor detalhadas. 
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Área Função Formação Idade 
Professora de Língua Portuguesa Pedagoga, Mestranda em educação 28 anos 

Professor de Matemática Engenheiro 50 anos 

Professora de inglês 
Estudante de direito, professora de 
inglês 

28 anos 

Professor de Espanhol Pedagogo 34 anos 

Linguagem 

Informática Tecnólogo em informática 23 anos 

Professora de Didática Pedagoga, Doutoranda em educação 38 anos 

Introdução à Educação  Pedagoga, Mestranda em educação 28 anos 

Professora de 
História 

Doutora em História 40 anos 

Fundamentos filosóficos da 
educação 

Pedagoga, Mestranda em educação 28 anos 

Educação 

Prática de Campo Pedagoga, Doutoranda em educação 38 anos 

Professor de Teatro Psicanalista, escritor teatral 50 anos 

Professor de Artes 
Técnico em enfermagem, terapeuta 
floral, arte-educador 

42 anos 

Professor de Dança Especialização em danças populares 22 anos 
Arte 

Professora de Dança 
Praticante de danças sagradas e 
orientais 

23 anos 

Formação em  direitos e valores 
humanos 

Pedagoga, psicopedagoga 42 anos 
Cidadania 

Professora de Cidadania Pedagoga, psicopedagoga 42 anos 

Quadro 8 - Perfil dos Formadores do Curso de Educadores Holísticos 
 

O próximo quadro apresenta os formadores que atuam no primeiro círculo do mandala 

e que são responsáveis pelas áreas de filosofia, psicologia transpessoal e tradições espirituais. 

 

Área Função Formação Idade 
Professor de Filosofia, 
Educação e Holismo 

Doutor em Sociologia, mestre em 
educação e pedagogo. 

33 anos 
Filosofia 

Professor de Filosofia Doutor em História da Educação 46 anos 

Professor de Psicologia Geral 
Mestre em Psicologia, especialista 
em psicologia transpessoal, 
hipnoterapeuta 

38 anos 

Psicologia da Educação 
Doutorando em Educação, Mestre 
em Psicologia, especialista em 
psicologia transpessoal, 

38 anos 

Dinâmica de Grupo 
Especialista em Psicologia 
Transpessoal 

27 anos 

Psicologia Transpessoal 

Grupo Operativo 
Mestrando em Psicologia, 
Especialista em Psicologia 
transpessoal. 

28 anos 

Professora de Tradições 
Espirituais Ocidentais 

Médica, hipnoterapeuta 55 anos 

Tradições Espirituais 
Professor de Tradições 
Espirituais Africanas e Orientais 

Mestre em Psicologia, especialista 
em psicologia budista tibetana 

38 anos 

Quadro 9 - Perfil dos Formadores (1o círculo do mandala) do Curso de Educadores Holísticos 
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Na área de Tradições Espirituais o grupo conta com a participação especial do Lama 

Padma Santem, que vem regularmente dar ensinamentos no curso e que ensina budismo de 

um modo voltado à promoção de uma cultura de paz. 

O próximo quadro apresenta o núcleo central da matriz formadora do curso e é 

composta pelos educadores responsáveis pela área do “cuidar do ser”. 

 

Área Função Formação Idade 

Professor de Cuidar do Ser 
Especialização em biopsicologia, 
yoga, terapias orientais e xamanismo 

37 anos 

Professor de cuidar do Ser Mestrando em psicologia 28 anos 

Professor de Meditação Médica, hipnoterapeuta, aluna do 
Lama Santem 

55 anos 

Professora de meditação 
Especialista em direito, aluna do 
Lama Santem 

47 anos 

Professor de Cuidar do Ser 
Técnico em enfermagem, terapeuta 
floral, massoterapeuta 

42 anos 

Cozinheira Concluindo o primeiro grau, oráculo 55 anos 

Cuidar do Ser 

Serviços Gerais 2º Grau Completo 40 anos 

Quadro 10 - Perfil dos Formadores (área “cuidar do ser”) do Curso de Educadores Holísticos 
 

A observação em profundidade dessa experiência singular poderá nos fornecer pistas 

importantes para responder as interrogações propostas neste trabalho, ou seja, buscaremos 

analisar em que medida modelos formativos específicos afetam a educação concreta dos 

adolescentes, mediante um deslocamento da noção de sujeito cognoscente, como uma 

entidade rígida e sólida (sujeito substancialista) e apoiado no paradigma cartesiano, para uma 

visão de sujeito incorporado desenvolvido segundo as idéias da fenomenologia de Merleau-

Ponty e das propostas das visões integrais (filosofia da mente budista e abordagem 

transpessoal). 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 MAPAS TEÓRICOS OU TECENDO REFLEXÕES EM TORNO DO 

FENÔMENO FOCO DA PESQUISA 

 
 

As reflexões teóricas nesta pesquisa despontam da necessidade de compreender o 

fenômeno investigado: a educação como formação humana. Em torno deste fenômeno 

tecemos uma rede de reflexões que nos auxiliam a perceber os mapas teóricos55 que sustentam 

a experiência investigada. Assim como na fenomenologia, a teoria aqui não se põe como um a 

priori modelador da experiência, mas, sim, brotou do diálogo do pesquisador com o campo 

empírico. 

A teoria apresentada neste capitulo objetiva ajudar ao leitor a se introduzir no mundo 

das teorias que circulam na atividade investigada. Não pretendemos neste momento fazer uma 

extensa teorização, mas apenas apresentar os conceitos que nos pareceram centrais para 

entender o fenômeno investigado. Procuraremos apresentar outro grande corpo teórico quando 

da apresentação dos resultados. Essa escolha deve-se ao fato da tentativa de introduzir um 

diálogo direto dos resultados com a teoria, não os separando, mas trabalhando-os a partir do 

momento do seu aparecimento. 

Procuramos preservar esta forma de apresentação, pois pareceu-nos refletir melhor o 

processo fenomenológico vivido durante a pesquisa, de acordo com o qual, com base no 

surgimento dos resultados, buscávamos correspondências nas teorias que nos ajudassem a 

compreender os sentidos presentes naquele surgimento. 

Ao longo dos três anos de investigação da experiência do “Curso de Formação de 

Educadores Holísticos”, começamos a mapear as principais influências teóricas que 

sustentavam tal experiência, de forma que três grandes constructos teóricos se revelaram mais 

presentes nas temáticas dos grupos de estudos, nos trabalhos com os alunos, leituras, falas e 

nas opções de norteadores existenciais dos educadores e coordenadores (escolhas para 

práticas profissionais e espirituais, tipo de terapia que vivenciavam, crenças acerca da vida e 

                                                
55 A idéia de “mapa teórico” surge como uma metáfora para indicar que a construção teórica é um mapa que nos 

ajuda durante a pesquisa, contudo não deve ser confundido com o território. 
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da morte, concepção de homem e mundo, e etc.), foram eles: a fenomenologia, a filosofia 

budista e a abordagem transpessoal.  

Esses três grandes constructos mapeados, apesar dos distanciamentos históricos, 

guardam entre si a tentativa de superar os modelos que sustentam as noções de separatividade 

entre o homem e o mundo e promover uma reflexão mais profunda sobre a experiência da 

subjetividade no mundo vivido. Os diálogos entre tais constructos vêm se desenrolando ao 

longo de muitos anos, sendo a abordagem transpessoal influenciada em sua origem tanto pelo 

budismo (EPSTEIN, 2001, 2003; WALSH; VAUGHAN, 1995; WILBER, 1996, 2001, 2003), 

como pela fenomenologia (BONAIN JÚNIOR, 1998; FERREIRA, MENEZES, BRANDÃO, 

2005). Já o diálogo entre budismo e fenomenologia foi recentemente intensificado (VARELA, 

THOMPSON, ROSCH, 1991; GOLEMAN, 1999, 2003). Contudo, um diálogo entre esses 

três constructos nos parece inédito e busca resgatar o que há de mais significativo em tais 

tradições, de forma a favorecer o crescimento dos envolvidos no processo formativo. 

O recorte nesses três constructos teóricos foi uma tentativa do pesquisador estabelecer 

eixos reflexivos que apoiassem seu diálogo com o campo de investigação, visando 

proporcionar as necessárias aproximações e distanciamentos à consecução da pesquisa. 

Nesse sentido, procuramos desenvolver dentro de cada um dos três constructos 

teóricos, aquelas temáticas que embasavam o curso e que eram refletidas pelos alunos e 

professores, ora de forma intuitiva, ora fruto de uma intensa reflexão desenvolvida pelo grupo 

de estudos do NEIMFA. Assim, como pesquisador participante, ao mesmo tempo em que 

aprofundava as idéias da abordagem transpessoal e do budismo tibetano com o grupo de 

estudos do NEIMFA, áreas em que já tinha conhecimentos prévios, buscava me apropriar dos 

conceitos da fenomenologia que estavam sendo introduzidos no grupo de estudo. 

Como se pode perceber, a teoria foi sendo construída no diálogo com o grupo de 

estudo do NEIMFA, que buscava criar um espaço que possibilitasse realizar uma reflexão 

sobre as experiências que estavam ocorrendo nos diversos grupos de formação da instituição. 

No referido grupo de estudo, as temáticas eram debatidas com a equipe de formadores em um 

encontro semanal de três horas, sendo minha participação diretamente relacionada com as 

reflexões sobre a abordagem transpessoal, área em que sou especialista. A temática da 

fenomenologia foi tratada mediante esforço conjunto do coordenador e membros do grupo de 

estudo, no intuito de encontrar em uma tradição ocidental um caminho de diálogo para idéias 

trazidas pelas tradições orientais. As reflexões em torno do budismo foram apresentadas pelo 

Lama Padma Santem, mestre budista, e por facilitadores do Centro de Estudos Budistas 
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Bodhisattva do Recife (CEEB) e também pelo coordenador do grupo de estudos do 

NEIMFA56. 

A tentativa de estabelecer esse diálogo entre essas três tradições ou escolas, com 

diferenças tão marcantes, era um desafio que não nos pareceu um mero modismo ou um 

ecletismo, pois o trabalho se desdobrava em uma tentativa árdua de encontrar caminhos que 

facilitassem o crescimento da associação e de seus membros, não se percebendo busca de 

acomodação ou tentativa de apaziguar a emergência das diferenças e dos conflitos, próprios 

dos modismos e ecletismo. Pareceu-nos uma tentativa de implementar uma “educação para 

vida ou para a arte de bem viver”. Pois como destaca Gonh (2001a, p. 99), 

 
Em tempos de globalização, devemos traduzir isto em: como viver ou 
conviver com o stress. A difusão dos cursos de autoconhecimento, das 
filosofias e técnicas orientais de relaxamento, meditação, alongamentos etc. 
deixaram de ser vistas como esotéricas ou fugas da realidade. Tornaram-se 
estratégias de resistência, caminhos de sabedoria. 
 
 

Esse movimento de diálogo entre as diferenças também está sendo feito por cientistas 

das mais diversas áreas, os quais têm buscado estabelecer relações entre os sistemas 

filosóficos e espirituais do Oriente e do Ocidente57. O ponto de ancoragem dessas conexões 

consiste na busca de exploração dos potenciais da mente humana, tendo em vista a pesquisa 

de constructos práticos e vivenciais para se viver bem com atenção consciente mediante uma 

percepção renovada de si mesmo. 

Em outras palavras, admite-se que um dos maiores obstáculos ao processo de 

desenvolvimento da consciência humana reside na visão que o sujeito tem do seu próprio eu 

(ego). A noção de ego refere-se, aqui, à crença em uma entidade distinta, concreta, sólida, 

independente e separada de quaisquer outros fenômenos, principalmente do corpo. Não se 

trata, entretanto, de remover o ego, mas, antes, de produzir uma percepção de que somos mais 

do que acreditamos ser, quando identificados com nosso ego empírico. Nesse contexto, o self, 

que seria a plenitude do ser, inclui o próprio ego no processo de individuação, mas não faz 

deste o centro do psiquismo humano. Do ponto de vista educacional isso significa, dentre 

outras coisas, a necessidade de “descongelar” e catalisar o desenvolvimento do self para além 

                                                
56 O grupo de estudos do NEIMFA era coordenado por Alexandre Simão de Freitas. 
57 O próprio C.G. Jung delineou uma exploração complexa entre a psicologia e o budismo tibetano, visando a 

compreender os processos de transformação do self. 
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das estruturas egóicas, fazendo uma inclusão do corpo. O que tem repercussões diretas tanto 

no ambiente educacional quanto no sistema social. 

 
A educação pode fornecer informação acerca dos potenciais humanos e de 
formas transconvencionais de ser. Quanto a isso, é importantíssimo 
demonstrar que essas possibilidades existem, que podem ser concretizadas 
através de práticas específicas [...]. Os desafios educacionais mais difíceis de 
nossa época não são, portanto, os que atualmente preocupam a maioria dos 
educadores e políticos ocidentais, como a maneira de aumentar as notas 
obtidas em matemática ou estimular o interesse em ciências. Em vez disso, 
do ponto de vista global e espiritual a questão mais importante de nossa era 
consiste em saber como fazer da educação um recurso cultural 
mundialmente disponível para promover o amadurecimento ao longo de toda 
a vida do indivíduo, desde o enriquecimento da infância até o 
desenvolvimento transpessoal (WALSH; VAUGHAN, 1997, p. 115). 
 
 

Assim, do ponto de vista estrito deste trabalho, pretendemos explorar a pertinência 

teórica e prática de um modelo de educação, voltado à integralidade, que se ancora, por um 

lado, na filosofia budista da mente, e, por outro lado, na abordagem transpessoal e na 

fenomenologia. A razão da escolha dessas abordagens na sustentação teórica do curso não nos 

parece ser casual. A filosofia budista da mente, por exemplo, desenvolveu um método próprio 

de exame da experiência, chamado de “meditação atenta”. Apoiado em uma noção de 

ausência-do-self, esse método pode contribuir significativamente no estabelecimento de um 

diálogo com a educação, uma vez que possibilita uma compreensão da fragmentação do self 

retratada nas propostas de desconstrução do sujeito moderno, bem como, a idéia de não-

dualismo presente na filosofia madhyamika de Nagarjuna58 e também na abordagem 

transpessoal, aproximando-se igualmente da noção de entre-deux de Merleau-Ponty59.  

Assim, as reflexões contidas nesta pesquisa são uma visada sobre o fenômeno 

estudado, marcando uma tentativa de compreender a imensa gama de experiências 

vivenciadas e os significados que elas nos remetem. Apesar de todos os esforços descritivos, 

temos clareza de termos realizado apenas um recorte no tecido vivo da experiência, não 

esgotando e não contemplando a multiplicidade de leituras e falas que teceram o fenômeno 

estudado. 

                                                
58 A filosofia madhyamika, que literalmente significa “caminho do meio”, foi desenvolvida pelo pensador 

indiano Nagarjuna cerca de 500 anos depois do nascimento do Buda. Ela contempla reflexões sobre o 
surgimento co-dependente do sujeito e a não-separatividade entre homem e mundo. 

59 Não se trata, porém, de uma comparação forçada. Loy (1989) indica que as matrizes filosóficas do Ocidente 
não ignoram completamente o pensamento oriental. Segundo esse autor, a redescoberta da “filosofia asiática”, 
particularmente da tradição budista, pode ser comparada, portanto, como um segundo renascimento na história 
da cultura ocidental. 



109 
 
 

 

A seguir situaremos cada uma dessas grandes tradições, partindo do que foi 

introduzido mais recentemente no curso, fenomenologia, depois destacamos o budismo e a 

abordagem transpessoal, buscando apontar suas relações com o foco desta pesquisa, além de 

também situar a educação como formação humana e apontar para a sua 

multidimensionalidade. 

 

2.1. A fenomenologia 

A fenomenologia foi o último grande constructo teórico a ser incorporado nas 

experiências de formação do NEIMFA, contudo sua influência é marcadamente presente, 

principalmente no que diz respeito à tentativa de aproximação dos modelos orientais e 

ocidentais de concepção de homem e mundo. 

 
Buscávamos uma visão ocidental que nos ajudasse a dialogar com as idéias 
orientais de homem e mundo. Encontramos estas idéias na fenomenologia, 
daí nosso interesse crescente por esta forma de pensar a vida. Os encontros 
de Francisco Varela com o Dalai Lama e as referências dos autores da 
abordagem transpessoal acerca da fenomenologia foram guias iniciais para 
podermos iniciar este diálogo. (A.S.F., Coordenador do Curso Educadores 
Holísticos). 
 
 

Os estudos sobre a fenomenologia ocorriam no NEIMFA nos grupos de formação aos 

domingos, no qual se reuniam a maioria dos professores e voluntários da instituição, bem 

como alguns alunos do Curso de Educadores Holísticos usavam este referencial teórico para 

fundamentar seus trabalhos de conclusão de curso. 

 
Estudo a idéia de homem e mundo da tradição madhyamika de Nagarjuna, e 
a fenomenologia, não a de Husserl que ainda é muito dualista, mas a de 
Merleau-Ponty tem ajudado muito. Ajudado assim, a trazer idéias tão antigas 
de um filósofo indiano, do tipo início da era Cristã, para os nossos dias. 
Fazer este diálogo, mostrar como é antiga a idéia do homem não separado do 
mundo. (Entrevista com Nasio, aluno do curso Educadores Holísticos). 
 
 

Autores com marcante influência fenomenológica desfilaram nas reflexões dos 

trabalhos dos grupos de estudo do Curso de Educadores Holísticos, sendo o fundador da 

fenomenologia, Husserl, mencionado, Heidegger e Foucault lidos e Merleau-Ponty apontado 

como um dos referenciais centrais para compreensão da relação entre homem e mundo. 

 
Em Merleau-Ponty tivemos um ponto de apoio para nossas reflexões. Suas 
críticas aos extremos da abstração do intelectualismo e da tentativa 
reducionista de substancializar o ser, pareceu-nos de grande importância na 
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crítica do projeto cartesiano de mundo e homem. O não-dualismo destacado 
pelas tradições orientais parecia-nos muito próximo das idéias de Ponty. 
Enfim a fenomenologia surgiu como uma possibilidade de vermos o mundo 
pela ótica ocidental de forma menos dividida. Isto é de suma importância 
para o nosso projeto, pois acreditamos que as inúmeras separações que 
operam na educação interferem diretamente na formação do aluno, além de 
que norteará as idéias acerca de qual ser humano esperamos para dividir a 
vida conosco. (A.S.F., Coordenador do Curso Educadores Holísticos). 
 
 

Faremos a seguir, uma breve exposição da fenomenologia, dando ênfase às idéias de 

Merleau-Ponty mais presentes no Curso de Educadores Holísticos. 

 

2.1.1. Uma declaração inicial do que é a fenomenologia 

Ao longo da história da filosofia, o termo fenomenologia foi utilizado sob várias 

ópticas por diferentes pensadores. Segundo Dartigues (1973), o primeiro a utilizar o termo foi 

J.H. Lambert, na obra o Novo órganon, que entende por fenomenologia a teoria da ilusão sob 

suas diferentes formas para fundamentar o saber empírico. Kant retoma o termo em 1770, 

numa correspondência a Lambert, em que designa fenomenologia como a disciplina 

propedêutica que deve preceder a metafísica. Em 1897, com a Fenomenologia do espírito, de 

Hegel, é que o termo entra definitivamente na tradição filosófica. No entanto, é a concepção 

elaborada por Edmund Husserl, mais que a fenomenologia hegeliana que permanece como 

movimento e pensamento filosófico ao longo da história. 

A palavra fenomenologia apresenta-se como a junção de dois radicais gregos, do 

verbo phaíno que significa brilhar, fazer-se visível, aparecer, mostrar-se, e do substantivo 

logos, que significa o que é dito, discurso, argumento, pensamento, explicação, razão. 

Podemos, assim, definir fenomenologia como sendo o discurso esclarecedor daquilo que se 

mostra por si mesmo. Etimologicamente, fenomenologia é o estudo ou a ciência do 

fenômeno60, daquilo que se mostra por si mesmo, que procura tratar diretamente o fenômeno, 

interrogando-o, tentando descrevê-lo e procurando captar suas essência61.  

Em Husserl, o termo fenomenologia se preocupa com o objeto mesmo, como aparece 

à consciência, o fenômeno em sua pureza. Como estudo ou ciência dos fenômenos puros ou 

absolutos, é a descrição da essência do real. Nas palavras de Husserl (2000, p. 46), 

                                                
60 Fenômeno “é a aparência do objeto acessível imediatamente à consciência.” (RIBEIRO JÚNIOR, 2003, p. 75), 

em Sokolowski (2004, p. 22), “por fenômenos (phenomena) nós queremos dizer, por exemplo, retratos em vez 
de simples objetos, eventos lembrados em vez de antecipados, [...]”. 

61 Ribeiro Júnior (2003, p. 74) põe a essência como “um elemento constitutivo de fenômenos, pois à sua mercê 
os fatos acontecem, é ela que os torna possíveis”. 
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[...] fenomenologia: designa uma ciência, uma conexão de disciplinas 
científicas; mas ao mesmo tempo, acima de tudo, fenomenologia designa um 
método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente 
filosófica. 
 
 

Este conceito foi ampliado por Merleau-Ponty que, resgatando a idéia de Lebenswelt 

(mundo-da-vida) como algo que não se separa do mundo e que não se põe bloqueado dentro 

da consciência, recoloca o homem no mundo e o mundo no homem. De forma que a 

fenomenologia surge como “o estudo da experiência humana e dos modos como as coisas se 

apresentam elas mesmas para nós em e por meio dessa experiência” (SOKOLOWSKI, 2004, 

p.10). 

Em Merleau-Ponty (1999, p. 2), a fenomenologia “se deixa praticar e reconhecer como 

maneira ou como estilo; ela existe como movimento antes de ter chegado a uma inteira 

consciência filosófica”. A colocação da fenomenologia como estilo de pensamento que está a 

procura de descrever o sentido para o existir no mundo-da-vida, e não de explicá-lo ou 

analisá-lo, desponta do pensamento desse autor. 

 
A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo 
ela, resumem-se em definir essências [...]. Mas a fenomenologia é também 
uma filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa 
compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 
“facticidade”.62. 
 
 

Assim para o autor referido, o mundo fenomenológico não é ser puro e está 

intimamente ligado à experiência de intersubjetividade, de forma que o filosofar verdadeiro 

readquire a tarefa de “reaprender a ver o mundo, e nesse sentido uma história narrada pode 

significar o mundo com tanta ‘profundidade’ quanto um tratado de filosofia.”63 

Como um estilo de pensamento que revela o inacabamento da filosofia e a sua própria 

incapacidade de dizer tudo o que há para ser tido, Merleau-Ponty (1999, p.20) afirma: 

 
Será preciso que a fenomenologia dirija a si mesma a interrogação que dirige 
a todos os conhecimentos; ela se desdobrará então indefinidamente, ela será, 
como diz Husserl, um diálogo ou uma meditação infinita, e , na medida em 
que permanecer fiel à sua intenção, não saberá onde vai. O inacabamento da 
fenomenologia e o seu andar incoativo não são signo de um fracasso, eles 

                                                
62 Merleau-Ponty, 1999, p.1. 
63 Ibid., p. 19. 
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eram inevitáveis porque a fenomenologia tem como tarefa revelar o mistério 
do mundo e o mistério da razão. 
 
 

É como um pensamento aberto à interrogação permanente e que luta para não se 

fechar nos dogmatismos e absolutismos, que se caracteriza a fenomenologia. Vejamos a 

seguir um pouco de sua história. 

 

2.1.1.1. O início da fenomenologia 

A fenomenologia foi um dos grandes movimentos do pensamento ocidental moderno 

na busca de compreender e preencher o hiato entre homem e mundo. O movimento 

fenomenológico situa-se muito claramente, quase exatamente, no século XX. A obra 

geralmente considerada o primeiro trabalho verdadeiramente fenomenológico, As 

investigações lógicas de Edmund Husserl, apareceu em duas partes nos anos 1900 e 1901. 

Edmund Husserl nasceu na Moravia, na Tchecoslováquia, e foi educado em escolas e 

universidades na Áustria e na Alemanha. Embora tivesse doutorado em matemática, foi 

conduzido à filosofia após estudar com Franz Brentano. O termo fenomenologia já havia sido 

usado anteriormente por Kant e Hegel, porém o seu uso para designar um método filosófico 

particular é atribuído a Husserl. 

Husserl foi influenciado por Kant e Hegel, mas entendia seu trabalho como sendo 

radicalmente diferente e mais similar à exigência de René Descartes de que a filosofia fosse 

baseada em critérios além da possibilidade de dúvida. Em Ideas, uma das suas principais 

obras, o objetivo de Husserl era usar a fenomenologia para auxiliar a tornar a filosofia uma 

ciência rigorosa, mas diferente das ciências físicas e comportamentais. Estas últimas utilizam 

o que Husserl denominava “a tese do ponto de vista natural”; ou seja, a percepção, por parte 

do pensador, está inteiramente afinada com os elementos do ambiente ou de comportamento 

evidente.  

A ciência tradicional, então, supõe um mundo autônomo fora do pensamento humano. 

Husserl, ao contrário, queria estudar a intuição original das coisas externas, ou seja, queria 

estudar nossa compreensão original consciente das coisas antes de começarmos a dar-lhes 

significado e interpretação. Seu campo de investigação era o nível de consciência pré-

conceitual, os dados originais e imediatos da consciência. O fenomenólogo, então, procura 

entender a “experiência original”, ou os fenômenos primordiais da consciência, antes que 

nossos aprendizados e preconceitos prévios conectem-se à percepção de significados 

subsequëntes. O apelo de Husserl para “voltarmos às próprias coisas” significa voltar a esses 
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dados imediatos da consciência. Contudo é em Merleau-Ponty que a fenomenologia ganha 

amplitude e readquire um estatuto de debate no meio acadêmico francês. 

 

 2.1.1.2. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

Depois da Alemanha, foi certamente o ramo francês o de maior relevância para o 

movimento fenomenológico e é em Merleau-Ponty que buscaremos referências para 

contribuir com nossas reflexões a respeito da experiência em educação vivida no Curso de 

Educadores Holísticos. O francês Merleau-Ponty, apesar de nunca ter estudado na Alemanha, 

traz entre outras influências em seus estudos as contribuições da psicologia da Gestalt e a 

influência de Aron Gurwitsch, que tinha escapado da Alemanha nazista e ensinava em Paris 

antes de ir para os Estados Unidos, onde veio a ser uma figura importante representando a 

fenomenologia na New School for Social Research nos anos 1960 e 1970. 

Os primeiros e principais escritos de Merleau-Ponty, e talvez os mais duradouros, 

foram A estrutura do comportamento (1942) e Fenomenologia da percepção (1945). No 

prefácio desta última obra, Merleau-Ponty traça um roteiro panorâmico do seu projeto de 

fenomenologia, sendo esta posta como um “estilo de pensamento” que caminha ao encontro 

do sentido do homem e do mundo, bem como do sentido da própria filosofia. 

 

2.1.1.3. O entre-deux de Merleau-Ponty e alguns conceitos básicos 

Enquanto Hussserl buscava um agrupamento completo do mundo por meio da redução 

fenomenológica, Maurice Merleau-Ponty sustentava que não poderia haver nenhuma negação 

do mundo e, portanto, nenhum agrupamento completo. Heidegger buscava entender o ser, 

Merleau-Ponty concentrava-se na primazia da percepção. Enquanto Sartre via uma dicotomia 

radical entre a consciência e o mundo, Merleau-Ponty entendia a percepção como sendo 

sempre uma parte do mundo. Para Merleau-Ponty a percepção está no mundo e vem do 

mundo. Como a reflexão ocorre no fluxo temporal do mundo, a única maneira de vê-la com 

alguma exatidão é aceitar essa base terrena no estudo filosófico. Para ele, as raízes da mente 

estariam no corpo e no mundo, e sustentava que a percepção não é apenas o efeito de coisas 

externas sobre nós, pois não existe interioridade ou exterioridade pura. 

Merleau-Ponty tentou projetar um programa filosófico que o capacitasse para a 

construção de uma nova base para a pesquisa da imaginação, cultura, ética e política. 

Infelizmente, sua morte prematura, em 1961, impediu-o de realizar esse objetivo, e temos 

apenas uma idéia do que seus planos poderiam ter produzido. Sokolowski (2004) diz que 
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Ponty usava os conceitos fundamentais da fenomenologia, mas interpretava-os à sua própria 

maneira. 

Para Merleau-ponty, não podemos escapar da nossa “faticidade”, de nossa existência 

terrena. Devemos reconhecer que a própria consciência humana é um projeto do mundo, um 

mundo que ela não tem nem aceita, mas que sem o qual não pode existir. A consciência está 

perpetuamente direcionada para o mundo das coisas, das idéias, dos eventos, das pessoas, ou 

da experiência. A percepção não é uma síntese puramente intelectual; ao contrário, ela é 

experimentada pelo corpo e no mundo, em nível pré-reflexivo. A reflexão ocorre após a 

percepção e ajuda a “qescreveqq-la” ou qescreveq-la, pois uma percepção que não é 

seguida de um pensamento logo se perde. A reflexão envolve a linguagem e isso nos afasta 

ainda mais da imediação. Como Merleau-ponty afirma, usar a linguagem, nomear uma coisa 

ou qescreve-la em linguagem é afastar-se das características individuais e singulares daquela 

coisa, e vê-la como representativa de uma essência ou categoria é ir do concreto ao 

categórico, em que as palavras estabelecem o significado. 

Para Merleau-Ponty, a percepção é primordial. Ele acreditava que a filosofia anterior 

havia errado ao ver nossa principal relação com o mundo como aquela de um pensador com 

um objeto de pensamento. Pensar, pensamento e objetos de pensamento não são concretos, 

mas abstratos. A percepção ocorre em um mundo concreto e temporal de fluxos, e o que 

pensamos depois a seu respeito pode não servir para percepções futuras similares. Em outras 

palavras, a percepção é imediata e pré-reflexiva, sendo que “cada percepção ocorre em um 

horizonte particular [...] Experimentamos uma percepção e seu horizonte ‘em ação’, em vez 

de ‘apresentando-os’ ou explicitamente ‘conhecendo-os’ ”.  

O significado dessa compreensão, a qual insere uma nota de ceticismo na filosofia de 

Merleau-Ponty, é que não podemos ver nossas percepções como abstrações ou teoremas puros 

e unificados, pois nenhum cogito cartesiano carrega a verdade, nem é a verdade imanente à 

percepção. Isso ocorre de forma secundária e, certamente, pode ser obtido na reflexão, mas, é 

abstrato, categórico e secundário. Em outras palavras, a verdade abstrata não é auto-evidente 

na percepção, mas a percepção tem, em si, o potencial de chegar à verdade de modo mais 

apropriado, à medida que é sentida ou experimentada, em vez de quando é filtrada por 

dogmatismos filosóficos e suposições do passado. 

Para o filósofo francês Merleau-Ponty, a identificação desse círculo abriu um espaço 

entre o homem e o mundo, entre o interno e o externo. Esse espaço não era um abismo ou 

divisor: ele englobava a distinção entre homem e mundo e, ainda, provia a continuidade entre 
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eles. Sua abertura revela-se como um caminho do meio, um entre-deux. Assim, no prefácio de 

sua Fenomenologia da Percepção, ele escreve: 

 
Comecei a refletir, minha reflexão é sobre um irrefletido; ela não pode 
ignorar-se a si mesma como acontecimento, logo ela se manifesta como uma 
verdadeira criação, como uma mudança de estrutura da consciência, e cabe-
lhe reconhecer aquém de suas próprias operações, o mundo que é dado ao 
sujeito, porque o sujeito é dado a si mesmo... A percepção não é uma ciência 
do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; ela 
é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles. 
O mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição; ele é 
o meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as 
minhas percepções explícitas. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 5-6). 
 
 

Mais adiante, no final dessa mesma obra, ele acrescenta: 

 
O mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que não é senão projeto 
do mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um mundo que ele 
mesmo projeta.64 
 
 

Esta visão de um sujeito “inseparável do mundo”, que, neste trabalho denominamos de 

sujeito incorporado, foi desenvolvida e integrada pelas tradições que sustentam o referencial 

teórico do curso, e defendem a tese de que a dualidade mente/corpo surgiu da ignorância 

sobre a natureza das relações do organismo humano com o ambiente; não havendo 

sustentação para a tese cartesiana que postula um corpo que é pura matéria extensa e nem se 

cogita uma mente que é mera substância pensante. 

Este entre-deux “não é um objeto do qual possuo comigo a lei de constituição, ele é o 

meio natural e o campo de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções 

explícitas” (Ibid., p. 6); portanto, não é um objeto físico, como se fosse um recipiente no qual 

estão postos todos os entes, inclusive o homem. Mas é o “campo de todos os meus 

pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas” (ibid., p. 6). Merleau-Ponty, ao falar 

em termos pessoais de pensamentos e reflexões, está se referindo ao sentido que o mundo faz 

para o sujeito. Entretanto, olhando de outra perspectiva, daquela do mundo como sendo o 

campo de todos os pensamentos e de todas as percepções explícitas, tem-se o núcleo da 

conexão homem/mundo. 

A partir das idéias de Merleau-Ponty podemos destacar os principais temas do método 

fenomenológico: a volta às coisas mesmas, a redução fenomenológica e a intencionalidade.  

                                                
64 Merleau-Ponty (1999, p. 576). 
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2.1.1.3.1. O retorno às coisas mesmas 

No prefácio de sua obra, Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty põe como 

tarefa primordial da fenomenologia a descrição das coisas e não sua mera explicação ou 

análise. Recusando tanto o subjetivismo, com o seu voltar-se para dentro de si ou para o 

interior da consciência, como também o objetivismo cientifico, ele destaca que a 

 
Filosofia não é ciência, porque a ciência acredita poder sobrevoar seu objeto, 
tendo por adquirida a correlação do saber e do ser, ao passo que a Filosofia é 
o conjunto das questões onde aquele que questiona é ele próprio, posto em 
causa pela questão. (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 37). 
 
 

Assim retorno às coisas mesmas “é um antes de tudo a desaprovação da ciência” 

(Idem, 1999, p.3) como representante de um saber que se impõe sem explicação, um 

desmentido que põe em xeque os pressupostos absolutistas defendidos principalmente pelas 

teorias empiristas e não da ciência em geral. Diferentemente do que afirma a ciência 

reducionista, Ponty destaca que 

 
Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 
determinam meu corpo ou meu ‘psiquismo’, eu não posso pensar-me como 
uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da 
sociologia, nem fechar-me sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que 
sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de 
uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam 
dizer nada (Idem, 1999, p. 3). 
 
 

O retornar às coisas em si mesmas é voltar ao mundo-vivido, ao mundo da 

experiência, antes de termos acrescido nossas visões limitadas, é, segundo Merleau-Ponty, 

 
[...] retornar a este mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento 
sempre fala, e em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, 
significativa e dependente, com a geografia em relação à paisagem – 
principalmente nós aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um riacho 
(Idem, 1999, p. 4). 
 
 

Questionando a idéia da supremacia da consciência como constitutiva do mundo, o 

autor destaca que o “real é um tecido sólido, ele não espera nossos juízos para anexar a si os 

fenômenos aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais verossímeis”65. Assim, 

retornar as coisas em si mesmas é perceber este mundo vivido como solo primeiro dos meus 

                                                
65 Ibid., p. 6. 
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sentidos, incluindo nossa abertura para o mundo e negando a idéia de que a verdade “habita 

apenas o ‘homem interior’, ou antes não há homem interior, o homem está no mundo e é no 

mundo que ele se conhece”66. 

A redução fenomenológica, como possibilidade de esclarecimento da abertura ao 

mundo e aos outros, só será possível graças à retomada do mundo vivido segundo o retorno às 

coisas. Assim temos estes conceitos entrelaçados. 

 

2.1.1.3.2. A redução fenomenológica e a redução eidética 

A idéia de redução fenomenológica, compreendida como pôr entre parênteses, foi 

uma das questões mais polêmicas propostas pelos escritos iniciais de Husserl. Dada a sua 

ambigüidade e seu caráter enigmático, Merleau-Ponty (1999, p. 7) rejeitou esta idéia de 

redução por expressar a atitude de um idealismo transcendental, pois ela “era apresentada 

como o retorno a uma consciência transcendental diante da qual o mundo se desdobra em uma 

transparência absoluta”, de forma que a fratura entre consciência e experiência permaneciam. 

Com a introdução da noção de intencionalidade, Husserl supera a visão da consciência 

como representação, reintroduzindo a consciência no mundo vivido. Para Merleau-Ponty essa 

forma de refletir marca radicalmente a virada do pensamento fenomenológico como uma 

busca de retorno ao mundo existencial, sendo um golpe nas idéias intelectualistas de 

construção do objeto por parte do sujeito, pois o mundo é preexistente à reflexão mas não 

separado de nós, conforme destacado por Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 21): 

 
[...] as mentes despertam em um mundo. Não projetamos nosso mundo. Nós 
simplesmente nos descobrimos com ele; nós despertamos tanto para nós 
mesmos quanto para o mundo que habitamos. Vimos a refletir sobre esse 
mundo à medida que crescemos e vivemos. Nós refletimos sobre um mundo 
que não é feito, mas encontrado, e é também nossa estrutura que nos 
possibilita refletir sobre esse mundo. Então, ao refletirmos, nós nos 
encontramos em um círculo: estamos em um mundo que parece que já 
existia antes da reflexão ter-se iniciado, mas esse mundo não é separado de 
nós. 
 
 

Para Merleau-Ponty, a redução é antes de tudo desvelamento e surgimento do mundo 

vivido, do mundo da experiência, no qual a consciência está posta como abertura para si e 

para o mundo e não fechada em si mesmo, em uma interioridade que a separa do mundo. 

Segundo tal perspectiva, a redução trata do irrefletido posto pelo mundo, sendo esta reflexão 

                                                
66 Ibid., loc. cit. 
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vista como “[...] projeto do mundo, destinada a um mundo que ele não abarca nem possui, 

mas em direção ao qual não cessa de se dirigir” (Merleau-Ponty, 1999, p. 15). Assim, a 

redução, quando nos põe em movimento de retorno as coisas mesmas, revela o mundo como 

tal e ao mesmo tempo nos desvela, pois o “mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que 

vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, 

ele é inesgotável”67. 

Apesar das ambigüidades para falar-se de reduções fenomenológicas, pode-se dividir a 

redução em dois tipos: a primeira é a redução fenomenológica ou epoché e a segunda a 

redução eidética. 

A redução fenomenológica ou transcendental, também conhecida como epoché, é uma 

palavra grega que significa “suspensão”, “cessação”, ou seja, a colocação entre parênteses de 

todo interesse “naturalmente” orientado. Époche consiste em deixar de lado todos os nossos 

pré-conceitos, numa suspensão provisória dos nossos julgamentos, para assim poder 

apreender as “coisas em si”. Quando afastamos, ou melhor, suspendemos os nossos valores e 

julgamentos, evitamos que as idéias pré-formadas influenciam no entendimento do fenômeno. 

A redução eidética é uma análise descritiva das vivências da consciência, da sua 

relação com o mundo. Essa redução busca descobrir e apreender as essências dos fenômenos. 

 
Uma descrição propriamente fenomenológica não se contentará em dizer de 
que maneira estão sendo dadas as respostas, mas de que outras maneiras elas 
poderiam ou deveriam ser dadas. De qualquer forma, porém, para ser 
provocante, uma descrição deve pôr em evidencia o sentido como sendo para 
o sujeito, diante do qual este último se sinta provocado à alternativa do 
engajamento consciente e livre ou da alienação, embora sabendo que sua 
correspondência não será necessariamente plena ou perfeita. (REZENDE, 
1990, p. 25-26). 
 
 

Para alcançarmos as essências e torná-las presentes para nós de acordo com a redução 

eidética, é necessário depurar o fenômeno de tudo que não seja essencial, chegando assim ao 

eidos, ou seja, àquilo que é invariável e separado de todas as contingências. 

De forma geral podemos compreender os dois tipos de redução como uma busca de 

superação das dicotomias em “relação sujeito/objeto, relativos aos paradigmas do idealismo, 

do empirismo e do positivismo, sem negar, todavia, suas contribuições para o 

desenvolvimento da história do conhecimento da humanidade” (MOREIRA, 2004, p. 62). 

                                                
67 Merleau-Ponty (1999, p. 14). 
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2.1.1.3.3. A intencionalidade 

Em Husserl, a intencionalidade é usada para se contrapor a um dos princípios básicos 

da psicologia clássica: o de que a consciência abriga imagens ou representações dos objetos 

que afetam nossos sentidos, nela se depositando como uma espécie de conteúdo. 

Contrapondo-se a esta idéia, Husserl afirma que todo o estado de consciência em geral é, em 

si mesmo, consciência de qualquer coisa, seja qual for a existência real desse objeto e 

qualquer que seja a abstenção que eu faça na atitude transcendental que é minha da posição 

desta existência e todos os atos da atitude natural, de forma que a “[...] palavra 

intencionalidade significa apenas [...] esta particularidade intrínseca e geral que a consciência 

tem de ser consciência de qualquer coisa, de trazer, na sua qualidade de cogito, o seu 

cogitatium em si próprio” (HUSSERL, 1989, p. 49). 

Para Merleau-Ponty (1999, p. 15), a noção de intencionalidade posta na idéia de que 

“toda consciência é consciência de algo” não é nova, Kant quando realizou a sua Refutação 

do Idealismo, já havia demonstrado que “a percepção interior é impossível sem a percepção 

exterior, que o mundo, como conexão de fenômenos, está antecipado na consciência de minha 

unidade, é o meio para mim de me realizar como consciência”68. Todavia, o avanço da 

posição fenomenológica em relação a Kant é que “a unidade do mundo, antes de ser posta 

pelo conhecimento e em um ato expresso de identificação, é vivida como já feita ou já 

dada”69. De forma que temos o rompimento da lógica que punha o conhecimento como uma 

atividade primeira e absoluta. 

Dentro da perspectiva de Merleau-Ponty, a intencionalidade não pode ser pensada 

dissociada da redução, nem de seu caráter de abertura para o mundo. “Trata-se de reconhecer 

a própria consciência como projeto do mundo, destinada a um mundo que ela não abarca nem 

possui, mas em direção ao qual ela não cessa de se dirigir”70. Assim a intencionalidade, 

resgata a idéia de que a consciência “não é uma substância, mas uma atividade constituída por 

atos (percepção, imaginação, volição, paixão, etc.) com os quais visa algo” (MOREIRA, 

2004, p. 85). 

É a intencionalidade um movimento dialético que nos repõe continuadamente no 

mundo, e na condição de seres do mundo estamos marcados pelo mundo da percepção como 

lugar das significações, sentido de todos os sentidos e o solo de todos os pensamentos. Assim, 

                                                
68 Merleau-Ponty (1999, p.  15). 
69 Merleau-Ponty, loc.cit. 
70 Merleau-Ponty, loc. Cit. 
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a abertura para o mundo nos coloca em relação direta com os sentidos e não-sentidos, uma 

vez que para Merleau-Ponty a redução nunca é completa. 

O estudo da fenomenologia e sua articulação com as tradições orientais tem sido 

objeto do grupo de estudo do NEIMFA. A seguir detalharemos a influência do budismo 

tibetano na composição da visão teórica da instituição investigada. 

 

2.2. O budismo tibetano 

No início de 1997, com a aproximação do grupo de psicólogos que trabalhavam com a 

abordagem transpessoal e que estavam diretamente ligados à Associação Brasileira de 

Psicologia Transpessoal e ao Comitê de Apoio ao Tibet, o grupo de formadores do NEIMFA 

teve seu primeiro contato com a cultura dos exilados tibetanos. Naquele momento, havia na 

instituição um incremento nas discussões sobre os caminhos para reduzir a violência na 

comunidade mediante estratégias que ajudassem a desenvolver uma cultura de paz. Contudo, 

foi a experiência de resistência com base na não-violência, vivida pelos tibetanos, que 

estabeleceu um forte laço de identificação, como podemos perceber na fala a seguir: 

 
Penso no tempo de 95 a 2000, foi um período de muitas dificuldades na 
comunidade, tivemos rapidamente um aumento crescente da violência. 
Nossos alunos passaram a ser foco das tensões, pois o narcotráfico aumentou 
assustadoramente. [...] O grupo de psicólogos do CENTYR além de 
ajudarem na parceria no trabalho com os alunos e as mães, traziam idéias 
como meditação, relaxamento, mantras, tudo novo para nós, até mesmo 
estranho. [...] eles tinham uma ligação com o professor Léo Matos, que dava 
cursos aqui em Recife e fazia viagens para Índia, nestes contatos ficamos 
sabendo da história do povo tibetano, da invasão chinesa, do massacre, mas 
o que mais chamou a atenção foi a postura pacífica e não-passiva do Dalai 
Lama, isto despertou interesse, havia algo pra aprender aí. (M. L. F., 
professora e uma das coordenadoras do curso). 
 
 

A introdução da tradição oriental budista na instituição, como podemos perceber, não 

é de maneira alguma arbitrária. Esse acontecimento se encaixa dentro da perspectiva de 

conseguir estratégias para redução da violência na comunidade, conforme estabelecido no 

primeiro Planejamento Estratégico do NEIMFA (1998-2003). Desse modo, as principais 

noções sobre cultura de paz, do ponto de vista budista, começaram a circular no imaginário da 

instituição. Contudo só em meados de 1999, com a primeira visita do Lama Padma Santem, 

renomado mestre budista brasileiro, ao Recife, o NEIMFA teve o seu primeiro contato com 

um mestre do budismo tibetano. Foi através desse mestre e influenciado por seus 
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ensinamentos que se introduziram, no curso de “Educadores Holísticos”, a meditação e o 

estudo sistemático dos ensinamentos budistas. 

 
O contato com o Lama Santem, um dos primeiros professores reconhecidos 
por seu mestre tibetano Chagdud Rimpoche como Lama no Brasil, 
intensificou os estudos no budismo e acima de tudo o contato com a 
meditação. Os alunos passaram a fazer uso sistemático da meditação como 
estratégia metodológica de desenvolvimento de uma cultura de paz. Em 
2002 tivemos a visita do próprio Chagdud Rimpoche ao NEIMFA, isto 
causou um grande impacto no imaginário local, pois não é todos os dias que 
se recebe um mestre de tal envergadura em uma favela. Isto nos colocou em 
boa auto-estima, pois percebemo-nos como seres humanos com uma vida 
preciosa, conforme o Lama Santem já havia nos falado. Este foi um presente 
do Lama Santem. (P.S.A., sócio-fundador do NEIMFA). 
 
 

Em quase todas as vindas do Lama Santem ao Recife, o NEIMFA foi incluído no 

roteiro de suas visitas, estabelecendo-se assim um elo de colaboração recíproca e de intensos 

diálogos, o que acabou por gerar um aprofundamento nos estudos das escolas Mahayana e 

Vajrayana do budismo tibetano. Dentre os ensinamentos mais veiculados no curso de 

Educadores Holísticos, encontra-se as idéias da tradição mahayana madhyamika de 

Nagarjuna. 

A seguir apresentaremos uma breve introdução histórica da entrada do budismo no 

Brasil até sua chegada ao Coque, pois, a nosso ver, esta forma de introdução tem uma 

influência direta no uso das concepções budistas por parte do NEIMFA. Logo após 

destacaremos as principais idéias da tradição madhyamika desenvolvidas no curso. 

 

2.2.1. O budismo no Brasil 

Embora os budistas estejam presentes no Brasil, de uma forma ou de outra, há mais de 

150 anos, a pesquisa sobre essa temática está consideravelmente atrasada. É verdade que, no 

passado, alguns historiadores da religião bem como sociólogos e antropólogos ocuparam-se 

de fenômenos relevantes ao tema. Todavia, por se tratar de focos específicos, publicações 

isoladas, ou seja, por faltar um tratamento integrativo do fenômeno em sua complexidade, 

aquelas obras não chamaram atenção adequada, nem na discussão acadêmica nacional, muito 

menos nos debates internacionais.  

Os últimos dados empíricos confiáveis sobre o perfil do campo religioso no país 

provem do Censo de 1991. Nessa época, havia 236.408 budistas no Brasil. Outros números 

mais recentes baseiam-se ou nas informações dos próprios grupos budistas ou em vagas 

estimativas. A revista Elle, por exemplo, publicou, em junho de 1998, que cerca de 500.000 
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brasileiros podem ser considerados budistas, enquanto, em março de 1997, a revista Isto é fez 

referencia a cerca de 1 milhão de seguidores da religião oriental. Em fevereiro de 2001, a 

Folha de São Paulo se referiu ao mesmo número. (Cf. USARSKI, 2002, p. 10) 

Como em outros países ocidentais, também o budismo no Brasil se apresenta como 

um campo internamente diferenciado, mesmo que manifestações se cruzem em alguns pontos. 

Segundo Usarski (2002), é possível distinguirem-se três linhas principais: o budismo de 

imigração; o budismo de conversão de “primeira geração”; o budismo de conversão de 

“segunda geração”. 

O budismo de imigração remonta ao ano de 1819, com a chegada dos primeiros 

imigrantes chineses ao Brasil, que vinham realizar trabalhos temporários. 

 
Todavia, atualmente, o budismo japonês merece uma atenção particular. 
Quanto a habitantes de procedência asiática, devido à imigração e suas 
conseqüências demográficas, estima-se que no Brasil haja atualmente cerca 
de 1,26 milhão de pessoas de origem japonesa, cerca de 200.000 homens e 
mulheres de proveniência chinesa e cerca de 80 mil indivíduos naturais da 
Coréia. Contudo, como os dados relevantes do último censo demonstram, 
não se pode afirmar que todos aqueles cidadãos são budistas. Isso fica ainda 
mais claro, quando se presta atenção na correlação entre as categorias cor e 
religião, feita pelo IBGE na base dos questionários de 1991. De acordo com 
este cálculo, somente 89.971 asiáticos declararam-se budistas. Dentro deste 
conjunto, é possível concluir que prevaleçam pessoas de origem japonesa. 
(USARSKI, 2002, p. 12-13). 
 
 

Os anos 50 foram muito mais decisivos para a institucionalização do budismo japonês. 

No decorrer daquela década, o mesmo vivenciou uma verdadeira onda de fundações, 

refletindo uma modificação principal na mentalidade dos imigrantes em reação à derrota do 

seu país na Segunda Guerra. Inicialmente caracterizados pela expectativa de não 

permanecerem no Brasil por mais tempo do que o necessário para adquirir certa prosperidade, 

os japoneses sofreriam, depois de 1945, uma forte crise de identidade, mas adaptar-se-iam 

finalmente à nova situação, decidindo ficar no Brasil como habitantes permanentes. 

O impacto do budismo de imigração na sociedade brasileira foi restrito, pois, embora 

instituições budistas de imigrantes não estivessem isoladas socialmente, o seu impacto 

religioso na sociedade foi pequeno.  

 
Pelo alto grau de especificidade cultural das suas doutrinas, suas práticas e 
das suas formas, nem o budismo japonês, que é estatística e 
institucionalmente forte no Brasil, tem conseguido atrair um número notável 
de adeptos não-descendentes de japoneses. Isso é devido a três fatores inter-
relacionados: a) a fusão do budismo com o culto de ancestrais; b) a ênfase na 
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devoção e na recitação segundo a tradição nos moldes do Amida-Budismo; 
c) a prática de abrangência familiar. Tais características geralmente não 
correspondem ao interesse dos ocidentais pelo budismo, uma vez que eles 
procuram um idealizado budismo "puro", baseado em uma prática de 
meditação individual. (USARSKI, 2002, p. 15-16). 
 
 

O budismo de conversão de “primeira geração” surge no século XIX com o crescente 

interesse dos intelectuais e autores brasileiros pelo oriente, sem contudo caracterizar uma 

adesão, como destaca o texto a seguir. 

 
Baseados em informações de segunda mão sobre um continente pleno de 
mistérios, povos pacifistas e sábios, escritores como Fagundes Varela [1841-
1875], Machado de Assis [1839-1908] e Raimundo Correia [1859-1911] 
expressaram suas fantasias em palavras metafóricas. Quando imigrantes 
asiáticos chegaram ao Brasil, as idéias vagas e estereotipadas foram 
substituídas por imagens mais concretas. Não obstante, até mesmo antes e 
durante a Segunda Guerra Mundial, em uma época de ressentimentos 
crescentes contra imigrantes da Ásia, um conceito idealizado sobre o Oriente 
persistia até um certo grau, devido a relatórios de viagens favoráveis ao 
Japão, feitos por autores brasileiros, obras que contrabalançavam opiniões 
pejorativas sobre a Ásia em geral e o povo japonês em particular. Deve-se 
levar em conta estas condições quando se reflete sobre a segunda corrente do 
budismo brasileiro, que se manifestou no decorrer dos anos 60 através de um 
interesse específico pelo Zen. (USARSKI, 2002, p. 21). 
 
 

Uma das características desta segunda linha budista no país foi a intelectualidade de 

seus representantes. Quanto ao grau de compromisso concreto com uma instituição budista, 

percebe-se que somente em casos específicos a conversão tem levado a uma identificação 

duradoura com um templo budista local. Em vez de participar na vida de um grupo religioso, 

ou mesmo contribuir ativamente para sua manutenção, a maioria dos convertidos optou por 

uma prática individual e autônoma.  

O impacto social dos budistas de convertidos da “primeira geração” não se restringiu a 

efeitos diretos para a sociedade em geral, mas atingiu também grupos enraizados no ambiente 

étnico japonês, uma vez que se iniciaram mudanças dentro de comunidades tradicionais que 

resultaram em uma maior flexibilidade, no que se refere à relação dessas instituições com o 

público não-descendente71.  

                                                
71 São necessárias investigações mais detalhadas para se compreender até que ponto o "abrasileiramento" do 

budismo avançou, de forma que ele cumpra as pretensões de seus representantes modernos sem perder sua 
autenticidade e seu sustento por parte da comunidade tradicional. 
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Usarski (2002, p. 26), analisando esse processo, destaca o fato de alguns mestres 

indicarem que 

 
[...] o templo não tem paredes, mas apenas vidro, fato que pode ser 
entendido como símbolo da abertura espiritual desta entidade budista. Ao 
mesmo tempo ele enfatiza que a sala principal não tem almofadas japonesas, 
mas simplesmente cadeiras. Isso é por motivos práticos, indício do público 
privilegiado que freqüenta o templo, pois ‘no chão, de pernas cruzadas, para 
brasileiro dói muito’. 
 
 

A terceira corrente, o budismo de conversão da “segunda geração”, manifestou-se nos 

anos 70 e é mais recente do que as duas outras. Ela não é restrita a um contexto étnico. 

Segundo Usarski (2002, p. 26), a “grande maioria dos seus adeptos se declarou ‘branco’, 

‘pardo’ ou ‘preto’, de acordo com as categorias do censo nacional”. Essa diversidade racial 

corresponde a uma maior dispersão geográfica, ou seja, à presença de grupos da terceira linha 

não é limitada a áreas onde minorias asiáticas se concentram. A terceira corrente também se 

distingue das outras duas pela maior heterogeneidade de doutrina. Prevalecem particularmente 

os centros do budismo tibetano. 

Ao mesmo tempo há grupos não comprometidos com uma escola especifica, mas 

interessados no budismo em geral, abertos a uma variedade de abordagens dentro do espectro 

de tradições budistas. Além disso, a terceira corrente tem um caráter internacional: em vários 

casos, grupos brasileiros integram-se em uma rede de instituições que inclui centros em outros 

países da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa. Em outras palavras: trata-se de 

um budismo globalizado não somente quanto a padrões organizacionais, estratégias de 

propaganda, rotinas e matérias de ensino, mas também quanto ao substrato religioso. Em 

comparação com outros países ocidentais, o Brasil foi descoberto relativamente tarde por 

monges, lamas e mestres orientais. Como conseqüência, movimentos budistas da terceira 

corrente já tinham se acostumado às necessidades e às expectativas de um público ocidental, 

quando aqui foram institucionalizados. Dentro da terceira vertente encontram-se três 

subcategorias: “Zen-Budismo independente do contexto étnico; Sôka Gakkai e Budismo 

Tibetano” (USARSKI, 2002, p. 26-27). 

Segundo Dharmachari Subhuti (1988, p. 24), podemos distinguir, na história do 

budismo no ocidente, quatro estágios fundamentais:  

 
[...] primeiro, a fase dos estudiosos do budismo; segundo, a fase das 
sociedades budistas; terceiro, a fase dos grupos budistas orientais; e, como 
quarto e último, a fase do budismo ocidental. Em sua visão, embora cada 
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uma dessas fases tenha trazido sua contribuição, é apenas na última que 
começa a existir a possibilidade real de transformação para um número 
significativo de pessoas. 
 
 

Assim, esta terceira corrente é, propriamente falando, a fase do “budismo ocidental”. 

No que se refere ao budismo tibetano, foram fundados diferentes grupos em grande número 

de cidades no país. A conexão básica do budismo aprendido no NEIMFA vem do mestre da 

escola Nyingma72, Chagdud Tulku Rinpoche, que tinha mudado dos Estados Unidos para o 

Brasil em 1996, e com isso transferido a sede do seu movimento da Califórnia, nos EUA, para 

Três Coroas, Rio Grande do Sul. Em 1995 ele fundou o Chagdud Gonpa Brasil, uma entidade 

que hoje funciona como organização nacional com centros associados em vários estados. Com 

a transferência de Chagdud Rimpoche para o Brasil, o Lama Padma Santem torna-se o 

primeiro mestre brasileiro dentro desta linhagem, vindo a desempenhar um intenso papel do 

movimento budista, tendo apresentado intensa conexão com os trabalhos desenvolvidos pelo 

NIEMFA. 

Pode-se notar segundo a descrição anterior que o impacto do budismo de conversão da 

"segunda geração" na sociedade brasileira é mais forte do que o das duas outras vertentes, 

tendo inclusive alcançado as camadas populares, como é o caso do Coque. De modo geral, ela 

é substancialmente mais variada e apresenta um sucesso maior no que se refere à atração de 

membros brasileiros que não foram criados como budistas desde a infância, de acordo com 

uma tradição familiar de origem asiática. Usarski (2002, p. 30-31) destaca cinco razões para o 

crescimento deste movimento: 

 
Primeiro, há uma ausência de obstáculos lingüísticos, um problema grave 
para grupos budistas enraizados em ambientes étnicos. Segundo, devido a 
uma variedade de canais de comunicação, o intercâmbio de informações – 
tanto entre budistas, quanto entre budistas e não-budistas – é mais fácil e 
freqüente. [...] Terceiro, de acordo com o ideal de um budismo engajado, 
ambiciosas atividades foram lançadas destacando o potencial social de uma 
religião que é, às vezes, considerada indiferente no que diz respeito a 
problemas "mundanos" [...]. Quarto, a terceira linha budista no Brasil é 
altamente dinâmica em termos de organização e promoção de eventos 
budistas. Não há quase nenhuma semana que não traga um encontro 
especial, um retiro, uma discussão, uma cerimônia, um festival, uma 

                                                
72 Primeira escola do budismo vajrayana, conhecida também como a linhagem vermelha, a escola Nyingma 

remonta ao próprio Padmasambhava e tem algumas especificidades. A própria tradição Nyingma é dividida 
em outras nove sub-escolas. Todas elas baseiam seus ensinamentos em três pilares centrais: a Base, ou o ponto 
de vista central do yana; o Caminho, a prática propriamente dita; e a Fruição, os resultados, as realizações 
atingidas. Seu ensinamento mais elevado é o Dzogchen, Grande Perfeição, transmissão oral que visa introduzir 
o praticante diretamente a natureza de Buda. 
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inauguração ou uma exposição de artes no espírito do budismo. [...] Quinto, 
num ambiente religioso como o do Brasil, não se pode esquecer o 
significado de visitas de líderes budistas da Ásia. [...] Dalai Lama, que 
visitou o Brasil em 1992 e 1999, sempre acompanhado por jornalistas e 
câmeras de TV e tendo sido ouvido por auditórios lotados [...]. 
 
 

O budismo engajado presente no NEIMFA contempla essas cinco razões, tendo 

inclusive recebido Chagdud Rimpoche em 2002, e mantêm um intenso intercâmbio com o 

Lama Padma Santem, que tem como base de sua prática a tradição madhyamika. 

 

2.2.2. A tradição madhyamika 
Madhyamika, literalmente “caminho do meio”, é uma escola filosófica do budismo 

mahayana baseada no ensino da “vacuidade”, ou seja, na noção de ausência de Self como 

entidade independente e substancial; na idéia de interdependência entre sujeito e objeto e; na 

expressão da compaixão. O surgimento dessa escola remonta a alguns anos após o parinirvana 

(morte) do Buda e se relaciona com as instruções dadas pelo próprio Gautama para a difusão 

do budismo. 

Após atingir a iluminação, o Buda Shakyamuni convocou os seis ascetas da floresta 

que o haviam abandonado para transmitir-lhe seus ensinamentos. Feito isso, o iluminado 

solicita aos seus primeiros discípulos que viajem por todo o país e divulguem o que ouviram, 

o que o próprio Buda também fez enquanto estava vivo. Dessas viagens, começaram a se 

destacar alguns lugares da Índia, tais como Kapilavatsu, Kosala e Sravasti, aonde os arhats73 

se instalavam e ali faziam mais alunos que caminhariam espalhando a doutrina do Buda. 

Dentre todos os locais, merece destaque Nalanda, cidade onde mais tarde seria fundada uma 

das primeiras universidades monásticas da história do budismo e principal centro de ensino da 

época74. 

Na mesma época, cerca de quatrocentos anos após a morte do Buda, nascia no Sul da 

Índia aquele que mais tarde ficaria conhecido como Nagarjuna. Uma profecia dizia que o 

garoto não viveria mais do que sete anos, apesar de ser dotado de qualidades especiais. Por 

isso, ele foi levado para locais de peregrinação por todo o país e no caminho encontrou a 

Universidade de Nalanda, onde foi convidado a entrar e praticar junto aos monges daquele 
                                                
73 Alunos qualificados. 
74 Nosso intuito, neste momento, não é apresentar as idéias básicas do budismo, tais como “as quatro nobres 

verdades”, “nobre caminho de oito passos”, “os doze elos da originação interdependente”, tendo em vista já 
haver extensa literatura na área (CHAGDUD RIMPOCHÉ, 2003, PADMA SANTEM, 2006; DENKÔ MESA, 
2007), e não fazer parte do objetivo deste trabalho. Nossa meta é destacar as idéias da tradição madhiamyka de 
Nagarjuna. 
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lugar sagrado. Identificando-se completamente com os ensinamentos budistas, aquele menino 

conseguiu protelar seu encontro com Yama, o senhor da morte. 

O aparecimento de Nagarjuna foi de grande benefício para os ensinamentos do Buda. 

O constante ataque aos ensinamentos acabou por enfraquecer muito a tradição budista e 

diminuir sua credibilidade entre as pessoas comuns. Como havia peregrinado por grande parte 

da Índia, Nagarjuna aprendera diversas artes e ciências, as quais ele assimilou e introduziu 

dentro do plano de ensino da Universidade. Funde assim elementos de lógica, ciência e 

lingüística à prática espiritual, tornando Nalanda e seus monges conhecidos como 

Mahasamghikas, Grande Assembléia, mais tarde chamados de madhyamika ou madhyamika-

prasamghika, Assembléia do Caminho do Meio. Assim, surge a tradição madhyamika do 

budismo mahayana, a qual segundo Hayward e Varela (1995, p. 153) tem entre seus 

princípios fundamentais “a não-dualidade do sujeito e do objeto, do espírito e do mundo.” 

Os ensinamentos da tradição madhyamika eram bastante diretos: passavam pela busca 

da relação entre a verdade relativa e a verdade absoluta por meio do ensinamento da 

vacuidade ou ausência de self substancial.  

O ensinamento da vacuidade ou sunyata apresentou-se como uma possibilidade entre 

os extremos do substancialismo e da não-existência ou niilismo. Para Nagarjuna, a verdade 

absoluta não está sujeita aos efeitos da impermanência e não pode ser descrita ou concebida 

com palavras e conceitos. Ela se manifesta mediante a experiência da verdade relativa na 

forma de samsara – o mundo tal como nós o percebemos empiricamente e a noção de eu a que 

nos prendemos, nos movimentando segundo tais especulações. Assim, acabamos nos 

aprisionando a um self, a um si-mesmo (svabhava, em páli), o qual na verdade não existe 

como entidade substancial e independente. Nagarjuna refutou, dessa forma, as noções de 

identidade e de si mesmo demonstrando sua inconsistência lógica e provando que o 

aprisionamento a tais noções era o principal entrave à iluminação. 

O ensinamento de Nagarjuna sobre a vacuidade baseava-se, dessa forma, no conceito 

de originação interdependente: o ser surge inseparável dos outros e da situação em que surge. 

O vazio de Nagarjuna, longe de se tratar de “não-existência”, referia-se a ausência de 

surgimento independente, de existência inerente. 

 
Quando há isto, aquilo surge, como o baixo quando há o alto. Quando isso é 
produzido, também aquilo, como a luz de uma chama. Quando há “alto”, 
deve haver “baixo”, eles não existem por sua própria natureza, do mesmo 
modo que sem uma chama tampouco surge a luz. (NAGARJUNA, 1995, p. 
21). 
 



128 
 
 

 

 
Assim, não se nega o valor da experiência empírica, mas diz-se que ela deve ser 

encarada para além dos conceitos relativos da verdade. 

Na análise da consciência realizada por Nagarjuna, cada momento de experiência 

toma a forma de uma consciência particular que tem um objeto particular, por meio de 

relações particulares. Por exemplo, um momento de consciência da visão é composto por um 

observador (o sujeito) que vê (a relação) algo que é visto (o objeto); num dado momento de 

consciência da ira, aquele que está irado (o sujeito) experimenta (a relação) a ira (o objeto). (É 

aquilo que designamos protointencionalidade). As escolas mahayanas partiram do princípio 

de que havia propriedades materiais que eram tomadas como objetos por cinco dos sentidos – 

vista, ouvido, olfato, gosto e tato – e que havia pensamentos que eram tomados como objeto 

pela consciência da mente. 

A tradição mahayana fala não apenas de um, mas de dois sentidos do ego-self: ego do 

self e ego dos fenômenos (dharmas). O ego do self seria a busca habitual de um self que 

temos vindo a discutir. Os mahayanas defendem que as tradições primitivas atacaram esse 

sentido do self, mas não desafiaram a confiança em um mundo que existe de forma 

independente, nem as relações momentâneas da mente com esse mundo. Nagarjuna critica a 

existência independente nos três termos – o sujeito, a relação e o objeto. “Não há nada que 

surja de forma não-dependente. Por essa razão, não há nada que não seja vazio” (VARELA, 

THOMPON, ROSCH, 2003, p. 228). 

Podemos resumir os argumentos de Nagarjuna em: 

1. Se os sujeitos e os seus objetos, as coisas e os seus atributos, as causas e os seus 

efeitos existem de forma independente como habitualmente pensamos, ou existem de forma 

absoluta e intrínseca como afirma a análise do elemento básico, então eles não devem 

depender de qualquer tipo de condição ou relação. Isso é basicamente um questionamento 

filosófico sobre os significados de independente, intrínseco e absoluto. Por definição, algo é 

independente, intrínseco ou absoluto somente se não depender de qualquer outra coisa – algo 

que transcenda suas relações. 

2. Não podemos encontrar nada em nossa experiência que satisfaça esse critério de 

independência ou de permanência.  

Co-surgimento dependente: nada pode ser encontrado independentemente de suas 

condições de surgimento, formação e decadência. As causas e seus efeitos, as coisas e seus 

atributos, e a própria mente do sujeito inquiridor e os efeitos, as coisas e seus atributos, são 

cada um igualmente co-dependentes do outro. 
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3. Conseqüentemente, nada pode ser encontrado que tenha uma existência última ou 

independente, pois tudo é co-dependentemente gerado. 

Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 228) apontam que Nagarjuna defende a 

existência de duas verdades: a) verdade relativa (samvrti), que literalmente significa coberto 

ou escondido, é o mundo fenomenal tal como ele aparece – com cadeiras, pessoas, espécies e 

a coerência de tudo isso ao longo do tempo, e b) verdade absoluta (paramartha) que é o 

vazio desse mesmo mundo fenomenal. O termo para verdade relativa, Kundzop, capta a 

relação entre as duas sob a forma de uma imagem: Kundzop significa algo todo enfeitado, 

pronto ou vestido – ou seja, a verdade relativa é sunyata (verdade absoluta), revestida pelas 

cores brilhantes do mundo dos fenômenos. 

A distinção entre as duas verdades refere-se à descrição da experiência do praticante 

que experiencia sua mente, seus objetos e suas relações como tendo origem co-dependente e, 

dessa forma, sendo vazios de qualquer existência real, independente ou permanente. Para 

explicar melhor essas duas verdades, pode-se citar o exemplo do corpo humano: o que é o 

corpo? É possível apontar a cabeça, o tronco, os membros etc., mas não o “corpo” em si; é 

possível analisar cada uma destas partes, até chegarmos às partículas da matéria, mas sem 

encontrar qualquer coisa que, sozinha, possa ser chamado de “corpo”. Afirmar que o corpo 

“existe” por si mesmo seria contraditório, mas afirmar que ele “não-existe” também é 

contraditório. Dizer “que o corpo existe e não-existe” ou que “não-existe nem não-existe” 

seria apenas uma argumentação absurda” (MESA, 2007, p. 28).  

Com pouco tempo os ensinamentos de Nagarjuna se espalharam por toda a Índia e 

impregnaram todo o campo de ensino das principais universidades da época, formando 

grandes mestres e fazendo reviver a antiga tradição mahayana. Serviram, com isso, para 

ajudar a difundir os ensinamentos por toda a Ásia, quando a Índia foi invadida por diversos 

povos de diferentes regiões. Apesar de ter nascido e se desenvolvido na Índia, mais tarde e até 

os dias atuais, o budismo é praticado em pontos isolados do país. 

Na filosofia madhyamika de Nagarjuna, o método da atenção foi considerado 

fundamental. Atenção significa que a mente está presente na experiência incorporada de cada 

dia, não se manifestando dissociada do corpo; técnicas de atenção75 são projetadas para levar 

a mente de volta de suas teorias e preocupações, da atitude abstrata, para a situação da própria 

experiência da pessoa. As descrições e os comentários sobre a mente que surgiram a partir 

                                                
75 Geralmente denominadas de forma genérica pela palavra meditação. 
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dessa tradição nunca se divorciaram da pragmática da vida: eles tinham como intenção formar 

um indivíduo para lidar com sua própria mente em situações pessoais e interpessoais. O que 

tem paralelos sugestivos com o projeto fenomenológico de Merleau-Ponty de incorporar o 

homem no mundo. 

A análise dos manuais mais divulgados de meditação, como os de Davich (2002) e 

Goleman (1997), permite-nos vislumbrar alguns dos diferentes significados atribuídos à 

palavra “meditação”: (1) um estado de concentração no qual a consciência enfoca um objeto 

apenas; (2) um estado de relaxamento que é psicológica e medicamente benéfico; (3) um 

estado dissociado no qual o fenômeno do transe pode ocorrer; (4) um estado místico no qual 

realidades superiores e objetos religiosos são experimentados. Todos esses são estados 

alterados de consciência: a pessoa que medita está fazendo algo para se afastar de seu estado 

habitual de realidade-mundano, não-concentrado, não-relaxado, não-dissociado. A filosofia 

budista da mente da atenção/consciência pretende promover exatamente o oposto disso. Seu 

objetivo é levar a pessoa a tornar-se atenta, experienciar o que a mente está fazendo enquanto 

ela o faz, estar junto com a própria mente na sua dimensão cotidiana, inteiramente encarnada 

no corpo. Assim, a primeira grande descoberta da meditação atenta tende a ser não um insight 

abrangente sobre a natureza da mente, mas uma percepção aguda de como os seres humanos 

são normalmente desvinculados de suas próprias experiências, funcionando de forma a 

dissociar mente e corpo. 

A relevância para a educação é quase auto-evidente. Além de incorporar nas práticas 

educativas uma noção complexa de experiência como suporte para as aprendizagens dos 

sujeitos, essa abordagem permite lidar com questões específicas, tais como: Como pode a 

mente tornar-se um meio para o conhecimento dela mesma? Isto poderia incrementar as 

habilidades de consciência metacognitiva? Como pode a veleidade, a não-presença da mente 

ser trabalhada? É possível educar a mente? E o que essa educação quer significar no atual 

contexto societário? Qual a relação dessa educação com as experiências de ensino e 

aprendizagem que são alvo dos sistemas educativos? Como um modelo integral, que não 

dissocia mente e corpo, poderia impactar a formação de sujeitos mais autônomos e engajados? 

Até mesmo a mais simples ou mais agradável experiência diária – caminhar, comer, 

conversar, dirigir, ler, esperar, pensar, fazer amor, planejar, relembrar, escrever, cochilar, 

emocionar-se, visitar lugares interessantes – passa rapidamente em uma névoa de comentários 

abstratos enquanto a mente descobre que a atitude abstrata que Merleau-Ponty atribui à 

ciência e à filosofia é, na realidade, a atitude da vida cotidiana quando não estamos atentos. 
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Essa atitude abstrata é o traje espacial, o acolchoamento feito de hábitos e pressuposições, a 

armadura com a qual uma pessoa habitualmente se distancia de sua experiência formativa 

como sujeito-que-aprende-no-mundo.  

Isso significa que a dissociação mente/corpo, consciência/experiência, homem/mundo 

é o resultado do hábito, e esses hábitos podem ser quebrados. Nós podemos “aprender” a estar 

presentes nas atividades diárias. Esse “estar presente” nos traz para o cerne metodológico da 

interação entre a meditação da atenção/consciência (budismo), a abordagem transpessoal, a 

fenomenologia e a educação. O que se sugere no curso de Educadores Holísticos é uma 

mudança na natureza da reflexão do sujeito da educação, de uma atividade abstrata 

desincorporada para uma reflexão incorporada (atenta) aberta, ou seja, em que os dualismos 

possam ser superados. 

O que essas formulações pretendem veicular, para o campo pedagógico, é que a 

reflexão sobre a aprendizagem do sujeito não é apenas sobre a experiência, mas ela própria é 

uma forma de experiência – e a forma reflexiva de experiência pode ser desempenhada com 

atenção/consciência. Quando a reflexão é feita dessa forma, ela pode interromper a cadeia de 

padrões de pensamentos habituais e pré-concepções, de forma a ser uma reflexão aberta – 

aberta a possibilidades diferentes daquelas contidas nas representações comuns que uma 

pessoa tem do espaço da vida.  

Varela; Thompson e Rosch (2003) destacam que em nosso treinamento e prática de 

cientistas e filósofos ocidentais é claro que procedemos de maneira diferente. Perguntamos 

por exemplo “o que é a mente?”, “O que é o corpo?”, e prosseguimos refletindo teoricamente 

e investigando cientificamente. Esse procedimento dá origem a uma série de afirmações, 

experimentos e resultados sobre diversos aspectos das habilidades cognitivas. Mas no curso 

dessas investigações, com freqüência esquecemos exatamente de estar fazendo a pergunta e 

de como ela está sendo feita. Por não nos incluirmos na reflexão, fazemos apenas uma 

reflexão parcial, e nossa pergunta tornar-se desincorporada. Há um aprisionamento em pré-

suposições que reflete a desincorporação do pensamento. 

A tradição fenomenológica tem sido um dos poucos aparatos ocidentais a se contrapor 

a falta de reflexão com auto-inclusão, contudo tem apresentado dificuldade de propor um 

projeto que vá além da reflexão teórica sobre a experiência. A atenção/consciência não se 
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enquadra em nenhum desses casos – ela trabalha diretamente com nossa incorporação básica e 

assim a expressa76. Logo, a reflexão teórica não precisa ser desatenta e desincorporada. 

 

2.3. A abordagem transpessoal 

A abordagem transpessoal teve sua introdução no processo formativo dos gestores, 

professores e alunos do NEIMFA a partir do contato com o grupo de formação de “Terapeutas 

Transpessoais do Centro de Terapia e Yoga do Recife - CENTYR” e posteriormente com os 

psicólogos do “ATMAN: Centro de Desenvolvimento Transpessoal”. Os formadores desses 

cursos passaram a visitar a comunidade, prestar assessoria e a desenvolver atividades junto 

aos professores e alunos da instituição. Esta parceria dura até o presente momento como pode 

ser visto no extrato da entrevista com um dos coordenadores do curso de Educadores 

Holísticos. 

 
Mais ou menos no início dos anos 90, o pessoal ligado ao NEIMFA que 
estudava psicologia ou fazia terapia começou a trazer reflexões sobre a 
psicologia transpessoal e o quanto o seu discurso era semelhante às idéias 
que estávamos desenvolvendo. Neste momento, o grupo convidou as 
pioneiras da psicologia transpessoal em Pernambuco, a Salete Menezes e a 
Eliége Brandão que trabalhavam no CENTYR, com yoga, psicologia e 
terapias alternativas. Elas participaram de algumas reuniões, ofereceram 
sugestões e bibliografia, posteriormente um dos nossos coordenadores fez a 
formação com elas. Isto abriu novos caminhos na formação do grupo, pois a 
psicologia transpessoal passou a ser incorporada em nossas ações. ...a idéia 
de ‘holísmo e integralidade’ surgiu deste contato. [...] No início de 2000, elas 
duas juntamente com um grupo de outros psicólogos montaram o ATMAN 
que passou a nos dar apoio direto (atendimento para alunos, professores) e 
indiretos (oportunidades de participação em cursos oferecidos na 
instituição). Este contato dura até hoje e é alimentado por muita 
solidariedade (A.S.F., Coordenador do Curso Educadores Holísticos). 
 
 

A chamada abordagem transpessoal visa a, antes de tudo, superar as visões dualistas 

corpo versus mente, sujeito versus objeto, presentes na maioria dos modelos científicos de 

compreensão do ser-no-mundo, abraçando inclusive a dimensão espiritual como algo 

constitutivo da experiência humana. Segundo Matos (1992, p. 09), 

 
No mundo ocidental científico atual reconhecemos a existência de duas 
realidades básicas: a realidade cartesiana-newtoniana que assume que o 

                                                
76 De fato, a partir de Descartes, uma questão fundamental na filosofia ocidental foi saber se o corpo e a mente 

são uma ou duas substâncias distintas (propriedades, níveis de descrição, etc.) e qual a relação ontológica entre 
elas. Todos conhecemos a conclusão de Descartes: o ser é uma coisa pensante. Como resultado vivenciamos a 
hegemonia de uma reflexão desincorporada, sem atenção. 
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universo é composto por uma quase infinidade de objetos mais ou menos 
separados uns dos outros; e a realidade da Física Moderna que assume e 
prova que o universo é como uma teia de aranha gigantesca e dinâmica. Em 
outras palavras, que nesta realidade mais profunda expressa pela Física 
Moderna, não existe a separação Sujeito x Objeto, mas que tudo é 
simplesmente uma unidade dinâmica. 
 
 

Esta visão não-dualista da relação sujeito x objeto rompe com as construções 

cartesiana-newtonianas que deram base à atual sustentação de mundo da cultura ocidental, 

possibilitando o surgimento de novas questões, até então não levantadas dentro da perspectiva 

dualista, tais como: qual o impacto da quebra da divisão sujeito x objeto sobre a mente 

humana? E em que tal impacto alteraria a construção do mundo? Que concepções de 

subjetividade emergem de uma visão de mundo não-dual? Qual a contribuição das tradições 

não-duais, como o budismo, na formação da identidade? E que papel teria a educação dentro 

de uma perspectiva não-separativa? 

A primeira reflexão que surgiu dessas questões indicou a impossibilidade de 

compreender a “unidade dinâmica”, segundo o nível de consciência ordinário (construído 

dentro do modelo dualista). Nesse sentido, surgiram as pesquisas sobre os diferentes níveis de 

consciência, apontando que a superação dos limites impostos pela nossa personalidade – 

construída de identificações imaginárias, portanto, fruto de divisões –, proporcionada por 

tecnologias ampliadoras da consciência, possibilitava o acesso a níveis de relações mais 

holísticas com o mundo e consigo mesmo, propiciando, com isso, níveis de saúde mental mais 

satisfatórios. 

Beneficiando-se das descobertas da nova Física e buscando analisar seu impacto na 

mente humana, organizou-se a Psicologia Transpessoal, como um ramo da Psicologia, 

especializada no estudo dos estados de consciência, mais especificamente da “consciência 

cósmica”, ou estados ditos “superiores”, “ampliados” ou "transpessoais" da consciência que 

podem ser compreendidos como  

 
[...] entrada numa dimensão fora do espaço-tempo tal como costuma ser 
percebida pelos nossos cinco sentidos. É uma ampliação da consciência 
comum com visão direta de uma realidade que se aproxima muito dos 
conceitos da física moderna (WEIL, 1990, p. 09). 
 
 

Como se pode perceber, a psicologia transpessoal surgiu em resposta às 

incongruências dentro do modelo tradicional, numa tentativa de integrar possibilidades de 

uma maior capacidade humana na corrente principal das disciplinas comportamentais e de 
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saúde mental do ocidente. Segundo Ferreira (2004), a psicologia transpessoal tem por alvo 

expandir o campo da pesquisa psicológica, incluindo áreas da experiência e do 

comportamento humano associados com a saúde e o bem-estar extremo. A abordagem 

transpessoal desponta como movimento sistematizado a partir de 196977. Com a formação da 

Associação de Psicologia Transpessoal e a publicação de sua revista, nasceu uma primeira 

definição de Psicologia Transpessoal: 

 
Psicologia Transpessoal (ou “Quarta Força”) é o título dado a uma força 
emergente no campo da psicologia, representada por um grupo de psicólogos 
e profissionais de outras áreas, de ambos os sexos, que estão interessados 
naquelas capacidades e potencialidades ÚLTIMAS que não possuem um 
lugar sistemático na teoria positivista ou behaviorista (“Primeira Força), na 
teoria psicanalítica clássica (“Segunda Força”), ou na psicologia humanística 
(“Terceira Força”) (SUTICH, 1969, apud WEIL, 1991, p.29). 
 
 

O termo transpessoal, cuja origem é atribuída a Carl Jung e Roberto Assagioli, foi 

adotado depois de uma considerável deliberação em torno dos relatos de praticantes de várias 

disciplinas da consciência que falavam de experiência de uma extensão da identidade para 

além da individualidade e da separatividade mente/corpo. Sendo assim, a psicologia 

transpessoal é, antes, um instrumento de pesquisa da natureza essencial do ser e “não é um 

ramo da Psicologia que lida com o misticismo, cristais, florais, tarô e outras práticas. É um 

desdobramento histórico-científico das três escolas (Behaviorismo, Psicanálise e Humanismo) 

que a precederam” (GONÇALVES FILHO, 1995, p. 9). 

Para sintetizar a definição dada por Sutich mencionada acima, Matos (1992, p. 9) 

assim se expressa: “A Psicologia Transpessoal estuda especialmente estados de consciência e 

se interessa especialmente pelo estudo de estado de consciência transpessoal”. 

Conforme indica Vaughan e Walsh (1995, p. 18), 

 
A psicologia transpessoal está voltada para a expansão do campo da pesquisa 
psicológica a fim de incluir o estudo da saúde e do bem-estar psicológico 
ótimos. Ela reconhece o potencial da vivência de uma ampla gama de 
estudos de consciência, em alguns dos quais a identidade pode estender-se 
para além dos limites usuais do ego e da personalidade. 
 
 

No que diz respeito à psicoterapia transpessoal, os autores citados por último 

concluem que ela: 

                                                
77 Para maiores detalhes sobre a história da abordagem transpessoal, ver livro de Ferreira; Brandão e Menezes 

(2005), organizado pelo autor desta tese. 
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[...] inclui áreas e preocupações tradicionais, às quais acrescenta o interesse 
em facilitar o crescimento e a percepção para além dos níveis de saúde 
tradicionalmente reconhecidos. Reiteram-se nela a importância da 
modificação da consciência e a validade da experiência e da identidade 
transcendentais. (Op. cit, p. 18). 
 
 

Ao tratar das pesquisas de Stanislav Grof sobre as experiências transpessoais, 

Vaughan e Walsh (1995, p. 18-19) assim se expressaram: 

 
[...] essas experiências envolvem uma expansão da consciência para além 
das fronteiras costumeiras do ego e para além das limitações comuns de 
tempo e de espaço. Em suas pesquisas com a psicoterapia do LSD, Grof 
observou que todos os sujeitos terminavam por transcender o nível 
psicodinâmico e penetravam nos domínios transpessoais. Esse potencial 
também pode ser alcançado sem produtos químicos, seja espontaneamente, 
pela prática de várias disciplinas da consciência – por exemplo, meditação e 
ioga –, ou na psicoterapia avançada. 
 
 

Tem-se assim de forma resumida a definição do que os autores entendem por 

“identidades transcendentais”, que seria a “expansão da consciência para além das fronteiras 

costumeiras do ego e para além das limitações comuns de tempo e de espaço”, o que permite 

transcender o nível psicodinâmico e penetrar nos “domínios transpessoais”. Como se pode 

perceber, não é algo sobrenatural, ou seja, de ordem não-humana. Os produtos químicos, a 

prática de várias disciplinas da consciência – por exemplo, meditação e yoga –, ou a 

psicoterapia avançada, são alguns modificadores da consciência apontados. 

Conforme indica Tabone (1995, p. 97), 

 
O reconhecimento da existência do nível transpessoal da consciência e das 
experiências ligadas a esse nível, entendidas como aspectos intrínsecos da 
natureza humana e de que todo indivíduo tem o direito de escolher ou de 
modificar o seu “caminho” para atingir os objetivos transpessoais, foi 
fundamental para o desenvolvimento da “quarta-força”. 
 
 

Analisando os estudos de Grof (1987), Tabone destaca que o enfoque na experiência 

de ordem espiritual, compreendida por nós como o estudo do sagrado, marcaram o ponto de 

transição entre a psicologia humanista e a transpessoal, e apresentando-se como um dos 

interesses de pesquisa desta última. 

 
Como conseqüência dessa aceitação e da importância atribuída à dimensão 
espiritual da vida humana, vários psicólogos humanistas passaram a se 
interessar por uma série de estudos até então negligenciados pela Psicologia 



136 
 
 

 

Humanista, tais como: o êxtase, as experiências místicas, a transcendência, a 
consciência cósmica, a teoria e a prática de meditação e a sinergia 
interindividual e interespécies (GROF, 1987, p. 97). 
 
 

O estudo do sagrado, como ponte de transição entre a psicologia humanística e a 

transpessoal, caracteriza-se por outra forma de compreender o surgimento da Quarta Força em 

Psicologia. Palco de imenso cabedal de práticas, estudos e pesquisa, o sagrado esteve por 

muitos séculos como foco central de inúmeras reflexões filosóficas e religiosas. O campo 

científico também não ficou insensível a tal dimensão, podendo-se destacar na área 

psicológica as contribuições de Maslow (1964),Viktor Frankl (1971), Jung (1967), Rogers 

(1983), William James (1991), Assagioli (1992), entre outros. 

Ao conceber o sagrado de forma desvinculada da religião, Mircea Eliade assim se 

expressa a respeito no prólogo de sua “História das Crenças e das Idéias Religiosas”: 

 
[...] é difícil imaginar como poderia a consciência aparecer sem conferir uma 
significação aos impulsos e às experiências do homem. A consciência de um 
mundo real e significativo está intimamente ligada à descoberta do sagrado. 
Pela experiência do sagrado, o espírito humano captou a diferença entre o 
que se revela como real, poderoso, rico e significativo, e o que é carente 
dessas qualidades, ou seja, o fluxo caótico e perigoso das coisas, seus 
aparecimentos e desaparecimentos fortuitos e vazios de sentido [...]. Em 
suma, o ‘sagrado’ é um elemento na estrutura da consciência, e não uma fase 
da história dessa consciência”. (ELIADE apud OMNÉS, 1996). 
 
 

E isso nos possibilita o rompimento com as dicotomias que opõem sagrado e 

científico, deixando o primeiro a cargo dos religiosos e, o segundo, dos homens de ciência.  

Assim, considerando-se o sagrado como “elemento na estrutura da consciência”, 

surgiu a psicologia transpessoal como um corpo teórico que busca dar conta de uma imensa 

gama de fenômenos, até então não valorizados pelas teorias que lhe antecederam. Esses 

fenômenos encontram-se catalogados em inúmeros estudos, e sua tematização encontra 

ressonância nos conceitos apresentados pela Física Moderna (CAPRA, 1983; WEBER, 1989). 

Sem cair nos reducionismos, ou mesmo no corporativismo, que marcam a maioria das 

tendências em psicologia, a psicologia transpessoal busca fazer uma síntese das diversas 

contribuições das tendências terapêuticas. Seguindo esse curso, ela abriga no seu bojo os 

diferentes ramos do saber psicológico em que se destacam aspectos da psicologia no âmbito 

experimental, fisiológico, patológico, clínico, evolutivo, behaviorista, gestaltista, 

psicanalítico, existencial e humanístico. Essa integração propõe uma conexão em que os 

recursos dessas disciplinas, com suas respectivas tecnologias, são agregados sem 
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esfacelamentos. Desse modo, foge-se do ecletismo, que poderia ser identificado como o uso 

isolado de técnicas e recursos de diversas disciplinas sem fins de conectividade.  

Na psicologia transpessoal, por reconhecer-se a amplitude do mundo psíquico como 

uma cartografia que abrange desde o nível perinatal ao nível transpessoal, busca-se romper 

com uma visão fragmentada de mundo, herança do pensamento newtoniano-cartesiano que 

gera onipotência e isolacionismo entre os diversos ramos do saber. No que diz respeito a tal 

modelo adotado, se pode entender que:  

 
[...] psicologia transpessoal é muito semelhante ao modelo quantum-
relativismo da Física moderna sub-atômica [...], modelos que procuram 
apresentar um ponto de vista integrado da teoria de quantum e relatividade 
[...] O universo todo (matéria/energia) é uma entidade dinâmica em 
constante mudança num todo indivisível.” (MATOS, 1992, p. 11). 
 
 

Segundo Ferreira; Brandão e Menezes (2005), fala-se hoje em uma abordagem 

transpessoal que busca fazer uma síntese o mais ampla possível das diversas contribuições 

desse campo para a saúde, a antropologia, a sociologia, a filosofia e a educação, de um modo 

articulado e sem esfacelamentos. Sendo uma abordagem emergente, a psicologia transpessoal 

não se propõe a ser um sistema fechado, nem um substituto para as abordagens clássicas. O 

auto-enriquecimento, por meio da autocrítica, marca seu modo de produzir o saber, de forma 

que a expansão de novas tecnologias no estudo do homem continua a ser requerida. 

Nesse sentido, mesmo as construções cartográficas da mente humana já estabelecidas, 

como as de Jung (1979), Rogers (1983) e mesmo as transpessoais de Grof (1987, 2000) e 

Wilber (1996), são vistas como norteadoras de processos, e não como verdades a serem 

seguidas rigidamente. Elas apresentam seus valores segundo o modo pelo qual ampliam as 

perspectivas de trabalho e sistematizam uma gama imensa de fenômenos. Mas, por serem 

elaboradas em determinado nível de consciência, atendem a uma faixa de experiência, não se 

propondo a dar conta de todo o fenômeno humano. A abordagem transpessoal ocupa-se da 

consciência humana e dos seus diversos níveis de manifestação. Sendo, portanto, a 

consciência seu objeto de estudo, interessa-lhe toda e qualquer expressão do comportamento 

humano, tanto no aspecto consciente, inconsciente como super-consciente e supra-

consciente78. 

                                                
78 Os termos super-consciente e supra-consciente são aqui utilizados para significar estados transpessoias, em 

que tenham sido superadas as divisões usuais do ego. 
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Tradicionalmente no ocidente, apenas três estados de consciência eram reconhecidos: 

vigília, sono e intoxicações. Tais estados limitam-se apenas à consciência comum ou estados 

ordinários de consciência, e os estados alterados ou ampliados eram considerados patológicos. 

Estudando os estados de consciência, a abordagem transpessoal ressaltou aqueles que 

transcendem a personalidade e o conceito de ego, abrindo espaço para a consolidação de um 

modelo de integralidade no campo educativo. 

No modelo de integralidade apontado por essa abordagem (WILBER, 1986, 2000), as 

estruturas básicas da consciência correspondem à grande cadeia do ser da filosofia perene79. A 

imagem de uma escada (figura abaixo), que se inicia no degrau zero (matrizes perinatais) e se 

desdobra até o degrau 10 (nível último), é a metáfora utilizada por esse autor para apresentar a 

estrutura básica da consciência. 

F14. Modelo da estrutura da consciência 

 
 

Os quatro degraus iniciais formam a base do ser e apresentam a característica de serem 

pré-pessoais, ou seja, a noção de um “eu separado” ainda não emergiu, sendo o “degrau zero”, 

                                                
79 Filosofia perene é um termo utilizado por Huxley (1997) e Wilber (2000) para designar os pontos de 

convergência presentes entre as principais tradições espirituais do mundo. 
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matrizes perinatais, foco de estudo de psicanalistas pioneiros como Otto Rank, Françoise 

Dolto e Maud Monnoni e do transpessoal Stanislav Grof.  

O primeiro degrau corresponde ao nível da matéria, da sensação e da percepção, ou 

dos três primeiros skandhas budistas, bem como engloba o nível sensório-motor de Piaget. 

Este primeiro degrau ou nível é o do eu físico, o qual, primeiramente, encontra-se em unidade 

indiferenciada com o meio-ambiente material. Esse tipo de eu ainda não está em condições de 

se distinguir do meio-ambiente material, instaurando uma relação diferenciada com ele, bem 

como não sabe ainda separar-se de um outro eu. O momento final dessa etapa sinaliza, 

entretanto, a saída da unidade indiferenciada, de tal forma que o eu físico começa 

gradativamente a afirmar-se diante da realidade objetiva. Isto lhe permite, então, separar-se do 

outro subjetivo ou objetivo a fim de poder lidar com ele, sem sentir-se perdido e, por assim 

dizer, “totalmente atolado” no outro. 

Se, no entanto, uma primeira dissociação tem lugar, então o eu se vê diante de uma 

outra tarefa, a saber, construir seu mundo emocional. À primeira dissociação tem de seguir 

uma segunda, a fim de que a consciência possa afirmar seus sentimentos frente a outros 

objetos e outros seres humanos, ao invés de confundir seus sentimentos com sentimentos 

alheios. 

Assim como ocorreu anteriormente uma diferenciação na fisioesfera, o mundo do eu 

físico, assim também há uma diferenciação na bioesfera, o mundo do eu emocional. Em 

ambos os mundos, o eu transcende, de um lado, a sua completa assimilação pelo outro, sem, 

no entanto, eliminá-lo. Se o outro fosse totalmente negado, então o eu se relacionaria apenas 

consigo mesmo. Se o eu fosse totalmente assimilado, então não haveria uma subjetividade 

relativamente independente. A afirmação físico-impulsiva e biológico-emocional do eu 

pressupõe a relação entre sujeito e objeto e a entre sujeito e um outro sujeito, nas quais sujeito 

e objeto mantenham suas respectivas posições, sem que um seja reduzido ao outro. A 

deficiência, a qual consiste tanto em não saber distinguir os elementos existentes nessas 

relações quanto em não saber interligá-los em sua múltipla unidade ou multiplicidade una, 

conduz a patologias. 

O segundo degrau ou nível corresponde na abordagem budista ao quarto Skandha, ao 

nível emocional-sexual, sendo o nome fantasmagórico cunhado por Arieti (1967) para indicar 

a mente inferior ou de imagem, a forma mais simples de visualização mental, usando apenas 

imagens.  
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No terceiro nível de seu desenvolvimento o eu encontra um outro desafio, a saber, 

avançando para além da bioesfera e, simultaneamente, conservando-a, ele estabelece-se em 

sua faculdade mental, a nooesfera. No mundo mental a linguagem desempenha um papel 

muito importante, pois ela capacita o eu a distanciar-se da imediatez das pulsões e emoções e, 

com isso, controlá-las e, em casos mais graves, reprimi-las. A consciência está, portanto, em 

condições de se separar delas, mas também de integrá-las. 

A diferença entre corpo e nooesfera é apenas o início de um movimento no qual a 

consciência individual progride em direção ao mundo coletivo e social. Graças ao incipiente 

domínio da linguagem o eu pode tomar sobre si uma virtude fundamental para a convivência 

social e, portanto, distanciar-se de um mundo centrado exclusivamente no eu. Trata-se do fato 

de colocar-se no lugar do outro, desempenhar o papel do outro, entender e praticar o 

intercâmbio de papéis. Assim, temos no terceiro degrau, a mente representacional que pode 

ser associada ao estágio pré-operatório de Piaget, e subdivide-se em estágio de símbolos e 

estágio de conceitos. 

Os degraus 4, 5 e 6 formam o nível pessoal, aqui emerge a noção de um “eu 

separado”, enquanto os quatro últimos formam o nível transpessoal, ou seja vão além do 

pessoal, da separação mente e corpo imposta pelo congelamento nos níveis pessoais.  

A quarta etapa da evolução da consciência consiste na consciência e nas vivências de 

seus papéis. A identidade concentrada no corpo, em suas pulsões, emoções e desejos, portanto 

centrada na natureza, é substituída pela identidade relacionada com o intercâmbio de papéis. 

O indivíduo que se encontra nessa fase aprende tanto a representar seu próprio papel quanto a 

distingui-lo dos papéis de outros seres humanos. Ao eu que alcançou essa etapa de sua 

evolução surge a esfera social, na qual sua identidade determinada por normas e leis de seu 

contexto está entrelaçada e interligada com as identidades de outros sujeitos. A consciência 

individual permanece ainda, por assim dizer, fundida ao ethos coletivo, de tal forma que ela 

assume uma identidade e um papel atribuídos pelo eu coletivo, o “nós”. Isto caracteriza o 

nível convencional de moralidade, segundo o qual o eu se adapta ao padrão de valores 

conjuntamente vivenciados em uma determinada sociedade. Trata-se de internalizar leis, 

prescrições e normas, mediante as quais ele faz o que ele deve fazer. 

Na próxima (quinta) fase de desenvolvimento as leis e normas que até então regiam as 

vivências da consciência são questionadas. Não se trata mais de saber o que é bom para minha 

família, o grupo social ou o povo, aos quais alguém está ligado. Antes de mais nada, trata-se 

de determinar o que é justo para todos os povos, apesar e levando em conta as suas diferenças. 
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A identidade da consciência centrada em um círculo social acanhado é abandonada em favor 

de uma identidade focada em todo o planeta. Um horizonte de novas possibilidades é aberto, 

na medida em que a totalidade das normas e leis está em questão e torna-se problemática. 

Assim, pela primeira vez, surgiu um nível de consciência no qual ela, liberta do seu 

narcisismo, egocentrismo e etnocentrismo, toma como seu próprio interesse o mundo como 

tal, justiça e condições materiais de vida dignas para todos. Com isso, uma moralidade pós-

convencional surgiu, graças à qual o indivíduo se orienta pelo bem-estar da humanidade. 

No sexto degrau, que aprofunda ainda mais a integração entre corpo e faculdade 

mental, o eu inicia a objetivação do corpo e da faculdade mental, a sua tematização, bem 

como o progressivo distanciamento do corpo e da mente. Ela é denominada a estação da 

lógica sistêmica, visto que ela considera os objetos como um todo formado por uma 

multiplicidade de sistemas, dentro do qual, e em relação a outras totalidades, os objetos 

ganham sentido. Na medida em que a consciência torna-se testemunha do corpo e da 

faculdade mental, também sua faculdade reflexiva torna-se mais ativa, de tal forma que ela 

começa a transcender corpo e nooesfera.  

Isto acarreta o aprofundamento do ponto de vista pós-convencional, de tal modo que 

as posições com base em normas e leis de determinada sociedade não encontram mais 

legitimação para esse nível. Há, pois, um grande risco de que o eu sistêmico perca-se nas 

múltiplas perspectivas que lhe são abertas, afundando-se em um completo relativismo. A 

pluralidade das perspectivas não significa, contudo, que todas são igualmente corretas, já que 

valores orientados segundo uma perspectiva global são melhores do que aqueles orientados de 

acordo com uma perspectiva centrada apenas no indivíduo ou em apenas um povo. Aqui, 

portanto, reside o perigo de uma “doença existencial”, em que a consciência, insatisfeita com 

todas as razões capazes de dar sentido à vida, não consegue mais coordenar as diversas 

perspectivas. 

A superação dessa dificuldade é viabilizada pela passagem do eu à próxima (sétima) 

estação de sua evolução: o nível psíquico de desenvolvimento. Essa nova estação é aquela em 

que a identidade da consciência não repousa mais na união com o próprio eu, a sociedade ou o 

planeta. O novum nessa estação reside no fato de que a consciência se sente una com todos os 

seres, humanos e não-humanos, com toda a natureza cósmica interpretada como manifestação 

do Absoluto. O eu transcende as limitações de seu geocentrismo, a fim de considerar o cosmo 

como uma comunidade formando uma só irmandade. Todos os seres são penetrados pela 
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supra-alma, a qual, como uma luz, irradia-se através dele. A consciência individual, ao 

participar da vida dessa supra-alma, mostra-se como superando todas as suas identificações. 

À supra-alma está associada um novo tipo de moralidade, a saber, a compaixão com 

todos seres. A compaixão não é uma coação para a ação, mas uma ação espontânea e gratuita. 

Ao levar a cabo a integração da fisioesfera, bioesfera e nooesfera, o nível psíquico leva a 

efeito a experiência consciencial supramental da unidade dessas três esferas. Não é por acaso 

que esse nível tanto transcende quanto inclui a última estação. 

A oitava estação da evolução consciencial é a internalização e refinamento das 

aquisições da última etapa. E justamente em virtude disto provem a dificuldade de descrevê-

la. Como exemplo do que se passa nessa fase, Wilber vê as experiências místicas de Tereza de 

Ávila. Há sentido de falar em refinamento da experiência da consciência, já que a consciência 

está diante de um mundo que extrapola toda a natureza cósmica do nível psíquico. A realidade 

com a qual ela se defronta é, então, chamada nível sutil, posto que ela tem a experiência de 

fenômenos tão sutis que parecem desvanecer. Há sentido também em falar de internalização, 

porque a consciência aprofunda o seu avançar para dentro de si mesma, movimento que, por 

sua vez, a conduz a um amigável abraço com toda a natureza cósmica e sua origem. Ao 

universo físico é acrescido o mundo sutil que, enquanto fonte desse próprio universo físico, se 

manifesta, como matéria densa, no cosmo físico. Comparando com a filosofia de Plotino, o 

plano sutil corresponde ao da alma, pois essa é a raiz da esfera material. Em consonância com 

a sutileza dessa etapa, a oposição entre sujeito e objeto torna-se cada vez menor, 

extremamente pequena, enfim, sutil. 

A evolução da consciência ainda não alcançou seu estágio final. A nona estação eleva-

a ao plano causal. Ele é o plano das formas, a partir das quais os níveis inferiores são 

moldados. Na tradição filosófica ocidental esse nível encontra sua correspondência no mundo 

das Idéias de Platão e na hipóstase do Espírito, de acordo com a filosofia plotiniana. Ela 

sinaliza tanto a identidade do pensamento com o ser quanto a totalidade do ser e, nessa 

medida, contém as Formas (Idéias) que estruturam toda “a grande cadeia do ser”. Aqui estão 

as condições “formais” que conferem a todos os seres sua figura ontológica específica. 

Finalmente, a consciência faz a sua experiência decisiva que a leva a transcender todas 

as formas em direção ao sem-forma, acima de toda discursividade e dualidade: o Uno em 

Plotino, o nirguna (ausência de qualidade) na tradição do vedanta, o shunyata (vacuidade) na 

tradição budista. O sem-forma não pode mais entrar no jogo dos atributos, já que, enquanto 

incondicionado, ele tem de ser privado de toda forma, a fim ser a fonte de todas as formas. 
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Nesse específico sentido, ele é a vacuidade simples ou o puramente negativo: nem isto, nem 

aquilo. O sem-forma não pertence mais a um plano consciencial específico. Ele é 

simplesmente aquilo em que a consciência e seu objeto se encontram, também aquilo do qual 

eles surgem e também aquilo para o qual eles retornam. Ele é “simultaneamente” imanente e 

transcendente a todos os níveis de desenvolvimento consciencial. Nenhum desses níveis é 

capaz de exauri-lo, pois o sem-forma constantemente os põe e transpõe. 

Assim, a abordagem transpessoal tem como objeto de estudo, além dos fenômenos que 

surgem nos degraus pré-pessoais e pessoais, os que formam os quatro últimos degraus 

(WILBER, 1999, 2000). As visões tradicionais de educação põem o quinto degrau ou nível 

como a última instância a ser desenvolvida, já que as operações formais seriam as últimas 

habilidades a serem trabalhadas; contudo, a abordagem transpessoal oferece uma ampliação 

desse modelo, mediante a inclusão dos outros degraus. O sexto degrau é apresentado como a 

estrutura mais desenvolvida do nível pessoal, representando uma ponte de transição para os 

níveis transpessoais80.  

A perspectiva transpessoal busca, portanto, incluir uma visão global da experiência 

humana, daí trabalhar com o modelo do espectro total da consciência e propor uma 

intervenção que abranja todos os níveis e todos os quadrantes. A expressão “todos os níveis” 

refere-se às ondas da existência que vão da matéria ao corpo, do corpo à mente, da mente à 

alma e desta ao espírito; “todos os quadrantes” refere-se às dimensões do eu, do nós e do isto 

(ou eu, cultura e natureza). De forma geral, uma educação integral do tipo “todos os níveis e 

todos os quadrantes” levará a exercitar as ondas físicas, emocionais, mentais e espirituais, no 

eu, na cultura e na natureza. 

 

2.4. A Compreensão da formação humana dentro do curso de Educadores Holísticos 

De forma mais ampla e usual o conceito geral de educação em nossa cultura está 

associado a um privilégio da cognição e a uma ilusão de que a racionalidade esgota por si 

mesma todas as facetas do fenômeno humano. Tomando por base uma associação das 

perspectivas da fenomenologia, do budismo e da psicologia transpessoal posta em andamento 

no curso de Educadores Holísticos, pretendemos evidenciar que aquele conceito geral de 

                                                
80 Psicólogos como Bruner, Flavell e Arieti(1967) observaram que existem muitas evidências sobre uma 

estrutura cognitiva além da “operacional formal” de Piaget ou superior a ela. Esta estrutura tem sido 
denominada de “dialética”, “integrativa” e “sintético-criativa”, contudo Wilber prefere “visio-lógico”, pois 
enquanto a mente formal estabelece relações, a visio-lógico “estabelece redes de relações”, uma visão 
abrangente e panorâmica aliada a uma alta capacidade de síntese altamente integradora. 
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educação mantém uma relação com o próprio modelo cultural vigente em nossa sociedade, o 

qual historicamente tem fragmentado a educação em áreas disciplinares separadas e 

desconectadas da experiência concreta vivida pelos sujeitos. 

Essa forma de pensar e organizar os processos educacionais tem levado crianças, 

adolescentes e jovens a lidarem com a realidade também de forma descontextualizada, o que 

tem repercussões diretas na maneira como elas compreendem e se relacionam com as 

experiências de suas próprias vidas. Compreende-se, portanto, que o modelo de educação 

instaurado desde a modernidade, influenciado pela racionalidade científica, associa a 

formação ao desenvolvimento do sujeito epistêmico. Tal associação não é isenta de 

problemas, pois, nessa ótica, a aprendizagem passa a ser sustentada univocamente pela lógica 

dos meios e dos procedimentos, um tipo de pressuposição vital nos diagnósticos que são 

produzidos sobre a educação da infância e da juventude na contemporaneidade.  

O discurso da racionalidade científica tem se apresentado insuficiente para o 

enfrentamento das questões concretas que perpassam o campo educativo; do mesmo modo, a 

fragmentação dos saberes tem tido um impacto na perpetuação das desigualdades 

educacionais81. De forma mais simples, a fragmentação gera a impossibilidade de “aprender o 

que é tecido junto, isto é, complexo, segundo o sentido original do termo” (MORIN, 2003, p. 

14). 

Então, uma reflexão mais específica em torno da formação global do sujeito, por meio 

da associação entre fenomenologia, budismo, abordagem transpessoal e educação, tem sido 

defendida pelos formadores do NEIMFA, propondo que é preciso formar o ser humano na sua 

inteireza. Segundo o filósofo francês B. Pascal é “impossível conhecer as partes sem 

conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes”
82. 

Essa pressuposição traz o conhecimento filosófico e educacional para um campo de 

abordagens integrais, impedindo a anulação da dimensão de complexidade dos problemas 

pedagógicos (YUS, 2002).  

Dentro do curso, o eixo articulador inicial da discussão foi fornecido pela noção de 

“cuidado de si”, como elemento orientador da formação do ser. A idéia de “cuidado de si” foi 

formulada por M. Foucault (2004) no âmbito de um programa de investigação das formas de 

problematização da subjetividade na modernidade. Ao explorar os diversos estilos de 
                                                
81 Desse modo, os diagnósticos ficam restritos aos modelos “experts”; os mesmos que inviabilizam a análise dos 

problemas essenciais da educação atual: “Assim, enquanto o expert perde a aptidão de conceber o global e o 
fundamental, o cidadão perde o direito ao conhecimento” (MORIN, 2003, p. 19). 

82 Apud Morin, 2003. 
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existência, Foucault retoma em outras bases a discussão sobre nossos dispositivos 

vinculatórios, explicitando os “sistemas de exclusão” dos indivíduos nas sociedades (PAIVA, 

2000, p. 42). 

Nesse sentido, a noção de “cuidado de si” permite colocar a questão da 

individualidade e da coletividade de que somos capazes, bem como das relações que elas 

supõem com formas específicas de conhecimento e auto-conhecimento. Para materializar esse 

debate, Foucault tomará como “lição histórica” a transformação da ética clássica do uso dos 

prazeres (século IV a.C) na ética helenística do cuidado de si (séculos I e II d.C). A escolha 

dessa temática não nos pareceu, portanto, casual. A ética do cuidado de si sinaliza um esforço 

de ressignificação do papel da formação humana, partindo-se da premissa que a subsunção do 

princípio do cuidado de si contribuiu para gerar uma visão multidimensional do sujeito, o que 

tem implicações diretas para o campo educacional e, mais especificamente, para a formação 

das novas gerações.  

Há um paradoxo entre os principais problemas suscitados pela condição humana e o 

modo como vêm sendo buscadas as soluções para esses problemas. Morin (2003) destaca que 

se por um lado a problematização sobre a existência humana tem se tornado cada vez mais 

uma preocupação das diversas áreas das ciências humanas e sociais, mediante perspectivas 

que visam a uma análise transversal e holística, por outro lado constata-se a inoperância dos 

meios que têm sido mobilizados para lidar com essas questões. 

Essa forma fragmentada de pensar as questões referentes à condição humana reflete-se 

na própria incapacidade dos sujeitos dobrarem-se sobre si mesmos, ou seja, observamos uma 

dificuldade de os indivíduos lidarem com suas questões existenciais mais profundas, fazendo-

os buscar respostas para questões interiores com movimentos externos; o que reflete a 

compreensão moderna que vislumbra o ser humano dissociado da natureza. 

Em um sentido contrário, também encontramos nos debates dos educadores do 

NEIMFA o pressuposto de que há uma interdependência entre o ser humano e o contexto 

global em que vive. Assim, a reflexão sobre si mesmo possibilitaria ao homem entender a sua 

situação no mundo e como essa relação poderia ajudá-lo a assumir sua própria vida como um 

processo de crescimento, de formação. Nessa direção, procuraremos esclarecer os termos 

educação holística e formação utilizados no curso. 

Assim como não existe consenso sobre a questão o que é a educação, também não 

existe uma resposta convergente sobre o que é educação holística. Sabe-se, contudo, que esta 
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denominação proposta inicialmente pelo estadunidense R. Miller (1997), visa a “designar o 

trabalho de um conjunto heterogêneo de liberais, de humanistas e de românticos”83. 

Uma proposta que, apelando para etimologia da palavra, nos faz voltar ao termo grego 

Hólon, “que faz referência a um universo feito de conjuntos que não pode ser reduzido a 

simples soma de suas partes” (ibid., p.15). Nessa perspectiva, as raízes da educação holística 

podem ser encontradas, na contemporaneidade, na crítica ao processo unidimensional da 

educação moderna com sua ênfase excessiva na ruptura, na fragmentação, na 

compartimentalização, denunciando-se os efeitos perversos dessa fragmentação sobre o 

social, o pessoal, o cultural, o econômico (YUS, 2002). 

Os defensores da chamada educação holística têm, portanto, como objetivo comum a 

re-configuração do ser, ou seja, a tentativa de pensar a formação do ser humano em uma 

perspectiva de integralidade. A educação holística fundamenta-se em uma crítica à hiper-

especialização das diversas áreas do conhecimento, uma vez que esta “impede de ver o global 

(que ela fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dilui)” (MORIN, 2003, p. 

13). A educação holística é, portanto, a formação do humano em sua inteireza.  

Qual seria, então, o papel do refletir, ao se promover essa educação holística? A esta 

questão, um dos professores do curso responde: 

 
[...] presta serviço à formação dos sujeitos na medida em que consiga 
contribuir para que eles adotem uma postura reflexiva para com a 
problemática da realidade em que se encontram. [...] No que concerne à 
educação, deve-se responder, antes de mais nada, as questões: para que serve 
a educação? Por que e para que o ser humano se educa? (A. C. L., professor 
de artes). 
 
 

Temos, aqui, a defesa da Reflexão Incorporada, como vetor importante no 

desenvolvimento dessa aptidão interrogativa. Ela é, ao mesmo tempo, uma força de 

questionamento e reflexão. Por outro lado, é importante ressaltar que ao dizermos que a 

educação holística desenvolvida no NEIMFA promove a formação do sujeito em sua 

inteireza, e que a fenomenologia, budismo e abordagem transpessoal contribuem para o 

aludido processo, não queremos afirmar que isto vise a tornar os alunos “experts” em tais 

tradições. A questão aponta para outra direção. Vejamos. 

A fragmentação instaurada, com o surgimento da modernidade, no modelo 

educacional e em nossas próprias vidas diz respeito à separação, divisão e ruptura do tempo. 

                                                
83 Apud Rafael Yus (2002, p. 16). 
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Há um tempo para estudar, comer, trabalhar, se divertir, falar sério, dançar, rezar, estudar 

filosofia, fazer sexo, e etc. Existe, em última análise, uma infinidade de “tempos”, de “horas”, 

em que, muitas vezes, negamos nossa atividade com a ação posterior a ela.  

As três abordagens teóricas usadas no curso problematizam a pseudonaturalidade 

desses acontecimentos temporais, introduzindo o questionamento do eixo reflexivo 

(consciência) que sustenta essas dinâmicas temporais, supostamente independentes entre si. 

Para a educação holística do NEIMFA, os eventos que permeiam nossas vidas são 

interdependentes e interconectados. 

Nessa direção, a formação sob uma perspectiva holística não extingue os aspectos 

negativos, as máscaras e sombras. Ao contrário, ela é 

 
um constante desmascarar-se, desvelar-se, desnudar-se de si mesmo: faz-nos 
reconhecer e refletir sobre os referidos aspectos negativos com o objetivo de 
mostrar como eles surgem e como podemos ir além deles. No processo 
formativo, “os problemas, os sofrimentos e as dificuldades deixam de ser 
obstáculos para se tornarem uma maneira de progredir” Isso acontece porque 
na formação é o próprio ser que está em causa na sua forma. A atividade 
formativa caracteriza-se pelo questionamento do processo pelo qual um 
indivíduo singular alcança sua própria forma, isto é, constrói sua identidade. 
Com esse questionamento, percebe-se que aquilo que somos não é de 
maneira alguma imposto pelas condições externas exclusivamente. É claro 
que os acontecimentos externos têm peso e influência na construção da nossa 
identidade. Mas esse caráter identitário surge, efetivamente, a partir de 
nossas relações com esses pesos e influências. (M. L. F., professora de 
cidadania). 
 
 

Esse tipo de análise exige que se estabeleçam algumas distinções conceituais entre os 

termos educação, ensino e formação. O ensino tem uma dimensão técnica, apresentando-se, 

mais como instrução teórica e está ligado ao universo dos saberes (CHARLOT, 2000, 2001). 

Na modernidade, o campo do ensino tem se apresentado, comumente, de forma fragmentada. 

Podemos constatar esse fato no próprio desenvolvimento profissional da classe docente. 

Isolados, isolam os objetos de conhecimento, esquecendo, assim, o contexto global de 

produção desses saberes; mais ainda: esquecendo a finalidade a que eles servem, ou seja, o 

desenvolvimento humano. Assim, a educação, faz referência ao processo de desenvolvimento, 

mediado pelos vários saberes. 

A formação, por sua vez, é caracterizada pelo trabalho com a experiência. Ela se 

enfrenta com a (in)coerência da relação existente entre o que nós acumulamos em matéria de 

saber e o modo como esses conhecimentos se expressam, concretamente, no nosso 
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desenvolvimento. Logo, a experiência formativa questiona como aquilo que sabemos reflete-

se no modo como somos. 

Essa distinção é importante para que se possa pensar a educação como uma autêntica 

Formação do espírito. Obviamente, o formador também ensina conteúdos, saberes, 

disciplinas. Contudo, para além disso, ele promove a problematização sobre o modo de ser-

no-mundo, tecendo uma rede de conhecimentos, inseparáveis das práticas e dos modos de 

existência dos indivíduos. Desse prisma, o formador do NEIMFA busca proporcionar:  

• uma aptidão geral para colocar e tratar, reflexivamente, ou seja, com consciência, 

os problemas existenciais vividos 

• uma forma de ligar os saberes e lhes dar sentido, na busca de entendimento para as 

questões postas pela existência, tendo em vista nutrir todas as dimensões do 

desenvolvimento humano; e  

• uma reflexão incorporada sobre como os saberes podem influenciar nossas vidas, 

mediante o exercício de pensamento que busca transcender o próprio pensamento 

em direção ao ainda não pensado de uma vida, humanamente, vivida. 

Assim sendo, há uma relação entre as idéias de educação holística e o próprio processo 

de formação dos indivíduos. Uma relação que nos parece vital para compreendermos a idéia 

de integralidade. Afirmamos, assim, a existência de um diálogo entre educação holística e 

formação humana, pois a educação holística, como formação humana, é o que permite a 

existência mesma de um movimento de busca para outras formas de ser, pensar, sentir e 

conviver que não permanecem fixadas nas armadilhas redutoras de nossa presença no mundo. 

Reduções que nos fragmentam e acabam por impedir a manifestação plena de nossas 

possibilidades vitais. 

A educação nessa perspectiva de pensamento é “o movimento pelo qual nos 

libertamos – com esforço, sonhos e ilusões – daquilo que passa por verdadeiro, a fim de 

buscar outras regras do jogo” (RUIZ, 2004, P. 37). Ou seja, a educação se apresenta como 

uma força interrogativa que não se limita a questionar e duvidar dos acontecimentos; a 

reflexão nos faz, na verdade, buscar outras regras para o jogo de existir com mais consciência 

e compreensão da interdependência do que nos acontece. 

A tragicidade do existir humano, encarado como experiência formativa, é o que nos 

permite assumir a própria vida como um processo de crescimento, mediante o abandono de 

nossos padrões repetitivos, abrindo-nos para o vir-a-ser originário da condição humana. O 

objetivo da experiência formativa, mediada filosoficamente por uma visão holística ou 
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integral, confunde-se com o objetivo de todas as tradições espirituais: despertar as potências 

do humano que habitam em cada um de nós, levando-nos a experimentar condições 

insuspeitadas de crescimento e realização. 

Apesar da educação moderna ter instaurado um abismo entre o desenvolvimento, o 

conhecimento e a ação concreta, a lógica formativa une o saber à experiência e faz dessa 

relação um caminho ao progresso. Nesse aspecto, o nosso passado (karma) pode ter sido 

trágico e ignorante, mas ao mudarmos nossa postura no presente, poderemos olhar para ele 

como uma espécie de professor que nos fornecerá as chaves para a nossa liberdade de ser. 

É, portanto, nesse contato com a experiência que caracteriza todo o processo 

formativo, que se manifesta a consciência filosófica incorporada como educação holística, 

tecendo os saberes que foram separados daquilo que nós somos. É aqui que a educação, como 

conhecimento corporalizado, manifesta uma ponte para a liberdade, des-velando sentidos 

outros para o existir humano no mundo; despertando o humano para o significado mais 

profundo da realidade. 

Este urdir das várias dimensões do humano será a seguir apresentado em recortes 

dinâmicos, de forma a construir um contexto no qual brote a integralidade na sua 

multidimensionalidade. Retomando a etimologia da palavra contexto, temos duas raízes 

latinas: com, com ou junto, e textere, tecer (como em tecido). Sob esta luz, o contexto desse 

recorte não será um recipiente passivo para expressão das experiências das múltiplas faces do 

humano em formação, mas um processo ativo, pois quando se opera um recorte em uma das 

faces, muda-se a maneira de tecer as experiências juntas, a malha dos fios da vida desloca-se, 

podendo desencadear algum tipo de transformação.  

Dentro do curso investigado, a noção de formação está intimamente associada à de 

multidimensionalidade, como pode ser visto na fala a seguir. 

 
Uma educação integral deve incluir as várias dimensões do ser humano, 
sendo um esforço constante da formação a tentativa de ampliar cada uma das 
dimensões, integrando-as em níveis de existência cada vez mais amplos, que 
vai da matéria para o corpo, do corpo para a mente, da mente para alma e da 
alma para o espírito. Cada dimensão maior transcende, todavia inclui, suas 
dimensões menores. São totalidades dentro de totalidades se expandindo e 
envolvendo dimensões cada vez mais complexas. (A.S.F., coordenador do 
curso). 
 
 

Assim, os educadores do curso se apóiam na idéia da “grande cadeia do ser”, que, 

segundo Wilber (2000, p. 20), reflete “a espinha dorsal da filosofia perene” e apresenta uma 
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síntese de concordância quase unânime e intercultural quanto às dimensões gerais básicas do 

ser, assim expressas: “matéria, corpo (no sentido de corpos vivos e vitais, o nível emocional-

sexual), mente (incluindo imaginação, concepções e lógica), alma (a fonte da identidade 

supra-individual) e espírito (tanto o fundamento sem forma como a união não-dual de todos 

os outros níveis)” (WILBER, 2000, p.27). 

Röhr (2006, p. 17) apresenta um esquema com cinco dimensões básicas que se 

assemelha aos pensamentos desenvolvidos pelos formadores do curso quanto às dimensões 

básicas do ser humano. Tal esquema encontra-se representado na figura a seguir: 

F15.  Cinco dimensões básicas do ser humano 

 
 

 O último autor referido afirma que 

 
Distinguimos num primeiro passo cinco dimensões que chamamos de 
básicas, que são a dimensão física que inclui a corporalidade físico-
biológica, da qual em parte nem temos percepção. Chamo de dimensão 
sensorial as nossas sensações físicas, calor-frio, dor-prazer físico, doce-
amargo, etc., enfim a percepção que temos através dos nossos cinco 
sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. A dimensão emocional 
abrange a vida da nossa psique, os estados emocionais (medo, insegurança, 
euforia, apatia, tristeza, melancolia, impaciência, dispersão, solidão, 
saudade, indecisão, pessimismo, etc.) e suas respectivas movimentações e 
compensações. A dimensão mental do ser humano inclui, em primeiro lugar, 
o racional no sentido mais restrito, quer dizer aquela parte em que 
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correspondemos naquilo que pensamos com todos os seres humanos, os 
pensamentos universais, formais (lógica, matemática), mas também a 
capacidade de reflexão – de questionar todas as coisas, inclusive a si mesmo 
–, a recordação e a memória, a imaginação e a fantasia, a compreensão e 
criação de idéias e finalmente a nossa intuição em que sabemos sem poder 
justificar em última instância por que sabemos. O que é mais difícil de 
identificar é a quinta, a dimensão espiritual. Não se confunde essa dimensão 
com a religiosa, que em parte pode incluir a espiritual, mas que contém 
algumas características como as da revelação como intervenção direta de 
Deus e de um tipo de organização social que dessa forma são estranhas ou 
não necessárias à dimensão espiritual. Podemos nos aproximar à dimensão 
espiritual identificando uma insuficiência das outras dimensões em relação 
ao homem nas suas possibilidades humanas. Posso viver nas demais 
dimensões sem ser comprometido com nenhum aspecto delas. Entro na 
dimensão espiritual no momento em que me identifico com algo, em que eu 
sinto que esse se torna apelo incondicional para mim. Identificamos, por 
exemplo, fenômenos humanos, freqüentemente pouco refletidos, mas 
onipresentes na nossa vida como a liberdade e a crença no sentido da vida 
como elementos da dimensão espiritual, e de fato eles só existem na medida 
em que me comprometo com eles. Podemos incluir na dimensão espiritual 
todos os princípios éticos e filosóficos que precisam, para se tornarem 
verdadeiros, da minha identificação com eles. Não se trata na dimensão 
espiritual de uma identificação somente ao nível do pensamento e do 
discurso. Trata-se de uma identificação na totalidade, incluindo 
necessariamente um agir correspondente. Um saber que não se expressa na 
minha vida prática, seja ela pública ou particular, não alcançou ainda a 
dimensão espiritual. Uma convicção com que não me identifico por inteiro 
serve para camuflar lados de mim que não consigo ou não quero enxergar, e 
leva fatalmente a desequilíbrios internos e externos.

 

As certezas sobre a 
própria identidade não são de natureza racional, mas intuitiva.

 

Por isso 
chamo essa dimensão também de intuitivo-espiritual. (RÖHR, 2006, p. 15-
16). 
 
 

Dentro de tal perspectiva, uma educação integral visa sensibilizar essas dimensões 

para que elas se expandam da dimensão física ao espírito, em uma espiral de inclusões e 

diferenciações, na qual as dimensões vão se complexificando gradativamente, não podendo 

ser reduzidas e nem explicadas pela anterior. 

 
Cada dimensão maior do Grande Ninho – da matéria para o corpo, do corpo 
para a mente, da mente para alma, e da alma para o espírito – transcende e 
inclui as dimensões menores, de modo que os corpos vivos transcendem e 
incluem os minerais, as mentes transcendem mas incluem os corpos vitais, as 
almas luminosas transcendem mas incluem as mentes conceituais e o espírito 
radiante transcende e inclui absolutamente tudo. O espírito é, desse modo, 
tanto a onda mais elevada (puramente transcendental) como a base sempre 
presente de todas as ondas (puramente imanente), que vai além do Todo, 
abrangendo o Todo. (WILBER, 2000, p. 22). 
 
 



152 
 
 

 

Em uma visão fenomenológica essas dimensões não constituem realidades ontológicas 

distintas e separadas, mas sim planos de significação ou formas de unidade, nas quais 

“matéria, vida, espírito não poderiam ser definidos como três ordens de realidades ou três 

espécies de ser, mas como três planos de significações ou três formas de unidades” 

(MERLEAU-PONTY, 1942, p. 14). 

Essas dimensões ou estruturas básicas são percebidas como hólons potenciais e não 

como essências permanentemente fixas e imutáveis quer sejam elas platônicas, kantianas, 

hegelianas ou husserlianas. Assim, abre-se a possibilidade para emergência de novas 

dimensões no futuro. Wilber (2006) destaca que essa visão da “grande cadeia do ser” é um 

dos modos de interpretar a realidade, contudo para que alcance um status pós-metafísico é 

necessário realizar algumas revisões e acréscimos, tais como: 

a) compreensão de que essas dimensões não são estruturas preexistentes, mas em 

parte estruturas de consciência humana;  

b) “os métodos de verificação de existência dessas estruturas de consciência não 

mais envolvem a mera afirmação de sua existência apenas porque a tradição assim o 

quer, nem baseiam sua existência apenas na introspecção ou na meditação (ou outras 

asserções e alegações que, supostamente, transcendem a cultura). No mínimo, eles 

envolverão alguma versão tanto da exigência da modernidade por indícios objetivos 

quanto da exigência da pós-modernidade por embasamento intersubjetivo” (WILBER, 

2006, p. 292); 

c) Essas estruturas de consciência “não podem ser concebidas como as que são 

dadas eternamente – elas não são arquétipos, nem idéias eternas na mente de Deus, 

nem formas coletivas fora da história, nem imagens eidéticas atemporais. [...] teriam 

de ser concebidos como formas que se desenvolveram com o tempo, com a evolução e 

com a história” (WILBER, 2006, p. 293). 

Tanto Wilber (2000) quanto Röhr (2006) indicam que essas dimensões não constituem 

uma série de estágios lineares e monolíticos, que se sucedem à maneira de uma escada. O 

primeiro autor indica a presença de “diversas linhas ou correntes de desenvolvimento – tais 

como emoções, necessidades, auto-identidade, moral, realizações espirituais [...] – todas elas 

avançando no seu próprio compasso, à sua própria maneira, com a sua própria dinâmica” 

(WILBER, 2000, p.31). Por sua vez, Röhr (2006, p. 17, negrito no original) apresenta o 

aspecto dinâmico das dimensões através das “dimensões transversais [...] relacional-social, a 

prático-laboral-profissional, a político-econômica, a comunicativa, a sexual-libidinal e de 
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gênero, a étnica, a estético-artística, a ética, a místico-mágico-religiosa, a lúdica e a volitivo-

impulsional-motivacional”. 

Essa holarquia84 inclui um equilíbrio entre as dimensões básicas (níveis 

qualitativamente ordenados, nos quais, por exemplo, moléculas contêm átomos, mas não vice-

versa; células contêm moléculas e não vice-versa) e as dimensões transversais (dimensões 

mutuamente ligadas que envolvem processos não-hierárquicos), de forma que um indivíduo 

pode apresentar-se, por exemplo, com uma dimensão mental bem desenvolvida, mas com uma 

série de problemas no que diz respeito à ética. A figura a seguir, extraída de Wilber (2000, p. 

46), apresenta uma visão geral deste processo. 

F16. O psicográfico integral como uma holarquia 

 

 

Nessa visão, o processo formativo auxilia no desdobramento das diversas dimensões, 

buscando favorecer ao educando uma maior compreensão do seu nível de desenvolvimento, 

de forma a poder encontrar caminhos que o auxiliem no fortalecimento das dimensões já 

presentes, ampliação daquelas que se encontram pouco desenvolvidas e cuidados para 

solucionar algum transtorno ocorrido ao longo do desenvolvimento. 

 

2.4.1. A noção de “sujeito” na educação do NEIMFA: crítica fenomenológica 

Podemos traçar, de várias formas, o percurso do processo construtivo da noção de 

“sujeito” dentro da educação. Neste trabalho optamos por fazer este percurso mediante um 

                                                
84 Holarquia se refere ao movimento holístico de inclusão de totalidades dentro de totalidades cada vez mais 

complexas e abrangentes presentes nas dimensões. 
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recorte nas teorias do desenvolvimento humano, de cunho psicológico, as quais sustentam a 

supracitada noção, haja vista serem elas amplamente utilizadas no meio educacional, não 

tendo, contudo, explicitados seus pressupostos e as conseqüências de sua aplicação. 

As teorias que sustentam a noção de “sujeito” na educação têm por base, em sua 

grande maioria, uma das cinco perspectivas de desenvolvimento humano apontadas por 

Papalia e Olds (2000): psicanalítica, da aprendizagem, cognitiva, etológica e contextual. 

A) Abordagem Psicanalítica tem como foco a idéia central de que o comportamento 

é regido por aspectos inconscientes. A teoria freudiana sobre os estágios de desenvolvimento 

psicossexual está na base deste modelo de desenvolvimento. Teóricos como Dolto 

(1988,1992) têm apresentado grandes contribuições no desdobramento do pensamento 

Freudiano. 

B) Abordagem da aprendizagem tem a visão de que o desenvolvimento humano 

ocorre em resposta a padrões de eventos externos, dando-se ênfase aos comportamentos 

observáveis e às mudanças quantitativas. Os teóricos mais importantes desta abordagem 

foram os behavioristas Watson e Skinner, que apontaram a possibilidade do comportamento 

humano ser modificado pelo condicionamento, tanto clássico como operante. 

C) Abordagem Cognitiva prioriza as mudanças qualitativas, atribuindo às pessoas 

uma grande atividade em seu próprio processo de desenvolvimento. A teoria piagetiana dos 

estágios de desenvolvimento cognitivo – sensório-motor, pré-operacional, operações 

concretas e operações formais – é uma das mais influentes no meio educacional. Piaget (1975, 

1987, 1994) é considerado um dos expoentes da pesquisa nesta área. 

D) Abordagem Etológica de Lorenz, Bowlby e Ainsworth foca-se nas bases 

biológicas e evolutivas do comportamento, principalmente nos períodos críticos de 

desenvolvimento do apego. 

E) Abordagem Contextual vê o sujeito dentro de um contexto social em 

transformação. A teoria sociocultural de Vygotski (1996, 1998) prioriza a interação social 

com adultos como fator-chave na aprendizagem das crianças. 

Essas perspectivas dizem os caminhos pelos quais devem seguir as pesquisas, bem 

como apontam modelos interpretativos e previsivos do comportamento; no caso da educação, 

dizem quem é o “sujeito” que se constitui e busca e, também, informa o modo como este se 

desenvolve. Apesar das diferenças marcantes entre essas abordagens, todas elas 

compartilham, entre si, a idéia fundante da divisão, priorizando um recorte do humano e 

atribuindo-lhe um estatuto dominante. Um exemplo clássico desse conflito pode ser percebido 
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nas dificuldades de compatibilizar as idéias do “sujeito desejante freudiano” com as do 

“sujeito pensante piagetiano”, compatibilização vista como fundamental para o entendimento 

do sujeito integral, presente no mundo vivido. Afinal o sujeito, em análise, é, 

simultaneamente, pensante e desejante. 

Nenhuma dessas cinco perspectivas conserva uma idéia integral ou propõe um 

“caminho do meio”, um “entre-deux”, sendo seus objetos tratados de forma 

compartimentalizada, gerando distorções e reforçando, ainda mais, o hiato entre mente e 

corpo, e os conseqüentes deslocamentos para os extremos no lidar com a noção de sujeito: 

construção de um sujeito substancialista ou, por outro lado, um sujeito desincorporado. 

Wilber (2000) apresenta uma crítica semelhante, quando analisa os modelos de 

psicologia que fornecem sustentação a tais abordagens. Ele indica que o grande problema da 

psicologia, do modo como ela tem se desenvolvido historicamente, consiste em que, em sua 

maior parte, suas diferentes escolas levaram em conta apenas um desses aspectos do 

fenômeno extraordinariamente rico e multifacetado da consciência e anunciaram que se 

tratava do único aspecto que merecia estudo ou até mesmo que se tratava do único aspecto 

que de fato existia: 

 
O behaviorismo reduziu notoriamente a consciência às suas manifestações 
observáveis, comportamentais. A psicanálise reduziu a consciência a 
estruturas do ego e à influência do id sobre essas estruturas. [...] A ciência 
cognitiva, de maneira admirável, introduz um empirismo científico para lidar 
com o problema, mas, em geral, termina simplesmente reduzindo a 
consciência às suas dimensões objetivas, aos seus mecanismos neuronais e a 
funções semelhantes às de um biocomputador, devastando desse modo o 
mundo vivo da própria consciência (p. 1-2). 
 
 

Quando iniciei uma reflexão sobre as origens da noção de sujeito (self) dentro do 

curso de educadores holísticos, deparei-me com a seguinte afirmação, adaptada de Varela, 

Thompson e Rosch (2003, p. 21): “o sujeito desperta em um mundo que não é projeção de sua 

mente. Nós simplesmente, nos descobrimos com ele; nós despertamos tanto para nós mesmos, 

quanto para o mundo que habitamos. Refletimos sobre esse mundo à medida que crescemos e 

vivemos. Mas refletimos sobre um mundo que não é feito, mas encontrado, e é também a 

estrutura que nos possibilita refletir sobre esse mundo. Então, ao nos debruçarmos sobre ele, 

nós nos encontramos em um círculo: estamos em um mundo que parece que já existia antes da 

reflexão ter-se iniciado, mas esse mundo não é separado de nós”. 
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Essa visão de homem “inseparável do mundo” aproxima as três abordagens que 

sustentam o referencial teórico do curso Educadores Holísticos. A tradição centenária 

madhyamika (NISHITANI, 1982; KALUPAHANA, 1986; DALAI LAMA, 2005), do “entre-

deux” de Merleau-Ponty (1999) e o modelo de desenvolvimento da consciência de Wilber 

(2000, 2004, 2006) defendem a tese de que a dualidade homem/mundo, mente/corpo surgiu 

da ignorância sobre a natureza das relações do organismo humano com o ambiente; não 

havendo sustentação para a tese cartesiana que postula um corpo que é pura matéria extensa e 

nem uma mente que é substância pensante. 

Historicamente, a Ciência optou por ignorar o que poderia estar nesse “entre-deux” ou 

“caminho do meio”, exposto por Merleau-Ponty. Segundo ele, a ciência, ingenuamente 

sempre pressupôs a mente e a consciência como epifenômenos do “mundo objetivo”. De fato, 

esta tem sido uma das posturas extremas que a ciência tem adotado. O observador, retratado 

exemplarmente pela figura do físico no final do século XIX, era, com freqüência, 

representado como um “olho desincorporado”, fixando seu olhar objetivamente (quer dizer 

externamente), para o jogo dos fenômenos. Não obstante, os críticos dessa posição facilmente 

caíram no extremo oposto. O princípio da Indeterminação da mecânica quântica, por exemplo, 

foi com freqüência utilizado para se aderir a um tipo de subjetivismo no qual a mente por si só 

“constrói” o mundo.  

Quando nos voltamos para nós mesmos, para fazer de nossa própria mente nosso tema 

de reflexão, fazendo uso da atenção consciente ou incorporada, que é precisamente o que as 

visões integrais parecem fazer, nenhuma dessas posições – a que supõe um observador 

desincorporado ou a que supõe uma mente desterrada – é adequada. É possível perceber nas 

duas posturas a manutenção da tensão entre ciência e experiência.  

Ir além dessas oposições constitui um desafio à reflexão contemporânea, pois nenhum 

dos extremos funciona para uma sociedade pluralista. Negar a efetividade de nossa própria 

experiência no estudo científico de nós mesmos não é apenas insatisfatório, corresponde a 

transformar o estudo científico de nós mesmos em um estudo sem objeto. No entanto, supor 

que a ciência não pode contribuir para uma compreensão de nossa experiência pode ser 

abandonar, no atual contexto, a tarefa da auto-compreensão.  

Emergindo do entre-deux, e apoiando-se nas teorias da fenomenologia, budismo e da 

abordagem transpessoal, surge a perspectiva de “sujeito incorporado” do curso de Educadores 

Holísticos, que procura também integrar os elementos das cinco abordagens psicológicas do 

sujeito anteriormente apresentadas, com o objetivo de oferecer uma visão mais ampla possível 
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do fenômeno humano. Tal visão encontra-se apoiada em Wilber (1986, 1996, 1999, 2000, 

2003), na forma do modelo dos “quatro quadrantes do Kosmos”, em Varela, Thompson e 

Rosch (2003), na idéia de “circularidade fundamental” e nos ensinamentos do lama Padma 

Santem (2004) com a noção de “Roda da vida”. Apresentaremos essas idéias de forma sucinta 

a seguir. 

Wilber (1996, 2000, 2006) empreende a pesquisa sobre os níveis de desenvolvimento 

da consciência, considerando a constelação teórica moderna e pós-moderna. Seu propósito 

consiste em formular uma teoria integral capaz não só de reconstruir as etapas da evolução 

consciencial, mas também coordená-las com os âmbitos da cultura, organização social, 

política e tecnológica. Daí resulta sua teoria dos quatro quadrantes e dos níveis de 

desenvolvimento em cada um desses quadrantes. Essa idéia ajuda a compor a visão de ser 

humano presente no NEIMFA e pode ser vista na figura a seguir. 

F17. Os Quatro quadrantes do Kosmos 
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O quadrante superior esquerdo diz respeito aos aspectos individuais e interiores da 

consciência humana (mas não só humana), tal como ela é estuda pela psicologia do 
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desenvolvimento, tanto em suas formas de manifestação convencionais como também 

contemplativas. Ele contém todo o espectro do desenvolvimento consciencial e refere-se à 

primeira pessoa do singular, porque relata e interpreta as vivências internas de cada indivíduo. 

O quadrante superior direito expressa a contraparte objetiva e externa ao quadrante 

superior esquerdo. Trata-se da base atômica, molecular, orgânica, biológica e corpórea, enfim, 

objetiva com a qual a experiência intencional da consciência interage. A linguagem 

correspondente a esse quadrante relata os fatos científicos do organismo individual. 

Wilber também não negligenciou a passagem do “eu” para o “nós” no tratamento da 

experiência fenomenológica da consciência. O quadrante inferior esquerdo tematiza a 

pluralidade dos sujeitos, o mundo dos valores, as visões de mundo, o ethos compartilhado 

pelos indivíduos, a esfera subjetivo-coletiva. O “eu” coletivo vivencia também uma evolução 

que expressa a contraparte inter-subjetiva do desenvolvimento da consciência individual. 

Finalmente, o quadrante inferior direito corresponde, na esfera coletiva e objetiva, ao 

quadrante inferior esquerdo, assim como o quadrante superior direito corresponde ao 

quadrante superior esquerdo. A vivência cultural da humanidade não está obviamente 

dissociada de sua base social, institucional e tecnológica. Esse quadrante tem por meta refletir 

sobre a evolução das várias formas de organização social, institucional e tecnológica 

construídas pela humanidade ao longo de sua história. 

Apresentaremos as contribuições de Varela, Thompson e Rosch (2003) à noção de 

“sujeito incorporado” com base na “circularidade fundamental” necessária a um 

empreendimento reflexivo, como, por exemplo, pensar qual a concepção de homem presente 

no curso dos Educadores Holísticos”. 

Esses autores, baseados nas idéias de Merleau-Ponty e de Nagarjuna, traçam um 

percurso de reflexão no qual é possível perceber a presença do “sujeito incorporado” proposto 

no curso. Eles começam destacando os níveis mais básicos presentes em uma reflexão 

incorporada: a base biológica e as respostas por meio da conduta, o que nos remete aos níveis 

iniciais propostos pela abordagem transpessoal. 

Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 27) dizem que é “somente porque essa estrutura, 

o cérebro, passa por interações em um ambiente, que podemos rotular a conduta resultante 

[...]”. Aqui estendemos “cérebro” como uma estrutura biológica. Assim, a pressuposição 

básica da reflexão incorporada, e de um sujeito incorporado, é que “podemos atribuir 

estruturas cerebrais específicas, mesmo que aproximadamente, a todas as formas de 

comportamento e experiência. E, inversamente, mudanças na estrutura cerebral se manifestam 
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em alterações no comportamento e na experiência”. Isto reafirma as noções de 

inseparatividade entre sujeito e objeto, presente nas três abordagens teóricas. A figura a seguir 

expressa este momento: 

F18. Interdependência ou especificação mútua entre estrutura e 
comportamento/experiência. 

 

 
  

Assim no nível básico de uma reflexão incorporada há uma interdependência ou 

“especificação mútua” entre a estrutura biológica e o comportamento/experiência. 

Avançando nessa reflexão, percebemos que essas descrições de fenômenos, tanto 

biológicos quanto mentais, devem por sua vez ser produto da estrutura do nosso próprio 

sistema de reflexão. 

F19. Interdependência entre a descrição científica e nossa própria estrutura cognitiva 

 
 

 

Existe, como mostra a figura acima, uma interdependência entre o processo de 

descrição científica e a nossa própria estrutura reflexiva como pesquisador. 

Quando estou realizando esse processo reflexivo sobre a noção de “sujeito”, fica claro 

que este ato não surge do nada. “Nós nos encontramos realizando esse ato de reflexão a partir 

de um determinado background, no sentido heideggeriano, de crenças e práticas biológicas, 

sociais e culturais” (Op. cit., p. 28). 
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F20. Interdependência entre a reflexão e as crenças e práticas biológicas, sociais e culturais 
do background. 

 
 

Todo esse processo reflexivo não está ocorrendo mediante um “sobrevôo do 

pensamento”, ele é incorporado aqui e agora, enquanto o realizo, como aponta Varela et. al. 

(Op. cit., p. 28): “[...] nossa própria postulação de um tal background é algo que nós estamos 

fazendo; nós estamos aqui, seres vivos incorporados, assentados pensando nesse esquema 

todo, incluindo o que chamamos de background”, conforme aponta a figura a seguir: 

F21. Interdependência entre a reflexão e as crenças e práticas biológicas, sociais e culturais 
do background 

 
 

Varela, Thompson e Rosch (Op. cit., p. 29) apontam que essa reflexão de forma 

incorporada abre-se em “camadas que poderia continuar indefinidamente, como um desenho 

de Escher”, contudo indica que o movimento de reflexão incorporado “ao invés de somar 
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camadas de abstração continuada”, ou como Merleau-Ponty diria, fazer um “sobrevôo de 

pensamento”, deveríamos “retornar para onde iniciamos, para a concretude e a particularidade 

de nossa própria experiência, mesmo no esforço da reflexão” (Op. cit., p. 29). 

Assim, o desafio da educação integral proposta pelo NEIMFA é estimular o processo 

de complementação continuado no giro desta circularidade, de maneira que possamos ver 

“nossas atividades como reflexos de uma estrutura, sem perder de vista nossa experiência 

direta” (Op. cit., p. 29). 

Quando pensamos um “sujeito incorporado”, com base nesta visão de educação 

voltada à integralidade, devemos atentar para a superação das idéias que supõem um 

observador desincorporado ou que supõem uma mente “desterrada (disworlded)” (VARELA, 

THOMPSON, ROSCH, 2003, p. 22). Neste sentido, é fundamental a crítica aos três 

pressupostos básicos que sustentam uma visão desincorporada, a saber: 

• Habitamos um mundo com propriedades particulares, como extensão, cor, 

movimento, som, etc. 

• Selecionamos ou recuperamos essas propriedades representando-as internamente. 

• Existe um “nós” subjetivo separado que realiza essas tarefas. 

Esses três pressupostos, juntos, constituem um compromisso forte, freqüentemente 

tácito e inquestionável com o realismo ou o objetivismo/subjetivismo sobre a forma como é o 

mundo, sobre o que somos e como chegamos a conhecer o mundo. E recebeu extensiva critica 

desde Nagarjuna (Cf. DALAI LAMA, 2005; KALUPAHANA, 1986) até Merleau-Ponty 

(1999), conforme já destacado anteriormente. 

Assim, podemos entender que o ato formativo dentro do curso de “Educadores 

Holísticos” não trata de aprender a representar um mundo preconcebido por uma mente 

preconcebida, mas, ao contrário, fala da atuação incorporada de um mundo e de uma mente 

com base em uma história de diversidade de ações desempenhadas por um ser no mundo. 

Nesse sentido, a abordagem integral assume a crítica filosófica da idéia de que a mente é um 

espelho da natureza. 

As idéias do budismo que influenciam a noção de homem e mundo, contidas no 

quadro da “roda da vida”, foram brevemente apresentadas quando da descrição da matriz 

curricular. Aqui destacaremos apenas alguns pontos complementares, que nos ajudem a 

perceber a interligação entre as três abordagens na composição da noção de “sujeito 

incorporado”. 
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A noção de “sujeito incorporado” é diretamente influenciada pela visão da “Roda da 

Vida” e está diretamente ligada à necessidade de ampliarmos a redução das nossas divisões e 

então podermos operar com base na não-causalidade pela superação da cegueira de Avydia85.   

Nesse sentido, faremos uma brevíssima apresentação dos elementos que compõem 

este primeiro elo da “roda da vida”, pois é a sua superação a meta formativa mais ampla 

proposta pelo curso dos educadores holísticos. 

A idéia da “roda da vida” surge com avydia e é ela que nos impede de reconhecermos 

nossa natureza ilimitada, assim como nos põem no ciclo existencial de insatisfação. Partindo 

das idéias de Padma Santem (2002), iremos apresentar a seguir as seis características básicas 

de avydia: separatividade, criação, cegueira, experiência de mundo, experiência de 

trancamento e perda da visão espiritual, com o intuito de compreendermos a noção de “sujeito 

incorporado”. 

 

2.4.1.1. A experiência de separatividade 

Utilizaremos o exemplo do “cubo” para introduzir a noção de separatividade conforme 

destacado por Padma Santem (2002, s/p). Essa escolha deve-se, também, ao fato deste ser um 

exemplo comum na fenomenologia (SOKOLOWSKI, 2004, p. 25-29) para explicar uma 

análise descritiva da consciência. 

Segundo Padma Santem (2004, s/p), 

 
Para que possamos perceber a separatividade e para que possamos acusá-la 
de separatividade, é necessário reconhecer que ela não é uma separatividade 
verdadeira mas uma experiência de separatividade. Se acreditarmos que a 
separatividade é verdadeira, nesse momento, nós ficamos presos a ela, 
perdemos a nossa liberdade. Nós podemos, no entanto, observar que temos a 
experiência de separatividade, ainda que ela, na verdade, não ocorra. 
 
 

Assim, o exemplo do cubo, ao mesmo tempo em que apresenta a separatividade, 

aponta a sua natureza de experiência, ou seja, há uma ausência de uma identidade auto-

existente e fixa, sendo o fenômeno antes de tudo interdependente. Padma Santem (2002, s/p), 

descreve assim este exemplo: 

 
Vemos que o cubo está na folha de papel, pois, quando olhamos, vemos o cubo 
na folha. Podemos observar ainda que nós estamos em um certo lugar e o cubo 
sobre a folha de papel está em outro.  

                                                
85 Vidya = sabedoria, visão, lucidez; Avydia = perda da visão. 
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Como podemos perceber a inseparatividade aqui? Porque não há um cubo 
propriamente.  Tudo que temos aqui são riscos em uma folha de papel. O 
cubo não se forma no papel. No entanto ele parece se formar no papel e, 
desta forma, parece surgir uma separatividade. Mas essa separatividade não 
é experimental. Por que? Porque, se não há cubo no papel, o próprio cubo 
surge porque há uma inseparatividade. Nós fazemos surgir o cubo no papel, 
pelo poder da inseparatividade. Curiosamente, a separatividade surge pelo 
poder da inseparatividade.  
O cubo surge e temos a experiência de que ele está fora do nosso alcance. É 
muito fácil ver que esse não é o caso. Por que? Porque podemos rapidamente 
transformar o cubo em um hexágono novamente, ele não está separado. Por 
outro lado, podemos transformar esse cubo em outro cubo. Se o cubo 
estivesse em uma folha de papel, separado, não teríamos esse poder. Assim, 
com essa palavra “separatividade” conseguimos introduzir a expressão 
“experiência de cubo”. Temos a experiência de cubo sobre a folha de papel, 
temos a experiência separativa, mas ela não é abrangente, não é segura. Na 
verdade, essa separatividade não ocorre realmente. 
 
 

Dessa forma, Padma Santem aponta que, pelo processo de separatividade, nos 

encontramos presos à causalidade da “roda da vida”, contudo: 

 
O próprio surgimento do cubo é não-causal, o cubo não está em causas 
externas, ele não pode ser explicado pelo desenho. Ele surge numa 
inseparatividade que está operando. Sempre que usarmos o processo de 
inseparatividade para produzir os efeitos, estaremos operando de forma não-
causal, se trata de uma ação não-causal. Sempre que utilizarmos o processo 
de separatividade, estaremos atuando de forma causal. (Op. cit., s/p). 
 
 

Essa dinâmica de separatividade nos conduz a uma rede de causalidades, construídas a 

partir de referenciais limitados, geralmente apoiados no gosto ou não-gosto, o que conduz a 

uma desincorporação da realidade vivencial e leva a uma abstração que poderíamos 

caracterizar de “sobrevôo do pensamento”. Assim, o primeiro desafio no processo formativo é 

ajudar o aluno na superação da visão de separatividade, ajudando-o a perceber a sua 

“incorporação” no mundo. 

 

2.4.1.2. Experiência de Criação 

A segunda característica ou atributo de avydia é a criação, a experiência da criação. 

Nesse ponto, sujeito e objeto surgem inseparáveis.  

Padma Santem destaca que a criação da experiência apresenta vários aspectos, sendo 

mais fácil a percepção do surgimento do objeto do que do observador. Atribui esta dificuldade 

ao automatismo de nos percebermos continuadamente como observadores separados do 

mundo. 
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Nós estamos automatizados a nos ver como observadores. Se alguém nos 
perguntar “Onde está o observador?”, apontaremos para o nosso corpo e 
diremos “Aqui estou eu”. No entanto, o observador surge junto com o 
objeto. (Op. cit. s/p). 
 
 

Nessa perspectiva, “sem objeto, não há observador. Sem observador, não há objeto”, 

assim, o observador surge ou co-emerge, como destacam Varela, Thompson e Rosch (2003), 

inseparável do mundo, em uma interdependência. 

 
Para percebermos a mente operando no papel de observador, precisamos ter 
a experiência de uma mente livre. É muito importante contemplarmos isso, 
pois esse item nos conecta com a noção ‘Quem sou eu? Como eu surjo? 
Como a minha identidade surge? Como a operação dela surge?’ Nós 
surgimos no mesmo fenômeno dos objetos contemplados. 
[...] Temos o surgimento do objeto, o surgimento do sujeito, o surgimento da 
localização das coisas e o surgimento da localização espacial de posição de 
objeto e de sujeito. Tudo isso são ‘experiências de’ (PADMA SANTEM, 
2002, s/p). 
 
 

A noção de “experiência de” é fundamental para flexibilizar os padrões de rigidez 

identitários encontrados ao longo do processo formativo. Indicando que o “sujeito 

incorporado”, não pode ser visto como uma entidade distinta dos processos presentes em seu 

surgimento. 

Quando analisamos o processo de criação presente no surgimento de sujeito e objeto, 

vemos que isto ocorre em uma paisagem, o “background” na linguagem de Varela. Como 

vimos, neste autor essa paisagem é a paisagem física e, ao mesmo tempo, mental, em que esse 

reconhecimento acontece. “Nós temos uma experiência de paisagem onde contém tudo. 

Quando sutilizamos essa paisagem, vamos reconhecer uma paisagem mental atuando. [...] 

Quando a criação se dá, surge o impulso natural de ação. Ele está ligado à experiência de 

objeto, à experiência de sujeito, à experiência de localização, à experiência de paisagem e, aí 

surge o impulso.” (PADMA SANTEM, 2002, s/p). 

Para exemplificar esse processo do surgimento da localização espacial, paisagem e 

ação de impulso, Padma Santem (Op. cit., s/p), cita o exemplo a seguir: 

 
Estamos aqui sentados e vemos uma cobra, uma jibóia, entrando na sala. 
Olhamos para a cobra e temos uma ‘experiência de jibóia’, mas essa 
experiência de jibóia não diz respeito propriamente à cobra que está 
entrando. Nós temos uma experiência de acordo com a nossa matriz de 
jibóia. Nós olhamos para a jibóia, avaliamos a distância e vemos as nossas 
possibilidades de fugir. Temos, então, o aspecto de localização, temos o 



165 
 
 

 

aspecto de paisagem e ainda o aspecto de impulso de ação. Antes de 
raciocinarmos propriamente, já estamos saindo pela outra porta da sala. Por 
quê? O impulso de ação surgiu! Mais tarde, pode ser que desenvolvamos um 
outro tipo de relação. No entanto, estaremos sempre sob o efeito de algo que 
é uma experiência. Uma pessoa que tem uma jibóia domesticada em casa, 
teria uma reação diferente da nossa. Por que? A matriz de jibóia dela seria 
diferente. Se ela fosse atacada pela sua jibóia, sua matriz mudaria. Por que 
chamamos isso de experiência? Porque ela é móvel, é plástica, podemos 
refazê-la, podemos recriá-la. Temos uma experiência separativa, temos a 
experiência de criação com esses itens vários e, ainda, temos três 
experiências de fechamento. Todas as outras experiências são a 
contemplação de como a cegueira se estabelece. 
 
 

2.4.1.3. Experiência de Cegueira 

A experiência de cegueira também pode ser percebida por meio do exemplo do cubo. 

Agora, Padma Santem (2002, s/p) introduz as letras “A” e “B” para indicar a experiência de 

percepção de dois cubos, e assim nos diz que: 

 

Quando vemos um cubo, não vemos o outro. Neste desenho, pode-se ver 
dois cubos, um com vértice ‘A’ na frente e outro com o vértice ‘B’ na 
frente.  
Estamos frente a uma cegueira convencional: porque vemos com o ‘A’ na 
frente, não vemos mais com o ‘B’ na frente.  Quando vemos um, não vemos 
o outro, mas esse processo fica oculto. Quando vemos um, nos ocupamos 
com ele e não nos damos conta que perdemos o outro. Esta é a primeira 
cegueira convencional. Por que vemos um não vemos o outro. Quando 
vemos algo e temos o impulso de ação correspondente ao que vemos, 

vamos nos movimentar segundo aquela cegueira e vamos seguir assim.  
 

Transpondo isto para a noção de sujeito que aqui estamos tematizando, fica claro que 

quando priorizamos um dos aspectos do desenvolvimento humano, seja a cognição ou o afeto, 

por exemplo, acabamos por criar uma cegueira semelhante. Um sujeito seria mais 

“incorporado” ou integral, quanto menos cegueira apresentasse, de forma que seria cada vez 

mais inclusivo em todas as dimensões. 

 

2.4.1.4. Experiência de Mundo (sânsc. LOKA) 

A quarta característica de avydia é a experiência de surgimento de mundo, em 

sânscrito LOKA, que indica um surgimento condicionado efeito direto da separatividade. 

 
Quando olhamos sensorialmente ao redor, a nossa mente atua a partir dos 
sentidos físicos e nós localizamos todas as experiências separativas. 
Portanto, nós vemos os objetos nos diversos lugares com o conteúdo que nós 
experimentamos. O conjunto de todos esses objetos e situações chamamos 
de Loka. Nós estamos fechados, presos dentro dele. Só podemos ter as 

A 

B 
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experiências separativas que correspondem a uma Matriz sutil, a um 
processo mental sutil que nos permite. Esse processo mental sutil, o Loka, é 
o mesmo que nos permite fazer surgir a experiência do cubo, por exemplo, 
existe uma estrutura sutil que me permite ter experiências de cubo. (PADMA 
SANTEM, 2002, s/p). 
 
 

O conjunto de experiências de surgimento de “objetos” tal como explicado acima faz 

surgir para nós a experiência de um “mundo inteiro”, no qual as nossas possibilidades de 

percepção ficam estreitadas por uma “matriz sutil” que só nos permite pensar o que pode ser 

pensado e ver o que pode ser visto dentro de um determinado contexto. Assim, a experiência 

de Loka produz uma cegueira que nos aprisiona dentro de uma percepção natural. 

 
No Loka, temos um universo de possibilidades de experiências, porque 
temos uma matriz que nos possibilita coisas. Sempre vamos atuar segundo 
essas matrizes. Enquanto atuando separativamente, estaremos sempre na 
dependência dessas matrizes. Essas matrizes ainda se ampliam. Elas definem 
a cultura de um povo, definem a cultura de uma família, definem o grau de 
educação que a pessoa teve. A família, a cultura e a educação são processos 
de construir, de manipular alguns itens dentro dessas estruturas. Essas 
estruturas, porém, ultrapassam vida e morte, elas seguem além de vida e 
morte. [...] Me refiro a Loka em um sentido muito sutil. Quando uma cultura 
se estabelece, por exemplo, ela se estabelece em um nível mais sutil do que o 
próprio acesso convencional, inteligível, discursivo ou mental. (Op. cit., s/p). 
 
 

A experiência de mundo brota de níveis mais sutis, nos quais o raciocínio lógico não 

interfere, como as diferenças de alimentação entre culturas e o diálogo entre médicos 

tradicionais e acupunturistas, segundo exemplo mencionado por Padma Santem (2002, s/p). 

Assim, por mais justificativas que os últimos apresentem a respeito da fisiologia de canais 

sutis de energia do corpo humano, há uma “matriz sutil” que impede a percepção, dificultando 

o processo de compreensão. 

 
Loka é uma experiência que brota livre do raciocínio, mas essa experiência 
não é dominada pelo raciocínio. A experiência de mundo é uma experiência 
que vem de um nível muito mais profundo. Quando reconhecemos o cubo, 
essa experiência está se manifestando em um nível muito sutil. Não é uma 
opinião de cubo que se manifesta, mas uma visão de cubo. Loka domina as 
mentes que atuam junto com os sentidos físicos. [...] Nós temos cinco 
sentidos físicos e um sentido mental. Loka define as possibilidades das 
experiências sensoriais. Nós não percebemos que a experiência sensorial está 
filtrada por uma mente específica.  
 
 

Enfim, Loka funciona como filtros que impedem a percepção, requerendo um 

processo de aprendizagem e também de abandono de padrões de visões já estabelecidos. 
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Nesse sentido, o uso da meditação da atenção/consciência como um recurso formativo, 

apresenta-se no curso de Educadores Holísticos como um caminho de superação desta 

cegueira. 

 

2.4.1.5. Experiência de trancamento, selamento, fechamento (sânscr. Tanha) 

Quando se estabelece uma visão qualquer, e ela se solidifica na forma de uma 

identidade, surge uma energia de defesa frente a essa visão. Recorrendo ao exemplo do cubo, 

quando focalizamos um cubo específico, perdemos a percepção do outro, mesmo sabendo da 

possibilidade da existência do outro; há um trancamento na percepção que impede o 

deslocamento da visão. Em sânscrito esse trancamento denomina-se Tanha, uma defesa que 

ajuda a preservar nossa visão de mundo. 

 
Nessa primeira cegueira, sabemos que existe um outro, tentamos vê-lo, mas 
não conseguimos. Tem um processo, uma miopia. Tentamos passar para o 
outro lado mas não temos a experiência. É muito difícil. De repente, 
conseguimos. Então tentamos voltar e temos dificuldade. É um processo de 
trancamento, um processo que pode produzir uma vontade de trancamento. 
Ele é uma impossibilidade sutil, é um processo de perda de mobilidade do 
referencial da mente que produz a experiência. [...] Quando observamos o 
desenho do cubo, vemos que os dois são possíveis. Os dois cubos estão no 
mesmo universo, no mesmo Loka. O mesmo Loka tem os dois cubos. 
Porém, quando vemos um não vemos o outro.  
 
 

Um exemplo claro desse processo em andamento pode ser percebido no exemplo a 

seguir: 

 
Vamos supor que estejamos olhando painéis de lâmpadas. No início, quando 
algumas lâmpadas acendem, umas aqui, outras ali, vemos apenas lâmpadas. 
De repente, mais lâmpadas acendem, sincronizadas em forma de linhas. 
Nesse momento, não estamos mais vendo lâmpadas, mas linhas. Com mais 
luzes sincronizadas, estaremos vemos letras se formando. Depois, as letras 
formam palavras, as palavras andam e têm significados correndo ali. Quando 
as palavras estão andando nem estamos mais vendo letras, já existe uma 
certa dificuldade de deixar de ver as palavras e olhar as letras. Também não 
conseguimos deixar de olhar as letras e ver as lâmpadas. Quando 
começamos a olhar de um certo jeito, temos uma proteção para conseguir 
seguir olhando daquele jeito. (Op. Cit., s/p). 
 
 

O processo de trancamento, como defesa, nos ajuda à movimentação no mundo, pois 

permite o foco; contudo, a fixação gera aprisionamentos, pois não permite a mobilidade da 

visão, o que por sua vez impede os deslocamentos das experiências de mundo e de objeto. O 

processo de ensino funciona nessa perspectiva, favorecendo a visão para alguns aspectos e o 
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trancamento para outros; contudo, a idéia de formação humana busca romper com este 

processo de trancamento por meio da incorporação gradativa do sujeito. 

 

2.4.1.6. A Perda da Visão Espiritual 

A sexta característica de avydia é a perda da “visão espiritual”, ou seja, a perda da 

lucidez referente a todo o processo ocorrido nos cinco itens anteriores. Segundo Padma 

Santem (2002, s/p), 

 
Essa é a perda mais grave. Todos os cinco itens anteriores operam de forma 
oculta, não vemos acontecer. Alegremente, saímos correndo atrás dos 
objetos, andamos para lá e para cá, nos movemos dentro dos universos 
específicos e simplesmente não tomamos conta do que está realmente 
acontecendo. Isso é Avydia; esses 5 itens são explicados pelo cego – cego da 
visão espiritual. Ele não vê isso acontecer. [...] Quando vemos isso 
acontecendo, aí vem Rigpa. Quando temos a compreensão e nos damos 
conta disso acontecendo, podemos andar no meio dessas experiências e só 
vamos encontrar mais exemplos. Essa experiência, de se mover no meio 
desses fenômenos, que apenas apontam Avydia. [...] Para que possamos 
compreender melhor como Avydia age, precisamos perceber que a 
inseparatividade está atuando incessantemente. Precisamos reconhecer que 
nós criamos todas as circunstâncias. Cada vez que olhamos para o cubo o 
reconstruímos. Por esse motivo, podemos reconstruí-lo diferente. Como não 
nos damos conta disso, pensamos que o cubo é a experiência de cubo, que 
ele está na frente, separado de nós. Mais tarde, quando o reconstruímos 
diferente, dizemos “ele não é mais o mesmo!”. Atribuímos a função a ele.  
 
 

Assim, o “sujeito incorporado”, presente na proposta do curso de Educadores 

Holísticos, é um sujeito que emerge da tentativa de recuperar a “visão espiritual”, superando 

os inúmeros desafios nesta jornada de reintegração do ser. É uma tentativa de recuperar a 

visão da não-dualidade, pois conforme destaca Padma Santem (2002, s/p), 

 
[...] podemos afirmar que a mente e o mundo são a mesma coisa. Enfim, não 
há separação nisso. Porém se quisermos tratar das emoções e da mente, 
podemos tratar separadamente. Como tratamos corpo, fala (emoção) e 
mente, mas enfim os três estão unidos.  
 
 

A noção de “sujeito incorporado” que emerge da visão integral proposta pelo 

NEIMFA, parece-nos ser uma síntese dinâmica da “circularidade fundamental”, dos “quatro 

quadrantes do Kosmos” e dos “doze elos da originação interdependente”. Essa noção surge 

não como uma mera soma das partes ou algo que possa ser fragmentado e observado 

separadamente. Tal noção brota do cruzamento do coletivo, do individual, do interior e do 

exterior, com seus níveis intencionais, comportamentais, sociais e culturais. Também retrata, 
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em seu surgimento, os seus padrões de relação (subjetivo, objetivo, inter-objetivo e 

intersubjetivo). 

Ao coordenar essas numerosas perspectivas dentro de uma abordagem integral, 

trabalha-se necessariamente com uma percepção ampla de sistemas, de modo que o 

cruzamento de paradigmas se destina, antes de tudo, a simplesmente colocar numa área 

aproximadamente comum, lançando mão de uma rede conceitual de modo que ela abarque a 

área mais ampla possível. Para isso, segundo Wilber (2000), são necessários uma lógica de 

inclusão, um trabalho em rede e o arremesso de uma rede ampla, de forma a incluir tudo que 

pode ser incluído. Trata-se da aplicação de uma visão-lógica, uma lógica mais abrangente, 

uma lógica incorporada. 

Em que pese as diferenças entre budismo e fenomenologia, principalmente se 

tomarmos a filosofia fenomenológica como uma reflexão teórica que usa do raciocínio teórico 

abstrato para encontrar a verdade, e o budismo, como uma tradição que nos oferece um exame 

da experiência humana tanto em seus aspectos reflexivos quanto vividos e imediatos, ambos 

buscam responder às questões do ser-no-mundo. Contudo, como destaca Varela, Thompson e 

Rosch (2003, p. 37), 

 
Na visão de Merleau-Ponty, tanto a ciência quanto a fenomenologia 
explicavam nossa existência incorporada concreta de uma forma sempre a 
posteriori. [...] Mas precisamente por ser uma atividade teórica após o fato, 
ela não poderia recapturar a riqueza da experiência; poderia apenas ser um 
discurso sobre aquela experiência. Merleau-Ponty, admitiu isso a seu modo 
dizendo que sua tarefa era infinita (VARELA, THOMPSON; ROSCH, 2003, 
p. 37). 
 
 

Assim, a articulação dessas visões de mundo, incluindo a abordagem transpessoal, não 

nos parece mutilar as especificidades de cada uma delas. Todavia, buscava-se, por meio da 

articulação desses três aportes teóricos, o “aprender a viver”, de modo que seus ensinamentos 

não são meras teorias abstratas, mas uma “arte de viver, em uma atitude concreta, em 

determinado estilo de vida capaz de comprometer por inteiro a existência” (HADOT, 2006, p. 

25, tradução livre). 

Ao colocar em diálogo, mediante uma forma de integração recursiva, as contribuições 

da fenomenologia de Merleau-Ponty, da filosofia budista da mente e a abordagem 

transpessoal, será possível apontar para novos eixos de articulação de uma pedagogia da 

integralidade, como vetor fundamental para a solidariedade social, além de permitir-nos 

prosseguir com o processo de investigação. Do ponto de vista da análise que estamos 
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defendendo, a visão do fundamento comum entre estas três visões nos permitirá reconstruir 

uma compreensão da educação vivida de forma mais completa e satisfatória. Propomos, 

então, uma tarefa construtiva: alargar o horizonte dessas abordagens de forma a incluir, em 

uma análise disciplinada e transformadora, o panorama mais amplo da experiência humana 

vivida. Como uma tarefa construtiva, a busca dessa expansão torna-se motivada pela própria 

pesquisa científica. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 3 O ESTUDO 

 

Esta seção tratará inicialmente os objetivos e a relevância da pesquisa, sendo 

posteriormente apresentados a metodologia, as atividades, o procedimento, o material 

utilizado e de forma mais detalhada os participantes. 

 

3.1. Objetivos e relevância do estudo 

Esta pesquisa objetivou investigar de forma mais ampla uma experiência educativa 

não-formal86 de preparação de “Educadores Holísticos”, na qual se faz uso de “estratégias 

integrais87” no processo formativo, desenvolvida em uma organização não-governamental que 

trabalha com base em uma interface entre a fenomenologia, a filosofia budista da mente e a 

abordagem transpessoal, buscando-se observar de forma longitudinal os deslocamentos 

operados por esta experiência nos alunos envolvidos no trabalho. 

Partindo da leitura de Gonh (2001a, p. 105), que aponta a “necessidade de estudos 

aprofundados sobre as metodologias de trabalho utilizadas na área da educação não-formal”, e 

nas discussões com os organizadores do curso sobre suas metas, buscou-se também 

acompanhar o processo formativo desenvolvido no curso de “Educadores Holísticos”, em 

especial observou-se o efeito de uma intervenção específica, que conjugava várias técnicas88, 

visando o desenvolvimento das pessoas em suas relações humanas.  

A partir das três metas gerais apontadas pelos organizadores do curso: a) 

transformação de atitudes egocêntricas em atitudes alocentradas, b) desenvolvimento da 

maturidade emocional e de relacionamento interpessoal e c) desenvolvimento de habilidades 

metacognitivas. Considerando as referidas metas, pretendeu-se observar mais especificamente 

se houve: 

                                                
86 Por “não-formal” queremos indicar, seguindo Gonh (2001a) e Poizat (2004), um processo de educação que 

ocorre fora da escola formal (pública ou privada), mas que se distingue da educação informal por apresentar 
uma intencionalidade, planejamento e estrutura. 

87 Estratégias que visam superar as múltiplas divisões presentes na maioria dos modelos educacionais. 
88 As técnicas observadas nesta pesquisa são oriundas da abordagem transpessoal e do budismo tibetano e visam 

favorecer a superação das dualidades: mente/corpo, sujeito/objeto, e etc e são aqui denominadas de reflexão 
incorporada. 
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Meta 1 - Transformação de atitudes egocêntricas em atitudes alocentradas. Isso 

implicava observar se haveria modificação da percepção dos outros, no sentido de: 

• Aumento da importância da pessoa alheia como ser humano, em relação a si mesmo. 

• Aumento da objetividade no julgamento dos outros, em detrimento da projetividade, 

ou seja, redução da atribuição aos outros de pensamentos e sentimentos que pertencem 

a si. 

Meta 2 - Desenvolvimento da maturidade emocional e de relacionamento interpessoal; 

e mais particularmente observaram-se aspectos relativos a: 

• o controle de hetero-agressividade. 

• a confiança em si mesmo e a diminuição das tendências neuróticas. Por tendências 

neuróticas queremos nos referir aos impedimentos que distorcem a percepção dos 

indivíduos, levando-os a não ter consciência de suas projeções e identificações, bem 

como a estabelecer relações baseadas em estereótipos. 

Meta 3 - Desenvolvimento de habilidades metacognitivas: 

• investigando se o desenvolvimento de tais habilidades desenvolveria não só a 

capacidade de pensar sobre o pensamento, mas também a capacidade de produzir 

textos com um esquema reflexivo mais elaborado e que tragam aumento de um 

“escrita de si”, conforme destaca Foucault (1990, 1992, 2004). 

Além das implicações educacionais derivadas de um estudo desta natureza, 

implicações teóricas importantes poderão ser consideradas, tais como: a) confrontar os 

“modelos cartesianos” com os “modelos integrais” de educação, avaliando os possíveis 

impactos causados por uma “educação integral” sobre os participantes; b) Na crise instalada 

sobre os fins da educação, a observação desta experiência poderá nos ajudar a entender qual a 

compreensão (o sentido) de educação vivenciado por adolescentes que estudam em escolas 

formais e que também fazem parte de um curso não-formal de preparação de “Educadores 

Holísticos”, podendo com isso oferecer contribuições sobre esta reflexão; c) as pesquisas de 

estudo de intervenção em escolas públicas do Recife desenvolvidas por Ferreira (1999) e 

Ferreira e Spinillo (2003), indicaram que “ensinar a pensar”, ou seja, ensinar a tomar os seus 

próprios pensamentos como fonte de reflexão parece melhorar as habilidades 

metacognitivas89. Mesmo faltando aos autores à noção de reflexão incorporada, de forma que 

                                                
89 O PCN Língua Portuguesa trata as atividades como estando “...relacionadas a um tipo de análise voltada para a 

descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos lingüísticos. Essas atividades, portanto, 
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podemos aplicar-lhes a crítica fenomenológica de falta de auto-inclusão, estas pesquisas 

apontaram para os benefícios da prática de ensinar a pensar de forma sistematizada como um 

caminho de desenvolvimento de habilidades reflexivas mais elaboradas. Contudo faltam 

pesquisas que apontem quais seriam os efeitos de se ensinar a “pensar” de forma 

incorporada sobre o processo formativo. Que impactos poderia haver não apenas sobre as 

habilidades metacognitivas, mas também qual a possível influência no aspecto afetivo, das 

inter-relações pessoais, na dimensão grupal e cultural. 

O presente estudo apresentará, ainda, um sistema para analisar modelos integrais de 

formação. Tal sistema poderá se tornar um recurso útil para pesquisas futuras, visto que os 

modelos integrais ou holísticos de educação são uma área pouco investigada, sendo relevante 

desenvolver estudos que apontem sistemas de análise e modelos interpretativos que 

explicitem a natureza dos fenômenos envolvidos nesse campo de conhecimento. 

Por fim, focalizando as habilidades afetivas, sociais, grupais e metacognitivas, esta 

investigação, dentro de uma perspectiva de formação integral ou multidimensional, poderá 

contribuir para a compreensão do conhecimento vivido que adolescentes possuem sobre 

educação e seu impacto sobre suas vidas na condição de seres-no-mundo. 

Os objetivos desta pesquisa podem ser vistos no quadro a seguir: 

 
 
 

1º Objetivo Geral 

Investigar de forma mais ampla uma experiência educativa não-formal de 
preparação de “Educadores Holísticos”, na qual se faz uso de “estratégias 
integrais” no processo formativo, desenvolvida em um organização não-
governamental que trabalha de acordo com uma interface entre a 
fenomenologia, a filosofia budista da mente e a abordagem transpessoal, 
buscando-se observar de forma longitudinal os deslocamentos operados 
por esta experiência sobre os envolvidos no trabalho. 
• Observar a influência do uso das estratégias de reflexão incorporada 
sobre: 
Indivíduos Grupo 
a) Educação da sensibilidade e 
evolução da variável egocentrismo-
alocentrismo; 
b) Projetividade – objetividade; 
c) aumentar o controle emocional 
(tolerância, aprender a ouvir, etc); 
d) Desenvolvimento de habilidades 
de produção e metacognitivas. 

a) Correção dos disfuncionamentos 
das relações grupais, por meio da 
redução dos problemas de 
comunicação e relações baseadas 
em projeções, identificações e 
estereótipos. 

 
 
 
 
 
 
 

2º Objetivos Específicos 
 

• Entender qual a compreensão (o sentido) de educação vivenciado por 
adolescentes que estudam em escolas formais e que também fazem parte 
de um curso não-formal de preparação de “Educadores Holísticos”. 

Quadro 11 - Objetivos da pesquisa 
 

                                                                                                                                                   
não estão propriamente vinculadas ao processo discursivo; trata-se da utilização (ou da construção) de uma 
metalinguagem que possibilite falar sobre a língua (1997, p. 38-39). 
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3.2. Metodologia 

Esta pesquisa, de forma mais ampla, situa-se no campo multiparadigmático da 

pesquisa qualitativa, apresentando uma característica transdisciplinar que atravessa as 

humanidades dos seus participantes. Lincoln e Denzin (2006, p. 390) defendem que os 

pesquisadores, nessa perspectiva, “são suscetíveis ao valor da abordagem de múltiplos 

métodos, tendo um compromisso com a perspectiva naturalista e a compreensão interpretativa 

da experiência humana”. De forma que, para fins deste projeto, situamos a fenomenologia 

dentro da perspectiva qualitativa, como um método heurístico de acesso à experiência vivida 

pelos sujeitos, no bojo dos modelos de educação centrados na integralidade. 

Iniciar um pensar fenomenológico implica ir-à-coisa-mesma tal como ela se apresenta, 

não se fixando em pressupostos teóricos que, per si, levem à verdade. Quando iniciamos a 

construção de uma metodologia que nos permitisse apreender as nuances de um 

objeto/fenômeno como a educação, logo ficou evidente que mesmo buscando critérios de 

rigor, não podemos assumir como válidos e apropriados os critérios defendidos pela atitude 

natural da ciência positivista, tais como: adequação entre a observação do existente e o 

observado, sendo esse o sentido de verdade; neutralidade do investigador em relação ao 

observado e às análises que realiza; objetividade radical na efetivação das análises e 

respectivas interpretações. 

Assumir os critérios de adequação, neutralidade e objetividade implicaria acolher que 

a realidade se mostra por si, de modo independente daquele que a percebe, tese básica do 

dualismo. Está tese é rejeitada pela fenomenologia e pelas abordagens integrais, que assumem 

como pedra angular a intencionalidade, passando a usar uma atitude fenomenológica e não 

mais a natural. Ou seja, a realidade é posta como não estando além de sua manifestação e, 

portanto é relativa à percepção e dependente da consciência. 

Conforme relata Mariano (1990), a abordagem qualitativa, em geral e, particularmente 

a fenomenológica, é freqüentemente nova para os alunos e eles tornam-se rapidamente 

entusiasmados. Entretanto, diz a autora, ela não deve ser escolhida simplesmente porque é 

interessante, diferente e "por não requerer análise estatística", pois ela é um procedimento 

científico, criativo, que requer um investimento grande, o desenvolvimento do pensamento 

crítico bem como energia emocional e intelectual. É preciso um interesse verdadeiro, 

autêntico, em desvelar o fenômeno, descobrir significados, desenvolver compreensão e 

explorar o fenômeno na maior diversidade possível. 
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A opção pelo método fenomenológico nesta pesquisa deve-se principalmente ao fato 

da natureza do fenômeno a ser investigado: a experiência vivida no mundo do dia-a-dia dos 

alunos com a educação, ou seja, um fenômeno eminentemente humano que não pode ser 

atingido diretamente pela observação externa, requerendo a participação ativa dos 

participantes envolvidos. 

 
[...] As situações que alguém vivencia não têm, apenas, um significado em si 
mesmas, mas adquirem um sentido, para quem as experiencia, que se 
encontra relacionado à sua própria maneira de existir. [...] o sentido que uma 
situação tem para a própria pessoa é uma experiência íntima que geralmente 
escapa à observação [...] pois o ser humano não é transparente; para 
desvendar sua experiência  o pesquisador precisa de informações a esse 
respeito, fornecidas pela própria pessoa. A investigação desse tipo de 
experiência, que constitui a vivência, apresenta-se como um desafio para o 
método experimental que está voltado para a observação dos fatos e o 
significado destes, considerando-os em si mesmos” (FORGHIERI, 1993, p. 
57-58). 
 
 

O fenômeno desta pesquisa atende aos três critérios propostos por Streubert e 

Carpenter (1995 apud Moreira, 2004) para o uso do método fenomenológico, conforme se 

percebe a seguir: 

•  O fenômeno pesquisado apresenta uma necessidade de maior clareza, havendo poucas 

publicações na área. 

• A experiência vivida compartilhada apresenta-se como o melhor caminho para coleta 

de dados sobre o fenômeno pesquisado, pois oferece dados mais ricos e mais 

descritivos. 

• O pesquisador está fortemente motivado a apreender o método fenomenológico, 

dispondo de tempo suficiente para concluir a pesquisa. Haja vista que o contato prévio 

com o fenômeno investigado vem se dando há mais de três anos. 

 

Uma investigação fenomenológica trabalha com ênfase no qualitativo, com o que faz 

sentido para o sujeito, com o fenômeno posto em suspensão, como percebido e manifesto pela 

linguagem; e trabalha também com o que se apresenta como significativo ou relevante no 

contexto no qual a percepção e a manifestação ocorrem. Apesar do destaque no qualitativo, 

esta pesquisa rompe com os modelos que continuam opondo qualitativo a quantitativo, 

conforme já o fizeram autores como Denzin, Lincoln et al. (2006). 
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Quando se transpõe o método fenomenológico para o contexto da pesquisa empírica 

são requeridas algumas adaptações, haja vista que em suas origens a fenomenologia não surge 

com nenhuma pretensão de desenvolver um método aplicado a pesquisa empírica. Moreira 

(2004, p.113) destaca que de forma quase unânime “o método fenomenológico aplicado à 

pesquisa [...] tem como componentes básicos as duas reduções [redução fenomenológica e 

redução eidética] e freqüentemente culmina com a descoberta das essências relacionadas ao 

fenômeno estudado” (os destaques entre colchetes foram acrescidos pelo pesquisador). 

A redução consiste em retornar ao mundo da vida, tal qual aparece antes de qualquer 

alteração produzida por sistemas filosóficos, teorias científicas ou preconceitos do sujeito; 

retornar à experiência vivida e sobre ela fazer uma profunda reflexão que permita chegar à 

essência do conhecimento, ou ao modo como este se constituiu no próprio existir humano. Ao 

fazer a transposição do método fenomenológico, do campo da filosofia para o da educação, o 

objetivo inicial de chegar à essência do próprio conhecimento passa a ser o de procurar captar 

o sentido ou o significado da vivência para a pessoa em determinadas situações por ela 

experienciadas em seu existir cotidiano. 

Ao fazer uso da redução para investigar formas concretas de existência, o pesquisador 

deve iniciar o seu trabalho voltando-se para a sua própria vivência a fim de refletir sobre ela 

para captar o significado da mesma. Mas, para chegar a esse contato com a imediatez de sua 

vivência, é necessário que o pesquisador procure ter em mente que “o maior ensinamento da 

redução é a impossibilidade de uma redução completa” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.10). 

Logo, a redução consiste, antes de tudo, “numa profunda reflexão que nos revele os 

preconceitos em nós estabelecidos e nos leve a transformar este condicionamento sofrido em 

condicionamento consciente, sem jamais negar a sua existência” (MERLEAU-PONTY, 1973, 

p. 22). 

Segundo Nunes (1991, p. 92), a redução põe em parêntesis a atitude natural, 

colocando-a como uma tese, em suas palavras “uma simples posição”90, de forma que para 

esse autor: “A redução equivale, por isso, a uma depuração, a um distanciamento, que nos 

permite contemplar reflexivamente, como que de longe, as diferentes coisas e o nosso próprio 

Eu empírico, individual.”91 

                                                
90 Nunes, 1991, p. 92. 
91 Nunes, 1991, p. 92. 
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Embora cada um de nós apresente peculiaridades no modo de existir, somos seres 

humanos semelhantes existindo num mesmo mundo; o que possibilita compreendermos e 

conhecermos uns aos outros, eis a essência do método. 

Partindo dos trabalhos de Martins e Bicudo (1989) e de Colaizzi (1978 apud 

MOREIRA, 2004) esta pesquisa constou de cinco grandes momentos e tem um enfoque de 

inspiração fenomenológica. A opção por este enfoque deve-se a necessidade de 

apreendermos em maior profundidade a experiência de educação vivenciada pelos 

adolescentes do Curso de Educadores Holísticos no período de 200392 a 2005. 

O 1º Momento, contato com o fenômeno investigado a partir de uma atitude 

fenomenológica de abertura e interrogação. 

O 2º Momento, Descrição Fenomenológica, que constou de uma exaustiva descrição 

do fenômeno de estudo, sendo realizada uma descrição das experiências de educação vividas 

pelos participantes na escola formal e não-formal.  

No 3º Momento, Discriminação dos dados, foi marcado pela intenção de elaboração 

da discriminação dos dados, os quais foram extraídos após a releitura de cada transcrição, 

tendo em vista que eles não existem per se, mas somente em relação à perspectiva e 

interrogação que o pesquisador dirigir ao fenômeno. Esta é uma das marcas da pesquisa 

fenomenológica, onde a realidade não esta pronta; ela é construída pelo pesquisador no 

decorrer do processo de análise. 

Este movimento objetiva transformar a linguagem coloquial dos participantes no 

discurso da educação. Essas transformações são cabíveis porque os depoimentos 

espontâneos, colhidos durantes o primeiro momento, ocultam realidades múltiplas que o 

pesquisador deseja explicitar93. 

No 4º Momento, Apresentação dos resultados aos Participantes, os resultados obtidos 

foram apresentados aos participantes de forma que estes pudessem falar sobre a sua 

adequação, buscou-se assim uma validação final junto aos participantes. 

                                                
92 Início do curso e da observação participante. 
93 Martins (1984, p. 138) indica que esta passagem da linguagem cotidiana, coloquial dos entrevistados para uma 

linguagem de pesquisa requer do entrevistador a capacidade para “transpor-se para o mundo do outro, quer 
dizer, sair de si mesmo e adotar imaginativamente o esquema de mente de outra pessoa. Esta adoção deriva-se 
de uma percepção direta que se possa ter do outro, assim como do conhecimento que disponho de sua vida. 
Isto não é tarefa fácil e simples. Entretanto, esta capacidade de variar-se na própria imaginação é uma das 
capacidades notáveis do self humano.” 
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No 5º Momento, Discussão, os resultados foram confrontados com as teorias que 

tratam do fenômeno investigado, visando expandir o diálogo iniciado com os participantes.  

 

3.2.1. As Atividades e o procedimento  

As atividades utilizadas para apreender a compreensão de educação por parte dos 

alunos, bem como para acompanhar o processo formativo desenvolvido ao longo do curso, 

serão descritas a seguir.  

Nesta descrição, procurou-se deixar claro os objetivos e os procedimentos utilizados 

para as suas realizações. 

 

3.2.1.1. Instrumentos da investigação 

O objetivo geral deste momento consistiu em realizar uma descrição minuciosa dos 

instrumentos de investigação, dos participantes e das experiências vividas de educação pelos 

participantes, procurando contextualizar o fenômeno estudado. Após a transcrição e leitura 

ampla de todo material pesquisado, buscou-se a familiarização com a descrição da experiência 

e tentou-se apreender o sentido geral do fenômeno estudado. Nesse momento o pesquisador 

manteve uma atitude de abertura empática com as situações apresentadas pelos entrevistados, 

de forma a poder sistematizar melhor a experiência do vivido. 

Dada a complexidade do fenômeno investigado, montamos uma estratégia de buscar 

compreendê-lo por diversos ângulos segundo uma série de atividades que buscavam 

apreender a compreensão das experiências de educação vividas pelos participantes em relação 

ao contato com o curso de formação de “educadores holísticos”, além de acompanhar o 

processo formativo desenvolvido nesse curso. 

As descrições obtidas nessa pesquisa não devem ser consideradas de forma isolada, 

haja vista que tratam da investigação de um mesmo fenômeno: a educação, de forma que as 

experiências de cada um destas atividades servirá de apoio para a outra. 

As atividades serão apresentadas a seguir: 

 

3.2.1.1.1. “Diários”  

Dois diários foram utilizados como referência para auxiliar na descrição das atividades 

vividas ao longo do curso: o “diário do pesquisador” e o “diário dos alunos”.  

Trabalhando com pesquisa participante em comunidades da periferia do Recife, tinha 

desenvolvido a habilidade do uso do “diário etnográfico” como ferramenta de investigação. 
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De forma que seguindo os passos de Erickson e Shultz (1981) e Erickson (1982, 1988, 1992), 

comecei a organizar um diário quando fui morar na comunidade (fevereiro de 2002), pois este 

me permitiria realizar uma análise holística da realidade, além de poder favorecer a captação 

da participação ativa e dinâmica dos alunos e propiciar a revelação das relações e interações 

significativas de modo a desenvolver a reflexividade sobre a ação de pesquisar.  

Quando do início do Curso de Educadores Holísticos, acrescentei ao seu “diário”, na 

tentativa de aproximar a etnografia à educação, as contribuições de André (1995, p. 28-29), 

para quem, subjacentes às técnicas etnográficas, existem as seguintes características: 

 
o princípio da interação constante entre pesquisador e o objeto pesquisado, 
[...] o pesquisador é o instrumento principal na coleta e na análise dos dados. 
Os dados são mediados pelo instrumento humano, o pesquisador. O fato de 
ser uma pessoa o põe numa posição bem diferente de outros tipos de 
instrumentos, porque permite que ele responda ativamente às circunstâncias 
que o cercam, modificando técnicas de coleta, se necessário, revendo as 
questões que orientam a pesquisa [...]. Outra característica importante da 
pesquisa etnográfica é a ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e 
não no produto ou nos resultados finais. [...] Uma quarta característica da 
etnografia é a preocupação com o significado, com a maneira própria com 
que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as 
cerca. [...] A quinta característica [...] é que ela envolve um trabalho de 
campo. O pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, locais, eventos, 
mantendo com eles um contato direto e prolongado. 
 
 

A utilização do “diário etnográfico” dentro do contexto desta pesquisa vai além de 

uma mera tentativa de somente estabelecer relações, selecionar participantes, transcrever 

textos e mapear campos, buscando-se, antes de tudo, sustentá-lo numa perspectiva de esforço 

intelectual, “um risco elaborado para uma ‘descrição densa’” (GEERTZ, 1989, p. 15). 

O “diário do aluno” surgiu no início do curso de Educadores Holísticos, quando 

ofereci a cada um dos participantes um caderno, que passou a ser chamado de “diário do 

aluno”. Minha idéia era que além das minhas percepções, os alunos pudessem colaborar com 

suas próprias visões sobre a experiência que estavam vivenciando. De forma que os 

participantes foram convidados a escrever as suas experiências vividas ao longo do curso. 

Contudo, como não havia hábito de escrita de diário, ou mesmo de escrita de qualquer tipo, 

sugeri um roteiro composto de um conjunto de sete perguntas, retiradas de Serrão e Baleeiro 

(1999) e que visavam guiar a avaliação das experiências vividas, tais como sentimentos e 

pensamentos pessoais, relações grupais (com colegas e professores), contribuições trazidas 

para o grupo, expectativas, qualidades que precisavam ser fortalecidas e desafios que 

precisavam ser enfrentados. 
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Após o primeiro ano do curso, percebi que começava a emergir, de acordo com os 

estímulos oferecidos pelos professores, uma escrita mais reflexiva, o que me levou a 

acrescentar uma oitava questão, que consistia na escrita de um tema livre, uma reflexão 

pessoal, dentro de qualquer gênero literário e sem roteiro predefinido. A idéia era que o aluno 

pudesse agora se expressar da forma mais abrangente possível, caso ele assim o desejasse. De 

forma que ao final tivemos um roteiro com oito questões. A inclusão da oitava questão acabou 

também por favorecer o acompanhamento das reflexões realizadas pelos alunos após as 

práticas de meditação ou o uso de alguma das técnicas da psicologia transpessoal, bem como 

favorecia captar os aspectos mais subjetivos das experiências vividas da ótica do próprio 

aluno. 

Essas oito questões (Anexo 2) eram respondidas diariamente pelos alunos, que 

buscavam expressar suas impressões vividas no cotidiano das aulas. 

A análise do “diário” produzido pelos alunos do curso de “educadores holísticos” foi 

um dos caminhos encontrados para promover um contato com a possível integralidade 

proposta pela prática pedagógica da ONG NEIMFA; do mesmo modo, mediante o 

acompanhamento das experiências que ocupam esses diários, pôde-se observar os 

deslocamentos operados na subjetividade dos participantes ao longo do curso.  

Drucker (2001, p.25) analisando o envolvimento de Heidegger com o nazismo, aponta 

a dificuldade de separar a história pessoal das idéias do pensador. Ela destaca que “o 

pensamento é sempre um tipo de discurso autobiográfico. Devemos ler um pensador sem 

negar o peso devido às suas alianças e lealdades pessoais.”. De forma que o contato com o 

“diário” nos colocou em proximidade com as histórias pessoais, ajudando-nos a perceber 

como os alunos se reconstroem subjetivamente no contato com a proposta de formação 

integral e como esta afeta suas biografias e como ocorrer a reinscrição de suas novas histórias.  

 

3.2.1.1.1.1. Modificações da percepção mediante análise do “Diário do aluno” 

O diário do aluno também foi utilizado para acompanhar a evolução dos mecanismos 

de projetividade dentro do grupo. Para isso realizamos uma breve análise de conteúdos 

presentes nos diários dos alunos no período inicial do curso e no momento final da 

observação. Trata-se de uma simples coleta de expressões (geralmente adjetivos) utilizadas 

pelos alunos para se referir aos colegas e aos professores da instituição. Nosso objetivo era 

avaliar a natureza destas expressões, confrontando-os com outros dados.  
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Nesse sentido, após a leitura cuidadosa das duas semanas iniciais e finais de cada 

diário, mas especificamente da sexta questão (Minha relação com as pessoas do grupo? 

Colegas e professores), destacamos as expressões presentes para se referir aos colegas e aos 

professores. De forma a podermos montar um quadro com estas expressões que nos ajudasse a 

captar as percepções dos alunos. 

Assim os “diários”, tanto do aluno como do pesquisador, além de ajudarem a mapear a 

compreensão de educação por parte dos alunos, também ajudaram a acompanhar o processo 

formativo desenvolvido ao longo do curso. 

 

3.2.1.1.2. Entrevista semi-estruturada 

O objetivo desta atividade foi apreender a compreensão dos alunos a respeito das 

experiências educativas vividas no curso realizado no NEIMFA. A entrevista foi realizada 

individualmente, fora do horário de aula, e marcada de acordo com as disponibilidades dos 

participantes. Elas ocorreram no mês de dezembro de 2005 com todos os participantes da 

pesquisa, segundo um roteiro contendo nove (09) questões (Anexo 3). As questões um (01) e 

dois (02) serão analisadas com base no trabalho desenvolvido por Bicudo (2000). Enquanto as 

outras questões ajudarão a compor as reflexões em outras secções ao longo do texto. Cada 

aluno participante da entrevista era colocado descontraído, sendo a entrevista conduzida mais 

como um diálogo, como se pode perceber no exemplo apresentado no final da pesquisa 

(Anexo 4). 

Moreira (2004, p. 51) destaca a entrevista como a principal forma de coleta de dados 

em uma pesquisa fenomenológica. Ele define a entrevista como “uma conversa entre duas ou 

mais pessoas com um propósito específico em mente”94 e destaca três tipos de entrevista: a 

estruturada, a não estruturada ou completamente aberta e a semi-estruturada. Nesta pesquisa 

utilizamos a entrevista semi-estruturada, pois fica como ponto intermediário entre os extremos 

expressos nos outros dois tipos de entrevista.  

A entrevista, dentro desta perspectiva, surge como um diálogo, pois o pesquisador 

“está sempre situado, individualizado e é por isto que necessita do diálogo; entrar em 

comunicação com outras situações (vividas e relatadas por outros filósofos ou outros homens) 

é a maneira mais segura de ultrapassar seus limites” (MERLEAU-PONTY, 1973, p.24).  

                                                
94 Moreira, 2004, p. 54. 
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Com a utilização das duas atividades, “diários” e entrevista, acima descritas, buscou-

se uma visão geral sobre as experiências vividas no curso não-formal de “Educadores 

holísticos”. Contudo era também objetivo desta pesquisa acompanhar o processo formativo 

desenvolvido pelo NEIMFA, de forma a poder-se observar as possíveis influências de uma 

“educação integral”. Mas especificamente observou-se o efeito de uma intervenção específica, 

aqui denominada de reflexão incorporada e que conjugava várias técnicas, visando o 

desenvolvimento dos alunos nas suas relações consigo e com o outro, numa tentativa de 

superação das múltiplas dualidades. 

Partindo dos objetivos e expectativas apresentados pelos coordenadores do curso 

‘Educadores Holísticos”, selecionamos alguns aspectos a serem melhor observados. Os 

coordenadores tinham como meta que os alunos apresentassem transformações das atitudes 

egocêntricas em atitudes alocentradas, o que em nosso entender implicaria uma modificação 

da percepção dos outros, no sentido de haver um aumento da importância da pessoa alheia 

como ser humano, em relação a si mesmo e o aumento da objetividade no julgamento dos 

outros, em detrimento da projetividade. Ou seja eles esperavam que os alunos passassem a 

valorizar mais o outro, bem como estabelecem relações sem tantas projeções negativas.  

Era esperado que os alunos também apresentassem um aumento no desenvolvimento 

da maturidade emocional; e mais particularmente que houvesse um aumento do controle da 

hetero-agressividade, da confiança em si mesmo e a diminuição das tendências neuróticas, de 

forma que favorece as relações grupais. 

Havia ainda uma expectativa que o trabalho proposto ajudasse no desenvolvimento de 

habilidades metacognitivas, permitindo aos participantes aumentar não só a capacidade de 

pensar sobre o texto, mas também a capacidade de produzir textos com um esquema reflexivo 

mais elaborado e que refletissem uma inclusão de “Si”, ou seja, uma maior “incorporação”. 

Assim, além dos “diários” e da “entrevista semi-estruturada”, introduzimos 7 (sete) 

outras atividades que tentam ajudar na observação dos aspectos, acima apresentadas, e foram 

assim distribuídas: O “Teste de bonecos”, “Questionário do ideal, do comum, do ‘Eu’” e 

“Sociograma”, Observação e análise dos conteúdos trabalhados e da prática pedagógica, 

desenvolvimento das competências metacognitivas, grupo de encontro e estudo de caso, que 

serão descritas a seguir: 

 

 



183 
 
 

 

3.2.1.1.3. Observação e análise da prática pedagógica e dos conteúdos trabalhados 

Esta atividade foi desenvolvida em uma parte da carga horária dos professores do 

curso. Escolhemos para realizar a descrição uma disciplina de cada área da matriz curricular 

do curso Educadores Holísticos. Da parte externa escolhemos a disciplina de Língua 

Portuguesa, do primeiro circulo interno optamos pela disciplina “Filosofia, Educação e 

Holismo” e a disciplina central “Cuidar do Ser”. A opção pela descrição destas três disciplinas 

deve-se ao fato delas sintetizarem as idéias centrais de cada área da matriz curricular, 

oferecendo uma visão geral da prática pedagógica e dos conteúdos trabalhados ao longo do 

curso. 

Procuramos com a observação destas disciplinas oferecer uma visão geral das 

atividades desenvolvidas, sistema de avaliação (por disciplina e geral), relação 

professor/aluno e aluno/aluno, análise da natureza das atividades, principais conteúdos 

trabalhados, bibliografia utilizada. Assim, o leitor poderá ter uma idéia de como era a prática 

pedagógica e os conteúdos trabalhados. A descrição da prática pedagógica foi exemplificada 

com o auxilio dos dados do diário etnográfico e da entrevista semi-estruturada. 

Esse processo possibilitará um maior mapeamento da experiência vivenciada pelos 

participantes da pesquisa, bem como poderá apontar se há coerência entre conteúdo, prática 

pedagógica e referencial teórico que sustenta o curso. 

 

3.2.1.1.4. Questionário do ideal, do comum, do “Eu” 

Este questionário foi desenvolvido inicialmente por Pierre Weil com base nos 

trabalhos de Carl Rogers, Stephenson e A. Rey, e utilizado por Araújo (2002). O seu objetivo 

era verificar possíveis modificações nos níveis de auto-estima (como me acho), heteroestima 

(como acho os outros) e Ideal do Eu ou aspiração (como gostaria de ser). Esse objetivo foi 

mantido para esta pesquisa. 

Durante a aplicação desta atividade, cada um dos participantes recebeu um 

questionário semelhante ao utilizado por Araújo (2002, p. 116) que apresentava uma tabela de 

10 colunas de itens (cultura geral, inteligência, memória, força física, sucesso na vida, força 

de vontade, cortesia, moralidade, generosidade paciência) numeradas de 1 a 10 (Anexo 5). O 

pesquisador passou a ler cada um dos itens por vez, de forma que os alunos compartilhassem 

uma idéia comum sobre eles. Após a leitura do item, cada participante deveria estabelecer 
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“numericamente seus níveis de “auto-estimação” (variável “x”), “heteroestimação” (variável 

“0”) e de “aspiração” (variável “v”), para cada uma das características”95.  

Esta atividade também foi aplicada duas vezes aos participantes da pesquisa, a 

primeira vez no início de 2004 (Início) e outra em dezembro de 2005 (Final). A aplicação 

ocorreu dentro do “Grupo de Encontro” e os participantes eram estimulados a oferecer 

reflexões sobre suas respostas. 

 

3.2.1.1.5. Teste de bonecos 

Garcia, Guerra e Regnier (2002) desenvolveram o “Teste dos Bonecos” com o 

objetivo de avaliar as modificações da percepção influenciada pela projetividade e 

objetividade. Esse objetivo foi mantido para esta pesquisa. 

Na aplicação desta atividade, cada participante recebeu uma folha contendo oito 

bonecos de tamanhos diversos, sendo que alguns eram quase do mesmo tamanho, numerados 

aleatoriamente de 1 a 8 (Anexo 6). Os alunos receberam, ainda, uma Ficha Protocolo “Teste 

dos Bonecos” contendo os seguintes itens: nome do participante em destaque, nome de todos 

os participantes do grupo de pesquisa; equipe de professores da escola formal e equipe de 

professores do curso de formação de “educadores holísticos” (Anexo 7). 

De posse das duas fichas, cada um dos participantes foi convidado a atribuir um dos 

oito bonecos a: cada indivíduo do grupo (incluindo a si próprio); equipe de professores da 

escola formal; equipe de professores do curso de formação de “educadores holísticos” e si 

mesmo. Poderia escolher bonecos semelhantes para os mesmos participantes. Ao final o 

grupo deveria escolher um dos oito bonecos para cada um dos participantes.  

Esta atividade foi aplicada duas vezes aos participantes da pesquisa, a primeira vez no 

início de 2004 e será denominada aqui de “Início” e outra em dezembro de 2005, sendo 

denominada de “Final”. A aplicação ocorreu dentro do “Grupo de Encontro” e os 

participantes eram estimulados a oferecer reflexões sobre suas respostas. 

 

3.2.1.1.6. O Teste Sociométrico 

O Teste Sociométrico foi proposto por Moreno como instrumento metodológico para 

estudar, medir e compreender a rede de relações que se estabelecem naturalmente nos grupos, 

                                                
95 Araújo, 2002, p. 166. 
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e que, em última instância, indica a saúde e a patologia das relações humanas em geral e o 

nível de coesão e da saúde grupal. De acordo com Moreno (1974, p. 41-42), ele é 

 
[...] um método de pesquisa de estruturas sociais através da medida das 
atrações e rejeições que existem entre os membros de um grupo. No domínio 
das relações interpessoais, são utilizados conceitos de significado humano, 
como ‘escolha’ e ‘aversão’ [...]. O quadro dos ‘ir e vir’ das relações entre os 
indivíduos de um grupo é chamado ‘sociograma’ [...]. O teste sociométrico 
foi utilizado em grupos familiares, em grupos de internados, em grupos 
escolares e profissionais. Ele determina a situação de cada pessoa dentro do 
grupo a que pertence, onde ela vive ou trabalha. Com isso se demonstra que 
as estruturas psíquicas existentes em um grupo distanciam-se bastante de 
uma forma oficial aparente. Essas estruturas do grupo variam em 
dependência direta da faixa etária dos participantes de determinado grupo. 
Verifica-se, além disso, que diferentes critérios ou atividades freqüentemente 
levam a diferentes agrupamentos dos mesmos indivíduos [...]. Essas 
diferenças estruturais tiveram uma grande influência sobre o 
desenvolvimento da terapia de família, bem como sobre a terapia 
profissional (do trabalho). Os membros de um grupo se reagrupariam 
freqüentemente, de formas diversas, se tivessem poder para isso. Esses 
grupos espontâneos e a maneira pela qual seus membros atuam, ou 
pretendem atuar, têm uma influência definida sobre o comportamento do 
indivíduo ou do grupo em conjunto. Constatamos que formas de 
agrupamentos outorgadas autoritariamente a grupos espontâneos constituem 
fontes de diversos desacordos. Verifica-se ainda que as relações que se 
exprimem através da livre escolha freqüentemente se distanciam bastante das 
relações interpessoais reais [...]. Indivíduos e grupos são, com efeito, 
englobados por uma rede de ramificações múltiplas. Assim, toda a 
comunidade a que pertencem deve ser submetida ao teste sociométrico. 
 
 

Paixão, Muchon e Solomon (2002, p. 166), partindo do trabalho de Moreno, criador 

do psicodrama, apontam que o questionário sociométrico permite “observar, descrever e 

medir o grau de coesão grupal, ou seja, a rede de relações entre os participantes. [...] pesquisa 

ele as alterações e as repulsões dos componentes do grupo”. Corroborando com esta idéia, 

Naffah Neto (1979) afirma que o objetivo do teste sociométrico é pesquisar a estrutura dos 

grupos humanos, suas configurações fixas e móveis, suas formações e transformações e toda a 

força criadora que os anima em seus movimentos espontâneos de abertura, participação e 

comprometimento com sua própria existência intersubjetiva. 

Além de sua aplicação nas áreas da psicologia clínica e organizacional, sociologia, 

esse teste também tem sua aplicação no campo educacional, possibilitando 

 
[...] a obtenção, com bastante precisão, dos seguintes dados: a) a posição que 
cada um dos componentes ocupa no grupo, bem como a que julga ocupar; b) 
as relações de afinidade e de conflito entre os componentes do grupo; c) a 
estrutura sociométrica do grupo; rede de comunicações, focos de tensões, 
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subgrupos etc.; d) a dinâmica dos grupos: modificações dos quadros e 
evolução dos processos grupais (GIL, 1995, p. 154). 
 
 

Nesta pesquisa, o objetivo desta atividade foi verificar a evolução ou não do grupo, 

avaliar a mudança da percepção (no relacionamento humano) e conseqüente resolução de 

estereótipos, conscientização de projeções e identificações, e outras barreiras que impedem o 

bom relacionamento; analisar os motivos das escolhas. Também baseados do material 

coletado, pretendemos identificar, entre outros fatores: o lugar e o status que cada um ocupa 

dentro do grupo; os líderes e as estruturas de liderança presentes no grupo; a estrutura do 

grupo e as configurações de subgrupos, isolados, periféricos e solitários que se formam na sua 

constelação. Além disso, as congruências (convergência ou mutualidade de direção nas 

interescolhas), aliadas à capacidade dos membros do grupo de perceber os motivos das suas 

escolhas, podem nos ajudar, em geral, a perceber as possíveis relações saudáveis existentes no 

grupo. 

Durante cada uma das aplicações, o pesquisador entregou a cada um dos participantes 

uma Ficha Protocolo de Sociograma, adaptada do questionário “Quem escolhe quem” (Anexo 

8) desenvolvido por Paixão; Muchon e Solomon (2002), contendo três perguntas, relacionadas 

as seguintes situações: situação afetiva (Quem eu escolheria para meu companheiro de 

diversões), situação intelectual e cultural (A quem do grupo eu escolheria para me ajudar nos 

estudos) e situação funcional (A quem eu escolheria para ser meu representante de turma). O 

critério de escolha destas três situações foi montando juntamente com os membros do grupo 

que deveriam escolher uma situação plausível de ser realizada. 

Cada um dos participantes foi estimulado a escolher três companheiros para cada uma 

das atividades, bem como foram solicitados que escrevessem o motivo das escolhas. Com as 

respostas dadas pelos membros do grupo e registrado nos Testes Sociométricos de Escolhas, 

tem-se um esquema diagnóstico (sociograma) da rede de relações intragrupais que, por sua 

vez, servirá de base para a análise e compreensão das relações intersubjetivas que ocorrem no 

grupo. 

Por ser uma tentativa de acompanhamento longitudinal da experiência vivenciada ao 

longo do curso, o pesquisador procurou mapear com as três atividades, acima destacadas, os 

possíveis efeitos do uso das estratégias integrais no processo formativo dos alunos. De forma 

que foi escolhido o início de 2005 e final desse mesmo ano para serem momentos de 

avaliação, pois no início do ano os coordenadores e professores planejavam intensificar o uso 

de estratégias integrais. 
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Depois de um ano de atividades que buscavam apoiar os aspectos cognitivos 
e relacionais dos alunos, planejamos para o início de 2005 intensificar o uso 
da meditação, enquanto reflexão incorporada, bem como ampliarmos uso da 
‘escrita de si’ nos diários e a vivência das técnicas transpessoais. Tivemos 
reunião com os professores e todos estão alinhados com este objetivo, 
sentimos que os alunos estão dispostos a realizarem este trabalho. (A. S. F., 
Coordenador do Curso de Educadores Holísticos). 
 
 

Assim, os dois momentos de aplicação do teste sociométrico foram denominados nesta 

pesquisa de “Início” para a aplicação realizada no início de 2004 e “Final” para aplicação 

realizada no final do ano de 2005. A aplicação destas três atividades deu-se dentro do “Grupo 

de Encontro” e os participantes eram estimulados a oferecer suas reflexões sobre suas 

respostas. 

 

3.2.1.1.7. Desenvolvimento da Produção de texto e das competências metacognitivas  

Para analisar o desenvolvimento da produção de texto e das competências 

metacognitivas fizemos uso de três instrumentos: uma “Tarefa de Produção”, uma “Tarefa de 

Julgamento” e “Análise das produções dos ‘diários dos alunos’”. O objetivo das duas 

primeiras atividades era acompanhar o processo de desenvolvimento das habilidades de 

produção e de consciência metatextual. Tínhamos interesse em perceber qual o efeito de uma 

“reflexão incorporada” sobre estas habilidades, já que em pesquisa anterior (FERREIRA, 

1999) tínhamos percebido os ganhos de crescimento nas habilidades de produção e 

consciência metatextual com a introdução do “ensinar a pensar” em crianças de baixa renda.  

Assim também, Ferreira e Spinillo (2003) haviam percebido que o uso de estratégias 

metatextuais ajudava as crianças a produzir e julgar textos de história. Todavia faltava a esses 

autores a idéia da auto-inclusão do pensador, de forma que o “pensar sobre o pensamento” 

tornava-se desincorporado ou mais uma maneira de “conhecimento de si”, no qual o mundo 

vivido e existencial encontrava-se excluído, o interesse era apenas avaliar os processos 

cognitivos dissociados do mundo vivido. Assim, com o objetivo de perceber qual a influência 

de uma “reflexão incorporada” sobre os participantes, buscamos acompanhar, por intermédio 

das produções nos diários dos alunos, os possíveis efeitos desta forma de reflexão, não sobre a 

produção e consciência metatextual, mas principalmente sobre a subjetividade de forma mais 

ampla. 

As atividades de produção e julgamento foram aplicadas no início de 2004 e final de 

2005, quando encerrou a observação do curso. A primeira atividade foi aplicada em grupo e a 
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segunda foi aplicada individualmente a todos os participantes da pesquisa. As tarefas de 

julgamento no início e no final eram as mesmas, embora o material utilizado diferisse quanto 

aos textos-estímulo apresentados. 

A seguir descreveremos cada uma destas atividades, buscando introduzir um pouco de 

reflexão teórica para ajudar o leitor a situar-se na compreensão de cada atividade. 

 

3.2.1.1.7.1. A produção de textos argumentativos 

 
Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola 
promover a sua ampliação de forma que [...] cada aluno se torne capaz de 
interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra 
e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. 
(PCN - LÍNGUA PORTUGUESA, 1997, p. 23). 
 
 

A compreensão dos gêneros textuais como fenômeno lingüístico, cognitivo e social, 

conforme a análise do indivíduo que produz um determinado tipo de texto, é tarefa que tem 

despertado o interesse de diversos pesquisadores. 

Na perspectiva de Brunner (1986), os gêneros de texto são recursos por meio do quais 

o produtor estrutura e representa tanto lingüística como cognitivamente os eventos, sejam eles 

reais ou fictícios. Para Heath (1983) e Hicks (1991) a competência de produção relaciona-se 

ao conhecimento sobre gêneros, conhecimento que se deriva, entre outros aspectos, das 

experiências e contatos que o indivíduo tem com textos, o que lhe permite adaptar a 

linguagem a situações especificas de uso.  

Neste trabalho compreendemos que os textos organizam-se dentro de gêneros e 

 
[...] os vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas 
relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados 
por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. 
Pode-se ainda afirmar que a noção de gêneros refere-se a "famílias" de textos 
que compartilham algumas características comuns, embora heterogêneas. 
(PCN - LÍNGUA PORTUGUESA, 1997, p. 26). 
 
 

Diferentemente do gênero texto argumentativo, o gênero história tem sido foco de 

inúmeras investigações, tendo conseguido estruturar uma “gramática de história” (C.f. 

PRINCE, 1973; MANDLER; JONHSON, 1977 e STEIN; POLICASTRO, 1979) que têm 

oferecido modelos para análise da produção de histórias em diversas pesquisas. Mesmo não 

havendo um consenso sobre os elementos essenciais na definição de uma boa história, sua 
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estrutura pode servir de "papel modelador" para as crianças que estão iniciando suas 

atividades de produção de história. 

Falando sobre a importância da gramática de história Rego (1996) destaca:  

 
é inegável que este constructo teórico tem servido para explicar uma gama 
de resultados empíricos relativos à forma como as pessoas, reproduzem, 
produzem e julgam textos de histórias (p. 120). 
 
 

Contudo, mesmo não possuindo uma “gramática” própria, os textos argumentativos, 

como vêm sendo trabalhados nas escolas, possuem um conjunto de características comuns que 

se referem aos elementos estruturais que o constituem: a) introdução, com uma tese ou uma 

idéia a ser defendida; b) desenvolvimento, com apresentação de idéias de apoio para a tese e 

c) conclusão, que oferece um resolução da tese. 

Partindo da perspectiva que a atividade de produção textual envolve atividades 

múltiplas, de natureza cognitiva e lingüística, Hudson e Shapiro (1991) destacam que 

conhecimentos diversos são requeridos para sua realização, tais como: o conhecimento de 

conteúdos; o conhecimento da estrutura narrativa; o conhecimento microlingüístico; e o 

conhecimento contextual. A organização desses conhecimentos visaria dar a produção uma 

característica de textualidade, de forma que detalharemos a seguir:  

O conhecimento de conteúdo - diz respeito ao conhecimento e experiências do assunto 

a ser narrado, bem como da lembrança de outras histórias vistas pelo narrador. Este item 

envolve a necessidade de um domínio de conhecimento social geral. 

O conhecimento microlingüístico - diz respeito ao conhecimento de marcadores 

lingüísticos que dão ao texto uma boa coerência e coesão. Marcadores lingüísticos como: "era 

uma vez", "um dia", "foram felizes para sempre"  apontam eventos passados e servem, assim 

como o tempo verbal e os elementos conectivos, para diferenciar estilos narrativos. 

O conhecimento contextual - o para quem, o porquê e o como são questões 

fundamentais quando se deseja realizar uma produção, já que o contexto influencia tanto o 

conteúdo como a organização da história. Em sua pesquisa Hudson e Shapiro (1991) 

destacam que crianças de quatro anos conseguem adaptar seu discurso em função da demanda 

dos adultos, sem contudo, terem produções contextualmente organizadas. 

O conhecimento das estruturas - diz respeito ao conhecimento que possibilita a 

diferenciação dos estilos narrativos, no que se refere à forma de se organizar a estrutura 
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seqüencial dos eventos. A estrutura de história tem sido amplamente pesquisada, dando 

origem as gramáticas de história  

Em síntese, percebe-se que a habilidade de produzir está presente desde muito cedo e 

depende de diversos fatores: 

•  McCabe e Peterson (1983), Rego (1985, 1986), Klecan-aker e Swank (1987) 

Pontecorvo e Zucchermaglio (1989), Hudson e Shapiro (1991), destacam a influência 

da idade e da escolaridade. 

• Spinillo (1991, 1993) e Spinillo e Pinto (1994) mencionam o papel da situação na qual 

o texto é produzido. 

•  O contexto escolar foi destacado por Sampaio; Spinillo e Chaves (1987). 

Há entre os autores desta área de pesquisa, um acordo no que diz respeito à existência 

de uma evolução na aquisição de um esquema de produção, que se inicia pela produção de 

textos simples, que se resumem à introdução, até textos completos com introdução, 

desenvolvimento e conclusão e uma organização lingüística própria do gênero. 

No entanto, ao analisar-se a literatura da área, nota-se a ausência de estudos que 

abordem os efeitos de situações de intervenções em sala aula sobre a habilidade de produção, 

o que nos parece de extrema importância, principalmente no que diz respeito ao planejamento 

de situações educacionais, que permitam o aprimoramento ou estimulem o desenvolvimento 

desta habilidade. 

Assim, para avaliar os efeitos das intervenções propostas no curso de educadores 

holísticos para o desenvolvimento dessa habilidade, os participantes foram solicitados a 

produzir por escrito um texto argumentativo original, sem apoio visual (qualquer estímulo 

pictórico) ou sugestão de tema. 

O objetivo da tarefa foi avaliar a produção de texto argumentativo em relação à 

aquisição de um esquema narrativo próprio desse gênero. Para realização desta tarefa foram 

dadas as seguintes instruções: 

 
Eu gostaria que cada um vocês produzissem um texto argumentativo, tipo 
redação. Para que eu pudesse apresentar a outro grupo com quem estou 
trabalhando aqui no NEIMFA. Eles adoram ler textos produzidos por 
pessoas da comunidade. Mas tem que ser um texto argumentativo tipo 
redação, criado por você. Você me escreve e depois eu ler para os meus 
alunos. 
 
 

Os textos foram recolhidos e posteriormente analisados conforme encontra-se descrito 

na parte dos resultados. 



191 
 
 

 

A seguir analisaremos a consciência metalingüística, ressaltando a metatextualidade 

por intermédio da tarefa de julgamento como foco central. 

 

3.2.1.1.7.2. A consciência metalingüística através do Julgamento de texto   

 
[...] as atividades metalingüísticas estão relacionadas a um tipo de análise 
voltada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos 
elementos lingüísticos. Essas atividades, portanto, não estão propriamente 
vinculadas ao processo discursivo; trata-se da utilização (ou da construção) 
de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua (PCN Língua 
Portuguesa, 1997, p. 38-39). 
 
 

O neologismo ‘metalingüística’ surgiu entre os anos 50 e 60, sendo num sentido geral 

usado para referir-se à linguagem, natural ou formalizada (como na lógica), ou como propõe 

Benveniste (1974 apud GOMBERT, 1992), que esta palavra refere-se à linguagem cuja única 

função é descrever a linguagem. Assim, a linguagem em si mesma constitui a única esfera de 

aplicação para o vocabulário metalinguagem. 

Enquanto os lingüistas examinam a “metalingüística” como produções verbais para 

identificar a existência de processos de auto-referência, ou seja, o uso da linguagem para 

referir-se a si mesma; os psicolingüístas, em contraste, analisam o comportamento para 

descobrir elementos que permita inferir processos conscientes do usuário (reflexão ou 

controle intencional) sobre os objetos da linguagem. 

Herriman (1986) define consciência metalingüística como a consciência da forma e da 

função da linguagem que permite ao indivíduo reconhecer que a linguagem é mais do que 

transparente, mas é também, um sistema manipulativo. Semelhantemente, Pratt e Grieve 

(1984) afirmam que, em um nível geral, esta habilidade pode ser vista como um pensar e 

refletir sobre a natureza e funções da linguagem. 

Garton e Pratt (1998) usam da metáfora da linguagem como o vidro numa janela para 

definir a metalinguagem. As reflexões de Vygotsky (1962) indicam que o vidro transparente 

da janela permite-nos observar o mundo para além da mesma. No entanto um observador 

pode tomar o vidro da janela como foco de sua atenção, e não apenas o mundo observado 

através da janela. Assim quando focamos a linguagem (vidro) em si mesma, tomando-a como 

objeto de atenção e reflexão consciente, independente dos significados por ela transmitidos, 

estamos fazendo uso da consciência metalingüística.  
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Várias modalidades de consciência metalingüística são documentadas na literatura, 

como indicam Tunmer; Pratt e Herriman (1984), Tunmer; Nesdale e Wright (1987), Tunmer 

(1988) e Gombert (1992): consciência fonológica, sintática, lexical, semântica, pragmática e 

textual. A consciência fonológica, a lexical e a sintática são as mais investigadas na literatura, 

sobretudo tentando explicitar as relações entre essas consciências e habilidades de leitura 

(C.f.; REGO, 1995). Outras relações também têm sido focalizadas a respeito da consciência 

metalingüística: o desenvolvimento inicial da linguagem (PRATT; GRIEVE, 1984) e o 

desenvolvimento cognitivo de maneira mais ampla (metacognição). 

A consciência metatextual, entretanto, parece ser o tópico menos tratado na literatura. 

Gombert (1992), ao que tudo indica, foi o primeiro autor a postular a existência de uma 

consciência metatextual dentro da área da metalinguagem. Para ele, a consciência 

metalingüística ou consciência metatextual pode ser definida como um corpo de 

comportamentos que controla o processamento do texto, não somente com referência ao 

aspecto formal, mas também em relação às representações não estritamente lingüísticas das 

informações veiculadas pelo texto.  

Gombert destaca que a dificuldade para o reconhecimento da consciência metatextual 

dentro do campo da metalinguagem deve-se a três fatores: (1) pelo fato desta habilidade ter 

sido geralmente incluída no campo da metapragmática; (2) O conhecimento textual tem sido 

mais considerado na perspectiva da linguagem escrita e (3) a produção de texto em linguagem 

oral tem sido largamente negligenciada ou (4) então seus resultados são relatados sob a 

denominação ampla de metacompreensão. 

Apesar de compreender a consciência metatextual como uma habilidade 

metalingüística diferente da metacompreensão, Gombert (1992) não apresenta estudos 

específicos nesta área, destacando, na grande maioria de seus exemplos, trabalhos na área de 

metacompreensão, de acordo com os quais seria a habilidade que favorece a compreensão de 

algo, bem como oferece condições ao sujeito de continuar a fazer ajustamentos apropriados 

em casos em que não se tenha entendido. 

Relatando pesquisas que trabalham com a monitoração da estrutura do texto, Gombert 

(1992) destaca que usa o termo macroestrutura apenas nos casos das narrativas. Como 

exemplos de pesquisa na área metatextual cita Garner et al (1986 apud GOMBERT, 1992) 

que pediram para seus sujeitos olhar textos expositivos e então: (1) circular aquelas sentenças 

que, em sua opinião, constituíssem um parágrafo e justificar sua escolha; (2) juntar sentenças 

que eram ligadas por um tema comum; (3) inserir sentenças entre outras que constituíam 
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ainda um parágrafo. As crianças de 8-9 e 10-11 anos não tiveram sucesso em algumas destas 

tarefas que requeriam reflexão nos parâmetros estruturais dos textos. Entretanto, os sujeitos 

mais velhos (12 a 13 anos) eram capazes de explicar o que constitui um parágrafo, remover 

sentenças ligadas não tematicamente de um texto curto e, arranjar sentenças dentro de grupos 

coerentes. Este estudo, entretanto, não trata da capacidade de refletir sobre  a estrutura da 

narrativa. 

Conforme destaca Fayol (1985 apud Gobert, 1992), na idade de sete ou oito anos há 

um processamento automático de narrativa preso a vários elementos, sendo transferido a seu 

próprio nível de importância. Em contraste, conhecimento, processamento controlado, 

levariam a um metaconhecimento mais abstrato e se desenvolveriam mais tarde e mais 

gradualmente, com diferenças consideráveis entre indivíduos. 

Citando trabalhos nos campos da lingüística e da psicolingüística, Gombert (1992) 

destaca que a maioria deles concorda em aceitar a existência, no sujeito, de uma representação 

pré-lingüística de uma organização geral comum a toda narrativa. Ao lado de certas variações 

que dependem do autor, esta organização inclui: um início (“Era uma Vez”), uma seção de 

desenvolvimento e um fim. Esse esquema desempenha um papel facilitador, pois oferece um 

suporte à memória e compreensão dos sujeitos.  

Revendo a literatura, Albuquerque e Spinillo (1998) argumentam que apesar do 

conhecimento sobre gêneros de textos ser um fenômeno de natureza cognitiva, lingüística e 

social relevante para um domínio efetivo do usuário da língua materna, ainda são poucas as 

pesquisas sobre esse assunto. A isto acrescentamos uma reflexão sobre a estreita relação entre 

o domínio desses gêneros de textos com a possibilidade de um efetivo engajamento social, 

pois é por meio deles que o homem se comunica, tem acesso às informações, partilha ou 

constrói formas de perceber o mundo, expressa, define e negocia pontos de vista e produz 

conhecimento. 

Em síntese, os autores que pesquisam a área da consciência metatextual apontam que 

esta atividade parece se desenvolver mais tarde, sofrendo a influência do processo de 

escolarização e do contato do indivíduo com a estrutura do texto; contudo há na literatura 

poucos estudos que envolvam uma observação detalhada que apontem se o contato explícito 

com a estrutura do gênero argumentar poderia favorecer o desenvolvimento da habilidade de 

produção e da consciência metatextual, bem como as possíveis relações entre estas duas 

habilidades. 
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Sendo uma área pouca investigada, esta pesquisa procura contribuir para um maior 

conhecimento na área de consciência metatextual, considerando esta habilidade como um 

campo específico da metalinguagem. 

Nesse sentido, os participantes após ouvir a leitura pelo pesquisador de partes de um 

texto argumentativo, bem como de um texto argumentativo completo, foram solicitados a 

especificar se o texto lido estava completo ou não, justificando suas respostas e identificando 

que parte do texto estava presente/ausente. Foram utilizados quatro texto-estímulos no início 

(Anexo 9) e quatro no final (Anexo 10) da observação. 

Esta tarefa foi uma adaptação de Ferreira e Spinillo (2003), e visava avaliar a 

capacidade de julgamento do adolescente em relação a partes essenciais que compõem um 

texto argumentativo, referindo-se, portanto, a habilidades metatextuais. 

Quanto à ordem de apresentação dos estímulos, foram apresentados em primeiro lugar 

os estímulos que não consistiam apenas da parte inicial do texto, bem como a história 

completa foi apresentada por último de forma a não servir de pista para a identificação dos 

demais estímulos. As instruções foram as seguintes: 

 
Eu vou ler alguns textos argumentativos que outros alunos de outra escola 
fizeram e você vai me dizer se esse texto está completo ou não. O 
pesquisador lê um texto e então pergunta: Este texto está completo ou está 
faltando uma parte? Após o adolescente julgar se o texto estava completo ou 
não, o pesquisador perguntava: Por que esse texto está completo? No caso do 
adolescente ter dito que o texto estava incompleto, a pergunta será: Por que 
esse texto não está completo? 
 
 

O presente estudo buscou examinar os efeitos de uma situação de intervenção, na qual 

se faz uso de estratégias de “reflexão incorporada”, tanto sobre a produção como a capacidade 

do adolescente em refletir sobre os componentes estruturais do texto argumentativo. 

 

3.2.1.1.7.3. A Escrita de Si 

Uma das tentativas de incorporar o pensamento via produção de texto pode ser 

encontrado em Foucault (1990, 2004) por meio da idéia de “escrita de si”. Para esse autor, na 

cultura greco-romana o “conhecimento de si” aparecia como conseqüência do “cuidado de si”, 

enquanto no mundo moderno, o “conhecimento de si” tornou-se o princípio fundamental 

desde Descartes até Husserl. 

A noção de cuidado de si surge na Grécia antes mesmo do aparecimento do termo 

filosofia. Em sua origem, indica uma postura diante da realidade, postura caracterizada por 
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um constante “ocupar-se consigo”, “preocupar-se consigo mesmo” ou ainda “tomar conta de 

si mesmo”. Longe de ser uma preocupação autocentrada, trata-se de uma atividade 

desenvolvida com a finalidade de aperfeiçoar o sujeito em sua relação com o outro ao mesmo 

tempo em que é o ponto central do que se costuma chamar a “arte de viver bem”. Essa 

atividade mostra-se vinculada a um certo número de regras que não são impostas por alguma 

instância externa, mas pelo sujeito a si mesmo e por isso tem uma estreita ligação com a 

noção de liberdade. Nesse sentido, o cuidado de si emerge não como um princípio abstrato 

mas como uma prática constante (FOUCAULT, 1994). 

Ao analisar aspectos históricos, vemos que o princípio do cuidado de si esteve na base 

de toda a filosofia antiga (incluindo Sócrates) bem como das práticas dos primeiros cristãos. 

Porém, o que se enxerga na modernidade é um excesso de valorização da máxima délfica 

“conhece-te a ti mesmo” em detrimento do “cuida de ti mesmo”. As causas para essa inversão 

são variadas. A principal delas está ligada à transformação ocorrida no seio da nossa 

sociedade, que vê no cuidado de si uma postura amoral, como uma vontade de escapar de 

todas regras possíveis. Alem disso, vemos na lei externa a base da moralidade. Desse modo, a 

lógica do cuidar de si para conhecer-se deu lugar ao conhecimento de si para cuidar-se. 

Em A Hermenêutica do Sujeito, Foucault descreve uma série de técnicas de si, técnicas 

que, segundo ele, funcionam como um 

 
aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua 
existência e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, 
um princípio de permanente inquietude no curso da existência (p. 11). 
 
 

Desse modo, as técnicas de si configuram-se como uma problematização dos modos 

de constituição das nossas identidades, um questionamento permanente sobre o nosso modo 

de ser, apontando para a possibilidade de sermos diferentes; são, portanto, uma questão ética, 

a relação de si para consigo mesmo. Assim, essas práticas devem ser aplicadas no instante 

mesmo de realização das ações, visto que nesse momento nossas identidades vão se 

construindo. 

Às praticas do cuidado de si vincula-se uma perspectiva médica diante dos 

acontecimentos. Trata-se de desenvolver temperança em todos os aspectos da vida com o 

objetivo de não nos tornarmos escravos dos nossos próprios desejos. “Cada um deve tornar-se 

médico de si mesmo” (FOUCAULT, 1994, s/p). O cuidado de si é uma maneira de viver que 

se desenrola durante toda a vida. 
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As técnicas de si são um conjunto de práticas que ajuda o ser a cuidar de si mesmo, 

são ferramentas reveladoras de si mesmo. Obviamente, esse tipo de atividade não pode ser 

considerado fácil. Trata-se de um trabalho que exige grande esforço e predisposição. Uma 

série de práticas é descrita nos tratados de filosofia antiga, entre elas a meditação, a escuta, o 

silêncio, o diálogo, a ascese e a escrita. 

No que se refere a “escrita de si”, trata-se de um espaço narrativo-expressivo para o 

autor e permite que ele possa descrever sobretudo o que se passa internamente, que ele possa 

refletir sobre como as situações externas o afetam internamente. Em outras palavras, a escrita 

formativa representa uma tomada de posição, por parte de alguém que participa, em relação a 

certos aspectos e acontecimentos. Mais ainda, é uma escrita que nos ensina como lidar com 

nossas próprias paixões. Desse modo, essa ação exige que sejamos contínuos, diários e 

ascéticos, no sentido de insistirmos na escrita apesar das dificuldades encontradas para 

expressar e demonstrar o que se passa conosco. 

Quando falamos em escrita somos imediatamente remetidos a uma prática muito 

comum na antiguidade: o envio de cartas aos amigos. Nessas cartas era possível “tomar nota 

sobre si mesmo”. É uma atividade com uma dupla finalidade: por um lado a escrita da carta 

serve para ajudarmos os amigos, contar sobre nós mesmos, tranqüilizá-los; por outro, no 

momento em que fazemos isso, estamos nos mostrando a nós mesmos, ajudando a nós 

mesmos, revisando-nos. Era habitual também reler aquilo que tivesse sido escrito bem como 

escrever sobre aquilo que se leu fazendo de leitura e escrita um par inseparável. Esse par deve 

se organizar como um método de problematização dos movimentos de nossa alma de modo 

que esta não gere dentro de si nada de perverso e negativo, nada que possa impedir a 

manifestação de nossos potenciais e nosso crescimento interior. Nesse sentido, a escrita deve 

contribuir para que possamos expressar nossas experiências vividas e refletidas, 

transformando assim os saberes em ações. 

Quando escrevemos, estamos nos mostrando a nós mesmos e aos outros e, assim, 

revelando nossos desejos, medos, sonhos. Desse modo, a escrita contribui para que possamos 

organizar nossos pensamentos em busca da verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo. 

Assim sendo, a escrita do diário se nos apresenta como uma ferramenta de crescimento, 

desenvolvimento e auto-formação, pois nos serve como uma força de reflexão, análise e 

avaliação tanto de nós mesmos quanto dos outros e das situações, tornando-nos capazes de 

agir com consciência e nos possibilitando ter uma postura ética frente à realidade que nos 

cerca. 
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A idéia neste texto consiste em explorar como uma escrita que resgate a idéia do 

“cuidado de si” poderá afetar os envolvidos no processo formativo. 

Além de observar as possíveis alterações na estrutura textual dos alunos, esta atividade 

busca acompanhar se houve aumento da incorporação das idéias, discutidas ao longo do 

curso, na condição de uma “escrita de si”, pois conforme destaca Foucault (1992, p. 134), 

 
[...] a escrita está associada ao exercício de pensamento de duas maneiras 
diferentes. Uma toma a forma de uma série “linear”; vai da meditação à 
atividade da escrita e desta ao gymnazein, quer dizer, ao treino em situação 
real e à prova: trabalho de pensamento, trabalho pela escrita, trabalho em 
realidade. A outra é circular: a meditação precede as notas, as quais 
permitem a releitura que, por sua vez, relança a meditação. De qualquer 
modo, seja qual for o ciclo de exercício em que tome lugar, a escrita 
constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende toda a áskesis: a 
saber, a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como 
verdadeiros em princípios racionais de ação. 
 
 

Assim esta atividade objetivou acompanhar, com base na escrita, se houve uma 

passagem da consciência metalingüística, enquanto pensar sobre o pensamento, portanto 

“conhecimento de si”96, para uma visão de “cuidado de si”, no qual este último encontra-se 

incluído. Nesse sentido procuramos analisar as produções dos diários dos alunos durante os 

três anos de observação do curso, classificando-as de: a) produções livrescas ou de terceira 

pessoa, que consistiam de repetições de textos, frases de livros usados ou não em sala de aula 

ou apenas a descrição de uma ação realizada em sala de aula ou do cotidiano, contudo não 

havia presença de uma atitude reflexiva sobre o texto. Os alunos nesses textos não se incluem, 

sendo um discurso do tipo terceira pessoa, ou seja, eles não falam diretamente de si mesmos, 

sendo seus pensamentos e sentimentos expressos em terceira pessoa, e b) produções de 

Escrita de Si, que consistiam de produções que além de uma boa estrutura textual, 

apresentassem uma atividade reflexiva no qual o autor estivesse incluído. As produções 

deveriam apresentar algum indício de reflexão auto-inclusivo e de que a escrita estava sendo 

utilizada como uma forma de cuidado de si. 

                                                
96 Foucault (1990, p. 55) destaca que na modernidade “[...] houve uma inversão entre a hierarquia dos princípios 

da Antiguidade, ‘preocupa-te de ti mesmo’ e ‘conhece-te a ti mesmo’. Na cultura greco-romana o 
conhecimento de si apresentava-se como a conseqüência da preocupação por si. No mundo moderno, o 
conhecimento de si constitui-se no princípio fundamental”. 
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3.2.1.1.8. “Grupo de Encontro” 

Esse grupo surgiu do acompanhamento inicial realizado pelo pesquisador durante o 

momento de avaliação dos alunos para entrar no curso. Todas as sextas-feiras o pesquisador 

encontrava os alunos para recolher os “diários”, que eram lidos durante o final de semana e 

devolvidos na segunda-feira. Nesses encontros os alunos, além de entregarem os diários, 

começaram a falar das dificuldades que surgiam em relação ao curso e as suas vidas pessoais, 

de forma que no início de 2004 o pesquisador passou a coordenar o grupo juntamente com um 

psicólogo, que dava suporte emocional aos participantes, enquanto o pesquisador usava o 

espaço grupal para acompanhar as experiências vividas pelos alunos. Sendo esses dados 

integrados para exemplificar aspectos destacados na pesquisa. 

O grupo seguia o modelo de Grupo Focal, que segundo Gaskell (2002, p. 79) pode ser 

definido como um grupo que possibilita uma abertura para o diálogo, pois favorece “um 

debate aberto e acessível a todos. [...] assuntos em questão são de interesse comum; as 

diferenças de status entre os participantes não são levadas em consideração; e o debate se 

fundamenta em uma discussão racional” sem contudo excluir as ambivalências e conflitos 

próprios das relações grupais.  

Apesar de autores como Gil (1995, p. 116) considerarem que no grupo focal o 

entrevistador “permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se 

desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada”, sendo sujeito portanto a crítica de 

controle (WELLER, 2006), neste trabalho utilizamos o grupo focal dentro da perspectiva da 

tradição da dinâmica de grupo em psicologia social (PICHON-RIVIÈRE, 1998, 2000), no 

qual o pesquisador, mesmo mantendo um foco nas discussões, favorece a expressão do mundo 

subjetivo em torno da tarefa. 

De forma geral a dinâmica do grupo se desenrolava em quatro momentos: 

• Apresentação dos “diários” com objetivo de levantar pontos para serem discutidos 

com os participantes. Os alunos eram estimulados a ler ou falar pontos que eles 

gostariam de compartilhar de seus diários. Foi inicialmente estabelecido um contrato 

de que as falas do colega deveriam ser respeitadas. Essa regra foi retomada durante 

vários encontros. 

• Definição de um foco a ser tratado. O grupo escolhia, com base nas falas do diário, um 

ponto que gostaria de discutir em maior profundidade, geralmente problemas de 

relações entre os participantes ou com os pais. Nesse momento o pesquisador também 
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introduzia questões que ajudavam a compreender melhor a dinâmica interna dos 

participantes. 

• Quando as discussões em torno de uma temática chegavam num momento de intensa 

participação, o psicólogo que acompanhava o grupo realizava a aplicação de alguma 

técnica da psicologia transpessoal (FERREIRA; BRANDÃO; MENEZES, 2005) com 

o objetivo de favorecer a ampliação da consciência dos participantes em relação à 

temática trabalhada. 

• Compartilhar a experiência – por meio da verbalização, os alunos partilhavam suas 

experiências; estimulava-se a troca de idéias. 

 

3.2.1.1.9. Estudo de caso 

No contexto desta pesquisa o estudo de caso objetiva conhecer mais profundamente os 

participantes acompanhados, com o intuito de compreender melhor a sua identidade e as suas 

características próprias, principalmente aquelas que dizem respeito ao seu envolvimento com 

o curso de educadores holísticos. Nesse sentido, é um momento mais particular, no qual me 

debruço deliberadamente sobre a experiência por eles vivenciada, procurando descobrir o que 

há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global 

da experiência em foco. 

O estudo de caso é extremamente utilizado em outras áreas como a psicologia clínica, 

a área jurídica e médica. Damásio (1995), por exemplo, dedica a primeira parte do seu livro O 

erro de Descartes, a descrever o caso de Phineas P. Gage, um trabalhador do século XIX que 

sofreu um grave acidente de trabalho, que lhe danificou uma parte considerável do cérebro, 

em seguida, apresenta outros dois casos, mais recentes, de pessoas com problemas 

neurológicos derivados de lesões cerebrais. Tomando por base esses casos, o autor desenvolve 

toda uma teoria sobre o funcionamento do cérebro humano. 

No campo educacional brasileiro podemos citar os trabalhos de André (2005a, 2006). 

No trabalho de 2005, a autora analisa como o estudo de caso pode ajudar a revelar os efeitos 

sócio-pedagógicos de um programa de formação de professores, indicando que 

 
Se o interesse é investigar fenômenos educacionais no contexto natural em 
que ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos valiosos, pois o 
contato direto e prolongado do pesquisador com os eventos e situações 
investigadas possibilita descrever ações e comportamentos, captar 
significados, analisar interações, compreender e interpretar linguagem, 
estudar representações, sem desvinculá-los do contexto e das circunstâncias 
especiais em que se manifestam. Assim, permitem compreender não só 
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como surgem e se desenvolvem esses fenômenos, mas também como 
evoluem num dado período de tempo. São, portanto, instrumentos preciosos 
tanto para desvelar rotinas e inovações quanto para aferir mudanças em 
comportamentos e práticas ao longo do tempo (ANDRÉ, 2005, p. 93-94). 
 
 

Já no trabalho de 2006, analisa o processo de avanços e desafios da educação no 

Brasil, apontando para os desafios das pesquisas qualitativas, inclusive as que fazem uso do 

estudo de caso. Esta autora destaca que as perspectivas das abordagens qualitativas que fazem 

uso do estudo de caso, com técnicas etnográficas, de observação participante e de entrevistas 

podem ajudar a aproximação do mundo vivido da educação.  

Assim, em um estudo de caso pretende-se conhecer a realidade tal como ela é vista 

pelos atores que nela intervêm diretamente. Nesta perspectiva, Bogdan e Biklen (1994) 

indicam que formas múltiplas de interpretar as experiências estão ao nosso alcance mediante a 

interação com os outros. Esses autores insistem em afirmar que os investigadores precisam 

compreender o pensamento subjetivo dos participantes nos seus estudos. No entanto, não 

podem prescindir de analisar os dados usando  os seus próprios referenciais. Desta forma, 

Eisenhart (1988, p. 103-4) afirma que 

 
O investigador deve estar envolvido na atividade como um insider e ser 
capaz de refletir sobre ela como um outsider. Conduzir a investigação é um 
ato de interpretação em dois níveis: as experiências dos participantes devem 
ser explicadas e interpretadas em termos das regras da sua cultura e relações 
sociais, e as experiências do investigador devem ser explicadas e 
interpretadas em termos do mesmo tipo de regras da comunidade intelectual 
em que ele ou ela trabalha. 
 
 

Usaremos esta perspectiva interpretativa para estudar os casos, principalmente porque 

se apóiam sobretudo na fenomenologia, com a preocupação em compreender o sentido dos 

acontecimentos e interações das pessoas ordinárias nas suas situações cotidianas. Tal como 

apontam Merriam (1988) e Denzin (1989), de um modo geral, esse tipo de investigação 

apresenta quatro pontos chaves: a) Ocupa-se primordialmente com os processos e as 

dinâmicas; b) Depende, mais do que qualquer outra forma de investigação, das questões que 

guiam o investigador; c) Procede por indução, reformulando os seus objetivos, problemáticas 

e instrumentos no curso do seu desenvolvimento e d) Baseia-se em uma intensa descrição, que 

vai além dos fatos e das aparências, apresentando com grande riqueza de pormenor o 

contexto, as emoções e as interações sociais que ligam os diversos participantes entre si. 
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A crítica a esse caminho de investigação, e a mesma para toda pesquisa qualitativa, diz 

respeito à questão da generalização dos resultados. Nesse sentido, Yin (1984) responde às 

críticas que são feitas aos estudos de caso dizendo que eles não generalizam para um 

universo, ou seja, não fazem uma generalização em extensão mas sim para a teoria, isto é, 

ajudam a fazer surgir novas teorias ou a confirmar ou infirmar as teorias existentes. 

As informações que compõem o estudo de caso foram organizadas segundo fontes 

diversas: a) informações do “diário do aluno”, como foi dito anteriormente, os alunos 

escreviam suas reflexões pessoais nos diários, o que nos permitiu recompor suas histórias com 

base nessas informações; b) registros do diário etnográfico; c) observação em sala de aula; d) 

avaliações realizadas pelos dois psicólogos que acompanhavam o curso. Periodicamente havia 

um encontro meu com os dois psicólogos que acompanhavam o grupo, isto me permitia ter 

acesso a suas reflexões sobre os alunos, assim como debatíamos caminhos para melhor 

acompanhá-los. Nesse sentido, realizamos em parceria a aplicação dos testes psicológicos de 

personalidade, “testes de inteligência” e aplicação de questionários diversos; e) conversas e 

entrevistas dirigidas no “Grupo de Encontro” com os adolescentes desta pesquisa e f) 

entrevistas com os pais e professores. Assim, montamos os quadros 36, 37, 38, 39 que nos 

ajudam a conhecer melhor os participantes, nas suas múltiplas dimensões. Elas retratam o 

olhar inicial e final do pesquisador sobre os processos vividos pelos participantes. 

Dentro do processo de estudo de caso, buscaremos, de acordo com a avaliação dos 

resultados psicológicos, compreender a influência da participação no curso observado sobre a 

subjetividade dos participantes. Para isso fizemos uso dos resultados de dois testes 

psicológicos de personalidade, que serão descritos a seguir. 

 

3.2.1.1.9.1. Aplicação de Testes Psicológicos: “Questionário de avaliação tipológica” 

(QUATI) e Inventário Fatorial de Personalidade (IFP) 

O uso de testes psicológicos em pesquisa apresenta uma longa tradição, geralmente 

por apresentar-se como “uma medida objetiva e padronizada de uma amostra do 

comportamento” (ANASTASI, 1965, p. 26), contudo Gil (1995, p. 150), indica a necessidade 

de cuidados quando da aplicação e como dos seus fins, de forma que eles “podem ser úteis ou 

necessários para investigação de certos tipos de problemas em pesquisa social”, pois oferecem 

dados que podem ser confrontados com outros métodos de pesquisa. 

A escolha dos dois testes deveu-se a necessidade de termos uma descrição mais 

detalhada dos aspectos psicológicos dos participantes envolvidos na pesquisa, bem como 
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apoiar os dados colhidos nos “diários” e na observação participante, enfim nos outros 

métodos utilizadas para compreender o fenômeno estudado. 

O Questionário da Avaliação Tipológico (QUATI) foi desenvolvido no Brasil em 

1989 com base nas pesquisas realizadas no Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo. Esse teste foi montado com a pretensão de avaliar a personalidade por meio 

 
[...] das escolhas situacionais que cada sujeito faz. Duas respostas são 
possíveis, o que definirá um entre duas possibilidades opostas de atuação ou 
escolha. Os resultados serão fornecidos em um conjunto de três códigos que 
definirão a atitude consciente e as funções mais e menos desenvolvidas (ou 
inconscientes) (ZACHARIAS, 2003, p. 11). 
 
 

Baseado no modelo transpessoal junguiano de tipologia, esse teste “[...] apresenta-se 

como uma tentativa de, em linhas gerais, definir estilos cognitivos e de comportamento 

individual, classificando semelhanças e diferenças em determinados grupos”97, sem contudo, 

tentar esgotar as múltiplas faces do humano, pois não é “[...] pretensão da tipologia de Jung 

mostrar o indivíduo por inteiro. [...] A singularidade de cada pessoa e sua dinâmica psíquica 

ultrapassam os limites de abrangência do sistema tipológico e escapam igualmente das malhas 

de qualquer abordagem psicológica”98. 

Utilizado nesta pesquisa para ajudar a compor o perfil dos participantes, esse teste não 

pretende esgotar a tarefa de descrição, contudo Jung (1967) destaca que o homem apresenta 

como marca a sua singularidade e também uma faceta de conformidade, de forma que traçar 

um perfil baseado dos tipos psicológicos junguianos poderá nos ajudar principalmente quando 

“estamos atolados em um emaranhado de dados psicológicos sobre alguém, o modelo 

tipológico oferece uma direção, um suporte teórico para podermos lidar mais adequadamente 

com tantos elementos psíquicos” (ZACHARIAS, 2003, p. 8). 

A aplicação do QUATI foi realizada de forma coletiva seguindo todas as orientações 

contidas no manual99. 

O Inventário Fatorial de Personalidade (IFP), desenvolvido por Pasquali (1997, p. 

11) é “um inventário de personalidade objetivo, de natureza verbal, baseado na teoria das 

necessidades básicas formulada por Henry Murray (1938)”. O inventário busca avaliar, por 

                                                
97 Zacharias, 2003, p. 7. 
98 Ibid, p. 8. 
99 Ibid, p. 49. 
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meio de 155 itens, o indivíduo normal em 15 necessidades ou motivos psicológicos, descritos 

a seguir: 

• Assistência – desejo de dar simpatia e gratificar as necessidades de um sujeito 

indefeso, defendê-lo no perigo, dar-lhe suporte emocional e consolo na tristeza, 

doença e outros infortúnios; 

• Intracepção – deixar-se conduzir por sentimentos e inclinações difusas; dominado pela 

procura da felicidade, pela fantasia e imaginação; 

• Afago – buscar apoio e proteção, desejar ter seus desejos satisfeitos por alguma pessoa 

querida e amiga; 

• Deferência – respeito, admiração e reverência, expressa o desejo de admirar e dar 

suporte a um superior; 

• Afiliação – dar e receber afeto dos amigos, gostar de se apegar e ser leal aos amigos; 

• Dominância – expressa sentimentos de autoconfiança e o desejo de controlar os 

outros, influenciar ou dirigir o comportamento deles por meio de sugestão, sedução, 

persuasão ou comando; 

• Denegação – desejo ou tendência de se submeter passivamente à força externa, aceitar 

desaforo , castigo e culpa; resignar-se ao destino, admitir inferioridade, erro e fracasso; 

• Desempenho – ambição e empenho, desejo de realizar algo difícil, como dominar, 

manipular e organizar objetos, pessoas e idéias; 

• Exibição – vaidade, desejo de impressionar, ser ouvido e visto; 

• Agressão – raiva, irritação e o ódio, desejo de superar com vigor a oposição; 

• Ordem – tendência de pôr todas as coisas em ordem, manter limpeza, organização, 

equilíbrio e precisão; 

• Persistência – tendência de levar a cabo qualquer trabalho iniciado por mais difícil que 

possa parecer; 

• Mudança – desligar-se de tudo que é rotineiro e fixo; 

• Autonomia – tendência de sentir-se livre, sair do confinamento, resistir à coerção e à 

oposição; 

Os dois testes, acima apresentados, foram aplicados por mim, em dias distintos, no 

horário do “grupo de encontro”, tanto no início de 2005 como no final deste mesmo ano, 

sendo as folhas de respostas corrigidas e avaliadas por Rúbia Tenório, psicóloga do Centro de 

Desenvolvimento Transpessoal, que produzia um parecer sobre cada aluno. Os resultados 
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gerais desses dois testes, em seus dois momentos de aplicação, geraram uma síntese do perfil 

dos alunos, bem como possibilitaram a montagem dos quadros 31, 32, 33 e 34.  

A metodologia desta pesquisa pode ser vista no quadro sinóptico a seguir:  

 

Sinopse da metodologia da pesquisa 

1º MOMENTO Contato com o 
fenômeno 

 

Atitude fenomenológica de abertura e interrogação 

 
 
 
 
 

2º  
MOMENTO 

 
 
 
 

Descrição 
Fenomenológica 

das experiências de 
educação vividas 

pelos participantes, 
a partir 

a) “Diário etnográfico do pesquisador” e “diário do 
aluno” 
b) Entrevista semi-estruturada 
c) Observação e análise da prática pedagógica e dos 
conteúdos trabalhados  
d) “Questionário do ideal, do comum, do Eu” 
e) Teste de bonecos.  
f) Teste Sociométrico 
g) Desenvolvimento das competências de 
produção, metatextual e Escrita de si. 
h) “Grupo de Encontro” 
i) Estudo de caso e aplicação Testes Psicológicos: 
“Questionário de Avaliação Tipológica” (QUATI) e 
Inventário Fatorial de Personalidade (IFP)  

   

3º MOMENTO Discriminação dos 
dados 

Levantamento dos principais tópicos para reflexão e 
transformação da linguagem coloquial dos participantes 
no discurso da educação. 

   
 

4º MOMENTO 
 

Apresentação dos 
resultados aos 
participantes 

 

Validação final junto aos participantes. 

5º  
MOMENTO 

 
Discussão 
 
 

Diálogo com as teorias que abordam o fenômeno 

Quadro 12 - Sinopse da metodologia da pesquisa 
 

3.2.2. Os Participantes: 

O Grupo que foi analisado diretamente era formado por 14 (quatorze) adolescentes de 

baixa renda, com faixa etária entre 14 e 17 anos, freqüentando da 7ª série do ensino 

fundamental à 2ª série do ensino médio quando da conclusão da pesquisa. Os participantes 

estudavam pela manhã em escolas de ensino formal (públicas) da cidade do Recife e no 

período da tarde faziam parte de um curso de educação não-formal, “Educadores Holísticos”, 

oferecido por uma entidade de caráter civil da comunidade do Coque, Recife. 

Como já foi dito anteriormente, em meados de 2003 a coordenação do “Núcleo de 

Direitos Humanos e Cultura de Paz” do NEIMFA criou o curso de “Educadores Holísticos” 
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em resposta ao impacto crescente da violência envolvendo os jovens da comunidade e para 

atender a demanda de formação de jovens líderes com uma visão em valores humanos e 

cultura de paz, capazes de retomarem os processos de diálogo entre as lideranças locais. 

A instituição já tinha experiência com formação de líderes “Educadores Sociais”, 

contudo faltava incluir junto à formação social, uma formação em valores humanos e cultura 

de paz, o que na linguagem dos gestores:  

 
[...] implicava uma mudança de perspectiva paradigmática pela inclusão da 
dimensão espiritual do ser, o que nos conduzia a necessidade de 
vivenciarmos, enquanto coletividade, novas formas de aprendizagem. 
Alguns dos nossos educadores já tem experiência com este tipo de trabalho, 
mas o desafio é construirmos um fio condutor que una as várias dimensões 
do ser. Não queremos “líderes espirituais” desengajados socialmente e nem 
“líderes sociais” sem ética e compaixão” (A. S. F., Coordenador do curso). 
 
 

Antes da divulgação oficial do curso, o número de interessados extrapolou as 

expectativas dos organizadores. Mais de 100 alunos matriculados em outras atividades da 

instituição se apresentaram como interessados em participar do curso, o que gerou a 

necessidade de criação de critérios para seleção, já que o curso só comportaria 20 candidatos. 

Nesse ponto, o grupo de gestão do curso encontrou-se no dilema de como realizar a seleção, 

isto foi expresso na fala de um das professoras: 

 
Selecionar em um meio que já sofre tanta seleção excludente é muito difícil, 
contudo não temos condições de oferecer muitas vagas. A saída é criar um 
mecanismo que ofereça oportunidades, pelo menos inicialmente, para 
aqueles alunos que já se encontram vinculados a alguma atividade formativa 
da própria instituição e que sejam indicados por seus formadores. A 
participação da família e a motivação do aluno, pela nossa experiência, 
também são fatores decisivos (M. L. F. S., professora de cidadania). 
 
 

Após uma série de discussões criou-se um conjunto básico de critérios seletivos 

(Anexo 11), sendo ainda estabelecido uma semana para realização das inscrições. Um total de 

105 alunos se apresentou para inscrição, sendo que 45 alunos foram dispensados por não 

apresentarem os requisitos solicitados, principalmente a idade estabelecida (13 a 14 anos) e 

não terem um responsável para assinar a inscrição, de forma que ao final 60 alunos foram 

encaminhados para o processo de seleção.  

Um ponto importante nesse momento foi o grande número de alunos que se 

apresentou para inscrição sem os responsáveis, mesmo sabendo que um dos critérios era a 

presença destes últimos. Quando perguntados sobre a ausência dos pais ou responsáveis, a 
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maioria indicava que os pais estavam trabalhando ou que não sabiam que eles iriam realizar o 

curso.  

O processo seletivo se dividiu em dois grandes momentos: Seleção Motivacional e a 

Seleção de Manutenção Motivacional. 

A Seleção Motivacional objetivou avaliar os interesses dos alunos e da família na 

participação do curso e constou de três etapas, descritas a seguir: 

 

3.2.2.1. 1a Etapa: Apresentação do curso 

Os alunos inscritos participaram de uma conversa informativa a respeito do curso. 

Sendo dada ênfase durante a conversa a necessidade de motivação e o interesse para estudar. 

Foi apresentada a estrutura do curso (disciplinas, professores, normas da instituição) e 

respondidas as dúvidas. A dúvida que mais se destacou foi o não oferecimento de bolsas, ao 

que o coordenador respondeu:  

 
Nós aqui trabalhamos com o princípio da dádiva: dar, receber e retribuir. 
Nós damos estudo, vocês são livres para receber, mas em recebendo, a 
instituição deseja receber como retorno, trabalhos para melhoria da 
comunidade. Nós temos outros cursos que oferecem bolsa, este oferece 
livros, professores capacitados e incentivo ao crescimento pessoal, social e 
espiritual. Só fique aquele que tenha interesse de crescer e de ajudar a 
comunidade a crescer. (A. S. F., coordenador do curso). 
 
 

Ao final do encontro foi distribuído um conjunto de seis perguntas (Anexo 12) para 

ser respondidas em casa e trazidas no próximo encontro. As perguntas foram lidas e 

explicadas e objetivavam avaliar a motivação do aluno para participar do curso, bem como 

verificar o nível de apoio recebido do meio familiar para realização desta tarefa. 

 

3.2.2.2. 2a. Etapa: Atividades de Raciocínio Lógico e Habilidades de Convivência Grupal 

Dos 60 alunos que participaram da primeira etapa, 40 candidatos compareceram e 

entregaram as respostas. Os alunos presentes informaram que os colegas desistiram porque “o 

curso não oferecia bolsa, não dava dinheiro”. Os quarenta alunos foram divididos em dois 

grupos de 20; o primeiro grupo realizou um conjunto de atividades que envolviam o uso de 

raciocínio lógico, no caso foram aplicadas às séries “A” e “E” do Teste psicológico de 
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inteligência Raven100, por serem respectivamente a mais simples e a mais complexa do teste, e 

o segundo grupo participou de uma “dinâmica de grupo” que consistiu na montagem de três 

quebras cabeças. Nesta dinâmica os participantes foram solicitados a se dividir em três 

grupos, sendo que cada grupo recebia um quebra-cabeça incompleto, cujas peças estavam na 

posse dos outros dois grupos.  

Quando percebiam que havia falta de peças para concluir o quebra-cabeça, os 

participantes dos grupos foram solicitados a resolver a situação problema. Nesse momento 

foram observadas as formas de reagir às situações problema, quais eram as estratégias de 

resolução de conflitos presentes, a emergência de possíveis lideranças. Após a conclusão, os 

dois grupos inverteram as atividades, de forma que todos os alunos realizaram as atividades 

de raciocínio lógico e a dinâmica de grupo. Vale salientar que a aplicação destas atividades 

não tinha um caráter eliminatório, era, segundo os coordenadores, “mais diagnósticas da 

situação dos alunos”. Ambos os grupos apresentaram dificuldades na resolução da situação-

problema na dinâmica de grupo, sendo as estratégias utilizadas, em sua grande maioria, 

agressivas, como por exemplo, tomar as peças do outro grupo e empurrar. 

 

3.2.2.3. 3a. Etapa: Reunião conjunta com os pais ou responsáveis 

Esta etapa foi marcada para um final de sábado à tarde, de forma que os pais ou 

responsáveis que trabalhassem pudessem participar. Na reunião vinte adultos estiveram 

presentes, sendo 10 mães, oito tias e duas avós. Não houve nenhum pai presente a reunião, 

sendo o público exclusivamente feminino. Dos quarenta alunos, dois faltaram e não 

apresentaram justificativa, cinco não vieram acompanhados por um adulto e justificaram que 

os responsáveis estavam trabalhando. Os cinco alunos disseram que queriam participar do 

curso, gerando uma discussão com o grupo presente sobre qual seria o encaminhamento para 

eles. Os presentes concordaram que eles deveriam ter uma chance, sendo marcada uma 

reunião com os pais desses alunos para o domingo. 

Os vinte adultos presentes respondiam por 33 dos alunos, sendo as oito tias 

responsáveis por 21 alunos. Na realidade, 06 destas “tias” eram vizinhas que se 

                                                
100 Teste desenvolvido por J. C. Raven (1975, p. 5), a Escala geral das matrizes progressivas, séries A, B, C, D, e 

E, “se constituem num teste que revela a capacidade que um indivíduo possui, no momento de fazer a prova, 
para apreender figuras sem significado que se submetem à sua observação, descobrir as relações que existem 
entre elas, imaginar a natureza da figura que completaria o sistema de relações implícito e, ao fazê-lo, 
desenvolver um método sistemático de raciocínio”. 
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comprometeram em “olhar os filhos da vizinha” e não eram representantes legais, contudo 

portavam a legitimidade atribuída pelos pais. 

Na reunião foram apresentados os objetivos do curso, esclarecidos os termos de 

compromisso da instituição e discutidos os termos de compromisso dos pais, que consistia em 

se comprometer e apoiar o estudo do aluno, disponibilizar tempo para os alunos realizarem as 

atividades do curso, o que implicaria uma redução da participação dos filhos em atividades de 

geração de renda e administração das atividades domésticas, e participação em reuniões a 

cada dois meses.  

Os presentes se mantiveram atentos durante toda conversa, alguns falavam da 

importância do estudo e diziam que não tiveram uma oportunidade como aquela. Foi 

informado que os responsáveis que assinassem o termo de responsabilidade e a ficha de 

matricula provisória estariam autorizando os seus filhos a participar de todas as atividades do 

curso durante um período de 06 meses, em que estaria sendo realizada uma avaliação para ver 

se o aluno apresentaria uma real motivação para participar do curso. Ao final dos seis meses 

os alunos e as famílias que atendessem as exigências do curso realizariam a matricula 

permanente. 

Dos cinco alunos que ficaram para entrevista no domingo, dois faltaram “porque 

foram para uma festa na casa de parentes” e os outros três vieram acompanhados pela mãe, 

recebendo a mesma orientação dada no dia anterior. 

Foram devolvidas vinte e cinco fichas de matriculas assinadas, tendo desistido onze 

alunos. A ausência de bolsa e a grande quantidade de horas de estudo foram apontadas como 

os principais pontos para desistência. A fala de uma das mães retrata esta situação: 

 
Minha vizinha aperriou, aperriou, até que ela trouxe ele para cá. Ela veio na 
reunião e levou os papéis pra assinar. Ela explicou as coisas, é muito tempo 
estudando. É uma quebra de cabeça. Pensei que ia dar algum dinheiro, como 
no bolsa escola. Mais só dá livro e papel. Pra completar ele teria que mudar 
na escola pra estudar de manhã, é muita canseira acordar cedo e butar este 
menino pra levantar. (I. A. S., mãe de um dos candidatos que desistiu). 
 
 

Dos sessenta alunos que iniciaram o primeiro momento apenas vinte e cinco passaram 

para o segundo momento, a Manutenção Motivacional, que será descrita mais detalhadamente 

a seguir. 

O segundo momento, a Manutenção Motivacional, foi pensado com a expectativa de 

atender um maior número de alunos, de forma a possibilitar que eles pudessem entrar em 

contato com os objetivos e o ritmo do curso e gradativamente aqueles que não se adaptassem 
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seriam encaminhados para outros grupos de formação. Apesar do baixo número de alunos que 

permaneceram na segunda etapa, ela foi mantida, haja vista que os coordenadores estavam 

“interessados em formar um grupo que se apresentasse motivado para estudar e aprofundar 

uma transformação interior e conhecimento de si” (A. S. F., Coordenador do curso). 

Nesse momento os alunos participaram das aulas de português (leitura, produção de 

texto), cuidar do ser (meditação e ioga) e psicologia (dinâmica de grupo e “grupo de 

encontro”). Segundo os coordenadores, o foco nesse momento era aumentar a capacidade de 

concentração do aluno (aulas de cuidar do ser), estimular o contato com a leitura e a escrita 

(português), trabalhar a auto-estima e a motivação para estudar (psicologia). Os alunos além 

de ser estimulados a se expressar por escrito em seus diários, tinham um momento de “Grupo 

de Encontro”, quando trabalhavam as dificuldades que surgiam em relação ao curso e as suas 

vidas pessoais. 

Com três meses de curso dois alunos mudaram de cidade e um outro garoto de treze 

anos, bastante desorganizado emocionalmente, pediu para sair, pois não estava conseguindo 

acompanhar o ritmo e isto estava dificultando o seu o estudo na escola formal. Nesse mesmo 

período, uma das alunas que vinha apresentando sérias dificuldades familiares e grande 

dificuldade de estabelecer vínculos com o grupo, pois faltava muito as aulas, envolveu-se com 

um grupo de marginais, passando a se prostituir e vindo a se afastar do grupo. Com cinco 

meses de curso dois alunos que estavam com grande quantidade de falta e que os pais não 

participavam das reuniões foram desligados do curso.  

Quando contatados pelo pesquisador, os pais desses alunos alegaram que os filhos 

precisavam trabalhar para ajudar na manutenção da família, pois estava difícil mantê-los, 

sendo necessário que eles dividissem esta tarefa, já que por “eles serem pequenos é mais fácil 

as pessoas ajudarem, e eles acabam ganhando algum trocado, nem que seja carregando pacote 

na estação”.  

Ao final dos seis meses cinco garotas foram encaminhadas para o curso de Reciclagem 

Artesanal de Papel101, pois não apresentaram motivação para continuar no curso e tinham 

interesse de fazer parte da Cooperativa de Reciclagem que estava em processo de elaboração. 

De forma que dos vinte e cinco alunos que entraram nesse segundo momento de avaliação, 

apenas quatorze realizaram a matricula permanente, ficando o grupo composto de 7 (sete) 

meninas e 7 (sete) meninos. 

                                                
101 Atividade geradora de renda alternativa mantida pelo NEIMFA. 
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As mães ou responsáveis participaram de três encontros, realizados sempre aos 

sábados à tarde. Durante os seis meses, elas participaram de discussões que envolviam o 

andamento do aluno no curso, assim como se faziam reflexões sobre os pontos de tensão que 

surgiam do contato com os alunos nos grupos das sextas-feiras. 

Como foi dito no início desta seção, a análise detalhada dos dados desta pesquisa foi 

realizada com os quatorze alunos que tiveram suas matriculas efetivadas de forma 

permanente. O contato do pesquisador com esses alunos permaneceu acontecendo mediante 

participação nas aulas, entrevistas individuais e em especial por meio do contato permanente 

com o “Grupo de Encontro” realizado todas às sextas-feiras. Nesse grupo, o pesquisador 

passou a funcionar como coordenador e, juntamente com os professores (psicólogos e 

pedagogos), buscava ajudar os alunos a compreenderem sua participação no curso, avaliando 

as várias redes de relações presentes no processo formativo, acompanhando o crescimento, os 

conflitos e as dificuldades do grupo em relação ao curso e as suas próprias vidas. 

Mesmo tendo sido definido que o foco desta pesquisa consistiria em acompanhar os 

processos formativos que envolveram esse grupo de adolescentes, não podemos deixar de 

citar os outros participantes que também foram interlocutores deste trabalho, como os 

professores, coordenadores, pais e mães, lideranças comunitárias e o próprio pesquisador, o 

qual, por se tratar de pesquisa de cunho participante, encontra-se implicado na teia dos 

discursos. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO, ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Nesta seção procuramos ampliar a descrição das experiências de educação vividas 

pelos participantes na ONG pesquisada, buscando na interação com os dados significados que 

nos auxiliem a perceber e compreender a complexidade do fenômeno investigado. Nesse 

momento os significados serão agrupados em grandes categorias ao final de cada seção no 

intuito de ajudar-nos a visualizar os sentidos que se formam sobre a experiência investigada. 

Os resultados e as análises referentes às atividades propostas na metodologia serão 

tratados de forma a oferecer-nos um panorama da investigação, sendo nesse momento 

confrontados com as teorias apresentadas, visando, assim, expandir o diálogo iniciado com os 

participantes e a inclusão de novos interlocutores. Nesse sentido, os resultados são postos em 

um diálogo permanente com outros teóricos, visando não os dissociar da reflexão e nem 

apresentá-los como algo à parte da própria reflexão, pois eles co-emergem das múltiplas 

interações vividas ao longo da pesquisa e no próprio momento de apresentá-los. 

Assim, os dados apresentados em cada um dos itens desta seção não devem ser 

tomados de forma isolada, pois eles são uma tentativa de descrever o fenômeno 

acompanhado, de forma que por questões didático-metodológicas estamos separando-os, mas 

na realidade eles são pequenas partes de um todo mais amplo e devem ser vistos desta forma, 

ou seja, são pequenos “holons”102 dentro de uma teia complexa de múltiplas relações e 

dimensões. Assim, a “entrevista semi-estruturada”, a “observação e análise dos conteúdos 

trabalhados e da prática pedagógica”, o “Questionário do ideal, do comum, do Eu”, o “teste de 

bonecos”, o “Teste sociométrico”, o “desenvolvimento das competências de produção de 

texto e consciência metalingüística”, a “escrita de si” e o “estudo de caso” serão apresentados 

a seguir. 

Ao longo do texto fazemos uso constante de excertos dos “diários do aluno”, do 

“diário etnográfico” e das entrevistas realizadas com professores e alunos, para enriquecer e 

resgatar o aspecto dinâmico, mandálico e espiralado do fenômeno investigado. Desse modo, 

os diários não serão objeto de uma análise específica e direta, como será a entrevista, mas 

ajudarão a aprofundar a análise à luz dos demais aspectos. Subjacente a esta compreensão de 

                                                
102 Holon significando “um ‘todo/parte’, ou um todo que faz parte de outros todos” (WILBER, 2006, p. 54). 
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apresentação, análise e discussão dos dados, encontra-se uma concepção de existência que 

opera dentro da perspectiva da “circularidade fundamental” apresentada por Varela; 

Thompson e Rosch (2003), acrescida das reflexões de Wilber (2006) e das contribuições 

fenomenológicas de Merleau-Ponty (1962, 1999), Bicudo (2000) e Martins e Bicudo (1989).  

 

4.1. A compreensão da educação através da entrevista semi-estruturada 

Para fins de análise dos dados, neste item, buscamos nos deter na primeira e segunda 

questão da entrevista semi-estruturada (Anexo 3), pois elas focam diretamente a nossa atenção 

sobre o fenômeno aqui em análise: a experiência de educação vivenciada pelos alunos do 

curso realizado pelo NEIMFA. Os dados das outras questões servirão de auxílio para 

exemplificar outros itens de outras seções deste capítulo, corroborando, assim, com a tentativa 

de oferecer uma compreensão o mais ampla e dinâmica possível da experiência acompanhada. 

A análise da primeira (O que é educação para você?) e da segunda (Como você 

percebe a educação do NEIMFA?) questão da entrevista semi-aberta será realizada mediante 

o procedimento de redução de unidades de significado do discurso dos participantes, seguida 

de uma tentativa de encontrar invariantes ou “categorias abertas”103 e montagem de uma rede 

de convergência de significados, conforme procedimento de análise apresentada por Bicudo 

(2000, p. 70-102). Depois procuramos estabelecer um diálogo entre as categorias emergentes 

e a teoria, de forma que a trama  

 
que se forma como uma rede de significações expressas, constitui a realidade 
mundana na qual somos, ou seja, existimos de modo participativo. Não se 
trata, porém, de uma rede abstrata. Mas ela própria é corpórea, porquanto o 
expresso se presentifica com materiais e recursos específicos, conforme sua 
modalidade, carregando consigo a história, a marca do ethos de um povo, as 
possíveis interpretações elaboradas sobre a fala-falada (BICUDO, 2000, p. 
97). 
 
 

4.1.1. Explicitação das Unidades de Significado 

Segundo Bicudo (2000, p. 81), as unidades de significado “são unidades da descrição 

ou do texto que fazem sentido para o pesquisador a partir da interrogação formulada”. Assim, 

iniciando pela questão “O que é educação para você?”, procuramos destacar das respostas dos 

                                                
103 Segundo Bicudo (2000, p. 82), as categorias abertas são “constructos que apresentam grandes convergências 

de Unidades de Significado já analisados e interpretadas. Indicam os aspectos estruturantes do fenômeno 
investigado e abrem-se à metacompreensão considerando a interrogação, o percebido, o analisado, o diálogo 
estabelecido na intersubjetividade auto/sujeitos/autores/região de inquérito”. 
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alunos as principais unidades de significado do seu discurso. Não pretendemos esgotar as 

unidades de significado presentes nos discursos dos alunos, pois como em toda pesquisa 

fenomenológica, o olhar do pesquisador, conforme seu questionamento, pode oferecer outros 

ângulos para compreensão do fenômeno. 

Priorizamos as unidades de significado (US) que apresentavam relação direta com o 

foco de investigação da nossa pesquisa; contudo, procuramos, no máximo possível, explicitar 

como o recurso da entrevista, mesmo limitado e sujeito a inúmeras críticas, pode ser útil 

quando associado a um conjunto de outros recursos metodológicos que ajudem a formar um 

quadro geral do fenômeno estudado. Neste ponto, voltamos a reafirmar que os dados aqui 

apresentados e as análises e discussões efetuadas tomam por base o conjunto dos dados, 

montados com base no diálogo com os diversos interlocutores presentes na pesquisa104. 

O bloco completo com as reduções de unidades de significados de todos os 

participantes para as duas questões encontra-se nos Anexos 11 e 12. Apresentamos no quadro 

a seguir um exemplo de Unidades de Significados e a seguir indicaremos como foi realizada 

esta redução de acordo com o discurso dos participantes. 

 

Quadro 13 - Exemplo de Redução de Unidades de Significado 
 
                                                
104 Consideramos interlocutores todos os participantes da pesquisa, entrevistados, pesquisadores e autores 

citados, além do pesquisador e seus pares (orientadores e colegas) que ajudaram na construção dos dados, de 
forma que eles pudessem ser compartilhados. 

P2 - Participante Gudimylla 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Formação do ser humano, assim, um jeito de fazê-lo 
ser humano de verdade. Acho que a educação serviria 
para o ser humano ter uma visão mais ampla e se 
desenvolver mais, não só no aspecto de inteligência, 
também na parte espiritual e social. 

P2.US6. Formação do ser humano; 
P2.US7. Um jeito de fazê-lo ser humano de verdade; 
P2.US8. Serviria para o ser humano ter uma visão 
mais ampla; 
P2.US9. Se desenvolver mais, não só no aspecto de 
inteligência, também na parte espiritual e social. 

P3 - Participante Joaquim Neto 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Para mim, é o processo que o indivíduo recebe saberes 
para poder interagir com a sociedade a partir daqueles 
saberes. Tem um processo que o indivíduo na escola, 
ele aprende as coisas e leva aquilo que ele aprendeu 
para as gerações dele através da escola, tem outro 
processo que ocorre dos saberes para sua própria vida. 
Educação é os dois ao mesmo tempo: o que se ensina 
em cada disciplina e o que pode levar para a própria 
vida dele. 
 

P3.US10. É o processo que o indivíduo recebe saberes 
para poder interagir com a sociedade a partir daqueles 
saberes; 
P3.US11. Tem um processo que o indivíduo na 
escola, ele aprende as coisas e leva aquilo que ele 
aprendeu para as gerações dele através da escola; 
P3.US12. Tem outro processo que ocorre dos saberes 
para sua própria vida; 
P3.US13. São os dois ao mesmo tempo: o que se 
ensina em cada disciplina e o que pode levar para a 
própria vida dele. 
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As respostas dos participantes às perguntas 1 e 2 do questionário semi-estruturado 

foram gravadas e transcritas e, após, foram lidas repetidas vezes; com o foco na pergunta guia 

para cada questão, chegamos às unidades de significado que se revelaram mais significativas 

para a investigação em curso. Assim, as respostas de cada um dos participantes foram 

desdobradas em unidades de significado que se apresentavam carregadas de possíveis sentidos 

para a questão formulada. Nesse ponto, a dimensão da expressão do comportamento no corpo-

próprio, na construção do discurso também era considerada, pois, como indica Merleau-Ponty 

(1969, p. 110), 

 
[...] todo uso do nosso corpo já é expressão primordial, ou seja, não o 
trabalho segundo e derivado que substitui ao exprimido certos signos, aliás, 
com seu sentido e sua regra de emprego, mas a operação que, antes de tudo, 
constitui os signos em signos, faz neles habitar o exprimido, não sob a 
condição de alguma convenção preestabelecida, mas, pela eloqüência de sua 
organização mesma e de sua configuração, implanta um sentido naquilo que 
não tinha [...]. 
 
 

Merleau-Ponty (1999, p. 402) desloca para o corpo o poder de percepção e de intenção 

da consciência, garantindo ao corpo um estatuto novo de ambigüidade, de um “entre-deux” 

entre o corpo e o mundo: “o corpo retira-se do mundo objetivo e vem formar, entre o puro 

sujeito e o objeto, um terceiro gênero de ser”: o corpo próprio. Assim a transcrição dos 

discursos considerava o participante em sua totalidade, ou seja, considerava-o como sujeito 

incorporado, no qual o corpo habitual, além de sujeito de percepção era também 

compreendido como sujeito de expressão ou significação. 

As unidades de significado de cada entrevista foram numeradas para facilitar a 

composição dos gráficos de apresentação dos resultados, assim, nos exemplos acima, P2 se 

refere à participante Gudimylla e P3 ao participante Joaquim Neto. No total foram levantadas 

52 (cinqüenta duas) unidades de significados sobre a questão 1, e 44 (quarenta e quatro) sobre 

a questão 2. Estas unidades de significados estarão sendo indicadas pelas letras ‘US’ seguidas 

de um número, de forma que ao final temos, por exemplo, “P2.US9” indicando que a unidade 

em análise  é a de número 9 e pertence à participante Gudimyla, para quem educação 

significa: “Se desenvolver mais, não só no aspecto de inteligência, também na parte espiritual 

e social”. 

De posse das unidades de significados levantadas de cada questão, procuramos, 

seguindo as orientações de Bicudo, realizar um cruzamento entre as mesmas, fazendo-as 

dialogar entre si e buscando agregá-las em possíveis categorias abertas ou invariantes. Desse 
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diálogo entre as unidades de significado, e de acordo com o questionamento central do 

pesquisador, emergiram dez categorias abertas, que de acordo com os significados 

apresentados foram nomeadas de: a) Educação como formação humana; b) Educação como 

integração das múltiplas dimensões; c) Educação como convivência e solidariedade; d) 

Educação como integração teoria/prática; e) Educação como crítica à educação; f) Educação 

como educação formal; g) Educação como educação informal; h) Educação como complexa; 

i) Educação como liberdade e j) Educação como ensinar pela meditação. Cada uma destas 

categorias congrega um número de unidades de significados que explicitam as idéias gerais 

que os alunos apresentam sobre educação após 3 (três) anos de vivência no curso. 

Destas dez categorias, sete são compartilhadas entre as duas questões, enquanto três se 

apresentaram como características particulares de uma das duas. 

Optamos por apresentar os dados na forma gráfica, estilo “Rede de significações”, 

pois ela parece “expor o movimento da existência total, enfatizando aquele da compreensão 

da operação primordial da significação e do sentido encarnado que preenche a palavra de 

vida, constituindo a fala autêntica” (BICUDO, 2000, p. 96-97). 

A seguir, apresentaremos o gráfico da matriz das unidades de significados já 

agrupadas em torno das categorias abertas. 
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F22. MATRIZ DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 
 

 
4.1.2. Análise e discussão do Gráfico das Unidades de Significado 

A apresentação destas categorias na forma de gráfico é uma tentativa de resgatar o 

aspecto dinâmico vivido na fala dos alunos, de forma que deve ser lido como uma teia 

dinâmica que se interliga, tipo sociograma moreniano, conforme descrito em Gil (1995). Cada 

categoria aberta congrega uma rede de unidades de significados que também se interligam, 
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como a formar um texto mais amplo que busca captar o vivido dos alunos em relação à 

educação. Assim as categorias abertas se interligam, assim como as unidades de significado, 

formando um grande texto que busca sintetizar as idéias de educação que circula no mundo 

vivido dos alunos. 

De posse das 10 categorias emergentes, buscamos fazê-las dialogar com as 

perspectivas que tentam orientar a educação rumo ao futuro. Isto pareceu-nos pertinente, dada 

a necessidade de entender como os alunos perceberam a experiência educacional de 

inspiração integral que vivenciaram e que concepção de educação tal percepção promovia. 

Nesse sentido, cinco das categorias abertas que mais congregavam unidades de 

significado, de ambas as perguntas, apresentavam sintonia com as perspectivas105 de educação 

de Jacques Delors (2003), coordenador do “Relatório para a Unesco da Comissão 

Internacional Sobre Educação para o Século XXI”, contidas no livro “Educação: um tesouro a 

descobrir”. Nesse livro, Delors aponta como principal conseqüência da sociedade do 

conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida fundada em quatro 

pilares que são ao mesmo tempo pilares do conhecimento e da formação humana. 

As cinco categorias restantes parecem emergir como uma marca das vivências dos 

alunos com as múltiplas visões de educação que circulam na comunidade, sendo as categorias 

abertas “Educação como educação formal”, “Educação como educação informal” e 

“Educação como liberdade” marcas que podem nos indicar a presença da importância desses 

elementos no processo de educação mais amplo dos alunos do curso. Por fim duas categorias, 

com uma única unidade de significado cada, surgiram apontando a educação como 

“complexa” e ligada a ensinar “pela meditação”. A seguir faremos uma apresentação destas 

oito categorias abertas, buscando exemplificá-las com as unidades de significados dos alunos 

e com as idéias de outros interlocutores. 

 

4.1.2.1. Educação como formação humana – “Aprender a ser” 

Esta primeira grande categoria aberta congrega as unidades de significados que situam 

a educação como formação humana, ou na linguagem de Delors, uma educação do “Aprender 

a ser” para melhor desenvolver a sua personalidade, expandindo os seus potenciais de forma a 

poder cada vez mais usar a sua capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade consigo e com o outro. 

                                                
105 Usamos a expressão “perspectivas” com os mesmos múltiplos sentidos apresentados por Gadotti (2000, p. 3-

4). 
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Na linguagem das unidades de significado dos alunos, esta educação de “Formação do 

ser humano” “teria o papel de formar as pessoas”, pois seria “um jeito de fazê-lo ser humano 

de verdade”, pois “vai mudar o ser humano”, tornado-o “alguém”, pois “é o que nos forma, 

que vai ver como nós seremos, o que nós vamos vir a ser”. Enfim, é “um processo de 

desenvolvimento, em que a pessoa vai passando por várias etapas e a cada tempo que vai 

passando por cada etapa da sua vida e da educação, ela vai adquirindo conhecimentos e vai 

crescendo com esses conhecimentos”. 

A idéia da educação como “ver como nós seremos, o que nós vamos vir a ser” 

apresentado por um dos alunos aproxima-se da idéia de Faure (1974) que no relatório 

precursor ao “Delors” colocava como fim da educação permitir ao “homem ser ele próprio vir 

a ser”. Tanto as idéias de Faure como as do aluno estão influenciadas pelos conceitos da 

fenomenologia, que põem na educação um processo de contínuo inacabamento. 

O texto de Delors indica-nos que a educação deve contribuir para o desenvolvimento 

total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 

pessoal, espiritualidade. Assim, dentro da perspectiva do relatório, todos os seres humanos 

deveriam, por meio da educação, ser capazes de agir de forma o mais humanizada possível 

nas diferentes circunstâncias da vida. Para isso, cada um deveria ser capaz de ter pensamentos 

autônomos e críticos, ou seja, assumindo coerentemente seus caminhos e escolhas.  

Neste processo de “aprender a ser”, a necessidade de “conhecimento de si” e “cuidado 

de si” são fundamentais para se contrapor aos processos de desumanização impostos pelo 

avanço da razão instrumental, assim como permite ao indivíduo a possibilidade de continuar 

seu processo de humanização, superando gradativamente as incongruências e divisões através 

de um processo de transformação do ser, como podemos perceber das palavras de Policarpo 

Júnior (2006, p. 12): 

 
No entanto, sem o exercício e apropriação da reflexão, da experiência e 
contemplação, exercidas conjuntamente no que tange aos fenômenos do 
interior humano, não se pode desenvolver aquela finalidade a que o 
Relatório Jacques Delors se referiu como o “aprender a ser” (Delors, 2003, 
p. 99-102). 
Quando a vida pessoal é vivida com sabedoria, a tendência é perceber que de 
fato não há separação entre introspecção e ação no mundo. Por meio da auto-
reflexão, isto é, pelo exercício do diálogo interior, os hábitos mentais e 
comportamentais, os sentimentos e emoções podem se tornar 
progressivamente objeto da razoabilidade. Sem autocomiseração e 
inclemência, é possível que o indivíduo transforme seus limites, fraquezas, 
medos, potencialidades e virtudes em algo familiar, refletindo sobre eles e 
passando a chamar pelo devido nome cada uma de suas atitudes 
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preponderantes, passando de fato a conhecê-las e a discernir-lhes o sentido, 
não apenas vivendo como seu refém. 
 
 

A aprendizagem de ser, de tornar-se humano, como situa Gadotti (2000, p. 10), “não 

pode ser apenas lógico-matemática e lingüística. Precisa ser integral”. Assim esta categoria se 

liga fortemente com a seguinte, sendo uma continuidade do “aprender a ser”. 

 

4.1.2.2. Educação como integração das múltiplas dimensões – “Aprender a ser” 

A busca de integração das múltiplas dimensões do ser humano era um dos eixos 

centrais da proposta do “Curso de educadores holísticos”, sendo também o cerne teórico das 

três abordagens que sustentam esta experiência, como podemos perceber da apresentação 

geral realizada no capítulo 2 desta tese. Esta categoria aberta trata da necessidade de que só há 

processo de formação ou “aprender a ser” quando a educação se ocupa do 

 
Desenvolvimento integral da pessoa: inteligência, sensibilidade, sentido 
ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento 
autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Para isso não se 
deve negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo 
(GADOTTI, 2000, p. 10). 
 
 

Na linguagem dos alunos, a educação como integração das múltiplas dimensões do 

humano “seria [...] uma abordagem total, uma abordagem holística mesmo, saber desenvolver 

os aspectos do ser humano, os aspectos psíquicos, intelectuais e emocionais”. Um processo de 

transformação com o objetivo de proporcionar uma visão mais ampla ao ser, sem deixar a 

pessoa alienada com os problemas diários, problemas em geral, que a pessoa quando entra 

nesse processo de formação, com a capacidade de desenvolver suas capacidades totais, ele 

obtém uma visão mais ampla de mundo, dos problemas, da sociedade. Enfim, “um 

aperfeiçoamento integral em tudo, em casa, na escola, em todo lugar”. 

Assim a educação, ainda dentro da perspectiva das unidades de significado, pode ser 

vista como uma integradora dos vários potenciais humanos, tendo como meta “formar o aluno 

no seu intelecto, no seu nível cognitivo, e em outras partes como, lidar com o emocional, com 

outras pessoas, nas suas casas”, ajudando-as a se “desenvolver mais, não só no aspecto de 

inteligência, também na parte espiritual e social”. 

Das reflexões acima, podemos perceber que o desenvolvimento de uma educação 

integral por meio de amplo acesso ao “aprender a ser” só poderá ser atingido mediante um 

processo educacional que valorize o indivíduo em sua totalidade. A valorização do indivíduo, 
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por sua vez, implica a necessidade do reconhecimento do outro, que não pode ser concebido a 

priori como objeto, o que seria mais uma forma de opressão. E como “a solidariedade é uma 

forma de conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do outro, o outro só pode ser 

reconhecido como produtor de conhecimento” (SOUZA SANTOS, 2000, p. 30), o que 

significa um profundo respeito às diversidades dos saberes, das múltiplas inteligências e da 

variações culturais. É sobre isto que trata a categoria a seguir. 

 

4.1.2.3. Educação como convivência e solidariedade – “Aprender a viver juntos” 

Delors (2003) indica-nos que a história humana sempre foi escrita por conflitos de 

diferentes ordens, desde os raciais até religiosos. Portanto, caberia à educação trabalhar para a 

mudança desse quadro desde a simples idéia de ensinar a não-violência, o não-preconceito até 

uma influência direta no plano das políticas públicas. Nesse sentido, Delors aponta o uso de 

duas vias complementares: a primeira diz respeito à descoberta progressiva do outro sob os 

seus diferentes e múltiplos aspectos, a segunda inclui uma visão de educação que se estende 

ao longo de toda a vida, havendo, para isso, a necessidade de participação em projetos 

visando o bem comum. 

Na linguagem dos alunos, a educação como “aprender a viver juntos” é uma educação 

que visa “a interdependência, não só vise o seu bem, só seu eu, que também olhe o outro, que 

preste atenção no outro, que cuide do outro”. “É um processo de desenvolvimento moral pelos 

seres humanos, não só pensar em si, mas pensar nos outros”. Assim, como destaca Delors, o 

aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências  implica, além de realizar projetos comuns e preparar-se para gerir 

conflitos, a necessidade do respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da 

paz. 

Gadotti (2000, p. 9), comentando esta dimensão de solidariedade e convivência 

necessária às novas perspectivas em educação, indica que esse é um processo de favorecer 

 
[...] viver com os outros. Compreender o outro, desenvolver a percepção da 
interdependência, da não-violência, administrar conflitos. Descobrir o outro, 
participar em projetos comuns.  Ter prazer no esforço comum. Participar de 
projetos de cooperação. 
 
 

Assim, a missão da educação dentro de uma perspectiva solidária e de convivência é, 

pois, transmitir conhecimentos sobre a diversidade humana, bem como mostrar e levar as 
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pessoas a se conscientizar sobre as interdependências entre todos os seres humanos do 

planeta. Policarpo Júnior (2006, p. 5) aponta que 

 
[...] todo ser humano necessita cultivar uma ética que será tão ampla ou tão 
restrita quanto for sua representação mental da tessitura inter-relacional em 
que se encontra. Esse aspecto da condição humana reveste-se, assim, em 
dimensão importante da normatividade educativa. No relatório Delors (2003, 
p.96-99), essa dimensão é discriminada como a aprendizagem para “viver 
juntos”. Assim, a própria condição humana exige tal aprendizado, embora 
muitas vezes as situações sociais restrinjam enormemente a amplitude desse 
“viver juntos” para, no máximo, os limites de uma aldeia, de uma família, de 
uma classe ou de alguma coletividade. [...] Segundo o exposto, a educação 
emerge como aquela prática orientada que permite visualizar, em toda a 
diferença, uma igualdade fundamental de dignidade, integridade e direitos 
(POLICARPO JÚNIOR, 2006, p. 5). 
 
 

Ainda segundo os alunos, esta educação envolve o “não querer ser melhor que 

ninguém, ver que o outro é igual a você”. É, também, “ajudar outra pessoa, é você saber que 

existe outras formas de ajudar”. Em um texto sobre “responsabilidade universal”, o Lama 

Padma Santem (2006, s/p) indica que uma educação que vise a solidariedade, dentro da 

perspectiva da interdependência, deveria criar 

 
[...] relações positivas em quatro níveis. É natural que devemos criar um 
relacionamento positivo com o ambiente natural, proteger o ambiente social 
ao nosso redor, promover relações interpessoais positivas e também olhar 
para nós de forma mais lúcida e benigna, fazendo o que seja melhor para a 
nossa saúde e para sustentar nossa vida e evitar aquilo que a afeta 
negativamente. É preciso examinar de modo claro para como estamos 
estabelecendo nossas relações nesses quatro níveis (Padma Santem, 2006, 
s/p). 
 
 

Realizando uma crítica ao processo de escolarização limitada, um dos alunos destaca 

que 

 
Passando por um processo de educação de escola. Ele tem várias etapas. 
Cada ano ele passa por uma etapa, quando termina essa etapa é como se ele 
tivesse um mínimo: ele alcançasse um meio de convivência e de inteligência, 
mas falta a educação depois deste ponto, a educação para adquirir uma ética, 
moral que ajude no social. 
 
 

Assim, uma educação que vise a solidariedade e a convivência deveria incluir a ética e 

a moral, associadas a uma forte ligação com o social. Não realizando uma separação entre 

teoria e prática, como poderemos perceber na categoria a seguir. 
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4.1.2.4. Educação como integração teoria/prática – “Aprender a fazer” 

A educação como integração da teoria e prática remete-nos ao “aprender a fazer” de 

Delors, indicando, de uma maneira mais ampla, a aprendizagem de competências que tornem 

a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe, mas também aprender 

a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens 

e adolescentes, quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, 

graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

Gadotti (2000, p. 9), comentando o “aprender a fazer”, indica-nos que 

 
É indissociável do aprender a conhecer. A substituição de certas atividades 
humanas por máquinas acentuou o caráter cognitivo do fazer. O fazer deixou 
de ser puramente instrumental. Nesse sentido, vale mais hoje a competência 
pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações de emprego, mas 
apta a trabalhar em equipe, do que a pura qualificação profissional. Hoje, o 
importante na formação do trabalhador, também do trabalhador em 
educação, é saber trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar do risco, ter 
intuição, saber comunicar-se, saber resolver conflitos, ter estabilidade 
emocional. Essas são, acima de tudo, qualidades humanas que se manifestam 
nas relações interpessoais mantidas no trabalho. A flexibilidade é essencial. 
Existem hoje perto de 11 mil funções na sociedade contra aproximadamente 
60 profissões oferecidas pelas universidades. Como as profissões evoluem 
muito rapidamente, não basta preparar-se profissionalmente para um 
trabalho. 
 
 

Na linguagem dos alunos, esta educação implica “não só aprender (coisas), mas 

aprendendo e usando também aquilo na prática. Como por exemplo, eu mesmo aprendo e 

passo o que eu sei para as outras pessoas”, é ainda um “processo que o indivíduo recebe 

saberes para poder interagir com a sociedade a partir daqueles saberes”, enfim esta educação 

que não separa teoria e prática pode ser definida como “um conjunto de saberes que deve ser 

praticado”. 

Esse aspecto do aprender a fazer como indissociável do aprender a conhecer será visto 

na categoria a seguir. 

 

4.1.2.5. Educação como crítica à educação – “Aprender a conhecer” 

Delors (2003) diz que “aprender a conhecer” implica a combinação de uma cultura 

geral, suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno 

número de matérias, o que também significa aprender a aprender, para beneficiar-se das 

oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 
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Exemplificando sobre o aprender a conhecer, o relatório indica que esse tipo de 

aprendizagem tem a finalidade e o seu fundamento no prazer de compreender, de conhecer e 

de descobrir. Para isso, dever-se-ia criar formas para que a educação fosse além da 

escolarização obrigatória, prolongando-se na vida adulta, como desejo de continuar a 

aprender, pesquisar, fazer novos cursos etc., de forma que levasse à percepção de que o 

aumento do saber poderia ajudar a compreender melhor o ambiente, sob seus diversos 

aspectos, tornando-o, com isso, mais crítico e atualizado. 

Isto deve ser percebido dentro da perspectiva que 

 
[...] a verdade, como aspecto axiológico da atividade do conhecer, se 
expressa como condição normativa não apenas da apreensão daquele estado 
de coisas existente numa dada situação, mas também como resultado de um 
esforço que, ao apresentar-se como o “conhecimento” de algo, viabiliza a 
possibilidade de este algo se constituir no bem mais amplo possível que 
possa ser propiciado aos potenciais beneficiários. É deste modo que, por 
exemplo, o conhecimento mais acurado da natureza do câncer, ainda que 
seja processado por técnicos e cientistas nas mais “frias” condições de 
laboratório, encontra sua legitimidade maior no benefício que irá 
proporcionar a muitos que venham a ser acometidos por este mal. Nesse 
caso, a verdade do conhecimento de um estado de coisas específico encontra 
sua plena justificativa no âmbito maior dos seus possíveis beneficiários. É 
desse modo que, no caso, a verdade e a utilidade se harmonizam como 
atributos intrínsecos e inegáveis do conhecimento (POLICARPO JÚNIOR, 
2006, p. 8). 
 
 

Na linguagem dos alunos, inicialmente é importante perceber que “é diferente ensinar 

de educar, acho que ensinar é só transmissão de conhecimentos, de conteúdos das 

disciplinas”, enquanto que a educação “envolve a parte de transmissão e parte também de 

questionamentos dessa transmissão desses conteúdos a partir do momento em que o indivíduo 

começa a questionar sobre o que está sendo ensinado ele começa um processo de educação e 

formação espontaneamente, que é criticar os conteúdos que ele está recebendo”. 

Esse pensamento está coerente com as idéias de Gadotti (2000, p. 9) a seguir:  

 
Aprender a conhecer – Prazer de compreender, descobrir, construir e 
reconstruir o conhecimento, curiosidade, autonomia, atenção. Inútil tentar 
conhecer tudo. Isso supõe uma cultura geral, o que não prejudica o domínio 
de certos assuntos especializados. Aprender a conhecer é mais do que 
aprender a aprender. Aprender mais linguagens e metodologias do que 
conteúdos, pois estes envelhecem rapidamente. Não basta aprender a 
conhecer. É preciso aprender a pensar, a pensar a realidade e não apenas 
“pensar pensamentos”, pensar o já dito, o já feito, reproduzir o pensamento. 
É preciso pensar também o novo, reinventar o pensar, pensar e reinventar o 
futuro. 
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Enfim, como destacam os alunos, uma educação nesse sentido deveria “fazer o ser se 

questionar sobre sua própria educação”, ajudando-o “a compreender a educação” e a “fazer 

uma crítica produtiva para entrar num processo de formação”. 

Essas cinco categorias abertas encontram-se profundamente relacionadas, de forma 

que, como destaca Policarpo Júnior (2006, p. 8), 

 
[...] as finalidades do “aprender a conhecer” e “aprender a fazer” não estão 
divorciadas do objetivo de “aprender a viver juntos”, de forma que as 
dimensões normativas da busca da verdade e da utilidade estão igualmente 
articuladas à dimensão normativa da ética. Destarte, apenas no sentido 
daquilo que é útil e verdadeiro ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
seres no mundo, o conhecimento e a tecnologia se justificam. O saber é ético 
e a ética é também sábia, por mais que tais princípios nem sempre sejam 
triviais e auto-evidentes em todas as circunstâncias.  
 
 

Assim, a articulação dessas categorias tem uma influência direta na formação humana 

(“aprender a ser”) e ao que nos parece isto é favorecido pela ampliação de uma visão que 

supere gradativamente as múltiplas dimensões do ser humano que se encontra vivenciando 

um processo de crescimento por intermédio da educação. 

 

4.1.2.6. Educação como educação formal 

Nesta categoria incluímos as unidades de significado que faziam referências aos 

processos de escolarização formal. Isto nos indicou, também, segundo a observação 

participante, que havia por parte dos formadores da instituição um grande incentivo e 

valorização da escola formal, não sendo esta vista como uma rival do seu trabalho. Esse 

processo pareceu-nos refletir no aparecimento desta categoria entre os alunos investigados. 

De forma geral esta categoria trazia a idéia de educação como “um processo que o 

indivíduo na escola, ele aprende as coisas e leva aquilo que ele aprendeu para as gerações dele 

através da escola”, isto implica que “fazer experiências, avaliações é importante”, “ter uma 

boa formação”, “um bom estudo” e “ir à pesquisa”. 

 

4.1.2.7. Educação como educação informal 

Como a rede de relações que liga a experiência da instituição investigada é 

extremamente próxima da família, não nos surpreende a presença desta categoria, pois a 

educação como é posta pela instituição de fato não exclui a presença da família nos processos 

de formação humana. Daí que, para os alunos, isto talvez seja percebido como uma educação 
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que “não só em esforço de escola”, sendo mais um “processo que ocorre dos saberes para sua 

própria vida”. 

As observações das relações formativas e dos desafios enfrentados no cotidiano 

indicam-nos que esta articulação com a dimensão familiar parece-nos ser um ponto 

importante para ampliação do sucesso das experiências desencadeadas pela educação não-

formal. 

 

4.1.2.8. Educação como complexa 

Uma única unidade de significado compôs esta categoria aberta; contudo, preferimos 

ressaltá-la pois pareceu-nos refletir a complexidade de experiências vivenciadas pelos alunos. 

A educação seria definida como algo que “não é simples, mas também não é complicada”. E 

que está na pauta das discussões atuais sobre os caminhos da educação, como podemos 

perceber na citação a seguir. 

 
Embora com significados distintos, certas categorias como 
transculturalidade, transversalidade, multiculturalidade e outras como 
complexidade e holismo também indicam uma nova tendência na educação 
que será preciso analisar. Como construir interdisciplinarmente o projeto 
pedagógico da escola? Como relacionar multiculturalidade e currículo? É 
necessário realizar o debate dos PCN. Como trabalhar com os “temas 
transversais”? O desafio de uma educação sem discriminação étnica, 
cultural, de gênero (GADOTTI, 2000, p. 10). 
 
 

4.1.2.9. Educação como Liberdade  

A educação emerge como “liberdade” na linguagem do aluno no curso dos holísticos: 

“você tem que seguir regras, fazer tipo um caminho só. Como uma escolha. Se você quiser 

você segue, se não quiser você é livre”. Neste sentido, os aspectos das regras e da disciplina 

são postos claramente para os alunos, sendo oferecida a possibilidade deles optarem por 

outras escolhas; contudo, fica claro que as metas do curso envolvem a formação por caminhos 

não-violentos e de promoção humana (“tipo um só caminho”).  

O dilema entre liberdade e autoridade encontra-se no foco de discussão no curso de 

educadores holísticos, sendo que as palavras de Paulo Freire (1996, p. 104-105) refletem o 

espírito do momento vivido pelo grupo. 

 
[...] me referi ao fato de não termos ainda resolvido o problema da tesão 
entre a autoridade e a liberdade. Inclinados a superar a tradição autoritária, 
tão presente entre nós resvalamos para formas licensiosas de comportamento 
e descobrimos autoritarismo onde só houve o exercício legítimo da 
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autoridade. [...] A liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade 
asfixiada ou castrada. 
 
 

Contudo, os formadores não se furtam à responsabilidade de sustentar um lugar de 

“lei”, enquanto organizador psíquico, oferecendo aos alunos oportunidades de experimentar e 

exprimir seus anseios de liberdade. 

A educação para liberdade é vista como “uma educação nem muito forte, nem muito 

fraca, uma educação equilibrada, nos deixa livre”, sendo o “equilibrada” associado ao fato de 

juntar os aspectos cognitivos priorizados pela escola formal e as outras dimensões do humano 

(afeto, estética, espiritualidade, etc.). 

 
Eu quis dizer educação equilibrada pra trazer as coisas da escola e fazer 
parte da vida, das coisas da vida, se você gosta de alguém ou não, das coisas 
que você acha bonito. Por exemplo, uma educação forte só pensa em passar 
no vestibular e pronto, uma educação fraca, só fica falando, falando coisas, 
uma educação equilibrada, equilibra os dois, fala da vida da gente e da vida 
da escola (José Silva, grupo de encontro). 
 
 

Assim, neste processo contínuo de integração entre os diversos saberes, o aluno é 

estimulado a exercitar a liberdade de suas escolhas e a compreender que só é possível quando 

se assume responsabilidade. Responsabilidade que nos inscreve como seres éticos, pois como 

indica Freire (2000, p. 57), 

 
A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, a linguagem, a 
cultura, a comunicação em níveis mais profundos e complexos do que o que 
ocorria e ocorre no domínio da vida, a 'espiritualização' do mundo, a 
possibilidade de embelezar como de enfear o mundo e tudo isso inscreveria 
mulheres e homens como seres éticos. 

 
 

4.1.2.10. Educação como ensino pela meditação  

Nesta última categoria, a educação surge como um caminho que “ensina a pensar pela 

meditação”. Através de uma unidade de significado, o aluno destaca uma marca específica da 

educação realizada no NEIMFA, que consiste em usar a meditação da atenção/consciência 

para ajudar o processo de incorporar o ser no mundo. Nesta perspectiva, 

 
A meditação atenção/consciência pode ser considerada um tipo de 
experimentação que faz descobertas sobre a natureza e o comportamento 
da mente – um tipo de experimentação que é incorporada e aberta. Como já 
mencionamos, na meditação atenção/consciência não se começa tentando 
atingir algum estado específico, como nas concentrações, nos 
relaxamentos, nos transes ou nas práticas misticamente orientadas – ao 
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contrário, o objetivo é estar atento para a mente à medida que ela toma seu 
próprio curso. Deixando a mente se esvaziar dessa forma, fica clara a 
atividade natural da mente de estar alerta e ser observadora (VARELA; 
THOMPSON; ROSCH, 2003, p. 47). 
 
 

 Nesta forma de educação os alunos devem vivenciar, através da meditação, uma dupla 

aprendizagem: a primeira consiste no desenvolvimento da habilidade de integrar a relação 

entre a intenção mental e o ato físico. Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 45) destacam que 

esta é uma forma preliminar ou iniciante de desenvolvimento da reflexão incorporada, e usam 

o aprendizado de um instrumento musical como metáfora para expressar este momento. 

 
Consideremos o aprendizado da flauta. Mostra-se à pessoa as posições 
básicas dos dedos, diretamente ou sob a forma de um desenho do 
dedilhado. Ela então pratica essas notas em diferentes combinações várias 
vezes até que adquira uma habilidade básica. No início, a relação entre 
intenção mental e ato físico está bem pouco desenvolvida – mentalmente 
sabemos o que fazer, mas fisicamente somos incapazes de fazê-lo. Ao 
longo da prática, a conexão entre intenção e ato torna-se mais próxima, até 
que, eventualmente, a sensação de descompasso desaparece quase por 
completo. Alcança-se uma certa condição que, em termos 
fenomenológicos, parece nem puramente mental nem puramente física; ela 
é, ao contrário, um tipo específico de unidade mente-corpo. 
 
 

A segunda aprendizagem, na realidade, consiste em um processo de “desaprendizado” 

dos padrões de hábitos de desatenção adquiridos ao longo da vida. 

 
Esse desaprendizado pode exigir treinamento e esforço, mas um esforço que 
é diferente do envolvido na aquisição de algo novo. É precisamente quando a 
pessoa que medita aborda o desenvolvimento da atenção com grandes 
ambições – como a ambição de adquirir uma nova habilidade por meio da 
determinação e do esforço – que sua mente se fixa e se acelera, e a 
atenção/consciência é mias evasiva. É por isso que a meditação 
atenção/consciência fala de esforços sem esforço, e utiliza para a meditação a 
analogia de afinar, e não de tocar, um instrumento de cordas – as cordas 
devem ser reguladas nem muito justas nem muito frouxas (Op. cit., p. 45). 
 

 
Assim, a educação como ensino pela meditação engloba este duplo movimento que 

objetiva favorecer a incorporação e a coordenação da mente e corpo. 
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4.1.3. Análise Geral da visão de educação dos alunos do curso de educadores holísticos, 

de acordo com a primeira questão da entrevista semi-estruturada: uma pedagogia 

direcionada para a integralidade e contra o desperdício da experiência 

Um dos desafios da pedagogia no século XXI diz respeito à questão da multi-

etnicidade, da convivência plural e democrática e da unidade na diversidade. Desafio que 

extrapola a Pedagogia em sentido estrito, envolvendo a sociedade e requerendo reflexões mais 

amplas no que diz respeito à formação humana. Hoje, as relações de sociabilidade são de 

desconfiança, violência e agressão e os cidadãos emergem como “inimigos potenciais” que 

disputam conosco um lugar no Mercado de Trabalho e na divisão de bens e serviços. A 

questão da violência, por exemplo, desafia o mundo da educação. Ao lado de tantos desafios 

que a educação deve se defrontar - o analfabetismo, a evasão escolar, a educação de jovens e 

adultos, etc. -, a questão da violência, sem dúvidas, constitui um ponto focal da agenda 

educativa no século XXI (DUARTE, LOPREATO; MAGALHÃES, 2004).  

Apesar de sua premência e importância, ainda não se conseguiu estabelecer um corpo 

consistente de Políticas Públicas, no tocante à questão da violência, que nos permita um 

enfrentamento desse problema, permanecendo-se no nível de tentativas e projetos de 

intenções. Entre as causas que estão na raiz de nossa dificuldade de pensar essa problemática 

está o fato de não dispormos de modelos integrais de compreensão do humano pela reflexão 

pedagógica. Tratar dessas e de outras questões significa ocupar-se com temas complexos que 

não se esgotam numa primeira análise e abrangem uma multiplicidade de fatores e variáveis - 

psicológicas, sociais, econômicas, culturais -, todas elas igualmente importantes. É preciso, 

portanto, estar atento para vencer as tentações do reducionismo bastante comum no campo 

educativo. 

Boaventura de Souza Santos (2000) usa a expressão “epistemologia da cegueira” para 

dizer das formas de representações da realidade distorcidas criadas e produzidas pela 

Modernidade, em que o ato de ver, muito parcialmente, é julgado como ver plenamente. Esta 

cegueira é o que nos impede de compreendermos as questões de fundo do campo pedagógico.  

Não se trata de uma simples casualidade, haja vista que o projeto pedagógico da 

modernidade permanece tributário de um certo entendimento sobre o sujeito, suas 

experiências e relação consigo, com os outros e com o próprio mundo.  

Trata-se da compreensão substancialista que faz da Razão e de suas propriedades 

transcendentais o solo em que se movimentam as teorias pedagógicas. Tensionada entre as 

interferências do racionalismo cartesiano e do empirismo baconiano, o processo educativo 
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permanece “cercado pela pedagogia do método e das técnicas de ensino como forma de 

assegurar a apropriação, pelo sujeito epistêmico, dos conteúdos culturais reproduzidos pela 

escola” (LIMA, 2003, p. 27).  

No entanto, a experiência que estamos realizando, como educadores e como 

humanidade, é a do fracasso dessa forma de pensar e projetar as questões educativas. Entre as 

promessas não cumpridas e os déficits irremediáveis arrolados está a incapacidade desse 

modelo em estabelecer a própria autoconstituição dos indivíduos, referendada na 

subjetividade, como recurso fundamental em favor da pretensão emancipatória da educação 

moderna. É novamente Souza Santos (2000, p. 24) quem nos recorda que, 

 
enquanto no século XVIII morreram 4,4 milhões de pessoas em 68 guerras, 
no nosso século morreram 99 milhões de pessoas em 237 guerras. Entre o 
século XVIII e o século XX a população mundial aumentou 3,6 vezes, 
enquanto os mortos na guerra aumentaram 22,4 vezes. Depois da queda do 
Muro de Berlim e do fim da guerra fria, a paz que muitos finalmente 
julgaram possível tornou-se uma cruel miragem em face do aumento nos 
últimos 6 anos dos conflitos entre Estados e sobretudo dos conflitos no 
interior do Estado. 
 
 

Frente ao colapso do paradigma dominante, há que se postular, então, a emergência de 

um outro paradigma. Se aplicarmos esta categoria do paradigma emergente à questão em 

debate, poderíamos afirmar que, no horizonte do mundo, desenha-se um novo senso comum 

emancipatório e uma prática societal. Entre os destroços e cinzas, deixados pela razão bélica, 

é possível se desenhar um novo paradigma, o qual poderia ser descrito mediante a categoria 

da “integralidade” (WILBER, 2006; RÖHR, 2006) ou “paradigmas holomônicos” 

(GADOTTI, 2000; YUS, 2002)106. 

Ainda que esse paradigma esteja em processo de organização e sistematização, não dá 

para negar que “complexidade e holismo são palavras cada vez mais ouvidas nos debates 

educacionais” (GADOTTI, 2000, p. 5), tendo o “paradigma holomônico” se tornado parte 

integrante do cenário dos debates das perspectivas em educação, quer pelas simpatias e 

adesões quer pelas suspeitas que desperta como ideal de “plenitude” (ALVES, 2006). 

Contudo, a noção de “integralidade”, como paradigma emergente, em que pesem os 

extremos das adesões modistas e das críticas defensivas, apresenta-se então como um novo 

                                                
106 A “integralidade, integral” e “holismo e holomônico” são usados aqui como sinônimos; contudo, dado o 

esvaziamento e banalização do termo “holísmo”, estaremos nos referindo com maior freqüência ao termo 
integral. 
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referencial de acordo com o qual podem emergir caminhos de superação aos problemas da 

educação na contemporaneidade, principalmente no que diz respeito à meta da formação 

humana. Seria, na linguagem de Röhr (2006, p. 1), 

 
[...] outro caminho, em que não se privilegia de antemão uma dimensão do 
humano como supremo, mas procura ver na integralidade das dimensões a 
meta da formação humana. Mesmo reconhecendo a inevitável incompletude 
nessas tentativas, podemos lembrar do ideal grego da kalokagatia, da junção 
do bom, do belo e do verdadeiro na pessoa humana, a sabedoria de um 
erudito renascentista, unindo conhecimento com a vida prática e os recentes 
esforços do holismo, buscando nas ciências, na arte, na filosofia, mística e 
sabedoria oriental e ocidental as bases para uma holopraxis que dê conta do 
ser humano na sua integralidade. 
 
 

Nesse ponto, as contribuições dos modelos integrais, com suas visões incorporadas, 

são fundamentais, pois não dissociam a relação corpo/mente, teoria/prática e sujeito/objeto, 

apresentando-se assim como uma alternativa à meta formativa humana de privilegiar uma das 

“dimensões do ser humano como essencial e determinante de todas as outras”, conforme destaca 

Röhr (2006, p. 1). Este último autor ainda indica que mesmo que seja difícil alcançar a meta da 

proposta de integralidade num tempo dimensional relativo, ela não deve ser abandonada, 

como pode ser percebido da citação a seguir: 

 
[...] além da dificuldade de se aproximar a um conceito de integralidade do 
ser humano, com a de sua realização. Se não queremos abrir mão de visar a 
plenitude do humano na sua formação, precisamos procurar respostas às 
angústias que se geram em torno da distância entre a plenitude como meta da 
formação humana e a finitude da existência humana na terra que às vezes 
nos deixa desesperadamente longe dela. Freqüentemente se apela para o mito 
de Sísifo nesta questão. É condição humana lutar em prol de uma meta que 
em princípio é inatingível (RÖHR, 2006, p. 1-2). 
 
 

Desse modo, ao desejarmos fazer da integralidade um paradigma central da educação 

contemporânea, é preciso pensar como colocar tal conceito no coração dos processos 

formativos. No campo educativo, esta tentativa vem sendo perseguida há alguns anos, como 

por exemplo, Datti (1997), partindo de um resgate histórico da abordagem transpessoal, 

buscou analisar a influência desta visão na educação, indicando que ela pode ensejar uma 

educação menos fragmentada, menos reducionista e formalista e mais abrangente, mais 

integral e humana; contudo, sua análise foi meramente teórica, não sendo incluída a reflexão 

de nenhuma prática na qual esteja sendo utilizada esta visão. 
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Nesse contexto, pensar a educação pressupõe uma ruptura nas finalidades formativas 

dos sistemas educativos. Isso é importante para marcar a posição que a educação não é um 

processo apenas intelectual. Gadotti (2000, p. 6) destaca alguns elementos que compõem esse 

paradigma:  

 
Esses paradigmas sustentam um princípio unificador do saber, do 
conhecimento, em torno do ser humano, valorizando o seu cotidiano, o seu 
vivido, o pessoal, a singularidade, o entorno, o acaso e outras categorias 
como: decisão, projeto, ruído, ambigüidade, finitude, escolha, síntese, 
vínculo e totalidade. Essas seriam algumas das categorias dos paradigmas 
chamados holonômicos. […] Ao contrário, os paradigmas holonômicos 
pretendem restaurar a totalidade do sujeito, valorizando a sua iniciativa e a 
sua criatividade, valorizando o micro, a complementaridade, a convergência 
e a complexidade. Para eles, os paradigmas clássicos sustentam o sonho 
milenarista de uma sociedade plena, sem arestas, em que nada perturbaria 
um consenso sem fricções. Ao aceitar como fundamento da educação uma 
antropologia que concebe o homem como um ser essencialmente 
contraditorial, os paradigmas holonômicos pretendem manter, sem pretender 
superar, todos os elementos da complexidade da vida. Os holistas sustentam 
que o imaginário e a utopia são os grandes fatores instituintes da sociedade e 
recusam uma ordem que aniquila o desejo, a paixão, o olhar e a escuta. Os 
enfoques clássicos, segundo eles, banalizam essas dimensões da vida porque 
sobrevalorizam o macro-estrutural, o sistema, em que tudo é função ou efeito 
das superestruturas socioeconômicas ou epistêmicas, lingüísticas e psíquicas. 
 
 

Com base em uma análise global do conjunto das dez categorias abertas sobre a visão 

que os alunos tinham de educação, poderíamos incluir a experiência de educação vivida pelos 

alunos do curso de “formação de educadores holísticos”, dentro dos paradigmas holonômicos 

ou integrais, sendo destaque a busca de uma “educação do ser”, que alia uma meta formativa 

abrangente e a inclusão da “integração das múltiplas dimensões” do ser. Dentro desta 

perspectiva, a educação é introduzida em conformidade com uma visão global, total, integral 

dos fenômenos e como uma teia complexa de relações, na qual o conhecimento se processa 

em rede. 

Baseando-nos no trabalho de Bertrand e Valois (1994), podemos indicar que o projeto 

educativo da instituição busca conscientizar os alunos para o fato de que eles são 

indissociáveis do mundo e que o seu desenvolvimento, assim como da espécie humana em 

geral, depende de um projeto mais amplo de “aprender a ser”, no qual a solidariedade surge 

como possibilidade de crescimento em um mundo cada vez mais fragmentado. 

No que diz respeito ao “aprender a conhecer”, o projeto dos Educadores Holísticos 

engloba o conhecimento racional, unindo-o a outras formas de conhecimento; contudo insiste 

em considerar a vida dentro de uma perspectiva mais ampla, em que o todo se encontra na 
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parte, assim como cada parte já contém o todo. Disto decorre que a consciência pessoal só 

pode ser compreendida como comunitária, ecológica e cósmica e não como uma entidade 

separada e isolada do mundo. 

A busca por uma visão integral e suas interpretações de mundo são fundamentais para 

os educadores do curso e se contrapõem a uma perspectiva reducionista corrente no meio 

acadêmico e do senso comum, que afirma que, por ser “holístico ou integral” e tratar de 

dimensões mais sutis do ser, dispensaria a necessidade de uma visão racional. Nesse sentido, 

Wilber (2006, p. 148) aponta, 

 
Segundo a canção mestre de Kagyu, Jomgön Kongtrül lodrö Thaye:  
Aquele que medita sem a visão 
É como o cego que vaga pelas planícies. 
Não há ponto de referência para indicar onde fica o caminho verdadeiro. 
Aquele que não medita, mas apenas mantém a visão 
É como o rico limitado pela avareza. 
Ele é incapaz de gerar frutos adequados para si e para os outros. 
Praticar a visão e a meditação é a tradição sagrada. 
 
 

Assim, esta experiência educativa na perspectiva dos alunos, destacada nas categorias 

acima, rompe com os modelos tradicionais de educação e indica que 

 
[...] escapando à normalização, a institucionalização e a sanção formal de 
organismos centrais de planificação, a educação não-formal oculta uma série 
de experiências educativas que veiculam propostas diversificadas de atos 
educativos, tanto no seu modo de programas, realização e enquadramento 
das clientelas como ao plano dos conteúdos veiculados e os objetivos 
perseguidos (BIBEAU, 1989, p. 60). 
 
 

A análise dessas categorias abertas e a sua identificação nos discursos dos alunos, 

assim como na pedagogia contemporânea, podem 

 
[...] constituir-se, sem dúvida, num grande programa a ser desenvolvido hoje 
em torno das “perspectivas atuais da educação”. Não se pretende aqui dar 
respostas definitivas. Com esse pequeno texto introdutório, procurou-se 
apenas iniciar um debate sobre as perspectivas atuais da educação, sem a 
intenção de, com isso, encerrá-lo. Existem muitos outros desafios para a 
educação. A reflexão crítica não basta, como também não basta a prática 
sem a reflexão sobre ela. Aqui, são indicadas apenas algumas pistas, dentro 
de uma visão otimista e crítica – não pessimista e ingênua – para uma análise 
em profundidade daqueles que se interessam por uma “educação voltada 
para o futuro”, como dizia o grande educador polonês, o marxista Bogdan 
Suchodolski (GADOTTI, 2000, p. 11). 
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Contudo, o desafio de qualquer proposta educativa é não se tornar mais um 

instrumento de adequação das pessoas aos modelos perversos de opressão que imperam nas 

relações sociais baseadas nos modelos econômicos dominantes. Assim, os diversos 

“aprenderes” presentes nas propostas integrais não devem ser associados à idéia de 

desenvolvimento de um indivíduo qualificado e criativo para compor uma máquina perversa; 

isto distorceria o princípio do “aprender a ser”. 

O desenvolvimento tecnológico acelerado e a massificação do consumo têm exigido 

cada vez mais profissionais preparados de forma mais ampla e abrangente; contudo, é 

importante enfatizar que esta não é a proposta de uma formação integral. Pois, como destaca 

um dos coordenadores, 

 
A aprendizagem dos diversos “aprenderes” está muito mais na prática social 
e nas condições de vida e de oportunidades a que cada um tem acesso do que 
na própria escolarização propriamente dita. Uma educação integral está mais 
preocupada e ocupada com o vir-a-ser do que com a reprodução dos valores e 
conhecimentos das classes dominantes. Não podemos esquecer das condições 
materiais precárias que vivem nossos professores, assim como das 
dificuldades na sua formação. Não temos a ilusão que esta questão seja 
apenas individual, o núcleo é social. Não vemos esta educação como uma 
proposta salvadora da humanidade, e que vá acabar com os conflitos e 
diferenças sociais magicamente, transformando em cidadãos felizes e 
harmoniosos, pessoas que vivem tão desigualmente separados pela diferença 
de classes sociais. Nosso objetivo educacional não é assegurar a coesão 
social, transformando meninos e meninas de favela em indivíduos 
empreendedores, criativos e plenos de potencialidades para se engajarem no 
mundo globalizado. Isto seria dissociá-los completamente da realidade que 
produz a exclusão, seria perversão usar a educação e as estratégias integrais 
sem ter em vista a necessidade de transformação das relações sociais 
capitalistas, que produzem a desigualdade e a exclusão social (A. C. R., 
professora de língua portuguesa). 
 
 

Esta visão crítica, que leva em conta a realidade social dos homens, nos parece ser 

importante, pois desloca da educação a ilusão de verdade absoluta e da ilusão de “plenitude” 

alienante, em que a mesma surge como a solução para os todos os problemas sociais e ao 

mesmo tempo retira dos indivíduos o peso completo da responsabilidade de seu sucesso ou 

fracasso na vida. Contudo, os diagnósticos operados pelo paradigma holomônico indicam que 

o primeiro grande desafio num processo de formação consiste em tomar consciência das 

origens múltiplas dos problemas para que possam ser encarados com maior realismo, ou seja, 

em compreender que os motivos são muito mais amplos do que realizar mudanças de 

métodos, e que entendê-los consiste no primeiro grande desafio para que se evitem mudanças 

apenas no discurso. 



234 
 
 

 

Nesse sentido, a visão de educação dos alunos pareceu-nos coerente com as 

observações realizadas durante o período de acompanhamento dos trabalhos na instituição, 

sendo a experiência nessa organização não-governamental uma inspiração para podermos 

pensar que caminhos desejamos para a educação do futuro. Tratando da contribuição das 

organizações sociais que se sustentam na ética, solidariedade e reciprocidade, Gadotti (2000, 

p. 6) destaca aspectos que refletem a instituição pesquisada. 

 
As práticas de educação popular também constituem-se em mecanismos de 
democratização, em que se refletem os valores de solidariedade e de 
reciprocidade e novas formas alternativas de produção e de consumo, 
sobretudo as práticas de educação popular comunitária, muitas delas 
voluntárias. O Terceiro Setor está crescendo não apenas como alternativa 
entre o Estado burocrático e o mercado insolidário, mas também como 
espaço de novas vivências sociais e políticas hoje consolidadas com as 
organizações não-governamentais (ONGs) e as organizações de base 
comunitária (OBCs). Este está sendo hoje o campo mais fértil da educação 
popular. 
 
 

4.2. Observação e análise da prática pedagógica e dos conteúdos trabalhados 

4.2.1.Observação e análise da prática pedagógica 

Nesta seção apresentaremos as observações realizadas nas aulas de “Cuidar do Ser”, 

“Língua Portuguesa” e “Filosofia e Consciência holística”. Em cada disciplina faremos uma 

breve descrição da aula, colocando um exemplo síntese padrão que revele a sua estrutura 

geral. A seguir, faremos uma breve descrição do sistema de avaliação de cada uma das 

disciplinas e uma análise geral das relações professor/aluno e aluno/aluno nas três disciplinas 

observadas. Por fim, buscaremos indicar a natureza das atividades realizadas nas três 

disciplinas e o processo de avaliação geral do curso de Educadores Holísticos. 

 

4.2.1.1. Aulas de “Cuidar do Ser” 

As aulas de “Cuidar do Ser” tinham uma duração média de 2 horas e 30 minutos a 3 

horas. Como tínhamos participado do processo inicial de organização do grupo, não tivemos 

nenhuma resistência em observar as aulas, sendo os professores e alunos extremamente 

cooperativos. As aulas ocorriam em uma ampla sala da instituição, na qual as cadeiras eram 

substituídas por colchonetes e almofadas de meditação, estando os alunos dispostos em 

círculo ou semicírculo. Em toda sala havia textos e ícones de tradições espirituais diversas 

espalhados pelas paredes e/ou organizados em espécies de altares. 
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Após uma série de observações e diálogos com o professor, procuramos sintetizar os 

principais elementos que compunham a prática pedagógica nestas aulas, de forma que 

chegamos a uma matriz de atividades que se mantinha de forma mais constante na prática 

cotidiana do professor. Mesmo que estas atividades nem sempre ocorressem na ordem aqui 

estabelecida e o professor não tivesse consciência clara de sua estruturação, parecia haver 

uma estrutura intuitiva que visava sensibilizar as várias áreas da multidimensão do ser 

humano em formação, conforme podemos perceber do extrato da entrevista com o professor. 

 
A aula é sempre pré-organizada, mas não fechada, ela segue uma espiral que 
vai sendo negociada com o aluno. Eu vou vendo e introduzindo desafios e 
recursos para eles poderem assumirem suas vidas [...]. Tenho idéias e uma 
temática a ser abordada com os alunos. Ai penso, como trabalho com o 
cuidado do ser, devo incluir um trabalho de corpo, aqui físico e sutil, daí 
optar pela yoga e formas de massagem ou técnicas corporais que resgatem a 
sensibilidade, não é ginástica, é como dizer que se pensa pelo corpo e pelas 
emoções. Penso também no “conhecimento”, daí trago textos para eles 
lerem, só que na leitura introduzo a meditação para favorecer, assim, 
não ficar só teórico; depois como sou psicólogo, trabalho com a dinâmica 
de grupo e outras técnicas transpessoais, vendo o grupo e o social, assim o 
contexto no qual as coisas ocorrem. Faço uma aula assim, vou pegando as 
falas dos alunos e buscando encontrar uma forma de tornar isto um ponto de 
reflexão, para que seja possível eles encontrarem pontes com suas vidas 
aqui na comunidade mesmo. Incluo, assim, corpo, mente, emoções e 
espírito, tudo junto (L.X. professor de cuidar do Ser, negrito nosso). 
 
 

Como se pode perceber desta entrevista, o professor apresenta uma intuição da matriz 

de aulas que realiza, conservando quase sempre esta estrutura, como se fosse um modelo 

inconsciente já internalizado e construído ao longo de seu próprio processo de formação. A 

maioria das categorias abertas, destacadas das falas dos alunos na entrevista semi-estruturada, 

encontra aqui estreita ressonância: a) Educação como formação humana – “cuidado do ser”, 

ou seja, vê-lo em todas as dimensões e em um contínuo processo de “aprender a ser”; b) 

Educação como integração das múltiplas dimensões – o “aprender a ser” se desdobra em um 

processo de incorporação gradativa, desembocando no “dizer que se pensa pelo corpo e pelas 

emoções”, ou seja, que há a presença de um “corpo reflexivo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

230), que mais do que a intenção e o pensamento que ele mesmo nos significa, leva-nos a 

experimentarmo-nos como corpo que se sente, como sujeito e objeto de percepção. O “incluo, 

assim, corpo, mente, emoções e espírito, tudo junto” revela as categorias da não-dualidade 

presentes nas abordagens destacadas nas reflexões teóricas; c) Educação como convivência e 

solidariedade – “vendo o grupo e o social”; d) Educação como integração teoria/prática – “na 
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leitura introduzo a meditação para favorecer, assim, não ficar só teórico”; e) Educação como 

educação informal – “pontes com suas vidas”. 

Mesmo que alterando a ordem das atividades e incluindo um movimento dinâmico 

espiralado, com recuos e avanços, de forma geral, sua prática pedagógica era marcada pela 

presença das atividades descritas a seguir: 

• Atividade 1 – Prática de Yoga ou exercícios de auto-cuidado 

O início das atividades era sempre marcado por uma seqüência de exercícios de yoga, 

relaxamento, auto-massagem ou alguma prática corporal que favorecesse “a presentificação 

dos alunos no espaço da sala de aula”.  Segundo o professor, esse trabalho ajuda na redução 

da ansiedade e produz condições favoráveis para o início do trabalho com os alunos. 

• Atividade 2 - Leitura de uma temática a ser trabalhada  

Um texto com a temática a ser trabalhada em sala de aula era entregue com 

antecedência, geralmente uma semana antes, para ser lido em casa; o texto era retomado 

mediante breve discussão, por meio da qual se esclareciam dúvidas e levantavam-se pontos 

para meditação. 

• Atividade 3 - Meditação Analítica 

Consistia na realização de uma prática meditativa que estimulava os alunos a refletir 

de forma incorporada. Essa atividade constava de três momentos:  

Pensar sobre os pontos previamente escolhidos da temática; 

Contemplar, ou seja, visualizar-se agindo de acordo com a temática pensada 

anteriormente; aqui se busca que o pensado adquira o status de realização no mundo; 

Repousar, implica uma ação de não-esforço após os dois momentos anteriores, 

quando sente e imagina que conseguiu realizar na mente o tema contemplado, o participante 

relaxa, solta qualquer expectativa.  

• Atividade 4 - Trabalho temático vivencial 

Com base na realização das atividades 1, 2 e 3, propunha-se uma vivência baseada nas 

técnicas desenvolvidas pela abordagem transpessoal, visando ativar o complexo mente/corpo 

em relação à temática proposta. 

• Atividade 5 - Síntese no diário 

Os participantes eram estimulados a escrever suas experiências no diário, bem como a 

falar sobre suas experiências durante as atividades. 

• Atividade 6 – Compartilhar as experiências 
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Os alunos eram estimulados a ler trechos dos seus diários ou compartilhar suas 

experiências de forma oral com os outros colegas. 

Essas seis atividades não ocorriam necessariamente em todas as aulas; contudo, a 

estrutura de prática de yoga ou trabalho corporal, leitura, meditação e o compartilhar em 

círculo as vivências se mantinham presentes em praticamente todos os encontros. O trabalho 

vivencial de uma técnica psicológica às vezes ocorria antes da meditação, ou era usada como 

meditação dirigida com o objetivo de possibilitar novas formas de apreensão da realidade e 

suscitar material para reflexão. 

A título de exemplo, apresentaremos na tabela a seguir o plano de uma aula observada 

nesta disciplina. 
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OBSERVAÇÃO DE AULA Nº 10 
TEMÁTICA: A roda da vida 

OBJETIVOS: Favorecer o contato dos alunos com o Sexto Elo da Roda da Vida; encontrar paralelos deste elo 
na vida cotidiana. 

MATERIAL TEMPO 
Cópia de texto “O Sexto elo da Roda da Vida”, diário do aluno, 
lápis, material de yoga e meditação (colchonete e almofadas) 

3 horas 

FASES PONTOS-CHAVE TEMPO 
1. Os alunos se agrupam em pequenos grupos e conversam entre 
si, o professor entra na conversa informal procurando captar o 
clima do grupo. O professor inicia a atividade de yoga, seguida de 
um trabalho de identificação da partes do corpo por meio do 
sorriso. 

- Yoga; 
- Trabalho corporal e de 
expressão de afeto por meio 
do sorriso 

35’ 

2. O professor retoma as falas dos alunos, da conversa informal no 
início da aula, para introduzir a temática de discussão do texto 
anteriormente entregue. Os alunos, tomando por base as falas do 
professor, começam a colocar suas idéias sobre o texto. Tiram-se 
dúvidas sobre partes do texto. O professor usa dos exemplos dados 
pelos alunos e cria problematizações em torno da temática. As 
discussões começam a girar em torno de algumas idéias centrais. 

- Retomada da temática com 
base na fala dos alunos; 
- Discussão do texto 
- Levantamento das idéias 
centrais 

20’ 

3. O grupo e o professor escolheram as idéias de “gostar, não-
gostar e indiferença” para trabalhar na meditação. Os alunos ficam 
em postura de meditação e são estimulados a pensar sobre o 
significado destas idéias. Alguns alunos consultam o texto em 
busca de apoio. Segue um breve período de silêncio e o professor 
estimula buscar exemplos daquilo que foi pensado em suas vidas 
cotidianas, oferece exemplos a partir das falas dos alunos. Segue 
outro período de silêncio. O professor fala para os alunos tentarem 
sentir aquilo que “pensaram como algo muito vivo e quando 
sentirem aquilo como presente relaxarem”  

- Trabalho das idéias centrais 
do texto por intermédio da 
meditação: Pensar, 
contemplar (buscar 
exemplos) e Repousar. 

25’ 

4. Ficam em silêncio em torno de 20 minutos e ao toque do sino 
saem da postura e começam a escrever no diário sobre a 
experiência vivida na meditação. Alguns além de escrever já 
iniciam a falar. 

- Escrita no diário 20’ 

5. O grupo começa a compartilhar as experiências vividas, há uma 
superposição de falas, principalmente entre dois membros do 
grupo. Uma das alunas fala da sua dificuldade de confiar em quem 
não gosta e tem início uma longa discussão em torno de quem 
gosta ou não-gosta no grupo. O professor estimula o debate, mas 
reflete e pontua as ações e palavras agressivas expressas no grupo, 
procura estimular os participantes a colocarem suas idéias e 
associarem com a meditação. Depois de algum tempo propõe a 
construção de uma máquina humana que reflita o momento do 
grupo. Há novas tensões sobre a escolha da máquina e quem vai 
ser cada parte, a regra é que todos devem ser incluídos. O 
professor continua estimulando o debate, levantando pontos de 
tensão do grupo expresso na linguagem não-verbal. 

- Compartilhar experiência; 
- Trabalho psicológico de 
negociação de conflitos por 
meio da fala; 
- Dinâmica de grupo: a 
máquina humana. 

60’ 

6. O grupo volta a compartilhar a experiência e a pôr a máquina 
em movimento. Voltam a sentar e fazem um breve silêncio, lêem 
alguns pequenos textos em tibetano e dedicam a aula para o 
beneficio de todos da comunidade. 

- Compartilhar as 
experiências; 
- Dedicação de méritos 
 

20’ 

Quadro 14 - Observação de aula Cuidar do Ser 
 

4.2.1.1.1. Sistema de avaliação da aula “Cuidar do Ser” 

Além das avaliações realizadas informalmente ao final das aulas, os alunos recebiam, 

a cada três meses, uma ficha de avaliação (Anexo 13) que deveria ser preenchida em casa e 
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trazida no dia da avaliação. Os alunos atribuíam conceitos de 0 a 10 nos itens de assiduidade, 

pontualidade, participação nas atividades, grupo de estudo, cooperação, escuta, fala, escrita, 

leitura, práticas de cuidar do ser (yoga, meditação), capacidade de negociar e discordar, 

consciência dos limites, autonomia e iniciativa. O significado de cada um desses itens foi 

discutido ao longo das aulas e fazia parte do processo avaliativo ao final da aula o professor e 

os alunos pontuarem as dificuldades e facilidades do grupo nesses itens. Um ponto importante 

a destacar era a inclusão do professor no processo de avaliação; ele também fazia sua auto-

avaliação, como também os alunos colocavam pontos de tensão a serem resolvidos. 

O aluno trazia sua folha de avaliação preenchida de lápis grafite e um por vez buscava 

justificar suas respostas para cada um dos itens e na medida do possível exemplificá-las. Após 

cada justificativa, o grupo e o monitor argumentavam se concordavam ou não com o conceito 

atribuído, seguia-se muitas vezes um acalorado debate, sendo ao final o conceito confirmando 

ou alterando para mais ou menos por parte do aluno e por parte do grupo e do monitor. 

Nesses momentos de avaliação a rede de relações grupais se manifestava de forma 

intensa, seja na forma de proteção ou na forma de crítica incisiva; contudo, havia uma 

tentativa de explicitação dos jogos de manipulações, exclusões e proteções por parte do grupo, 

o que ensejava uma excelente oportunidade para o crescimento das relações grupais. Outro 

ponto significativo diz respeito ao caráter formativo e não excludente da avaliação, pois tanto 

o aluno, como o grupo e o professor tinham possibilidade de rever seus pontos de vista em 

relação à pessoa avaliada, abrindo assim novas possibilidades de redescrições identitárias. 

Dada a complexidade das justificativas e a necessidade de que cada um dos alunos se 

expressasse, esta avaliação durava vários encontros, o que em muitos momentos tornava-se 

cansativo, principalmente quando havia uma mecanização das respostas, ou seja, os alunos em 

muitos momentos começavam a dar respostas do tipo: “é por isso mesmo”, “é essa nota e 

pronto, acabou”. Contudo, de forma geral, as avaliações eram momentos de confrontos, 

pontuações e reorientações das atividades e práticas dos alunos e monitores e um excelente 

momento para observarmos as redes de relações internas do grupo. 

Segundo o professor, “o foco central da avaliação estava no desenvolvimento de uma 

capacidade auto-reflexiva via observação dos valores e das atitudes expressos ao longo dos 

encontros”, não havendo uma preocupação em classificar os alunos em melhores ou piores, 

contudo “as dificuldades, assim como as potencialidades são pontuadas constantemente, pois 

acredito que sem uma consciência do momento vivido é difícil alterar qualquer dinâmica 

pessoal de crescimento” (L.X, professor de Cuidar do Ser). 
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O processo de avaliação é marcado por uma intencionalidade formativa, sendo as 

atribuições de conceitos “um pretexto” para iniciar o diálogo em torno dos aspectos que 

precisam ser trabalhados pelos alunos. 

 

4.2.1.2. Aulas de “Filosofia e consciência holística” 

As aulas de filosofia e consciência holística tinham uma duração de três horas e meia. 

Ocorriam em uma sala ampla da instituição, na qual os alunos organizavam-se, na maioria das 

vezes, em círculo ou semicírculo. 

De um modo geral, as aulas de filosofia e consciência holística buscavam analisar a 

intencionalidade formativa presente nos discursos e nas práticas filosóficas do Ocidente e do 

Oriente, problematizando a fenomenologia da experiência de ser-no-mundo e as 

possibilidades de se alcançar, dentro da condição humana, a felicidade, a vida justa e o bem-

viver. As principais categorias-chave da disciplina eram: consciência (interioridade + 

reflexividade) e integralidade (ética da autenticidade + cuidado de si).  

Vale ressaltar aqui que a noção do cuidado de si  

 
[..] não funciona como terapia ou auto-ajuda, mas como um compromisso 
com a verdade (do desejo), de querer governar a si mesmo. O cuidado de si 
deve ser entendido como uma educação da alma de modo a modificar seu 
próprio estilo de vida. Daí porque a filosofia aqui não está relacionada apenas 
a questão lógica, mas está relacionada principalmente com a questão moral, 
com a questão da vida (A.S.F., professor da disciplina Filosofia e consciência 
holística). 
 
 

Nesse sentido, o objetivo geral era desenvolver, nos formandos, uma sensibilidade 

prático-reflexiva para a compreensão da integralidade da existência humana, mediante a 

formação (cultivo) da consciência pensante, ética, estética, social e espiritual, ao mesmo 

tempo em que se buscava fazer uso do conhecimento filosófico para fecundar a ação dos 

alunos/educadores enquanto agentes propulsores de valores e atitudes éticas voltadas para a 

cultura de paz na vida da comunidade do Coque. 

Após uma série de observações e diálogos com o professor, procuramos sintetizar os 

principais elementos que compunham a prática pedagógica nestas aulas, de forma que 

chegamos a uma matriz de atividades que se mantinham de forma mais constante na prática 

cotidiana do professor. O professor apresentava consciência desta matriz e pareceu-nos que 

ele a manejava de forma a trazer benefícios aos alunos. Mesmo que alterando a ordem destas 
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atividades, de forma geral, sua prática pedagógica era marcada pela presença das atividades 

descritas a seguir: 

Atividade 1 – Retomar a aula anterior 

Um dos alunos era escolhido para retomar os principais pontos da aula anterior, 

mantendo com o professor um diálogo sobre a compreensão dos principais tópicos 

anteriormente destacados. 

 Atividade 2 – Levantamentos de questões a partir dos pontos destacados pelo aluno, 

exercício de uma reflexão incorporada. 

 Os pontos destacados pelo aluno são transformados em questionamentos que 

conduzem a uma reflexão incorporada. Nesta atividade o aluno era incentivado a pensar sobre 

como a temática abordada afeta a sua vida cotidiana. Gradativamente essa atividade sai do 

individual e engloba o grupo. 

Atividade 3 – Apresentação do esquema textual no quadro 

 De forma sistemática, o professor expõe no quadro o esquema com os principais 

tópicos da aula do dia. Este esquema era explicado, desdobrado com exemplos que envolviam 

situações cotidianas dos alunos. 

Atividade 4 – Leitura de texto 

Em praticamente todas as aulas havia um momento dedicado à leitura. Essa leitura em 

voz alta era realizada tanto pelo professor como pelos alunos. 

Atividade 5 – Questionamentos para próxima aula 

As aulas sempre encerram com questionamentos e pontos para serem discutidos na 

aula seguinte. 

 

OBSERVAÇÃO DE AULA  
TEMÁTICA: O fenômeno da consciência 

OBJETIVOS: Discutir sobre o que é a consciência e qual a sua função. A reflexão sobre a consciência 
possibilita ao sujeito conhecer a si mesmo, conhecer seus próprios desejos. 

MATERIAL TEMPO 
O livro II da República 3 horas 

FASES PONTOS-CHAVE TEMPO 
1. A aula teve início com um diálogo entre o professor e a aluna 
Raissa sobre os principais pontos abordados na aula anterior. O 
professor realizou questões referentes ao “mito da caverna” de 
Platão. A aluna apresentou dificuldade em responder às questões, 
suscitando novas explicações por parte do professor. 

- Retomada da aula anterior. 1’ 

2. As respostas oferecidas pela aluna sobre o “mito da caverna” 
foram gradativamente sendo transformadas em questões que 
diziam respeito à vida da aluna. A temática do desejo emergiu 
como caminho para ficar ou sair da caverna. Aluna era solicitada 
a explicitar seus pensamentos e sentimentos em relação à temática 
e a buscar associações com sua vida cotidiana. O professor 

- Reflexão incorporada. 40’’ 
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sintetiza os principais pontos da discussão com a aluna e põe no 
quadro os tópicos centrais discutidos na aula anterior, retornando 
o debate com o grande grupo. 
3. O professor levanta uma questão do final do livro I da 
República de Platão: “Quem é mais feliz, um sujeito justo ou um 
injusto?” Segue-se um debate com todos os alunos. O professor 
coloca que para melhor compreender esta questão é necessário 
entender o fenômeno da consciência. Expõe no quadro um 
esquema com os principais tópicos desta temática, explicando-as.  

- Esquema textual da 
aula 

1’ 

4. O professor solicitou que os alunos abrissem o Livro II da 
República de Platão e perguntou quem gostaria de iniciar a leitura. 
Um dos alunos começou a leitura em voz alta. O professor 
acompanhava a leitura fazendo observações pontuais e destacando 
questionamentos, segue debate. 

- Leitura 40’’ 

5. O professor deixou uma frase para reflexão para aula seguinte: 
“Na imagem, ser e desejar coincidem. Logo, amar outro ser 
significa desejar o desejo com que este ser deseja perseverar no 
seu próprio ser”. 

- Questionamento para 
próxima aula. 

10’’ 

Quadro 15 - Observação de aula Filosofia e Consciência Holística 
 

4.2.1.2.1. Sistema de Avaliação da aula filosofia e consciência holística 

A avaliação das aprendizagens, no Módulo de Filosofia e Consciência Holística, 

contempla apresentações orais de seminários temáticos, colóquios, apresentação de casos e 

situação problema, relatórios de pesquisas orientadas, fichamento de textos, verificação 

formal de conteúdos e feedback quanto ao uso do conhecimento filosófico na vida pessoal e 

coletiva. São construídas também escalas globais de análise do desenvolvimento de 

habilidades individuais adquiridas durante o percurso formativo. 

Os alunos periodicamente apresentam trabalhos sob orientação do professor em 

encontros científicos ou relacionados à temática abordada fora da instituição ou a um 

professor/visitante convidado. 

 

4.2.1.3. Aulas de “Língua Portuguesa” 

As aulas de “Língua Portuguesa” ocorreram às segundas-feiras e tinham uma duração 

média de 2 horas e 30 minutos a 3 horas. Não houve nenhuma resistência na observação 

participante realizada, sendo os professores e alunos extremamente cooperativos. As aulas 

ocorriam em uma ampla sala da instituição, na qual as cadeiras estavam dispostas em forma 

de círculo. 

No momento do início da observação, o módulo “Língua Portuguesa” estava voltado 

para a produção de texto da ordem do argumentar, mais especificamente o “objetivo era 

discutir estratégias de argumentação em textos escritos e os efeitos dos diversos contextos de 

produção sobre essas estratégias” (A.C.R., professora de Língua Portuguesa). 



243 
 
 

 

Na aula observada, tinha-se iniciado tal discussão, como podemos perceber de acordo 

com a fala da professora a seguir: 

 
Considero essencial demarcar os limites desse debate sobre textos da ordem 
do argumentar e, para isso, acho importante deixar explicito a concepção 
aqui adotada sobre ‘argumentação’. Assim, o módulo ‘Língua Portuguesa’, 
nesta unidade, permeará dois eixos de reflexão: um breve histórico sobre o 
estuda da argumentação e as diferentes estratégias discursivas. 
 
 

Assim como no Módulo Cuidar do Ser, procuramos, baseados na observação de um 

conjunto de aulas e do diálogo com o professor, especificar a matriz básica que subjaz a sua 

prática pedagógica, de forma que buscamos delimitar os elementos comuns que se repetem na 

prática cotidiana do educador. A seguir apresentaremos um conjunto de cinco atividades que 

nos pareceu ser a base da prática pedagógica do módulo de “Língua Portuguesa”; contudo, 

assim como nas disciplinas anteriores, é preciso ver esta matriz como uma foto panorâmica de 

algo que na realidade é dinâmico e encontra-se em movimento. 

• Atividade 1 – Leitura deleite 

O início das atividades era sempre marcado por uma leitura deleite, ou seja, os alunos 

ficavam à vontade para trazer à sala de aula qualquer texto que achassem interessante, não 

importando o gênero textual (poema, música, reportagem, conto, etc). De forma geral, 

surgiam textos trabalhados em outras disciplinas, cuja complexidade os alunos queriam 

explorar e/ou reportagens de jornais envolvendo a comunidade do Coque. 

• Atividade 2 – Produção de Texto (sem comandos para o contexto de produção) 

As atividades que tinham como objetivo fazer com que os alunos percebessem a 

importância das representações no contexto de produção, ou seja, que a produção textual faz 

parte das diversas situações de vida, conforme pode-se perceber da fala da professora a seguir: 

 
Estamos produzindo textos em todas as situações de nossa vida, não só na 
escola, de maneira que uma outra questão na produção textual seria 
‘quebrar’ com uma rotina de produção de texto ‘tradicional’ que a maioria 
das instituições escolares traz aos alunos, geralmente, afirmando que para 
produzir textos seria necessário uma estrutura já complexa, do tipo: 
introdução, desenvolvimento e conclusão, e estar ‘quite’ com as normas 
ortográficas e gramaticais da língua portuguesa, isto inibe o aluno, pois ele 
fica tão preocupado com a forma que perde a possibilidade de expressão. 
Penso que produzir textos faz parte da busca humana de encontrar/dar 
sentidos para seu existir. Assim os alunos primeiro devem sentirem que já 
são produtores de sentidos. Não existe ninguém que não produza, a vida já é 
um texto e eles estão escrevendo-o, consciente ou não disto (A.C.R., 
professora de Língua Portuguesa). 
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• Atividade 3 – Desenvolvimento de Consciência metatextual 

Os alunos participavam de algum tipo de atividade que estimulava a reflexão sobre a 

estrutura textual de diversos gêneros, pensavam sobre temáticas a serem trabalhadas ou eram 

estimulados a refletir sobre suas próprias escritas. Os aspectos estruturais dos gêneros textuais 

eram explicitados claramente por parte da professora. As produções realizadas passam por um 

processo de reflexão, sendo os alunos estimulados a pensar sobre seus próprios pensamentos. 

• Atividade 4 – Sistematizando a atividade e compartilhando experiências 

Nesta atividade, os alunos eram estimulados a tentar sistematizar os principais pontos 

trabalhados ao longo da aula, verbalmente ou por escrito. Compartilhavam, ainda, entre si, os 

pensamentos e sentimentos vivenciados ao longo da aula. Nas palavras da professora:  

 
Este é um momento mais afetivo do que cognitivo, não sei como separar 
isto, mais vai lá, busca-se ligar a cognição ao afeto, relembrando aos alunos 
os múltiplos sentidos de uma produção, mas acima de tudo reafirmado seu 
papel de nos tornar mais humanos e de ajudar a alterar a realidade. Penso na 
escrita e leitura como um ato político e filosófico. Quando acessamos a 
leitura entramos na dimensão do pensar humano, começamos a filosofar, 
depois começamos a questionar a quem serve tal e qual escrita, isto é 
político. (A.C.R., professora de Língua Portuguesa). 
 
 

• Atividade 5 – Atividade para próxima aula 

Ao final de todas as aulas a professora distribuía algum tipo de texto para leitura ou 

solicitava alguma atividade escrita. Ela justifica esta atividade dizendo: 

 
Percebi que os alunos não tinham habito de leitura e escrita e na grande 
maioria das vezes não circula textos escritos diversos em suas casas, assim 
optei por oferecer estes textos, pô-los em contato com uma variedade de 
textos, estimular a presença da escrita. É papel, às vezes só viam como 
papel, penso nos meus livros emprestados que viraram acendedor de fogo 
(sorri), depois o livro ganha destaque, status, faz sentido, torna-se sagrado, 
lugar de vida e viagens, alternativas para dialogar. Brinco dizendo que eles 
serão os novos inventores da escrita da comunidade, que no futuro quando 
pesquisarem esta comunidade dirão que eles introduziram a leitura e a escrita 
como caminho de promoção humana e de valorização da vida. Acredito nisto 
(A.C.R., professora de Língua Portuguesa). 
 
 

Apesar das atividades nem sempre obedecerem esta seqüência, de forma geral a leitura 

de deleite, produção e exercícios que estimulam a consciência metalingüística estavam 

sempre presentes. A multiplicidade de atividades propostas pela professora indica o desafio 

que ela encontra em introduzir em um ambiente extremamente marcado pela oralidade as 

estratégias da escrita, sem criar novos distanciamentos e exclusões. A introdução da “norma 
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culta” da língua portuguesa era posta dentro de uma perspectiva de ampliação do horizonte 

cultural, de possibilidade de criação de novas representações de mundo e de si e não como 

“mais um caminho de mostrar para os alunos as suas incompetências lingüísticas, reafirmando 

assim os processos de dominação presente na aprendizagem de uma língua”.  

O esforço desta professora para montar uma biblioteca na comunidade merece 

destaque, principalmente pelas dificuldades em introduzir os livros como uma outra forma de 

conhecer a si e ao mundo. 

A idéia da língua portuguesa como um caminho de formação humana estava presente 

nas diversas atividades propostas, pois o acesso aos códigos lingüísticos tinha como meta 

central a “promoção humana”, de forma que as atividades desenvolvidas envolviam uma 

visão transdisciplinar, na qual se tratava das várias dimensões do humano. As dimensões 

psicológicas eram também consideradas, pois se tocava nas questões que impediam e/ou 

favoreciam a construção das produções de conhecimento. As atividades evoluíam para 

discussões em torno de aspectos sociológicos, no que diz respeito às questões contextuais que 

influenciam na produção e aquisição de uma língua; passava-se então para o âmbito 

filosófico, incluindo indagações a respeito dos sentidos da escrita; chegando ao âmbito 

político no que tange ao uso da leitura e da escrita como forma de cidadania. Contudo, as 

atividades não se encerravam nessas dimensões, alcançando-se uma dimensão de 

transcendência, em que a humanização e realização eram postas em ação, ou seja, a escrita 

tornava-se mais que um caminho de conhecimento, adquirindo um status de “cuidado de si e 

do outro”, abrindo-se em um processo de inclusão cada vez mais amplo. 

Procuramos a seguir apresentar o resumo da observação de uma aula, de forma que as 

fases da observação, que possibilitaram a construção da matriz básica das atividades, possam 

ser explicitadas. 
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OBSERVAÇÃO DE AULA  
TEMÁTICA: Textos Argumentativos 

OBJETIVOS: Favorecer ao aluno o acesso às estratégias de produção sobre o gênero textual “cartas à 
redação” da ordem do argumentar. 

MATERIAL TEMPO 
Cópia de texto 3 horas 

FASES PONTOS-CHAVE TEMPO 
1. O grupo se organiza em círculo, iniciando-se uma conversa 
informal. Um dos alunos brinca com a frase “Ela não brinca em 
serviço”, escrita de um cartaz sobre prevenção do trabalho infantil. 
A professora fala sobre a ambivalência da linguagem, duplos 
sentidos, brinca-se no quadro com frases em que a mudança da 
pontuação altera o seu sentido. Há um clima de descontração. 
Joaquim diz que esta semana não teve nenhuma manchete 
sangrenta sobre o Coque. Monalisa lê uma poesia de sua autoria, a 
professora estimula o grupo a aplaudir após a leitura. 

Leitura deleite 20’ 

2. A professora solicitou que os alunos fizessem um texto falando 
sobre a violência entre os jovens no contexto escolar. Não foram 
explicitados para os alunos quem seriam os interlocutores, gênero 
ou finalidade, apenas que deveriam escrever no máximo 20 linhas, 
em um tempo determinado. E que, posteriormente, esses textos 
seriam recolhidos. A professora estimulava os alunos dizendo que 
o importante agora era produzir, não se preocupando com 
gramática, ou se estava certo ou errado. 

Produção textual 1’’10’’ 

3. Após recolher o texto, a professora levou para sala de aula a 
“Revista Nova Escola” e mostrou a seção cartas à redação, 
perguntando aos alunos o porquê desta seção nas revistas. Em 
seguida, mostrou outras seções sobre “cartas à redação” em que 
com o uso de transparências sistematizou o uso desse gênero 
textual, apresentando explicitamente sua estrutura. O próximo 
momento foi marcado pela discussão de uma reportagem que a 
revista apresentava sobre a “violência nas escolas entre os jovens”, 
em que foi realizada uma discussão sobre o tema. Na seqüência, 
foi solicitado que os alunos produzissem um texto para a redação 
da revista, em que eles deveriam assumir uma posição sobre a 
temática. Assim, diferentemente da situação anterior os alunos 
tinham explicitado um contexto de produção real: gênero – “cartas 
à redação”; tema: “violência nas escolas entre os jovens”; 
interlocutores – redatores e leitores da revista “Nova Escola”; 
Finalidade: suscitar o debate sobre a temática entre os leitores da 
revista. 

Produção e Desenvolvimento 
de Consciência metatextual 

30’ 

4. Foi realizada uma breve discussão a respeito das duas 
produções. Foi questionado sobre o que sentiram ao produzir o 
primeiro e em seguida o segundo texto; qual foi mais fácil de 
produzir e por que, dentre outros questionamentos. Os alunos 
eram estimulados a expressar suas próprias idéias. Em seguida, foi 
lido o texto “Minhas férias, pula uma linha, parágrafo” e finalizou-
se com novos comentários dos alunos. 

Sistematizando as atividades 
e compartilhando 

experiências 

20’ 

5. Foi distribuído aos alunos o capítulo – “Argumentação: ponto 
de partida”, do livro “A argumentação em textos escritos: a 
criança e a escola” (Telma Leal e Artur Morais), para que lessem 
para a próxima aula, de forma a se realizar um estudo dirigido.  

Atividade de leitura ou 
escrita para próxima aula 

10’ 

Quadro 16 - Observação de aula “Língua Portuguesa” 
 
 
 



247 
 
 

 

4.2.1.3.1. Sistema de avaliação da aula 

De acordo com o gênero textual trabalhado a professora usa critérios específicos que 

ajudam a acompanhar o processo de aquisição e desenvolvimento das habilidades de 

produção e consciência metalingüística. A avaliação é continuada e visa observar se o aluno 

consegue compreender a estrutura textual trabalhada, além de ser capaz de usar a escrita como 

um caminho para cuidado de si. 

 

4.2.1.4. Análise Geral das Relações professor/aluno e aluno/aluno nas três disciplinas 

observadas 

Nesta análise geral das relações entre professor e aluno e entre alunos nas disciplinas 

observadas, procuramos cruzar as informações obtidas mediante a observação participante e 

dos dados colhidos no diálogo com os professores e da entrevista semi-estruturada com os 

alunos, principalmente as questões de números 3 a 9. Procuramos exemplificar as observações 

com extratos de falas e desenhos retirados das entrevistas. 

Com a leitura detalhada das entrevistas e as informações da observação participante, 

percebemos que uma característica marcante destas relações era a promoção dos aspectos 

resilientes, ou seja, buscava-se potencializar nos encontros aqueles aspectos que favoreciam o 

crescimento de forma abrangente, bem como estimulava-se “a capacidade humana para 

enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Assim, 

inspirados nas quatro categorias elaboradas por Grotberg (2005): “eu tenho” (apoio), “eu sou” 

e “eu estou” (relativo ao desenvolvimento da força intrapsíquica); “eu posso” (aquisição de 

habilidades interpessoais e resolução de conflitos), que foram criadas para analisar o 

desenvolvimento de resiliência, procuramos apresentar os principais pontos observados na 

relação professor/aluno e aluno/aluno presentes no curso107. 

• Eu tenho (apoio) 

Os alunos envolvidos no projeto formativo da ONG, aqui estudada, após o trabalho 

com os professores conseguiam apresentar, em sua maioria, uma perspectiva da importância 

de figuras de apoio e autoridade em sua vida, geralmente depreciadas no início do trabalho.  

                                                
107 Grotberg (2005, p. 17-18) identificou os principais fatores de resilência presentes ao longo do 

desenvolvimento humano, organizando-os em quatro categorias que buscam atender as diferentes mudanças e 
interações dinâmicas encontradas frente a situações adversas e de desafios. 
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Os professores passaram a ser percebidos como “figuras de apoio” ou “tutores de 

resiliência”108 (CYRULNIK, 2001), ou seja, eram colocados como pessoas em que os alunos 

confiavam, pois além de oferecerem modelos de conduta positiva, colocavam limites que os 

ajudavam a aprender a evitar os perigos ou problemas.  

 

F23. Desenho da aluna Monalisa 
 

Eu fiz como se os alunos tivesse em círculo, com o professor também, 
porque geralmente a gente aprende mais aqui quando a gente está 
trabalhando em grupo e nesse grupo o professor também está. Quando faz 
assim faça o grupo ai vai para lá e faz o grupo só a gente, as vezes a gente 
tem medo de falar, porque tem medo de estar errado, mas quando o professor 
está ali a gente se sente mais seguro, não é só aquele que sabe mais que a 
gente, mas é aquele que vai nos ajudar, que passa aquela segurança, por isso 
eu coloquei um grupo, que o trabalho em grupo, que facilita e ele no grupo. 
(Entrevista com Monalisa). 

 
 

No início da observação e na leitura do “diário dos alunos” era comum perceber a 

forte associação dos professores que demandavam a realização das tarefas e colocavam 

limites claros e precisos a respeito dos papéis, normas, valores da instituição e de seu trabalho 

como sendo “chatos, opositores de sonhos e que não eram bons professores”; contudo, a 

continuidade do trabalho levou os alunos a perceber e expressar que os professores que 

apresentavam um “maior cuidado e puxava mais”, e isto implicava a colocação de limites, 

                                                
108 Cyrulnik (2001) considera que mesmo frente a situações adversas é possível um adulto significativo tornar-se 

uma figura de identificação e de crescimento para um adolescente que viveu situações traumáticas. 
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passavam a ser vistos como apoiadores fundamentais para o crescimento e não como meros 

opositores de seus sonhos, como pode ser visto no extrato de entrevista a seguir: 

 
R: A diferença é que os professores do NEIMFA ficam mais próximos. 
P: Mais próximos como? 
R: Mais próximo assim, puxa mais dos alunos109. 
P: Puxa como? 
R: O aprendizado. 
P: E na escola não puxa? 
R: Na escola não, puxa não, o professor chega os alunos estão conversando 
ele nem liga. No NEIMFA você sempre tem que está prestando atenção. No 
começo do curso é dito, vai ter o curso tal, vai ter que fazer uma prova para 
entrar no curso, e na hora da aula, o aluno sabe que não tem que ficar 
conversando, na escola sabe, mas o professor não resolve. [...] Aqui no 
NEIMFA o professor aparece, conversa com os alunos, troca idéias. 
(Entrevista com José Silva). 
 
 

De forma geral, os adolescentes conseguiram desenvolver um sentimento de que eles 

tinham pessoas que queriam que eles aprendessem a se desenvolver sozinhos, e que estavam 

presentes em situações de tensão, ou em perigo, ou quando necessitavam aprender algo novo. 

A intensidade dos vínculos afetivos e os deslocamentos operados nas identidades dos 

alunos permitiam que os professores também se colocassem em um processo de contínuo 

aprendizado, sendo esta dimensão de apoio percebida na relação deles com os alunos, deles 

com os seus pares e deles com a direção da instituição. O suporte recebido na busca de 

compreensão dos processos envolvidos na aprendizagem dos alunos ganhava apoio nas 

reuniões pedagógicas periódicas, nas quais eram compartilhadas as dificuldades e os 

processos de aprendizagens vivenciados, assim, como o professor sentia-se ouvido e acolhido 

nas suas dificuldades de manejo com os alunos. 

Esse processo de escuta permitia uma maior diluição das tensões, pois os conflitos 

eram analisados e acolhidos em uma rede de apoio mútuo, na qual havia espaço para o 

diálogo, como pode ser percebido na fala da professora a seguir: 

 
Trabalhar dentro de uma visão mais ampla de educação, permite-me 
alternativas para administrar as situações de conflitos e confrontos presentes 
na formação. Os nossos encontros de trabalho e reflexão em grupo ajudam-
me a dissolver a carga de emoções e responsabilidades que me são dirigidas 
na relação com o aluno, sem este espaço, o silêncio da formação torna-se 
angustiante, pois falta testemunha. Como educadora, sinto que preciso de 
alguém para testemunhar minhas ações, pois minha atividade, mesmo que 

                                                
109 “Puxa mais do aluno” tem o sentido de realizar uma maior demanda para aprendizagem, o que implica a 

necessidade de comprometimento de ambas as partes. 



250 
 
 

 

coletiva acaba sendo solitária, pois eu só a única adulta com os alunos. Isto 
exige de mim, demanda coisas de mim mesma que eu não dou conta. [...] 
Assim penso a formação, dar o assunto é fácil, tenho muita experiência nisto, 
mas transformar as relações em encontros formativos, isto é difícil, ir além 
do conteúdo. [...] Daí o grupo ajuda, são colegas que falam e apontam coisas 
que não via, pontos cegos, isto tudo acaba me formando também, [...] pois 
aquilo que vivi com meu aluno não se perde, fica comigo. (T. C., professora 
da área de Educação). 
 
 

Na relação aluno/aluno, o “Eu tenho (apoio)”, de forma geral, manifestou-se com 

grande intensidade. Os alunos desenvolveram a possibilidade de encontrar apoio entre si, o 

que facilitava o processo de aprendizagem e o crescimento do grupo. O clima de participação 

na aula aumentou também em função do aumento do nível de confiança entre os alunos. A 

possibilidade de se expor tanto na dimensão cognitiva como afetiva, sem o medo de ser 

ridicularizado, foi  um grande  ganho na relação entre os alunos. 

 

F24. Desenho da aluna Gudimylla 
 
Porque aprender aqui é legal. Por isso eu desenhei ele rindo assim, por que 
não é uma  coisa que tenha tédio, e como eu já disse é uma coisa muita 
participativa, todo mundo participa e fica uma coisa muito legal e descontrai 
muito, por isso eu coloquei. Dá pra aprender sem medo de errar, você sabe 
que o colega não vai zonar de você (Entrevista com Gudimylla). 
 
 

Assim como na observação da relação professor e aluno, no início da observação e nas 

escritas iniciais do “diário dos alunos” era comum perceber uma intensa dificuldade de ver o 

outro como um amigo em potencial, a idéia de competição extremamente difundida no 

ambiente escolar circulava no imaginário dos alunos, de forma que eles acabavam se vendo 

como rivais. Contudo o trabalho realizado pareceu favorecer um espaço de apoio, no qual as 
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dificuldades são compartilhadas coletivamente ou entre pares mais afins, como pode ser visto 

no extrato da entrevista a seguir: 

 
Os colega ajuda quando as coisas tão difíceis, tanto nas matérias do colégio e 
nas coisas de casa da gente. Quando chego com problema, dá pra conversar 
com os outros, eles sabem, já conhece o jeito de ser da gente. [...] Acho que 
o trabalho de grupo ajudou nisto tudo, fazer amizade, saber do outro. Ajudar 
o outro (Entrevista com Sophia). 
 
 

 

F25. Desenho da aluna Monalisa 
 
P: Aí, você fez uma pessoa aprendendo na escola. 
R: Aí eu fiz dois alunos, um é aquele que está mais interessado, mas o que 
está com interesse profissional, aquele que quer estudar para passar no 
vestibular para ser um médico e ganhar muito dinheiro, e outro que não está 
interessado, porque ele não está na vontade, só nesse lado de que a pessoa 
está lá ensinando só para passar pelo vestibular, mas sente que está faltando 
alguma coisa. A pessoa sente que falta algo, ai professor fica lá sentado 
conversando com outras pessoas e o aluno fica na dele, porque ele vê que 
falta algo 
P: Qual a diferença da pessoa aprendendo no NEIMFA e no colégio? 
R: Porque quando a gente aprende no NEIMFA, a gente trabalha em grupo 
aquele conhecimento que a gente aprendeu. E na escola não, cada um quer 
dizer que sabe mais que  o outro, cada um quer dá uma opinião que derrube 
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o outro e aqui é como se a gente dissesse: eu sei um pouquinho, juntando 
como o teu a gente monta um quebra-cabeça. (Entrevista com Monalisa). 
 
 

De forma geral, os adolescentes conseguiram desenvolver um sentimento de que eles 

tinham nos seus pares pessoas que queriam que eles aprendessem e crescessem assim como 

contavam com o outro em momentos de conflito. 

Assim como os professores, os alunos tinham entre si espaços com os grupos de 

psicologia e de cuidar do ser para compartilhar suas dificuldades pessoais e interpessoais. Da 

mesma forma que a partir do final do segundo ano, os alunos iniciaram, por conta própria, 

uma reunião semanal só entre eles, com a coordenação realizada por eles, com o objetivo de 

administrarem as dificuldades e potencialidades do grupo, debaterem suas relações com os 

professores e fazerem suas reivindicações. 

 
[...] a teoria você ainda tem que passar a entender e as dinâmicas daqui do 
NEIMFA é uma coisa mais direta, você não precisa pensar para entender a 
mensagem da dinâmica, por exemplo, o ato mesmo de unir o grupo, na aula 
de Leonardo toda vez a gente une o grupo, existe, assim, uma dinâmica entre 
aspas, um início de uma dinâmica da aula dele, onde você se une, isso é bem 
diferente porque você está percebendo quem está no grupo e quem não está, 
e não você ficar falando que o grupo tem que se juntar, isto é diferente. Isso 
é uma prática bem massa. 
P: Como é que isso te transforma ou te ajuda? 
R: Porque nessa dinâmica de juntar o grupo, essas dinâmicas que acontecem 
aqui no NEIMFA, você vê essas dinâmicas de unir o grupo aí você sente 
aquela coisa diferente da teoria, aí você vai tentar praticar mais essa 
dinâmica, porque você sentiu a diferença de unir o grupo, depois da 
dinâmica você sente a diferença daquela união do grupo, tudo junto teoria e 
prática. Ai a gente também começou a fazer isso, agente se encontra e fala 
sobre nós, o que tá acontecendo, depois quando precisa, leva pra reunião 
com professores. É massa, cada vez um coordena (Entrevista com Fia). 
 
 

Esse processo permitia um maior desenvolvimento da autonomia dos alunos, gerando 

tensões e novas aberturas no processo de negociação institucional, pois oportunizava aos 

alunos a possibilidade de se apoiarem para reivindicar mudanças e começar a exercer seu 

poder dentro da instituição. 

• Eu sou (relativo ao desenvolvimento da força intrapsíquica) 

O grande destaque nas relações entre professor e aluno era sem dúvida a influência 

que esse contato apresentava na possibilidade de redescrições das subjetividades por meio da 

melhoria na auto-estima. O processo de aprender a ficar amorosamente consigo, sem 
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julgamentos e autodepreciações, estimulado no curso, conduzia os adolescentes e professores 

a se perceberem como pessoas pelas quais os outros sentem apreço e carinho. 

 
Se você é tratado qui nem gente, você vira gente e como gente eu posso 
fazer muitas coisas, aí não só atrapalhar a aula conversando, brigando, 
bagunçando, essas coisas assim. [...] Olho, vejo futuro em mim agora, tenho 
todo potencial, é só ir buscar desenvolver, fazer, estudar. O professor, se 
acredita no aluno e se si garante o aluno. Sabe, sabe e vai fazer força pra 
chegar lá. (Entrevista com José Silva) 
Ninguém ensina sem motivação, não é possível, penso. Não que você 
dependa do aluno está lhe dizendo o tempo todo que a aula foi boa. Mas dá 
muito prazer ver que há interesse e aprendizagem, isto me enriquece, vejo 
que fiz parte de um processo de crescimento mútuo, fico feliz. (M.L.F., 
professora de cidadania). 
 
 

A vivência de sentimentos de felicidade decorrentes de se fazer “algo bom”, ou seja, 

algo significativo e relevante para formação do outro, dava ao professor maior motivação para 

o trabalho, de forma que a satisfação em realizar a atividade era expressa para o aluno, que 

por sua vez buscava corresponder à demanda. Assim a relação era apoiada na lógica da 

dádiva, onde o dar, receber e retribuir estava presente e alimentava a relação.  

 

F26. Desenho da aluna Raissa 
 
Aqui eu usei uma pessoa que está triste e o professor pergunta o que foi, e 
ela diz: estou triste. É aquela pessoa que pergunta ou chega a outra para 
ajudar com carinho, com o que quer que seja, dialogando ou fazendo 
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qualquer coisa, mas ele chega para ajudar, ele usa a prática. (Entrevista com 
Raissa) 
 
 

A abertura para expressar seu afeto dava à relação um clima de leveza, sendo “eu sou 

respeitoso comigo mesmo e com o próximo” um lema que guia as relações. 

 

F27. Desenho da aluna Fia 
 
No Neimfa pode ver que os alunos estão prestando atenção, coloquei um 
coração com se o professor estivesse fazendo aquilo, com afeto, com 
carinho, com solidariedade, como eu já disse por ele está aqui no coque, ai e 
como se ele estivesse fazendo isso retribuindo afeto, carinho coisa que na 
escola recebe isso e não percebe. 
P- Tem diferença aqui? 
R- Lógico, a própria diferença está nesses coraçãozinhos que eu coloquei 
aqui, como se estivesse representando carinho, afeto, solidariedade que os 
professores tem pelos alunos no Neimfa, pode ver que tem um coração na 
escola e não tem o professor obrigando o aluno a entrar em sala de aula. 
(Entrevista com Fia). 
 
 

Também o grande destaque nas relações entre aluno e aluno foi a mudança na auto-

estima, na forma de perceberem suas auto-imagens. Assim como na relação com os 
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professores, o processo de aprender a ficar amorosamente consigo, sem julgamentos e 

autodepreciações, estimulado no curso, conduzia os adolescentes a se perceberem como 

pessoas pelas quais os outros sentem apreço e carinho, favorecendo uma maior abertura e 

exposição em outras situações da vida. 

 
R – Se não dermos valores a nós, ninguém vai dá, ai tem que dá valor a 
nosso ser. 
P – E como é que tu aprendes isso aqui no Neimfa? 
R – Aprendendo a me respeitar, a respeitar os outras pessoas, a pensar em 
mim e pensar nos outros, a me ajudar e a ajudar as outras pessoas que 
precisam. 
P – E como é isso na escola? 
R – Na escola eu não vejo muito, só vejo mais sobre assunto que tem. 
P – Mas é importante aprender esses assuntos? 
R – É importante, mas também aprender sobre a vida, sobre os valores que o 
ser humano tem. 
P – E ajuda em que? 
R – No ser humano se desenvolver crescer e amadurecer. 
P – Como assim? 
R – Ao ser humano ter visão que ele é como se ele fosse precioso, que ele 
deve aproveitar a vida, mas não aproveitar a forma negativa, mas positiva, 
não querer roubar, matar, mas trabalhar e ter seu próprio dinheiro e ser feliz 
com os outros. (Entrevista com Sophia). 
 
 

A circularidade na disposição de sentar no espaço de sala de aula acabava criando um 

clima que favorecia o pertencimento e igualdade, rompendo com a espacialidade dividida e 

hierarquizada do imaginário escolar, no qual os bons alunos se sentam na frente e os maus 

alunos atrás. Esse dispositivo não era meramente instrumental, parecia ser uma tentativa de 

favorecer a comunicação e um maior reconhecimento da possibilidade de ser no espaço 

grupal. 

 
Vamos chegando, sentando no grupo, dá assim uma igualdade entre todos, 
todo mundo se vê, ninguém melhor que o outro. É diferente mesmo este 
jeito. De repente você fala e a pessoa da sua frente fala, dá outra opinião, 
você sabe quem tá presente, quem tá voando e vai perguntando, todo mundo 
pode falar. (Entrevista com Lucas). 
 
 

• Eu estou 

A dimensão do “eu estou” estava expressa no aumento da disponibilidade dos 

adolescentes em se responsabilizarem por seus próprios atos, bem como no aumento da visão 

otimista sobre suas ações e escolhas, assim também como os professores viam os alunos de 

forma positiva, acreditando em suas potencialidades. 
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Dá segurança este tipo de educação, a pessoa aprende que pode e tem chance 
de dar certo. Eu olho no professor a confiança, também sei que posso. [...] 
não fico me escondendo de nada, sei que tem saída, os problema tem saída e 
posso tomar caminho, seguir minha vida. (Entrevista com Aristófanes). 
 
 

Professores e alunos passavam de uma atitude de medo para uma de confiança em 

relação às situações nas quais eles estavam envolvidos, inclusive faziam predições mais 

positivas a respeito de seu futuro. 

 
No início não sabemos o que vai dar, eles chegaram, muito diferentes uns 
dos outros. Daí eu pensei, como fazer algo, você oferece atividades, 
desenhos, pinturas coisas que eles nunca viram, então eles vão entrando, 
conhecendo, se aproximando de tudo. Logo eu vejo traços, rabiscos para 
eles, mas traços que indicam grande possibilidades. Coisa de artista ver 
coisas, mas também de professor, não é verdade. Começo a sonhar desenhos 
nestes traços, sonhar estes traços crescendo, virando tela, desenho, escultura. 
[...] Penso isto dentro de minha cabeça, é uma grande viagem. [...] Eles se 
arriscam a darem seus passos e eu a dar os meus, como numa dança, para lá 
e para cá, movimento, vacilo, segurança [...] ou pintar, eu ponho um cor, eles 
põem outra, vamos misturando, misturando, trocando tintas.[...] Penso 
aprender assim, um trocar de tintas entre pessoas [...] colorir a vida, fazer 
uma vida melhor. [...] vejo isto nos garranchos dele. (A. C., professor de 
Arte). 

 
Quando tem que resolver as situações, cada um da gente participa, ninguém 
fica fugindo mais. Posso dizer que errei e o colega sabe que agente erra, pois 
agente sabe que estamos pra aprender. [...] Quando tem conflito aprendemos 
que o melhor é não fugir, encarar de frente, lógico que ninguém gosta de 
errar de bobeira, mas quando erra a pessoa sabe, o grupo diz também. [...] 
Antes eu dava de bonzinho pra não mostrar o erro, não havia educação nisto, 
só fuga, agora educação é isto, vê o erro e tentar fazer algo, quando pode, 
para consertar. [...] Pedir desculpas e acreditar no melhor da outra pessoa e 
de você mesmo (Entrevista com Joaquim Neto). 
 
 

Os alunos passaram de uma atitude de medo para uma de confiança em relação às 

situações de sala de aula, como também a participar de eventos em outros ambientes fora da 

comunidade e de trabalhos em grupos das escolas e posto de saúde local. 

 
Nosso grande desafio foi participar do EPPEN, todos eram já de 
universidade e nós lá no meio, não tinha dado nem para nós nos 
escrevermos, acho que eles pensavam que nós não pensávamos. […] Foi um 
desafio grande, os colega que ficaram torceram por mim. Depois teve a 
apresentação no INSAF, ai foi todo mundo do curso apresentar, coisa de 
verdade, não apenas de sala de aula. Desafio, fazer banner, preparar 
datashow e tudo mais. […] Mais confiança veio mesmo quando fomos 
apresentar no Fórum Social Nacional, gente de todo lugar. […] não dava 
para fazer o trabalho só, tinha que ser a equipe, ai só na confiança, pois o 
colega vai fazer uma parte e você a outra. Teve gente que chorou, quis 
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desistir, mas o trabalho era de todos, o que fosse de bom e o que fosse de 
ruim seria dividido por todos. Os professores só apoiaram, mas o negócio era 
entre agente mesmo. [...] Começamos um trabalho na escola daqui, mas 
faltou professor e nós paramos, ai agora   estamos nos ligando ao posto de 
saúde, fazer prevenção na área de cultura de paz e não-violência [..] gente do 
grupo que nem falava agora ta fazendo dinâmica e apresentação. (Entrevista 
com Aristófanes). 
 

• Eu posso  

Nesta categoria destacamos os aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento de 

habilidades interpessoais e de resolução de conflitos. De forma geral os adolescentes 

desenvolveram a perspectiva do eu posso na relação com o professor: falar sobre coisas que 

assustam ou inquietam, procurar maneiras de resolver os problemas de forma não-violenta, 

controlar os impulsos e a vontade de fazer algo errado ou perigoso.  

 

F28. Desenho do aluno Lucas 
Aqui mostra uma professora aqui na frente, de frente para os seus alunos, 
falando e ouvindo do problemas dos alunos, isto faz que alunos sintam que 
existem, para mim. Isso representa que ali existe uma energia que sustenta o 
grupo, que faz uma interligação entre uma pessoa e outra, entre professor e 
aluno. (Entrevista com Lucas) 

De maneira geral os professores eram vistos como alguém a quem o aluno poderia 

procurar para ouvi-lo e ajudá-lo a expressar seus sentimentos e pedidos de ajuda quando 

necessitavam. 

 
Às vezes o bicho pega lá em casa, o meu pai chega daquele jeito, venho pra 
cá, se fosse só aprender as matérias! e nem vinha. [...] Sei que algum 
professor vai escutar, os colegas e Valda (cozinheira) vai ta lá pra dizer algo, 
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tem vez que só é desabafo mesmo, não dá pra fazer nada mesmo. Pra não 
matar o cara ou fazer besteira comigo, vale a pena (Entrevista com 
Gudimylla). 
 
 

Assim, os colegas davam feedback em situações de conflito, de maneira que cada um 

sentia que era possível encontrar suporte para resolver seus conflitos de maneira pacífica. 

 
O colega sabe quando agente precisa de apoio. Aprender assim facilita, você 
não está sozinha no estudo nem na vida. Sabe, se as coisas ficarem difíceis 
tem alguém pra falar, pra dizer pra dá um tempo, esfriar a cabeça, coisas de 
jeito que ajuda. [...] Quando tem briga com alguém daqui ou de casa, eu falo 
com alguém do grupo pra vê um jeito de resolver, melhor que brigar. [...] 
Acho que todo mundo cresce desse jeito e eu fico bem. Também quando tem 
as coisas com as meninas, coisas de namoro, o que vai fazer ou não fazer, os 
garotos são legais pra caramba, [...] agente troca idéias, fica lá falando, cada 
um dando seu pensamento. [...] isto ajuda no pensamento e na escolha da 
pessoa (Entrevista com José Silva). 
 
 

Da fala desse aluno, também podemos perceber o aumento na capacidade de procurar 

o colega para compartilhar sentimentos, bem como solicitar ajuda. 

 

4.2.1.5. Análise da natureza das atividades realizadas nas três disciplinas observadas 

Procuramos, de acordo com a observação das atividades realizadas nas três disciplinas, 

fazer um exercício de compreender a natureza das atividades, ou seja, descobrir os sentidos 

intencionados quando da sua realização. Para isso revimos diversas vezes as anotações do 

“diário etnográfico”, buscando encontrar padrões de convergências e/ou divergências entre as 

atividades observadas. Quando montamos esse padrão de possibilidades sobre a natureza das 

atividades, comunicamos nossa percepção aos professores, numa tentativa de esclarecer 

pontos obscuros, bem como ampliar as reflexões. Assim as análises, a seguir apresentadas, 

trazem excertos do “diário etnográfico” e das conversas mantidas com os educadores ao longo 

das observações participantes. 

De forma geral as propostas de atividades realizadas pelos professores observados 

eram elaboradas de modo a: 

• Considerar as hipóteses e noções iniciais dos adolescentes 

Era um padrão geral no curso, não só nos professores aqui descritos, iniciar os 

trabalhos com atividades que contemplassem as hipóteses e noções iniciais do aluno sobre as 

temáticas a serem trabalhadas, bem como havia uma atitude de respeito com os pensamentos, 

crenças e desejos expressos pelos alunos. 
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Me sensibiliza a disponibilidade para escuta presente no professor. Os alunos 
estão inquietos e falam muito e ao mesmo tempo, contudo há uma abertura 
que permite os alunos expressarem seus sentimentos e pensamentos com 
segurança. A pergunta lançada pelo professor é explorada pelos alunos que 
apresentam várias respostas. [...] elas são valorizadas, há estímulo para os 
alunos se expressarem, valorizarem suas idéias. Palavras como “você pode”, 
“muito bem, isso mesmo”, são dadas como suporte para favorecer a 
expressão de idéias que são consideradas tolas por parte dos alunos (Diário 
do pesquisador). 
 
 

A busca de estabelecer uma atitude empática e apoiadora sustenta os vínculos criados 

pelas atividades, de forma que a busca por cumprir conteúdos não mutila o respeito às idéias 

do aluno, como podemos perceber na fala do professor de cuidar do ser a seguir. 

 
Às vezes eles trazem idéias muito estranhas e mirabolantes, estamos 
trabalhando agora a idéia dos cinco Dhiane Budas, e como você viu, eles 
surgem com ideais que não consigo entender e nem encaixar na proposta de 
trabalho do dia. Ai uso a idéia do  Azul=Céu para indicar acolhimento, me 
nortear, o céu não repele, acolhe, assim tento. [...] Tento abrir caminhos para 
compreender, sinto que o fundamental, mais que passar conteúdo é deixar 
aberto o caminho para eles encontrarem seus caminhos de conhecimento. 
Não mutilo o pensamento de forma nenhuma, também não aceito tudo como 
válido, não me nego a confrontá-los, alargá-los ou simplesmente dizer que 
não sei, mas deixo vir (L.X, professor de Cuidar do Ser). 
 
 

O resgate das “idéias prévias” dos alunos baseia-se na perspectiva de que muitos dos 

obstáculos ao conhecimento e às mudanças pessoais estão relacionados a padrões de crenças e 

pensamentos que têm sua origem na experiência cotidiana, conforme já destacado por Preece 

(1984). 

• Estimular o desenvolvimento de habilidades nos âmbitos: afetivo, cognitivo, das 

relações pessoais, dos grupos, etc. 

A idéia de que as atividades devem atentar para sensibilizar o máximo possível da 

multidimensionalidade do ser humano é uma marca subjacente às atividades propostas no 

curso. Mesmo existindo as especialidades e especificidades de cada disciplina, todas parecem 

levar os alunos a se perceberem de forma mais ampla possível. Assim, por exemplo, a 

disciplina de Língua Portuguesa, que em tese estaria mais relacionada ao desenvolvimento das 

habilidades lingüísticas de apropriação dos códigos da língua, portanto com foco mais 

cognitivo, é vista como um elemento fundamental para favorecer ao aluno um maior 

conhecimento de si e da sua inserção no mundo. 
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Além de ampliar a noção de que o papel da educação não está exclusivamente no 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, a visão de que as atividades devem tocar as 

várias dimensões do aluno leva os professores das diversas disciplinas a necessitarem de um 

maior intercâmbio entre si de forma que criem uma coerência e unidade para o aluno. 

 
Quando trabalho com a idéia de que minha disciplina está inserida dentro de 
um mandala mais amplo, cujo objetivo é favorecer o crescimento humano, 
sou capaz de dar um passo na direção de sair de minha disciplina específica 
para encontrar o colega de outra disciplina. Trabalho com cidadania, mas 
não consigo mais imaginar meu trabalho dissociado do trabalho dos colegas 
[...]. Exemplo, alguém pode imaginar que a matemática é incompatível com 
a cidadania, tanto a nível de conteúdo e prática pedagógica, como de 
possibilidades de interação. [...] meu desafio inicial foi percebermo-nos 
como parte de algo maior, um projeto mais amplo que visa o aluno, depois 
de superada esta etapa, começamos a aprender com o outro, precisei superar 
minhas resistências em relação a matemática e daí passamos a encontrar 
pontos em comum que pudemos falar, [...] aprendendo a ver pelos olhos do 
outro, na paixão do outro, vi que a matemática está presente no social mais 
do que gostaria de admitir (M.L.F., professora de Cidadania). 
 
 

• Apresentar aos adolescentes regras, estratégias ou modelos relevantes para a resolução 

das atividades ou situações problemas110; 

As atividades são postas de forma a desafiar as estratégias de resolução de problemas 

por parte dos alunos, ao mesmo tempo em que são oferecidos modelos relevantes para 

resolução das atividades ou situações-problema, apresentando-se explicitamente os caminhos 

usados para sua resolução, seja ela cognitiva ou afetiva. Contudo estimula-se que o aluno 

pense e não apenas incorpore o modelo apresentado; nas palavras do aluno a seguir, a função 

do professor é “apontar a porta”. 

                                                
110 Por “situação-problema” os coordenadores do curso compreendem “desde situações que envolvam problemas 

cognitivos, afetivos, sociais a problemas existenciais e espirituais”.  
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F29. Desenho do aluno Joaquim Neto 
 
R – No desenho do professor do Neimfa eu botei, o professor apontando 
para diversas portas, onde ele apresentam todas e a pessoa tem a liberdade de 
todas essas portas estão fechadas, o professor só mostra a porta e o único que 
pode abrir é a própria pessoa, e vai abrir a porta que seu coração achar 
melhor, o seu coração aponta para diversos caminhos e você  percebe a que 
acontece quando você segue cada um, e a partir desse seu coração você 
escolhe qual é a porta que você quer abrir. 
P – É o que tem essas portas? Esses desenhos nas portas representam o que? 
R – No desenho das portas eu coloquei um coração representando o trabalho 
com as emoções, uma ponte uma cruz que representa a religiosidade, 
coloquei também o desenho de uma arma, ele mostrando os outros caminhos 
que não são de pessoas de bens, e mostra as conseqüências de o aluno optar 
por aquele caminho há uma aceitação daquilo. Pensaria mais nas portas, mas 
só que duas portas está bem. 
P – Qual a diferença Joaquim Neto que aqui tu vê entre esse ensinar aqui no 
Neimfa e na escola? 
R – Ensinar na escola a porta já está entreaberta e no Neimfa você que tem 
que abrir a porta; na escola o professor é que abre a porta para você. 
P – Como é isso? Explica melhor isso? 
R – O professor quase escolhe o que você deve aprender o que você deve 
seguir, e aqui no Neimfa é você que vai escolher sua porta, a escola é só uma 
opção para você estudar para arrumar um emprego, para passar no 
vestibular, e no Neimfa tem diversas portas para religião, trabalhar com as 
emoções, a psicologia, e como as portas estão se fechando é você quem 
escolhe qual você abre? 
P – E por que estão fechando? 
R – Porque quem tem de abrir é você ninguém pode abrir por você e dizer 
exatamente o que vai acontecer atrás daquela porta, por exemplo a porta da 
religião você pode dizer, se você seguir tal religião vai acontecer isso e isso, 
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porque com cada pessoa a experiência religiosa é diferente o professor 
mostra a porta a pessoa abre e descobre. 
P – Mas como é que ele mostra essa porta? 
R – Como assim? 
P – Como é que ele faz para mostrar essa porta? O que ele usa? 
R – Através das aulas, fazendo dinâmica, que mostram algumas vivências de 
cada porta de cada caminho, e através da própria fala, dizendo mesmo as 
características da tradição da escola de psicologia, filosofia (Entrevista com 
Joaquim Neto). 
 
 

• Levar o adolescente a pensar, analisar e refletir de forma incorporada sobre formas de 

resolver uma tarefa ou/e sobre as características e princípios de um dado fenômeno; 

As atividades não são meras descrições abstratas sobre coisas do mundo, ao inverso, 

pois partem da percepção do senso comum e vão gradativamente mergulhando na 

complexidade do fenômeno, apontando para outras percepções e no final há um retorno ao 

cotidiano do qual emergiu a questão. Essa forma incorporada de refletir parece ajudar a 

aproximação do mundo da vida. 

 
P – Como é a forma de ensinar a pensar aqui no Neimfa? 
R – Como se trata de ensinar a pensar, o projeto do Neimfa é fazer com que 
o aluno busque respostas de si mesmo. O Neimfa faz converter o olhar para 
dentro de si mesmo e achar as respostas para as coisas, para os problemas 
sociais, familiares, encontrar as respostas dentro de si mesmo e não em 
livros ou encontrar a resposta de outra pessoa, eu acho que o aluno do 
Neimfa vai procurar respostas dentro de si mesmo, o livro é como um 
roteiro. 
P- Há diferença em relação a escola? 
R – Há muita diferença, na escola entrega as respostas prontas, ela entrega as 
respostas prontas, ela não faz o aluno pensar sobre a questão, ela oferece a 
questão, mas não faz o aluno pensar sobre a questão, ela dá a resposta pronta 
como se fosse lei. Na escola por exemplo, quando o aluno vai resolver um 
problema na sua comunidade, aqui na comunidade do Coque por exemplo, o 
aluno de uma escola formal for tentar resolver um problema aqui, na maioria 
das vezes ele não vai conseguir resolver o problema, porque os problemas 
apresentados na escola já são dados como respostas, mas aqui na vida, no 
dia-a-dia da pessoa mesma, encontra problema que não tem respostas, ai a 
pessoa vai tentar achar respostas mais fáceis, como consegue na escola, 
respostas fáceis. (Entrevista com Aristófanes) 
 
R: É um pensar reflexivo, onde fazemos como eu disse a junção do intelecto 
e do coração, como se fosse uma meditação analítica de como vamos agir na 
nossa vida, com base na reflexão [...] é uma reflexão que não separa a razão 
da emoção.  
P: Há diferença em relação a escola? 
R: Sim, porque a escola dá interesse apenas a razão, ao intelecto, por isso 
eles pedem para fazer, por exemplo, redação, mas na escola eles não fazem 
exercício de refletir, de pensar como tem aqui no NEIMFA. Eles cobram 
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uma coisa que não dão que é ensinar a refletir, a pensar. (Entrevista com 
Nasio). 
 
 

• Incentivar o diálogo entre o adulto/adolescente e adolescente/adolescente, diálogo esse 

em que o adulto guia a atenção do adolescente para os aspectos relevantes 

relacionados à habilidade que deseja desenvolver ou a uma experiência a ser vivida, 

bem como estimula o intercâmbio entre adolescentes, de modo a compartilharem as 

habilidades adquiridas; 

As atividades desenvolvidas trazem em seu cerne a idéia de que é necessário o diálogo 

entre professor e aluno, de forma que são elaboradas seqüências didáticas que permitem um 

contato direto do aluno com o professor, assim como o professor cria grupos específicos para 

se apoiar mutuamente em determinadas atividades. Assim, as habilidades são 

continuadamente estimuladas e as dificuldades são trabalhadas. 

 
[...] os professores, se mantém na sala de aula e as coisas, as suas disciplina 
que vai pra que a gente aprenda. [...] no Neimfa, os professores não se 
colocam na sala não só como professores, mas se colocam como pessoas que 
querem interagir na nossa vida, querem nos ajudar, querem o que a gente 
pensa, de como a gente vai fazer; querem, eles querem ajudar realmente, ver 
o que tem no nosso dia-a-dia vai nos ajudando. Ele fala um negocio pra 
todos, depois dá uma atividade e vem junto de cada um ou do grupo, você 
sabe que ele vai perguntar o que tu entendeu da disciplina. Ele fica ligado na 
disciplina que ta falando e nos aluno, na vida dele. Já na escola, é claro que é 
fundamental disciplinas assim, como geografia e história, mas eles não 
associam uma coisa com a outra, o professor não se coloca na sala como um 
professor, mas o professor parece um aluno. Só colocar a disciplina no 
quadro e pronto, não falar nada, para mim não é professor; professor é uma 
pessoa que pára a disciplina, explica, pergunta se tem dúvida, o que você 
acha. E onde eu vejo isso é aqui no Neimfa, na escola eu não vejo muito não. 
(Entrevista com Raissa). 
 
 

• Combinar pensamento, linguagem e ação;  

As atividades buscam combinar as estratégias de pensamento, linguagem e ação; isto 

em sua grande maioria é feito por intermédio de um processo que combina pensar (inclui 

estratégias reflexivas com ou sem uso da leitura), contemplar (buscar exemplos onde o pensar 

é aplicado) e “repousar” (estratégias que ajudam criar uma experiência de 

“distencionamento”, visando incorporar a experiência para que a ação se desdobre sem 

tensão). 
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Assim, os alunos são continuadamente estimulados a expandir suas “visões”111 por 

meio da “meditação”, visando a sua incorporação e a sua posterior manifestação como ação 

no mundo vivido. As ações manifestadas serão retomadas como fonte de reflexão para 

ampliação da visão por intermédio do método da “reflexão incorporada”112, assim 

sucessivamente, numa espiral na qual a tríade visão-meditação-ação se retroalimenta. Sobre 

esse processo os alunos assim se expressam: 

 
R – É uma forma de ajudar você a refletir sobre o que você está vivendo, 
mas é uma forma que se você vai fazer meditação só parado, só sentado lá, 
você pode cair na armadilha de não querer se relacionar com as pessoas, a 
meditação ajuda você a refletir  sobre suas ações, sobre os saberes que você 
adquire, sobre os ensinamentos, mas se ela não for levada também a para o 
cotidiano fica sem sentido. [...] tem as idéias, aquilo que você acredita, tem a 
meditação que ajuda você a penar nas idéias e tem o agir no cotidiano. Isto 
fica indo e voltando, assim acontece algo comigo, eu vou e reajo isto eu vou 
usar para refletir na meditação e o que aprendi enquanto refletia vou levar 
para vida. Isto ajudou a melhorar minha vida. 
P – Como ajudou a melhorar a sua vida? 
R – Me ajudou na medida em que me fez poder refletir sobre como eu sou, o 
que eu sou, e como eu poderia flexibilizar minhas tendências negativas, 
como é que eu poderia melhorar quanto a isso. E não sair reagindo de todo 
jeito. (Entrevista com Joaquim Neto) 
[...] ajuda bastante a pessoa a refletir, acabou mais aquilo de meditação ser 
você parar e pensar que meditação é você ficar lá e não pensar nada, é 
justamente por conta do uso, depois que comecei a fazer uso da meditação, 
que vejo que as pessoas daqui estão usando a meditação para refletir. A 
meditação está expandindo bastante as idéias, eles (colegas) estão usando a 
meditação na hora que estão se sentindo mal ou fez uma coisa de errada. 
Parar para pensar já está sendo mais natural, está sendo assim o ato de pensar 
e o ato de refletir, se eu paro, eu penso e reflito, é mais assim. 
P – Como é isso na sua vida cotidiana? 
R - Eu uso bastante a meditação sempre para refletir sobre alguma coisa que 
eu acho que fiz errado, ou que eu vou fazer ainda, sempre uso bastante a 
meditação, uso muito o refletir, as vezes eu penso que isso prejudica um 
pouco, mas tem vez que eu olho assim e vejo que fiz certo em pensar, fiz 
certo. 
P – Prejudica um pouco como? 
R – Porque geralmente as pessoas falam: você pensa demais, deveria ser 
mais como sentir, mas  eu falo com se eu penso, eu penso sobre o que eu 
estou sentindo, então eu não estou fazendo nada de errado não. Estou 
fazendo até uma coisa certa, porque se eu for seguir só o que eu estou 
sentindo eu vou está seguindo só por um impulso. 
P – E como é que é essa ação? 

                                                
111 Na perspectiva dos formadores, a “visão” engloba desde “pensamentos, ensinamentos, idéias, conceitos, 

emoções, padrões de comportamentos, etc., tudo que possa ser objeto de reflexão”. 
112 Os formadores usam a expressão “reflexão incorporada” como sinônimo de meditação da 

atenção/consciência. 
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R – Uma ação mais racional, por que se uma pessoa vem e dá um tapa em 
mim, se eu for seguir por impulso, eu vou dá outra tapa nela, mas sem ser 
por impulso, se ela dá um tapa em mim, eu paro e penso o que eu fiz com 
essa pessoa para isso comigo, então eu vou lá, ai invés de bater na pessoa eu 
vou perguntar para ela, por que você me bateu, por que você está fazendo 
isso comigo agora, se eu não fiz nada para essa pessoa me bater. Essa é uma 
ação racional, seguir por impulso leva a nada não (Entrevista com Monalisa). 
 
 

• Fornecer feedback com explicações sobre o que foi feito pelo adolescente, sobre a 

forma como raciocinou ou manejou seus sentimentos e sobre as formas de resolver as 

situações;  

Durante as atividades os professores estavam continuadamente oferecendo feedback 

com explicações sobre os processos psíquicos envolvidos nas respostas oferecidas pelos 

adolescentes, fossem estas respostas verbais ou atitudinais. Assim as estratégias cognitivas, 

afetivas, relacionais, etc, utilizadas pelos adolescentes frente a uma determinada situação 

eram postas em evidência, servindo para ajudar na resolução de situações desafios ou para 

favorecer a ampliação destas estratégias. A descrição de uma situação observada na aula de 

“cuidar do ser” nos ajudará a visualizar esse processo. 

 
A temática da aula de “cuidar do ser” de hoje é sobre as máscaras 
psicológicas usadas para proteger as pessoas nas relações. O grupo 
anteriormente dividido em grupo apresenta através de cartazes suas idéias 
sobre o texto base oferecido pelo professor. [...] Durante a apresentação o 
professor sai pontuando as principais idéias trazidas pelo grupo. [...] Após 
esta etapa, cada aluno deveria identificar a partir das características 
apresentadas, qual seria sua principal máscara na relação com os colegas, em 
casa e na comunidade de forma geral. [...] os alunos se apresentam e Caio 
diz não ter encontrado nenhuma máscara que se pareça com ele, que ele não 
usa máscara, que não precisa. [...] o aluno expressa irritação, alteração de 
voz, pois o seu grupo lhe diz que ele usa a “máscara do poder”, usa a força 
para controlar os outros. [...] O professor aproveita a tensão expressa por 
Caio e forma brusca de falar para refletir com ele se aquelas características 
que ele estava apresentando naquele momento seria de que máscara. [...] o 
professor não faz afirmações, sai levantando perguntas, falando sobre o 
comportamento, fala, atitudes percebidas no aluno naquele momento [...] 
Tem início um debate envolvendo o grupo, no qual os argumentos 
apresentados são questionados. O professor oferece continuadamente 
estímulos para que o debate se mantenha, pega a partir de comportamentos 
ou de falas dos alunos exemplos para expressar a forma como eles estão 
pensando, também fala das atitudes e sentimentos. [...] Pergunta por várias 
vezes como o aluno “está se sentindo naquele momento”, “como está 
sentindo isto no corpo”. (Diário do Pesquisador). 
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4.2.1.6. Processo de Avaliação Geral do Curso 

Semestralmente os alunos tinham uma avaliação individual com toda a equipe de 

professores do curso. Esta avaliação tinha por objetivo verificar o desempenho do aluno de 

forma mais global, era um momento no qual ele recebia feedback sobre seu desempenho no 

curso, além de poder apresentar suas reivindicações. Funcionava como uma grande entrevista, 

na qual cada um dos formadores presentes questionava o aluno sobre conquistas alcançadas, 

dificuldades e obstáculos apresentados, além do levantamento da motivação do aluno para 

permanecer no curso. Esta avaliação durava em média dois encontros de 4 horas cada um. 

Os alunos apresentavam grande tensão frente a esta avaliação, pois segundo os 

mesmos “poderia levar a sair do curso”; esta tensão foi percebida no primeiro ano do curso, 

de forma que a partir do segundo ano do curso esta avaliação passou a ser realizada em 

pequenos grupos de 3 alunos, assim houve uma redução da queixa de tensão. Contudo ainda 

era um momento de grande movimentação por parte dos alunos, que pareciam ter seus 

fantasmas psicológicos ativados. 

O “tutor”, professor responsável pelo acompanhamento geral do aluno durante o 

curso, ficava responsável durante a avaliação por preencher uma ficha de avaliação geral 

(Anexo 14) sobre o aluno, assim como intermediava as dificuldades entre os professores e seu 

orientando. O papel do “tutor” era fundamental no processo de avaliação, pois era ele quem 

acompanhava a formação do aluno de forma mais sistemática. Cabia a ele, durante esta 

avaliação, apresentar um pequeno relatório do desenvolvimento do aluno, suas dificuldades e 

possibilidades. Os professores também tinham no “tutor” um elemento que auxiliava no 

acompanhamento das atividades, pois cabia ao tutor supervisionar o andamento dos processos 

de escolarização do aluno, além de apoiar as dimensões afetivas e sociais. Como anunciado na 

fundamentação, esta prática foi inspirada nos “tutores de tulkos” tibetanos e parecia oferecer 

uma ponte de apoio psicológico, além de favorecer um melhor acompanhamento das várias 

dimensões do aluno. 

Outro elemento importante no processo de avaliação geral dos alunos dizia respeito à 

introdução da família como parte integrante do processo de formação, assim os pais ou 

responsáveis eram também convidados a participar do acompanhamento do aluno, sendo os 

resultados da avaliação comunicados aos pais pelos tutores de cada aluno, de forma que a 

família era incluída no processo de avaliação. A partir do meio do terceiro ano do curso, com 

as dificuldades vividas com o aluno Caio, a instituição decidiu ampliar o sistema de avaliação 

para incluir um momento com a participação de uma assembléia mais ampla. Assim as 
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dificuldades sentidas no acompanhamento dos alunos eram trazidas para uma assembléia 

geral, na qual participavam alunos, professores, tanto do curso como de outras atividades da 

instituição, representantes dos pais e lideranças comunitárias. Esta forma de avaliação que 

inicialmente buscava diluir as tensões vivenciadas no caso de Caio, resultou em um grande 

processo de inclusão das várias dimensões que influenciavam na formação do aluno. 

As lideranças comunitárias, professores e voluntários de outras áreas do NEIMFA, por 

não estarem diretamente envolvidos com os alunos, apresentavam pontuações anteriormente 

não percebidas pelos formadores do curso. Eles faziam reivindicações de maior participação 

dos alunos em trabalhos na comunidade, assim como davam legitimidade, acolhimento e 

pertencimento aos alunos, que se viam reconhecidos na demanda apresentada. Assim, esta 

etapa da avaliação passou a incluir de forma mais intensa o aluno e a comunidade mais ampla. 

Esse tipo de avaliação semestral com a presença da assembléia geral ocorria durante 

no mínimo dois domingos com três horas de trabalho, sendo geralmente momentos de grande 

debate por parte dos alunos e das pessoas da comunidade. 

As tensões vividas ao longo do processo de avaliação eram percebidas como 

momentos de transformação, sendo de comum acordo se evitar a agressão verbal ou qualquer 

forma de constrangimento para o outro, sem contudo ser negada a possibilidade de expressão 

dos desagrados e desafetos. Esta regra era importante, pois em muitos momentos havia 

rivalidades pessoais que eram trazidas para o espaço do debate. Sobre o papel do tutor e da 

avaliação geral do curso, o coordenador do curso assim se expressa: 

 
Cada tutor é responsável pelo acompanhamento de um, dois e até três 
alunos. Esta escolha é realizada tanto pelo aluno como pelo tutor. O aluno 
deve apresentar uma carta de interesse a um determinado professor, que 
pode ou não aceitá-lo como tutorando, em não havendo interesse, nem dos 
alunos e nem dos professores, a regra é que a coordenação do curso assuma a 
tutoria do aluno. Contudo nas conversas informais, alunos e professores se 
pré-escolhem. De maneira que não tivemos este problema. O sistema de 
tutoria é fundamental dentro do processo de avaliação, pois pessoaliza mais 
o processo, não ficamos avaliando um aluno abstrato, temos informações de 
alguém que esteve em contato com a escola, com a família e que tem 
também um bom vínculo com a comunidade. Assim é possível uma visão 
geral do aluno, e não apenas uma avaliação parcial. [...] Lógico que as 
funções cognitivas, afetivas e relacionais são avaliadas, também estamos 
interessados que os alunos avancem nestes processos, contudo percebemos 
que se não tivermos uma visão mais detalhada destes processos no cotidiano, 
o processo formativo fica prejudicado. [...] assim a avaliação torna-se um 
recurso no processo de formação, no início para nos oferecer caminhos a 
trilhar, no meio para ajudar-nos a irmos organizando estratégias que 
facilitem o crescimento e no final, para repensarmos o caminho e 
reiniciarmos um novo ciclo de crescimento e transformação. [...] não temos a 
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avaliação como um elemento punitivo ou seletivo, mesmo que no imaginário 
dos nossos alunos circule uma tensão, mas acreditamos que na avaliação há 
possibilidades de crescimento, daí crise, daí um pouco de angústia, pois 
crescer implica mudanças de caminhos, mudanças de perspectivas, e isto não 
ocorre sem tensão, não é mesmo (Entrevista com coordenador do Curso). 
 
 

4.2.2. Observação e análise dos conteúdos trabalhados 

Sendo os conteúdos trabalhados ao longo do curso extremamente dinâmicos e não 

previamente fixados em uma grade, tivemos dificuldades em expressá-los graficamente, pois 

seu aspecto espiralado implicava contínuos movimentos de integração, consolidação e 

preservação até o momento em que se introduziam processos que ajudavam a diferenciar, 

separar e superar determinadas visões, para então reiniciar o ciclo de novas integrações, e 

assim sucessivamente. Essa visão de conteúdo dinâmico foi percebida na observação das 

aulas, as quais, a despeito da existência de roteiros e planejamentos, não se limitavam ao 

conteúdo a ser transmitido. Mais do que ensinar conteúdos, buscava-se associá-los ao 

desenvolvimento de habilidades e atitudes com vista a que se materializassem na forma de 

uma competência. 

Apesar das inúmeras discussões que tem suscitado a idéia de competência113, o grupo 

de formadores e coordenadores tinha em mente que esse conceito era uma tentativa de 

aproximar o conteúdo trabalhado e a prática pedagógica, atrelando-os ao mundo vivido do 

aluno, como podemos perceber na fala a seguir: 

 
Sabemos que a idéia de desenvolvimento de competências tem recebido 
criticas daqueles que vêem esta perspectiva como mais uma tentativa de 
adequação do indivíduo as mudanças ocorridas nos modos de produção 
capitalista. Contudo a nossa idéia de competência esta associada a idéia de 
formação humana, ou seja, diz respeito a tudo que possa nos auxiliar a viver 
de forma mais solidária e a desfrutar das possibilidades de cultivo das nossas 
potencialidades. Não é um visão instrumental e limitada, penso está 
associada a idéia de pensarmos a pessoa engajada na vida, encarnada. [...] o 
conteúdo mobiliza visões que estamos querendo compartilhar, as 
habilidades, pensamos nas “múltiplas inteligências” de Gardner, não é algo 
só cognitivo ou instrumental e por fim isto deve ter implicações éticas e 
morais, daí temos as atitudes. [...] as idéias de trabalhar com conteúdos está 
ligado a esta visão de articular estes pontos em busca de uma competência, 
achamos que este termo congrega tanto conteúdo, como habilidades e 
atitudes, parece que não separa, pelo menos como o utilizamos. [...] seria 
uma competência de ser humano, ligado a vida como um todo (A .C. R., 
professora de língua portuguesa). 

                                                
113 O grupo de estudo do NIEMFA entende por competência “a capacidade de articular, mobilizar e colocar em 

ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente frente as situações da vida, 
não só no ambiente estrito da escola.” 
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Assim as três disciplinas observadas apresentam temáticas e conteúdos específicos 

trabalhados, que aqui denominaremos de conhecimentos. Tais disciplinas buscavam 

movimentar uma série de habilidades e atitudes, visando a alcançar o desenvolvimento de 

competências que sempre remetiam ao centro da matriz curricular do curso: “o cuidar do ser”, 

de forma que as competências almejadas por estas disciplinas estavam visando à formação 

humana mais ampla e não apenas uma mera intelectualização dos conteúdos. 

Essa visão remonta às idéias de “não-dualidade” e da busca de se formar um “sujeito 

incorporado”, no qual as suas várias dimensões estão sendo integradas. Apesar das 

dificuldades de apresentar na forma gráfica os conteúdos do curso, o gráfico a seguir sintetiza 

esta visão geral das três disciplinas. 

F30. A formação das competências 

 
 

Ainda buscando analisar o conteúdo trabalhado nas três disciplinas observadas, 

buscamos fazer um levantamento das principais referências bibliográficas utilizadas para 

fundamentar as idéias desenvolvidas nas disciplinas. O objetivo era perceber a presença ou 

não de uma interação entre os conteúdos tratados nas disciplinas tomando por base os autores 

escolhidos. 
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A seguir apresentamos a tabela com as principais referências bibliográficas utilizadas 

ao longo do curso. Não conseguimos catalogar os textos avulsos utilizados nas aulas, pois lhes 

faltavam referências; por isso nos centramos nos textos ou livros que eram utilizados e cuja 

referência foi possível encontrar. Procuramos classificar os autores referendados de acordo 

com a área de conhecimento; assim montamos um quadro que inclui referências do paradigma 

holístico e transpessoal, psicologia humanista e existencial, filosofia oriental, filosofia geral e 

livros didáticos. Ao final da tabela procuramos saber quais dos autores eram compartilhados 

nas três disciplinas. 

 

 Paradigma 
Holístico e 

transpessoal 

Psicologia 
Humanista e 
Existencial 

Filosofia 
Oriental 

Filosofia 
Geral 

Didáticos 

Autores 
Específicos de 

“Língua 
Portuguesa” 

Rafael Yus    Isabel Solé, 
Telma Ferraz, 
Artur Morais 

Autores 
Específicos de 

“Cuidar do Ser” 

Stanislav Grof, Ram 
Dass,  

Roger Walsh; 
Frances Vaughan, 

Eva Pierrakos 
Ken Wilber,  
Pierre Weil 

Abraham Maslow, 
Viktor Frankl. 

Buda; 
Pema 
Chömdron; 
Osho, 
Nagarjuna 
 

 

  

Autores 
Específicos de 

“Filosofia e 
Consciência 
Holística” 

     

Bibliografia 
compartilhada 
entre as três 
disciplinas 

Ken Wilber,  
Pierre Weil 

Martin Buber Dalai Lama, 
Lama Samten 

Foucault, 
Merleau-

Ponty 

Lama Padma 
Santem, 
Nelson 
Pilletti 

Quadro 17 - Autores citados como referências bibliográficas 
 

Os professores observados compartilham de uma bibliografia comum que contempla 

os três grandes eixos teóricos que dão sustentação ao curso: a fenomenologia, o budismo e a 

abordagem transpessoal. Há uma coerência filosófica entre os principais pontos de reflexão 

por parte dos professores observados. 

 

4.2.3. Análise geral sobre a prática pedagógica e os conteúdos trabalhados no curso  

A questão central da prática pedagógica e dos conteúdos trabalhados no Curso de 

Educadores Holísticos não é produzir “alunos/educadores-filósofos-cuidadores-lingüistas”, 

mas fazer uso dos conhecimentos e das “práticas de cuidado” dos diversos campos do saber, 

trabalhados no curso, para fecundar a ação dos que se pretendem formar-se como educadores 
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holísticos, ou seja, agentes propulsores de saberes, valores e atitudes éticas na vida vivida da 

comunidade. Há uma insistência por parte dos formadores e coordenadores do curso de 

completar todo o giro da “circularidade fundamental” de uma reflexão incorporada proposta 

por Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 21-32). 

O trabalho formativo desenvolvido pela prática pedagógica pressupõe que o “aluno-

educador holístico” é alguém que busca desenvolver habilidades para motivar e influenciar 

positivamente a vida coletiva. Nesse aspecto, o educador holístico está buscando ampliar sua 

consciência das necessidades dos outros e das suas próprias. Ele é alguém que, pela proposta 

pedagógica apresentada, deve ao longo do curso ser capaz de: 

• escolher uma missão de peso, ou seja, sua formação o convoca a assumir 

compromissos significativamente importantes do ponto de vista existencial; 

• pensar no longo prazo, rompendo com o ciclo de imediatismo corrente no meio social 

e cultural no qual está inserido; 

• desenvolver elevado senso ético, o que implica ser capaz de sustentar os conflitos 

decorrentes de suas escolhas; 

• buscar ser sensível às necessidades dos outros, desenvolvendo habilidades de “cuidado 

de si” e do outro; 

• ser responsável pelas decisões que toma, assumindo suas ambivalências, sombras e 

conflitos como parte inerente do processo de formação; 

• usar sabiamente suas capacidades, aprendendo a preservar a si e o outro. Os 

professores usam a seguinte citação do Dalai Lama (apud PADMA SAMTEN, 2006, 

p. 13) para expressar esta perspectiva: “Faça o bem sempre que possível; se não puder 

fazer o bem, tente não fazer o mal”; 

• trabalhar em equipe. 

A perspectiva integral de educação assumida no curso compreende que esse processo 

formativo e a aquisição dessas habilidades acima elencadas se processam em níveis e em 

tempos diferenciados para os alunos, assumindo, inclusive, hipóteses mais amplas para o 

destino da formação humana, muito em ressonância com as idéias apresentadas em Röhr 

(2006, p. 19-20). 

 
A busca da integralidade, o desenvolvimento de todas as dimensões do 
humano de forma proporcional e equilibrada entre as partes consta da nossa 
hipótese em torno da meta educacional, da humanização do homem. O que 
mais nos assusta na imaginação da obra educacional necessária a essa 
finalidade e que mais nos leva a desistir de segui-la é a constatação de que 



272 
 
 

 

estamos desesperadamente distantes dela, não só no sentido individual em 
relação a nós e a cada educando nosso, mas também em relação ao gênero 
humano. Não pretendemos nos aventurar a fazer prognósticos em relação ao 
gênero humano, do seu progresso ou não no todo. Concentramo-nos na 
questão do desenvolvimento do indivíduo em direção a sua humanização e 
em que sentido a hipótese da reencarnação de Lessing pode contribuir na 
problemática central das nossas reflexões, da impossibilidade de alcançar a 
plenitude na finitude de uma vida humana nesta terra. Sem resto de dúvida, 
admitir a hipótese da reencarnação é uma das possibilidades de sair da 
angústia diante da tarefa educacional infinita. Em vez de abandonar a meta 
geral por causa da sua suposta inviabilidade e se voltar sem orientação para 
as solicitações imediatas, impostas por uma situação e necessidades 
aparentemente inquestionáveis, pode-se permanecer numa postura de 
tranqüilidade, mantendo a meta como orientação, só controlando a ânsia de 
alcançar a sua realização num tem-po calculável. “O mais devagar, que não 
perde sua meta de vista, ainda anda mais rápido, do que aquele que divaga 
sem meta.” diz Lessing na sua “Hamburgische Dramaturgie” (1767) (Texte, 
20). 
 
 

A hipótese de Lessing sobre a reencarnação, apresentada por Röhr, faz parte do 

imaginário formativo dos educadores da instituição, sendo a idéia da existência de níveis mais 

sutis de energia, além do corpo físico presente, como pode ser percebido em um pequeno 

trecho de um texto de Wilber (2006, exerto G, s/p) estudado pelos educadores no grupo de 

formação que ocorria aos domingos na instituição. 

 
O fato que o corpo-mente sutil (e o causal) pode transmigrar para um corpo-
mente bruto é realmente metafísico; mas o fato de que estas energias sutis 
são postuladas como reais, concretas, detectáveis, freqüentemente 
mensuráveis - embora energias mais sutis - evita que a concepção inteira 
fique girando em torno de vapores de metafísica pura. Se você ler a hipótese 
nº 4 junto com as primeiras três hipóteses, penso que verá que elas são, pelo 
menos, consistentes umas com as outras; deste modo, creio que uma teoria 
integral de energias sutis possa acomodar a existência da transmigração, se 
decidirmos, por outras evidências, que existem provas suficientes para 
concluir que a transmigração acontece.  
A hipótese nº 4 introduz a possibilidade de que as formas mais elevadas de 
consciência e energia (isto é, mais elevadas que o domínio da família-bruta) 
não sejam vinculadas ontologicamente a complexificações da forma bruta, 
mas sim que sejam veículos da expressão das formas e energias mais sutis no 
próprio domínio bruto. Em outras palavras, não é que a consciência e as 
energias mais elevadas estejam ligadas às complexidades da forma bruta por 
necessidade ontológica, mas sim que elas precisam de uma forma 
correspondentemente complexa da matéria bruta a fim de expressar-se ou 
manifestar-se no reino material. 
 
 

A discussão sobre estas temáticas marcam um dos grandes desafios presentes nos 

diálogos entre as abordagens teóricas que dão sustentação direta ao curso de educadores 
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holísticos. Pois se de um lado a abordagem budista aponta a idéia da reencarnação como fator 

importante para entender o processo formativo, a abordagem transpessoal a admite como 

hipótese de trabalho, sem contudo comprometer-se em sustentá-la como princípio importante 

para a formação. Já na fenomenologia de Merleau-Ponty não há referência a esta temática, 

pressupondo-se de seus escritos a finitude da consciência com a morte do corpo físico, pois “a 

consciência é o ser para a coisa por intermédio do corpo” (PhP, p. 161), mesmo que neste 

autor não haja redução de uma ao outro, pois o princípio unificador da individualidade 

mente/corpo não forma uma unidade de identidade, mas uma unidade e indivisibilidade do 

diferente, uma totalidade complexa, contudo a finitude do complexo mente/corpo parece 

presente no autor. 

Contudo esse ponto de tensão parece não afetar os padrões de pensamentos dos 

formadores, que têm nas contribuições de Ponty um caminho de pensar a consciência com 

base na idéia do mundo da vida (a Lebenswelt de Husserl) e da fenomenologia, como “esta 

‘luz natural’ comum a todos” (MERLEAU-PONTY, 1962, p. 408), que, como “o ser-no-

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 101), adquire a forma de sujeito incorporado, com 

poder de “realizar a junção do ‘psíquico’ e do ‘fisiológico’” (Idem, Ibid, p. 95). Esta 

contribuição radical e originária da união mente/corpo de Ponty, no ocidente, parece animar o 

interesse dos formadores. Nesse sentido vale salientar que Merleau-Ponty destaca que 

 
Nosso século apagou a linha divisória entre “corpo” e “espírito” e vê a vida 
humana como espiritual e corporal lado a lado, sempre apoiada no corpo. 
Sempre interessada, até nas suas formas mais carnais, nas relações das 
pessoas (1960, p. 287). 
 
 

Parece-nos que os educadores do curso têm em vista que a inclusão da hipótese da 

reencarnação poderia favorecer não só o entendimento do sucesso e dificuldades no processo 

formativo, bem como auxiliar na escolha de práticas mais efetivas para favorecer o 

desenvolvimento do aluno, dentro dos limites de suas possibilidades e sem apostar em 

soluções generalistas e afeitas ao modismo, idéia que é corroborada pelo pensamento de Röhr 

(2006, p. 24-25) destacado a seguir: 

 
[...] o que poderia significar, in suma, a contribuição da hipótese da 
reencarnação de Lessing no pensamento pedagógico nosso: A reconquista, 
frente à magnitude da tarefa educacional, da tranqüilidade, serenidade, 
paciência e compreensão diante das mais variadas expressões de imaturidade 
humana e das múltiplas dificuldades de superar a maioria delas a curto ou 
médio prazo, abdicar das tentativas de apostar em soluções pedagógicas 
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fáceis, unilaterais ou universais para alcançar a felicidade e plenitude 
humana, pois, temos para tal tarefa a eternidade à disposição. 
 
 

Uma análise global da prática pedagógica e dos conteúdos trabalhados nos permite 

indicar que a intencionalidade formativa do curso é alcançar uma educação integral do ser 

humano tomando por base a interioridade, consciência de si, reflexividade incorporada, ética 

da autenticidade e do cuidado de si. Busca-se mais do que discutir sistemas de integração 

mente/corpo, filosofias ou didáticas de transposição da língua portuguesa problematizar a 

fenomenologia da experiência de ser-no-mundo e as possibilidades de alcançar, dentro da 

condição humana, a felicidade, uma vida justa e o bem-viver. 

O objetivo geral das práticas e conteúdos consiste em desenvolver uma sensibilidade 

prático-reflexiva para o despertar da integralidade da existência humana, mediante a formação 

(cultivo) da consciência pensante, ética, afetiva, estética, social e espiritual, ao mesmo tempo 

em que se busca fazer uso dos conhecimentos e práticas para fecundar a ação concreta dos 

alunos como agentes propulsores da cultura de paz; nesse sentido os elementos explorados 

pela fenomenologia, budismo e abordagem transpessoal, expressos nos mapas teóricos 

anteriormente apresentados, são continuadamente revisitados pelos formadores, sem contudo 

existir um fechamento a novas leituras dos fenômenos vivenciados. 

Os professores e professoras se organizam entre si, de forma que a cada semestre são 

estabelecidos objetivos específicos, de acordo com os quais se organizam os conteúdos e as 

estratégias metodológicas, sendo a prioridade posta na formação humana, entendida como 

integração o mais ampla possível das múltiplas dimensões do humano e não uma fixação na 

transmissão de conteúdos esvaziados de sentidos. Opera-se dentro da lógica da não-

separatividade, sendo teoria e prática vistos como aspectos interdependentes no processo 

formativo. 

Os dispositivos formativos visam articular o conhecimento reflexivo e a 

espiritualidade, produzindo práticas que tentam relacionar o conhecimento de si, o ato de 

conhecimento, as condições desse ato de conhecimento e seus efeitos na auto-transformação 

do sujeito. Portanto, tais dispositivos incluem e comportam um conjunto de “práticas de si”, 

ou seja, exercícios espirituais (como a escrita de si e a meditação) que visam produzir uma 

relação específica do sujeito consigo mesmo. 

O principal “efeito pedagógico” almejado é a produção de um “sujeito incorporado”, 

um “sujeito integrado” no qual a ilusão do dualismo corpo e mente tenha sido superada. O 

ponto crítico diz respeito à noção de formação como desenvolvimento de uma sensibilidade 
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para a compreensão da existência, visando uma tomada de consciência das razões para 

estarmos neste mundo. A questão problemática está em como alterar “graus de crença e 

desejo” e conseqüentemente alterar nossas ações no mundo. Parte-se da compreensão de que é 

preciso superar a deficiência central dos modelos hegemônicos de formação do Self, os quais 

ocultam uma reflexão sobre a natureza mesma da realidade. A compreensão hegemônica da 

formação da identidade, reduzida aos papéis sociais, nos impede de expressar a capacidade 

humana crucial de transcender e de ter “preocupações últimas”, ou seja, de assumir 

compromissos que superem os automatismos “cognitivo, emocional e cármico (sutil)” (Lama 

Santem, s/d, p. 02). 

Admite-se, portanto, que a deficiência dos modelos convencionais que explicitam o 

sentido de ser humano deve-se à negação básica de que a compreensão da “natureza da 

realidade” como um todo faz diferença para as pessoas que nos tornamos. De fato, nas 

práticas educativas convencionais o mundo nos chega “filtrado” por uma visão da 

racionalidade que é acorrentada a interesses cuja gênese é misteriosa. O sujeito é fechado a 

qualquer experiência da realidade que possa torná-lo fundamentalmente diferente daquilo que 

ele já é. Como afirma o Lama Santem (2004, p. 1), 

 
usualmente a educação se limita a uma perspectiva cognitiva, é muito raro 
chegarmos a um nível emocional; acaba tratando-se apenas de uma questão 
de mudança de opinião. Muito mais raro ainda seria ir além dos padrões 
habituais da percepção sensorial em si, chegando ao nível cármico e sua 
transcendência. A abordagem cognitiva não toca sequer nesse segundo nível, 
o emocional. (...) Além deste nível emocional invasivo que limita nossa vida 
e determina nossa experiência e forma de viver, existe um aspecto mais sutil 
(os carmas) que nem percebemos que estão presentes, como os que definem 
nossa experiência sensorial – nossa visão, por exemplo. 
 
 

Trata-se, portanto, de um modelo formativo que proíbe qualquer relação direta com a 

realidade mais profunda. Isso porque, tanto o antropocentrismo, quanto o sociocentrismo, são 

duas versões da “falácia epistêmica” segundo a qual aquilo que se concebe sobre a realidade é 

substituído por aquilo que o mundo é de fato. Uma noção espiritual de Self (Archer, 2004) 

não pode endossar esse tipo de compreensão, insistindo que a maneira como o mundo é tem 

um efeito regulativo, tanto naquilo que fazemos dele, quanto naquilo que ele faz de nós. 

Isso significa que a auto-consciência deriva de nossas práticas personificadas na 

realidade. A aquisição de um “sentido espiritual de self” implica uma prática de 

transcendência desse processo de personificação, o que envolve e exige um trabalho sobre as 

crenças que sustentam nossa visão do/no mundo. Nesse cenário, a compreensão 
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(estudo/análise/experiência) da Roda da Vida (Os 12 Elos da Originação Interdependente)114, 

tal como vem sendo apresentada pelo Lama Padma Santem, figura como um eixo norteador 

para tratar dos “processos de construção e desconstrução das fixações identitárias” 

(FERREIRA, 2005, p. 02). 

Procuramos articular a observação e análise da prática pedagógica e dos conteúdos 

trabalhados ao longo do curso de modo a termos uma visão geral dos componentes que 

formam a sua prática integral. 

De forma geral, as três disciplinas observadas, assim como as outras que não foram 

aqui detalhadas, podem ter suas práticas pedagógicas e conteúdos sintetizados em quatro 

níveis principais e cinco auxiliares. Os quatro níveis principais são essenciais e os cinco 

auxiliares dão apoio aos primeiros; contudo existem outros níveis eletivos que não 

conseguimos categorizar. 

Nível do Corpo – as práticas pedagógicas e conteúdos buscam uma abordagem que 

inclua o corpo115 no processo de formação. 

Nível da Mente – considerando a cognição, sobretudo, a capacidade de adotar 

perspectivas, como fundamental para criar possibilidades múltiplas na psique, os módulos do 

curso tratam com grande intensidade deste nível. Trabalha-se com a idéia de que a formação 

humana necessita de um modelo cognitivo o mais integral e inclusivo possível, e mesmo a 

cognição não sendo suficiente para favorecer todo o desenvolvimento humano, ela é 

extremamente necessária, pois só mediante a cognição é possível dramatizar ou assumir a 

visão de outrem. Assim, as três disciplinas observadas têm nas práticas pedagógicas e 

conteúdos um incentivo constante à ampliação e ao desenvolvimento da cognição. Em todas 

as disciplinas do curso há um intenso uso da leitura e escrita sob variadas formas, bem como 

outras estratégias para o desenvolvimento das habilidades lógico-matemáticas e 

metalingüísticas. 

Nível do Espírito – ao longo do curso percebe-se a forte presença de práticas e 

conteúdos voltados para o desenvolvimento de estados meditativos ou contemplativos; 

designamos esse processo de espírito ou espiritual, pois busca favorecer uma ampliação da 

                                                
114 A contextualização dos doze elos na Roda da Vida (suas imagens, divisões e implicações) tem sido objeto de 

discussão em um grupo de estudo mensal com alunos experientes do Lama Santem, os quais têm procurado 
explicitar a “linguagem” da Roda da Vida para os educadores que conduzem os módulos do Curso de 
Educadores Holísticos.  

115 O corpo tem uma perspectiva de “denso, sutil e causal” conforme Wilber (2006). 
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consciência que permita incluir o máximo possível as várias dimensões do humano. O 

“espiritual” tem a mesma conotação atribuída por Röhr (2006, p. 15-16). 

 
Não se confunde essa dimensão com a religiosa, que em parte pode incluir a 
espiritual, mas que contém algumas características como as da revelação 
como intervenção direta de Deus e de um tipo de organização social que 
dessa forma são estranhas ou não necessárias à dimensão espiritual. 
Podemos nos aproximar à dimensão espiritual identificando uma 
insuficiência das outras dimensões em relação ao homem nas suas 
possibilidades humanas. Posso viver nas demais dimensões sem ser 
comprometido com nenhum aspecto delas. Entro na dimensão espiritual no 
momento em que me identifico com algo, em que eu sinto que esse se torna 
apelo incondicional para mim. Identificamos, por exemplo, fenômenos 
humanos, freqüentemente pouco refletidos, mas onipresente na nossa vida 
como a liberdade e a crença no sentido da vida como elementos da dimensão 
espiritual, e de fato eles só existem na medida em que me comprometo com 
eles. Podemos incluir na dimensão espiritual todos os princípios éticos e 
filosóficos que precisam, para se tornarem verdadeiros, da minha 
identificação com eles. Não se trata na dimensão espiritual de uma 
identificação somente ao nível do pensamento e do discurso. Trata-se de 
uma identificação na totalidade, incluindo necessariamente um agir 
correspondente. Um saber que não se expressa na minha vida prática, seja 
ela pública ou particular, não alcançou ainda a dimensão espiritual. Uma 
convicção com que não me identifico por inteiro serve para camuflar lados 
de mim que não consigo ou não quero enxergar, e leva fatalmente a 
desequilíbrios internos e externos.

  As certezas sobre a própria identidade 
não são de natureza racional, mas intuitiva.

 

Por isso chamo essa dimensão 
também de intuitivo-espiritual. 
 
 

Nível de Trabalho com a sombra – o trabalho com a sombra, ou inconsciente 

reprimido, é um componente essencial de muitas práticas pedagógicas e conteúdos tratados ao 

longo do curso. De forma geral, visam acessar e integrar aspectos negligenciados ao longo do 

desenvolvimento116 com o objetivo de favorecer uma maior integração do ser consigo, com o 

outro e com o mundo. 

O quadro a seguir aponta as práticas pedagógicas mais utilizadas nesses níveis nas 

disciplinas observadas. 

 

                                                
116 Como por exemplo, o uso da escrita, em língua portuguesa, para favorecer aos alunos escreverem suas 

histórias de vida, mescla uma busca de desenvolvimento de habilidades de produção e metacognitivas, como 
também favorecer um maior conhecimento de si, pelo encontro com aspectos reprimidos. 
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NÍVEIS PRINCIPAIS 
CORPO MENTE ESPÍRITO SOMBRA 

Yoga Leitura e estudo Meditação Trabalho transpessoal 
Automassagem Sistema de crenças Prece centrada Trabalho interpessoal 

Exercícios para os três 
corpos 

Treinamento mental Troca compassiva Arte e musicoterapia 

 Adotar perspectivas 
múltiplas 

Reflexão incorporada Trabalho com sonhos 

Quadro 18 - Práticas pedagógicas observadas nos níveis principais 
 

Além desses quatro níveis principais, encontramos cinco auxiliares, que estão 

presentes no curso, como podemos perceber no quadro a seguir: 

 

NÍVEIS AUXILIARES 

ÉTICA SEXO TRABALHO EMOÇÕES RELACIONAMENTOS 

Códigos de 
conduta 

Prevenção Meio de vida Trasmutação de 

emoções 

Relacionamentos 

conscientes 

Ética e moral Prática Sexual 

transformadora  

Treinamento 

profissional 

Treinamento de 

inteligência 

emocional 

Aptidões de comunicação 

Ativismo ecológico 

e social 

Yoga dos Canais  Carma yoga  Bhakti yoga 

(práticas 

devocionais) 

Formação de grupo 

Autodisciplina  Serviço voluntário 

e comunitário 

Prática emocional 

cautelosa 

Treinamento de liderança 

Votos e juramentos  Trabalho como 

transformação 

Tonglen (meditação 

de troca 

compassiva)  

 

Jogos Cooperativos   Arte e expressão 

criativa 

 

Quadro 19 - Níveis auxiliares das práticas pedagógicas 
 

A ética diz respeito à conexão do comportamento com a percepção moral pós-

convencional; busca-se ativar níveis cada vez mais abrangentes de desenvolvimento moral. 

Neste sentido, as disciplinas se alinham em torno de temáticas que abordam questões da ética, 

bem como utilizam práticas que ajudam na ampliação de um maior reconhecimento da 

manifestação de uma conduta ética no mundo. Estas práticas vão da organização de códigos 

de conduta, através de um contrato didático, a um engajamento no processo de 

comprometimento com a sua própria auto-transformação. 
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Devido ao alto índice de gravidez precoce e de infecções sexualmente transmissíveis 

presentes na comunidade e que por diversos fatores dificultam a continuidade dos estudos, a 

temática da sexualidade é bastante abordada no curso. O sexo se concentra nos aspectos 

preventivos, que vão de um maior conhecimento do funcionamento biológico a uma ampla 

discussão sobre os aspectos sociais, psicológicos e culturais presentes nesta temática. Os 

alunos aprendem exercícios de yoga que ajudam no aumento do conhecimento corporal e da 

energia sexual (prática sexual transformadora). Usando dos recursos orientais da yoga dos 

canais, que consiste em aprender através da respiração e de posições de yoga, a manejar as 

energias do corpo, os alunos são estimulados a desenvolverem um relacionamento mais 

positivo consigo e com o outro, sobretudo usando o autoconhecimento como caminho para 

despertar uma consciência de si e do outro. 

O nível do trabalho é abordado como um caminho para auxiliar o adolescente a 

encontrar uma maneira de ampliar sua inserção no mundo. A idéia é que o trabalho no mundo 

(ou carma yoga) é uma via de intervenção e mudança de si e do outro, além de um meio de 

vida; assim usa-se a preparação para uma carreira profissional e o comportamento 

institucional para favorecer um crescimento. Os alunos recebem orientação na área 

vocacional, com o intuito de ajudá-los a potencializar suas habilidades e a encontrarem 

formas de expressão de si através do trabalho; neste sentido engajam-se em serviços 

voluntários na comunidade, usando o trabalho como um meio de transformação. 

A transformação de emoções aborda a transmutação de emoções negativas em seus 

discernimentos correspondentes (relação consigo, com o outro e com ambiente), busca-se 

ajudar os alunos a identificar, nomear suas emoções e a usar métodos preventivos no manejo 

de emoções destrutivas (treinamento de inteligência emocional). Os alunos participam de 

práticas devocionais (Bhakti yoga) nos grupos de práticas espirituais da instituição. Através 

de músicas e cantos sagrados são estimulados a entrarem em contato com emoções positivas e 

a reconhecer sensações de bem-estar físico e emocional proporcionado por estas vivências. 

Neste nível os alunos são estimulados a expressarem suas emoções através de uma “prática 

emocional cautelosa”, que consiste em abrir para o grupo aspectos traumáticos vividos ao 

longo da vida. Este trabalho é feito com a ajuda da arte e da expressão criativa. Por fim 



280 
 
 

 

realizam-se práticas de meditação com o objetivo de desenvolvimento de emoções e 

sentimentos positivos, como a meditação tibetana do Tonglen (dar e receber)117. 

Ressalta-se o uso dos relacionamentos mais significativos do indivíduo não apenas 

como meio de transformação, mas como expressão de percepções mais integrais. Estimula-se 

o desenvolvimento de relacionamentos conscientes e a melhoria das aptidões de comunicação. 

Os trabalhos desenvolvidos no curso estimulam a formação de grupo, sendo os fenômenos 

grupais vividos pelos alunos usados como exemplos para favorecer um maior crescimento das 

relações, além de serem estimulados a exercer papéis de liderança dentro da comunidade. 

 

4.3. Transformação de atitudes egocêntricas em atitudes alocentradas 

4.3.1. Avaliação dos Níveis de Auto-estimação, Aspiração e Heteroestimação por meio do 

“Questionário do ideal, do comum, do “Eu” 

Conforme destacado na metodologia, o objetivo geral nesta atividade era avaliar os 

níveis de auto-estima, heteroestima e de aspiração. Os resultados encontram-se nas três 

tabelas a seguir, nas quais “V01a” em amarelo indica a variável “Cultura Geral” antes e 

“V01b” em verde indica a mesma variável depois, as variáveis seguintes seguem este mesmo 

padrão e ordem do questionário. “Part” indica os participantes, sendo P1 (José Silva), P2 

(Gudimylla), P3 (Joaquim Neto), P4 (Caio), P5 (Sophia), P6 (Ana Beatriz), P8 (Raissa), P9 

(Lucas), P10 (Monalisa), P11 (Aristófanes), P12 (Nasio), P13 (Afrodite) e P14 (Fia). 

   Auto-estimação (como eu me acho)  

Resultados obtidos nas alternativas sobre Auto-estimação 

 

 

 No que diz respeito às dez variáveis analisadas (cultura geral [V01], inteligência 

[V02], memória [V03], força física [V04], sucesso na vida [V05], força de vontade [V06], 

cortesia [V07], moralidade [V08], generosidade [V09], paciência [V10]): 

                                                
117 O Tonglen consiste em uma prática meditativa que faz uso da respiração, visualização e intencionalidade para 

despertar sentimentos positivos por outros seres e por si mesmo. 
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No início as médias das alternativas (variáveis) variaram de 4,38 a 7,15; depois as 

médias variaram de 7,54 a 8,23 indicando um aumento na auto-estima. 

 Observa-se que os desvios padrões no início indicam uma maior dispersão, ou seja, 

estão mais distantes da média, sendo destaque a V10 (paciência) que no início apresenta uma 

média 4,54 com um desvio padrão 2,17 mudando para 7,85 e desvio padrão 1,03, sinalizando 

que houve um aumento significativo nesta variável. 

 Os desvios na situação depois demonstram além de um aumento nas médias uma 

dispersão menor, sugerindo um aumento na auto-estima, sendo destaque as mudanças nas 

variáveis V02 (cultura geral), V09 (generosidade), V01 (cultura geral) e V08 (moralidade). 

 Em relação aos participantes, as médias nesta avaliação variaram de 4 a 7,7 na 

situação Início, com predominância das médias 5,1; 5,2 e 5,3, ou seja, quase metade do grupo 

apresenta níveis elementares de auto-estima no início da observação. Depois do período de 

participação nas atividades do curso a média mínima foi de 6,6 e a máxima de 9,3, indicando 

claramente um aumento na melhoria da auto-percepção positiva por parte dos participantes. 

   Heteroestimação (como acho os outros) 

Resultados obtidos nas alternativas sobre heteroestimação 

 

 

 As variáveis em situação de Início apresentaram a média mínima de 3,69 e a máxima 

7,46; e o desvio padrão variou de 1,19 a 2,2. Na situação “Depois” as médias variaram de 

7,08 a 8,15 e os desvios padrões de 1,08 a 1,78. Observa-se um aumento nas médias das 

variáveis e uma diminuição dos desvios padrões, sugerindo um aumento na heteroestima. 

 A variável V04a (Força Física) obteve a maior média 7,46 e desvio padrão 1,22 na 

situação de “Início”. E na situação “Depois” a variável V06b (Força de Vontade) obteve a 

maior média passando de 4,77 (dp 2,19) para 8,15 (dp 1,56). Estes dados indicam uma 

possível mudança no foco de interesse em relação ao outro, que passou de uma dimensão 

mais densa (físico) para uma mais sutil (subjetiva). 

 A média dos participantes na situação “Início” variou de 2,7 a 7,2, observa-se uma 

grande dispersão com a concentração (53,84%) entre os valores 4,4 a 5,5. Na situação 
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“Depois” a variação foi de 5,20 a 9,30 com a concentração (69,23%) entre os valores 7,60 a 

9,30 indicando o aumento da heteroestima por parte dos participantes. 

   Aspiração (como gostaria de ser) 

Resultados obtidos nas alternativas sobre aspiração 

 

 

 No que diz respeito às variáveis no “Início”, as médias variaram de 8,15 a 9,38. 

Observa-se que os valores ficaram concentrados sendo confirmado pelos desvios padrões que 

variaram de 0,68 a 1,25. Em situação “Depois” as médias variaram de 8,31 a 9,62 e os desvios 

padrões de 0,49 a 1,38. 

 No “Início” a média dos participantes variou de 8 a 9,6. Na situação “Depois” as 

médias dos participantes variaram de 8 a 10 ficando 69,23% no intervalo de 9,1 a 9,7. 

  

4.4. Evolução da variável Projetividade-objetividade 

Murray (1953, p. 216) considera a projetividade como “egocentrismo na percepção, na 

apercepção e na concepção”. Ao identificar a projetividade como forma de egocentrismo, 

Murray estava ciente de encontrar profunda semelhança entre os fenômenos de manifestação 

daquela e os manifestados pelo egocentrismo, principalmente na fase infantil. A criança não 

consegue distinguir o objetivo do subjetivo. Seus devaneios e suas imaginações se misturam 

com a realidade e, como diz Piaget (1959, cap. IV), “suas fabulações são tão reais quanto os 

fatos necessários”. Para Piaget (1959), 

 
[...] a criança é animista e propensa a dar seu apoio às explicações alegóricas 
e antropomórficas dos acontecimentos naturais; há um homem na lua; o sol é 
um pai benevolente, as nuvens são diabos maliciosos; o vento é o sopro de 
Deus. Entrega-se a brinquedos nos quais a ação é mais afetiva que efetiva, 
isto é, a criança exprime tensões e emoções sem atingir resultados tangíveis 
(3, cap. IV). 
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Semelhante é o que se passa com o fenômeno da projetividade: “o sujeito projeta 

sobre os outros seus próprios desejos, temores, interesses e teorias favoritas” (PIAGET, 1959, 

p. 216). 

Nota-se a natureza egocêntrica do fenômeno da projetividade, quando se observa a 

maneira reativa de sua manifestação. Ao “projetar-se”, o sujeito pode transformar-se em 

“animista em frente ao inanimado ou inanimista (projetando uma “máquina”) em frente ao 

animado” (Op. cit., p. 216). 

A projetividade pode caracterizar-se pelos seguintes sinais: 

• interpretação falsa dos acontecimentos; 

• explicações fantasiosas; 

• atribuição de motivos diversos às atitudes alheias, com pouco ou nenhum 

fundamento na realidade (interpretação do olhar dos outros, sob a forma de 

interesse, elogio, censura, desprezo, etc.); 

• facilidade em altercar com terceiros por desentendimentos vulgares. 

Geralmente, o pensamento é guiado pelo sentimento, por preconceitos, e sofre a 

influência de suas tendências. Outro sinal típico é o apego às crenças que se conformam com 

as esperanças e tormentos do sujeito. Este se torna até incapaz de apreender o ponto de vista 

das outras pessoas. Em casos extremos, apresentam-se alucinações e idéias delirantes 

evidentes. 

Já a objetividade se apresenta como a ausência da projetividade, a percepção não 

deformada, nem distorcida da realidade. Como diz Murray (1953, p. 217), “o sujeito é 

imparcial, desprendido, desinteressado, tolerante, compreensivo”. 

Podemos assimilar a objetividade quando o sujeito: 

• é consciente das condições realmente existentes e responde a elas pela sua ação; 

• tem capacidade de observar e até analisar os fatos simples; 

• é capaz de distinguir entre seu eu e não-eu; 

• chega a ter consciência de seus sentimentos e de suas inclinações; 

• observa a conduta dos outros com precisão e faz deduções válidas sobre os estados 

interiores prováveis das outras pessoas. 

Buscar observar a contribuição das ações desenvolvidas ao longo do curso para 

favorecer o processamento da evolução da projetividade para objetividade tornou-se um 

grande desafio. Optamos, para além do processo de observação participante, introduzir alguns 
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instrumentos que nos permitissem avaliar esses elementos, tanto no início como no final da 

observação. 

Temos clareza da dificuldade de se estabelecer critérios seguros para o discernimento 

entre fenômenos de projetividade e fenômenos de objetividade, dentro do desenvolvimento da 

experiência em apreço, principalmente dada a complexidade e interdependência destes 

fenômenos; todavia apesar de tal dificuldade, foram feitas algumas tentativas, no intuito de 

perceber como estes mecanismos operavam. 

 

4.4.1. Modificações da Percepção de Altura “Eu-os Outros”, através do Teste de 

Bonecos. 

Conforme dito anteriormente, solicitamos que os participantes olhassem para uma 

ficha contendo uma série de bonecos e atribuíssem um deles a si próprio, como a cada 

participante e aos professores da escola formal e do curso de educadores holísticos. Cada 

participante deveria atribuir um boneco ao outro, de acordo com o modo pelo qual eles o 

“percebessem”, como os vissem em seu aspecto global, em seu todo. 

A cada participante era entregue, no início e no fim da experiência, o seguinte 

material: uma folha na qual estavam desenhados oito bonecos, numerados e de vários 

tamanhos; outra folha de respostas, na qual se encontravam, em sentido vertical, o nome dos 

participantes incluindo a si próprio, um item referente aos professores do curso e outro item 

aos professores da escola formal. Pedia-se a cada um dos participantes que atribuísse a cada 

um dos colegas, aos professores e a si próprio um número correspondente ao boneco que 

julgasse de acordo com o “todo” da pessoa. 

Para fins de análise dos resultados, quando o participante atribuía os bonecos de 

números 1 a 4 considerávamos que estava desvalorizando, ou seja, atribuindo aspectos 

negativos aos participantes e professores e quando atribuía os números de 5 a 8, considerava-

se que estava valorizando, ou seja, atribuindo aspectos positivos. 

As respostas oferecidas pelos participantes serão apresentadas e analisadas a seguir, 

seguindo as orientações de Garcia, Guerra e Regnier (2002), que utilizaram dois sistemas de 

avaliação: um vertical e outro horizontal. 

 

4.4.1.1. Avaliação Vertical 

Nesse tipo de avaliação, verificamos a diferença de percepção no início e depois do 

período de observação do curso, levando-se em consideração a percepção do indivíduo nos 
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seguintes itens: a) com relação ao grupo de participantes e b) com relação às equipes de 

professores, conforme destacaremos a seguir. 

4.4.1.1.1. Com relação ao grupo de participantes 

Procuramos analisar como cada um dos participantes estava vendo o grupo de 

participantes (incluindo a si próprio) no Início e Depois do período de observação do trabalho 

(Anexo 17). A tabela a seguir reflete esses dados: 

Como os participantes viam o grupo (incluindo a si próprio) 

INÍCIO DEPOIS 

ESCORE F % ESCORE F % 

6 1 7,70 8 1 7,70 

5 3 23,07 7 8 61,53 

4 9 69,23 6 3 23,07 

 13  5 1 7,70 

 13 100,00  13 100,00 

Média 4,38   6,70  

Desvio 

padrão 

0,58   0,72  

 
Os escores na situação de Início variaram de 4 a 6, com a média de 4,38 e o desvio 

padrão de 0,58. Na situação Depois os escores variaram de 5 a 8 com uma média de 6,7 e o 

desvio padrão de 0,72. Houve diferença significativa de p>0,005 

No início no trabalho, 9 participantes desvalorizavam a equipe de participantes, ou 

seja, atribuíam bonecos pequenos, enquanto apenas quatro a valorizavam; no segundo 

momento de avaliação (Depois), nenhum dos participantes foi desvalorizado, sendo que quase 

70% dos participantes passaram a apresentar uma percepção nos níveis mais elevados 

(Escores 8 e 7). 

 

4.4.1.1.2. Com relação às equipes de professores  

Procuramos analisar como cada um dos participantes via o grupo de professores da 

Escola Formal e do NEIMFA no Início e Depois do período de observação do trabalho 

(Anexo 18). A tabela a seguir reflete esses dados: 
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O indivíduo vendo a equipe de professores da escola formal e do NEIMFA 

Professores da Escola Formal Professores do NEIMFA 
Início Depois Início Depois 

Escores F % Escores F % Escores f % Escores f % 
7 4 30,80 7 4 30,80 7 3 23,02 8 9 69,20 

6 4 30,80 6 5 38,40 6 4 30,80 7 4 30,80 

5 3 23,02 5 4 30,80 5 4 30,80    

4 1 7,69    4 1 7,69    

2 1 7,69    2 1 7,69    

Total 13 100,00  13 100,00  13 100,00  13 100,00 

Média 5,6  6,0    5,3  7,7   

Desvio 

Padrão 

1,39  1,56    1,33  0,46   

 

 Com relação à equipe de professores: 

Os professores da escola formal em situação “Início” obtiveram uma média de 5,6 e 

desvio padrão 1,39. Na situação Depois, obtiveram média 6 e desvio padrão 1,56. Não houve 

diferença significativa entre as duas situações. Os professores do NEIMFA, na situação 

inicial, obtiveram uma média de 5,3 e o desvio padrão de 1,33. Na situação Depois, a média 

foi 7,7 e o desvio padrão 0,46. Houve diferença significativa entre as duas situações com um p 

>0,001 (p menor). 

Quando foram comparadas as duas médias e desvios padrões na situação inicial para 

os dois tipos de professores, não foi encontrada diferença significativa, porém as duas 

situações Depois aos dois tipos de professores apresentaram diferenças significativas p>0,005 

(p menor 0,005). 

No início, dois alunos desvalorizavam tanto a equipe de professores da escola formal 

como do NEIMFA, enquanto 10 alunos a valorizavam em algum nível. 

Depois do trabalho realizado no curso não houve nenhum aluno que desvalorizasse os 

professores dos dois grupos; contudo, houve um aumento na valorização dos professores do 

NEIMFA. A não discrepância encontrada na valorização de uma experiência em detrimento 

da outra, apesar do aumento da valorização do NEIMFA, parece indicar que a experiência 

vivenciada ajudou aos alunos a ampliarem sua compreensão do processo formativo, buscando 

aproveitar o que de melhor a escola formal e o NEIMFA podem lhes oferecer. 

 



287 
 
 

 

4.4.1.2. Avaliação Horizontal 

Nesse tipo de avaliação, examinamos a diferença de percepção no Início e Depois da 

observação do curso, considerando os seguintes itens: a) o indivíduo vendo a si mesmo e b) o 

grupo vendo o indivíduo. 

 

4.4.1.2.1. O indivíduo vendo a si mesmo  

Procuramos analisar como cada um dos participantes estava vendo a si mesmo, ou 

seja, que boneco se atribuía no Início e Depois do período de observação do trabalho. A tabela 

seguinte reflete esses dados: 

O indivíduo vendo a si mesmo 

  INÍCIO DEPOIS 

ESCORE F % ESCORE F % 

7 2 15,38 8 3 23,08 

6 2 15,38 7 9 69,22 

5 1 7,70 6 1 7,70 

4 3 23,08 - - - 

3 2 15,38 - - - 

2 3 23,08 - - - 

Total 13 100,00  13 100,00 

Média 4,23   7,15  

Desvio 

padrão 

1,76   0,53  

 
 

Os escores na situação de Início variaram de 2 a 7, com a média de 4,23 e o desvio 

padrão de 1,76. Na situação Depois os escores variaram de 6 a 8 com uma média de 7,15 e o 

desvio padrão de 0,53. Houve diferença significativa de p>0,005, gl24. 

 Uma análise geral destes dados nos permite perceber que no início do trabalho mais de 

50% dos participantes se desvalorizavam, ou seja, atribuíam a si mesmos bonecos que 

refletiam uma percepção negativa de si mesmo, não tendo sido encontrado nenhum 

participante que se valorizava no nível máximo (boneco 8). Depois da participação no 

trabalho, todos os alunos se valorizavam, sendo que três alunos passaram a se ver no nível 

máximo e nove se valorizavam de forma muito intensa. Isto sugere que houve uma maior 

valorização de si mesmo após a participação no curso. 
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4.4.1.2.2. O indivíduo sendo visto pelo grupo 

Procuramos analisar como o grupo via cada um dos participantes, ou seja, que 

avaliação o grupo fazia de cada participante, no Início e Depois do período de observação do 

trabalho. Com esse fim, fizemos uma média aritmética dos valores numéricos de cada boneco 

atribuídos pelo grupo a cada um dos participantes. A tabela seguinte reflete esses dados: 

O Indivíduo sendo visto pelo grupo 

INÍCIO DEPOIS 

ESCORE F % ESCORE F % 

6 2 15,38 8 1 7,70 

5 2 15,38 7 7 53,46 

4 5 38,46 6 5 38,84 

3 4 30,76 - - - 

Total 13 100,00  13 100,00 

Média 4,15   6,7  

Desvio 

padrão 

1,03   0,59  

 
  

 Os escores na situação de Início variaram de 3 a 6, com a média de 4,15 e o desvio 

padrão de 1,03. Na situação Depois os escores variaram de 6 a 8 com uma média de 6,70 e o 

desvio padrão de 0,59. Houve diferença significativa de p>0,005, gl24. 

 No início do trabalho, nove dos participantes (quase 70%) eram desvalorizados pelo 

grupo, não tendo nenhum participante valorizado nos níveis mais altos (Escores 7 e 8). Depois 

da observação, todos os participantes passaram a ser valorizados, sendo um no escore máximo 

e sete no escore muito alto (7). Isto sugere que houve um aumento na valorização do outro 

dentro do grupo. 

 

4.4.2. Modificações da percepção pela análise do “Diário do aluno” 

O termo projeção tem uma utilização bastante extensa em psicologia, referindo-se, de 

uma forma geral, à atribuição de traços ou motivos por participantes de uma situação que 

envolva interação. O termo provém da literatura psicológica do século XIX e do uso 

psicanalítico. Augras (1995) observa que Wundt introduz o conceito ao dissertar sobre a 

origem das religiões em sua obra A Psicologia dos Povos, de 1906, a qual, por sua vez, 

influenciou a concepção freudiana de tabu. 
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Num sentido propriamente psicanalítico, define a “operação pela qual o sujeito 

expulsa de si e localiza no outro – pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, desejos e 

mesmo ‘objetos’ que ele desconhece ou recusa (em si)” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, 

p. 374). Para Freud, a projeção designa exclusivamente um mecanismo de defesa “(...) que 

vamos encontrar particularmente na paranóia, mas também nos modos de pensar ‘normais’, 

como a superstição” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 373). 

Ainda que a abordagem transpessoal da projeção se faça sobre uma base psicanalítica, 

ela adquire um caráter mais abrangente, indicando um mecanismo psicológico geral, no qual 

determinados conteúdos psíquicos de um sujeito são deslocados e percebidos como se 

pertencessem a um objeto externo. E é neste sentido que estará sendo utilizado para ajudar a 

perceber as possíveis mudanças do grupo observado. 

Assim, outro caminho que encontramos para acompanhar a evolução do manejo dos 

mecanismos de projeção e suas conseqüentes distorções da realidade, no grupo de educadores 

holísticos, foi por meio de uma breve análise de conteúdo presente nos diários dos alunos. 

Buscamos encontrar as representações dos alunos sobre eles próprios e seus professores. Para 

efeito desta breve análise, consideramos apenas aquelas duas palavras ou expressões que mais 

se repetiam nos diários dos alunos no decorrer da primeira e última semana do curso e da 

observação. 

As informações retiradas dos diários dos alunos encontram-se nos dois quadros 

seguintes. 
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Percepção dos alunos sobre os Professores  
Participantes 

Início Final 

José Silva Chatos, desconhecidos e exigentes. 
Bons e excelentes, carinhosos e 

amorosos, são aplicados. 

Gudimylla Medo 
Os professores que mais temia são os 
que demonstraram um grande amor. 

São bons e eficientes. 

Joaquim Neto 
Pessoas muito inteligentes, ricos que 

por caridade resolvem ajudar os 
pobrezinhos. 

Amigos que por amor, liberdade e 
compaixão ajudam as pessoas da 
comunidade a ajudarem-se a si 

mesmas. 

Caio 
Estranhos, querendo ajudar meninos 

pobres 
Como amigos dispostos a perder para 

que outros como eu ganhe. 

Sophia Chatos. 
Amigos, pessoas que só querem meu 

bem. 

Ana Beatriz 
Estranhos, chatos porque cobram 

atividades. 

Amigos, porque se interessam pelos 
problemas em casa e no curso, 

aconselhando e conversando para 
ajudar a crescer. 

Pedro 
Como chatos, cobram demais, olham 

tudo. 
- 

Raissa 

Pessoas que estavam para cumprir 
obrigação. Só para ensinar e pronto. 
Não iam ligar para o que acontecesse 

com o aluno. 

Pessoas amigas que querem nossa 
felicidade e nosso bem,  nos ajudar. 

Lucas 

Chatos como os do colégio, o professor 
fala e o aluno fica calado, com 

desconfiança que eles eram ruins, se 
não obedecesse era reclamação. 

Grandes amigos, como nossos parentes, 
pois percebemos que eles querem, 

desejam nossa melhora. 

Monalisa Os donos dos conhecimentos. Amigos, familiares, educadores. 

Aristófanes 
Alto nível de inteligência, bom coração 

por estarem dando aula e auxiliando 
pessoas carentes. 

Alto nível de inteligência, são de bom 
coração e pessoas como a gente. 

Nasio 
Aqueles que querem ajudar os 

pobrezinhos; amedontradores, que 
provocavam medo e limitavam. 

Mais receptivos e abertos para que eu 
possa questionar. 

Afrodite Responsáveis; exemplares. 
Responsáveis e profissionais, são 
rigorosos, estão mais no pé e mais 

ligados a nossos problemas e idéias. 

Fia 
Com limites de convivência comigo; 

capazes de formar um educador 
Alguns amigos, todos são capazes de 

formar educadores holísticos. 
Quadro 20 - Percepção dos alunos sobre os professores 

 

 Quando do contato inicial com os professores do NEIMFA, de forma geral o grupo de 

alunos os considerava: “chato” (professor chato) e “aqueles que querem ajudar os 

pobrezinhos” (professor assistencialista). A seguir descrevemos estas duas visões de forma 

mais detalhada. 

 a) Professor-chato – principalmente porque “cobram atividades”, “cobram demais, 

olham tudo”, “chatos como os do colégio, o professor fala e o aluno fica calado”. A idéia do 

professor como alguém “chato” é a que mais parece na escrita dos diários. Aqui, o “chato se 

relaciona com o fato dos professores exigirem o cumprimento do contrato didático, que 
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implicava desde a realização das atividades até a manutenção da disciplina, dentro e fora de 

sala de aula. A articulação dos professores com a família permitia um acompanhamento mais 

detalhado do aluno, dificultando o uso de estratégias de sabotagem dos processos de 

aprendizagem, como podemos perceber da fala registrada no “grupo de encontro”. 

 
[...] Chato é assim, o professor sabe se agente tá enrolando e não dá mole de 
jeito nenhum. Não é só as coisas de leitura dos livros, vai também do 
comportamento da pessoa, ai por exemplo, tem briga, na escola fica por isso 
mesmo, quem apanhou, apanhou e pronto. Aqui vai conversar, vai vê o que 
foi, tem muita conversa, conversa sozinho, conversa com quem brigou, 
conversa com todo mundo junto, no final não dá nem vontade de brigar. Do 
mesmo jeito com a tarefa, se não fez, não fica por isso mesmo de jeito 
maneira, vai atrás. Se não de jeito ai chama mãe, chama pai, chama todo 
mundo. Na escola (formal) o professor esquece, agente fica pelos cantos e 
assim vai, termina o ano e pronto. Aqui é direto, sabe da vida da pessoa, por 
isso butei chato. (Fala de José Silva no “grupo de encontro”) 

  

 Quanto ao professor-chato, também podemos registrar uma ambivalência em relação 

ao papel esperado para o professor, exige-se alguém presente e que cumpra seu papel de 

ensinar, ao mesmo tempo em que se considera chato aquele que o exerce. 

 b) Professor-assistencialista – a segunda forma de percepção dos professores, por 

parte dos alunos, nas duas primeiras semanas era como “pessoas muito inteligentes, ricos que 

por caridade resolvem ajudar os pobrezinhos”, “querendo ajudar meninos pobres”, “bom 

coração por estarem dando aula e auxiliando pessoas carentes”. A ironia presente na idéia de 

“pobrezinhos” revela as imagens de pseudo-salvadores projetadas nos professores e fruto das 

inúmeras experiências assistencialistas vividas pelos alunos. “Aqueles que querem ajudar os 

pobrezinhos” parece ser uma das representações que os alunos mais facilmente identificam 

nos professores que querem ajudar, e caso o professor assuma este papel não conseguirá levar 

a cabo o processo formativo, pois passou a ocupar no imaginário dos alunos o lugar daquele 

que os desvaloriza e reforça sua condição de oprimido. 

 Encontramos poucas representações positivas sobre os professores no início da escrita 

do diário, a não ser algumas expressões como: “alto nível de inteligência”; “responsáveis”; 

“exemplares”; “capazes de formar um educador”, assim mesmo poucas vezes.  

 Ao final da experiência, surgem o “professor-amigo”, o professor-afeto” e o 

“professor-inteligente”, como três grandes categorias que agregam a maior parte dos 

significados atribuídos aos professores. 

 a) Professor-amigo – nesta categoria encontram-se as representações que incluem o 

professor como uma figura amiga, capaz de compreender e de ajudar o aluno no seu processo 
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de formação. São professores “que por amor, liberdade e compaixão ajudam as pessoas da 

comunidade a ajudarem-se a si mesmas”, e que estão “dispostos a perder para que outros 

como eu ganhe”. A dimensão do amigo está presente “porque se interessam pelos problemas 

em casa e no curso, aconselhando e conversando para ajudar a crescer”, enfim o professor-

amigo é uma pessoa “que só querem meu bem”. Os alunos sentem que há um 

comprometimento por parte dos professores. 

 
Amigo, não é assim porque é bozinho e deixa tudo, amigo é de verdade, fala 
de verdade, agente sabe que ele se interessa mesmo pela gente. Não ta assim, 
só interessado se passa ou não passa, quer saber de verdade da vida do aluno 
(Joaquim Neto, grupo de encontro). 
 
 

b) Professor-afeto – esta categoria é um desdobramento do professor-amigo, contudo 

aqui se agregam representações que indicam a inclusão do papel do professor como um eixo 

organizador da dinâmica psíquica do aluno através da sua inclusão como parte integrante do 

sistema familiar. Em que pesem as dificuldades presentes neste processo, os estudos na área 

de resiliência (LEMAY, 1999; MELILLO; OJEDA, 2005; TISSERON, 2007) apontam como 

fundamental para reorganização psíquica dos alunos o surgimento de figuras significativas 

que apóiem as imagens parentais internalizadas, muitas vezes fragilizadas. Assim, surgem os 

“bons e excelentes” professores, sendo aqueles “que mais temia são os que demonstraram um 

grande amor”. São “grandes amigos, como nossos parentes, pois percebemos que eles 

querem, desejam nossa melhora”. 

 
A professora é como se fosse uma segunda mãe, ela é mais que professora, 
é amiga de verdade, da família mesmo, sabe das coisas que acontece 
comigo. Minha mãe sabe que pode contar com ela, tem coisa que minha 
mãe não sabe mesmo, então a professora ajuda. Eu me abro com ela de 
verdade e sei que tem alguém que se interessa pelo meu futuro (José Silva, 
grupo de encontro). 
 
 

c) Professores-inteligentes – nesta categoria emergem as representações do professor 

como alguém competente, responsável e profissional. O professor como alguém que favorece 

“o aprender a conhecer” é valorizado, sendo os “rigorosos” vistos como aqueles que “estão 

mais no pé e mais ligados a nossos problemas e idéias”. Novamente os alunos buscam suporte 

para continuarem o processo de crescimento através de um adulto que intencionalmente possa 

apoiá-lo; isto implica necessariamente também dizer não e dar limites. 
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O professor é gente como a gente, agente sabe que  ele também estuda, não é 
enrolação. Ele pede um assunto e depois ele vai falar sobre isto, não é um 
deixa para lá e pronto. Tem aqueles que pegam no pé para agente andar, isto 
incomoda, mas ajuda, pois você sabe que tem alguém lá por você, olhando 
para sua vida, para ajudar. (Fia, Grupo de encontro). 
 

 
 O quadro a seguir apresenta as percepções dos alunos sobre seus colegas de curso nas 

duas situações observadas. 

 

Percepção dos alunos sobre os seus colegas  Participan-
tes Início Final 

José Silva 
Individualistas; não querem fazer 
amizade. 

Bons amigos, que participam de minha vida 
e dos meus sonhos. Torcem por mim. 

Gudimylla 
Não tenho colegas, pois existe muita 
panelinha, chatos. 

Me dou muito bem com todos, pois a partir 
do momento em que passei a conhecê-los 
mais profundamente, percebi que todos são 
muito legais. 

Joaquim Neto 

Um grupo que esta sendo ajudado a 
realizar, particularmente, seus desejos 
pessoais, ou seja, ser rico e sair do 
Coque. 

Pessoas que desejam dar continuidade ao 
trabalho do NEIMFA e ajudar a comunidade. 

Caio 
Querendo ser alguém na vida; querendo 
sair da realidade do Coque. 

Amigos e companheiros apesar de algumas 
distâncias, buscam se aperfeiçoar para 
construir uma cultura de paz. 

Sophia 
Alguns como meus amigos e outros 
como pessoas estranhas. 

Alguns como melhores amigos e outros 
como colegas. 

Ana Beatriz Alguns metidos e outros amostrados. 
Uma família, porque queremos o bem um do 
outro. 

Pedro 
Pessoas estranhas, que não consigo 
falar. 

- 

Raissa Pessoas estranhas. Meus amigos. 

Lucas 

Como rivais, pois ficam cada um em seu 
lugar com medo de ser colocado para 
fora da sala ou que algum dos colegas 
comecem a agitar o outro. 

Nossos irmãos, pois nos conhecemos muito 
bem e ajudamos uns aos outros, às vezes 
fazemos coisas erradas, mas como já 
sabemos, um erro é a oportunidade de outra 
melhora. 

Monalisa Separados, tímidos, chatos. 
Alguns são amigos distantes, outros temos 
uma relação interdependente. 

Aristófanes 
Busca de novos companheiros para 
discussão e críticas 

Como parte de minha família, de meu ser. 

Nasio O grupo e como eu, retraído. Mais aberto para relação e para conversar. 

Afrodite 
Pessoas com medo de falar e fazer 
amigos. 

Unidos, com um maior senso crítico, mais 
educados, sem intenção verdadeiramente de 
machucar o outro, mas sim ajudar. 

Fia Distantes de mim, pouco unidos. Mais unidos e amigos. 
Quadro 21 - Percepção de cada participante sobre o colega 

 

No início do curso, emergiram duas categorias que englobam a percepção dos alunos 

uns sobre os outros: “colega-individualista” e “colegas-estranhos”. 
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a) Colega-individualista – no início os alunos percebiam seus colegas como 

individualistas e rivais em potencial. As relações se davam em pequenos grupos, o que 

favorecia a existência de “muita panelinha” e a desunião geral. Nesta categoria também 

incluímos uma forma particular de individualismo percebido, que consistia na visão de que o 

colega “está sendo ajudado a realizar, particularmente, seus desejos pessoais, ou seja, ser rico 

e sair do Coque”. 

Cada um só pensava em si mesmo, não tinha interesse no outro de verdade. 
O pensamento de sair do Coque com a ajuda do NIEMFA tava presente, era 
algo só individual, cada um na sua mesmo. A mãe de Gudimylla mesmo, 
quando fomos distribuir informativos na comunidade, foi a primeira a dizer 
que ela não fosse besta e visse se ia dar alguma coisa, caso fosse lembrasse 
logo dos de casa. Cada um pensava no seu (Ana Beatriz, Grupo de 
encontro). 
 
 

 b) Colegas-estranhos – as pessoas estranhas, não diz respeito apenas ao fato dos alunos 

estarem se conhecendo naquele momento, mas fala de uma estranheza quando da disposição e 

abertura para fazer novos contatos e amizades. São pessoas “que não consigo falar” e “com 

medo de falar e fazer amigos”. 

A gente conhece e quer falar com o outro, mas aqui era cada um na sua, sei 
lá, como que com medo de abrir a boca mesmo. Era estranho assim (Raissa, 
Grupo de encontro). 
 
 

 Ao final, as percepções dos alunos sobre seus colegas podem ser colocadas em duas 

grandes categorias: “colega-amigo” e “colega-família”. 

a) Colega-amigo – emergem representações dos colegas como “bons amigos, que 

participam de minha vida e dos meus sonhos”. O amigo além de participar dos projetos 

pessoais ajuda a sustentar os projetos profissionais e de crescimento comunitário. 

 
Nós somos amigos, temos projetos e trabalhos em comum. Cada um torce 
pelo outro e sabe que o outro que ver você crescer também, isto ajuda a 
todos. Somos assim, como que interdependentes. Você sabe que o amigo 
quer o melhor pra comunidade (Joaquim Neto, Grupo de Encontro). 
 
 

b) Colega-família – os alunos criam laços de identificações que os unem em uma 

complexa rede de apoio, que eles identificam como uma família. Este movimento parece ser 

um mecanismo que busca sustentar as falhas relacionais vividas no meio familiar de origem. 

Assim, surge “uma família, porque queremos o bem um do outro” e o outro é percebido como 
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irmão, “pois nos conhecemos muito bem e ajudamos uns aos outros, às vezes fazemos coisas 

erradas, mas como já sabemos, um erro é a oportunidade de outra melhora”. Estes laços de 

amizade favorecem a aprendizagem de uma visão de que nas relações com o outro é possível 

conviver “sem intenção verdadeiramente de machucar o outro, mas sim ajudar”. 

 
Família é assim, tem coisas boas e coisas também ruins, mas agente sabe que 
o outro quer ajudar de verdade, que a felicidade. Isto tem ajudado na escola, 
pois cada um ajuda o outro no que sabe. [...] na vida apóia demais um ao 
outro, fica quando as coisas tão difíceis uma vontade de ajudar. Tem também 
a comunidade, agente junto ajuda melhor, e não disiste fácil (Monalisa, 
Grupo de encontro). 

 

4.4.2.1. A Escrita do Diário Como Ferramenta Formativa 

A escrita do diário foi de fundamental importância para acompanhar o processo de 

formação humana posto em prática no curso investigado, pois ela faz parte, como nos lembra 

Foucault, das “artes de si mesmo”, ou seja, a escrita do diário é uma ferramenta reveladora de 

si mesmo e que contribuiu diretamente com a observação do processo de auto-formação 

vivenciado pelos alunos. 

O diário não é um documento meramente descritivo dos acontecimentos do dia-a-dia 

dos alunos, mas sim, um espaço narrativo-expressivo no qual descrevem, sobretudo, o que se 

passa internamente ao mesmo tempo em que serve de apoio para que surja uma reflexão sobre 

como as situações externas os afetam internamente. Em outras palavras, a escrita formativa 

representa uma tomada de posição, por parte de alguém que participa, em relação a certos 

aspectos. 

Obviamente, esse tipo de escrita não pode ser considerado fácil. Trata-se de um 

trabalho que exige grande esforço e predisposição. Ela é, como sugere Nietzsche, uma 

“escrita com sangue”, uma escrita no qual se sente ao mesmo tempo prazer e dor. Mais ainda, 

é uma escrita que ensina como lidar com as próprias paixões. Desse modo, essa ação exige 

que sejamos contínuos, “diários” (como sugere o próprio nome dessa atividade) e ascéticos, 

no sentido de insistirmos na escrita apesar das dificuldades encontradas para expressar e 

demonstrar o que se passa conosco. 

Em A Hermenêutica do Sujeito, Foucault (2004, p. 11) descreve uma série de técnicas 

de si, técnicas que, segundo ele, funcionam como um 

 

[...] aguilhão que deve ser implantado na carne os homens, cravado na sua 
existência e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, 
um princípio de permanente inquietude no curso da existência.  
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 Desse modo, as técnicas de si configuram-se como uma problematização dos modos 

de constituição das nossas identidades. Assim, essas práticas devem ser aplicadas no instante 

mesmo de realização das ações, visto que nesse momento nossas identidades vão se 

construindo. Uma série de práticas é descrita, entre elas a meditação, a escuta, o silêncio, o 

diálogo, a ascese e a escrita. 

 O acompanhamento das descrições dos alunos sobre como percebem seus professores 

e seus colegas indica que o diário, além de nos oferecer os deslocamentos das percepções dos 

participantes ao longo de uma experiência formativa, desponta como um método de 

problematização dos movimentos da alma, de modo que esta não gere dentro de si nada de 

perverso e negativo, nada que possa impedir a manifestação dos potenciais e do crescimento 

interior. 

 Assim sendo, a escrita do diário apresenta-se como uma ferramenta de crescimento, 

desenvolvimento e auto-formação, pois nos serve como uma força de reflexão, análise e 

avaliação tanto de si quanto dos outros e das situações, tornando-nos capazes de agir com 

consciência e possibilitando uma postura holística frente à realidade que nos cerca. 

 

4.5. Desenvolvimento da maturidade emocional e de relacionamento interpessoal ou 

Evolução das Relações Interpessoais e do Sistema de Valores por meio do Teste 

Sociométrico 

A sociometria é definida por Moreno (1954, p. 3), o seu fundador, como “o estudo da 

evolução e organização dos grupos e da posição que neles ocupam os indivíduos, 

prescindindo-se do problema da estrutura interna de cada indivíduo”. Um dos instrumentos 

criados por Moreno para acompanhar este processo foi o “Teste sociométrico”. Mediante este 

teste, pode-se observar, descrever e medir o grau de coesão grupal, ou seja, a rede de relações 

entre participantes. Em resumo, pesquisa as atrações e as repulsões dos componentes de um 

grupo. Dada a extensão do material a ser analisado e do foco específico desta pesquisa, que 

não é fazer uma análise da teoria grupal, mas perceber qual a influência de uma educação 

voltada para integralidade sobre o grupo, optamos por nos centrarmos nos dados das atrações 

apresentadas dentro do grupo. 

Para que possamos avançar na direção dos objetivos do nosso trabalho, passamos 

agora a uma análise mais detalhada dessa rede de relações que constitui o grupo de 

“educadores holísticos”. Neste sentido, seguindo os ensinamentos e orientações 

metodológicas dadas por Moreno, sobretudo na obra “Quem Sobreviverá?: Fundamentos da 



297 
 
 

 

Sociometria, Psicoterapia de Grupo e Sociodrama” (MORENO, 1992b, 1994a e 1994b), e por 

Paixão; Muchon e Solomon (2002), transformamos os dados do Teste Sociométrico, 

constantes nos protocolos de respostas dos alunos, em gráficos sociométricos (Sociogramas) 

que indicam a posição de cada sujeito na estrutura do grupo, bem como a rede de suas inter-

relações, que se definem pela direção e intensidade das atrações na dinâmica grupal. 

Assim, apresentamos a seguir quatro Sociogramas que, de uma forma mais direta, 

revelam os principais aspectos da rede de relações que se formam a partir do critério utilizado 

nas respostas ao Teste Sociométrico (Anexo 8), bem como as relações de lideranças que se 

estabelecem na estrutura do grupo. 

O primeiro Sociograma (Figura 31) mostra-nos, como uma espécie de fotografia 

panorâmica do grupo no início e ao final da observação, o conjunto de todas as eleições 

(positivas) decorrentes do Teste Sociométrico, indicando a natureza, as congruências das 

eleições e as direções das atrações que se estabelecem no grupo em função do critério 

estabelecido para as três situações escolhidas nesta pesquisa: situação afetiva, intelectual e 

funcional. 

A ordem e a direção das eleições são representadas por setas em cores diferentes, a 

saber: as setas na cor vermelha indicam as eleições na situação afetiva, as azuis indicam as 

eleições na situação intelectual e as verdes indicam as eleições na situação funcional. 

 

F31. Sociograma geral das três situações pesquisadas 
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No Sociograma acima, todos os aspectos da rede sociométrica do grupo são 

representados graficamente da seguinte forma: 

a) A natureza das eleições – as eleições positivas (atrações) no grupo são marcadas por 

setas, sendo as setas vermelhas indicadoras da situação afetiva, enquanto as setas azuis 

indicam a situação Intelectual e as setes verdes a situação funcional. 

b) A direção das eleições – a origem e a direção das setas indicam aquele que realiza 

as eleições e a quem elas se dirigem. 

c) As congruências das eleições (mutualidades): quando duas pessoas do grupo se 

elegem mutuamente de forma positiva (escolhem-se mutuamente), haverá setes com pontas 

duplas, indicando a mutualidade das escolhas.  

 Utilizamos, ainda, a nomenclatura moreniana para expressar as diferentes posições dos 

indivíduos no grupo: 

1. Subgrupo: indica o número de subgrupos existentes dentro do grupo; 

2. Solitário: o que não escolhe e que também não é escolhido pelos outros 

participantes. 

3. Periférico: indivíduo que escolhe, mas que não é escolhido por ninguém; 

4. Líder: indivíduo mais votado ou aquele que recebeu maior número de escolhas; 

5. Isolado: é escolhido, mas não escolhe ninguém. 

Assim, diante do Sociograma em questão, podemos observar, não obstante o 

congestionamento visual, que, de todas as eleições positivas feitas pelos membros do grupo, 

formam-se as tabelas T8, T9, T10, T11 e T12, referentes, respectivamente, ao número de 

subgrupos, participantes solitários, periféricos, concentração em torno do líder e isolados; 

estes dados prestam-se para observar as mudanças na estrutura do grupo acompanhado. 

 

Número de subgrupos nas três situações estudadas 

Subgrupos Situações 
Início Final 

Situação Afetiva 5 0 
Situação Intelectual 5 0 
Situação Funcional 4 0 

Total 14 0 

 

 Uma visão geral desta tabela nos permite perceber uma ausência de subgrupos ao final 

da avaliação o que indica a presença de um aumento na rede de relações grupais. Isto parece 

indicar, em função da ausência de subgrupos, que o grupo de alunos teve uma evolução na 

estrutura das relações grupais a partir da experiência vivenciada, pois a presença de subgrupos 
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indica que o grupo ainda está na fase de agrupamento, não havendo ainda uma estrutura de 

grupo na rede de relações. Não foram encontradas diferenças entre as três situações 

pesquisadas (afetiva, intelectual e funcional) quanto ao número de subgrupos. 

Número de Solitários nas três situações estudadas 

 
Solitários Situações 

Início Final 
Situação Afetiva 2 0 

Situação Intelectual 4 0 
Situação Funcional 3 0 

  

 Como destaca a teoria moreniana, o solitário é alguém que ainda não faz parte do 

grupo, pois não se sente vinculado a ninguém, como também não é incluído pelos outros 

participantes. No grupo em estudo, tivemos no início a presença de cinco solitários no total 

das situações, sendo que a situação intelectual era a que favorecia o maior aparecimento deste 

fenômeno, quatro alunos ao todo. Destes quatro alunos, dois (Gudimylla e Pedro) não se 

ligavam ao grupo em nenhuma das três situações, o que nos leva a pensar nas dificuldades 

apresentadas, principalmente por Pedro para permanecer no grupo, já que Gudimylla ao final 

estava incluída na rede de relações, enquanto ele não foi nem citado na composição da rede 

grupal. Vale salientar que este aluno apresentava desde o início da seleção uma extrema 

dificuldade de acompanhar as atividades do grupo, tanto a nível cognitivo, como afetivo e 

relacional, permanecendo no curso pela “insistência da mãe, que queria porque queria que o 

filho conseguisse melhorar de vida” (M. L. F., Professora de Cidadania). 

 Ao final da avaliação, todos os indivíduos estavam incluídos no grupo, com exceção 

de Pedro que saiu do grupo antes da sua conclusão. Isto pode indicar que houve um aumento 

dos processos de inclusão dentro do grupo, pois estes alunos passaram a fazer parte da teia 

grupal. 

 

Número de Periféricos nas três situações estudadas 

Periféricos Situações 
Início Final 

Situação Afetiva 4 2 
Situação Intelectual 3 4 
Situação Funcional 3 10 
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 Os periféricos são os elementos que ocupam as margens do grupo e tenderam a 

aumentar de número com o processo de intensificação das relações grupais, da redução dos 

subgrupos e forte concentração em torno de alguns líderes. 

 O aumento dos periféricos também indica uma intensa movimentação interna na rede 

grupal, na qual os seus elementos estão em um processo de movimento dinâmico em busca de 

novas parcerias que lhes permitam uma participação mais efetiva dentro do grupo. Assim, 

espera-se que haja uma diminuição gradativa do número de periféricos ao longo do trabalho; 

contudo, na etapa de reorganização grupal era esperado este aumento. 

 

Número de Concentração máxima em torno do “líder” nas três situações estudadas 

Concentração máxima em torno do 
Líder 

 

Início Final 
Situação Afetiva 3 9 

Situação Intelectual 4 8 
Situação Funcional 4 11 

 

Segundo Moscovici (2001), o termo “líder” refere-se à pessoa no grupo à qual foi 

atribuída, formal ou informalmente, uma responsabilidade para dirigir e coordenar as 

atividades relacionadas às tarefas ou metas a serem alcançadas pelo grupo. O líder, portanto, é 

aquela pessoa que assume a tarefa de orientar e influenciar os membros do grupo na direção 

de suas metas. 

O índice de eleições positivas recebidas por um determinado membro do grupo indica 

o grau de liderança que ele exerce na estrutura grupal. Neste sentido podemos perceber que 

após a experiência houve um aumento significativo tanto no número de lideranças potenciais, 

como a emergência clara de fortes lideranças. Os alunos Joaquim Neto e Aristófanes, que já 

sinalizavam um potencial de liderança no início do trabalho, fortaleceram-se, conseguindo 

atrair um maior número de participantes. 

A compreensão do fenômeno liderança supõe compreendermos as redes de relações 

que se estabelecem entre os membros de um determinado grupo em um determinado contexto, 

afinal, como afirma Moreno (1994b, p. 198), 

 
Liderar é função da estrutura grupal. A forma que assume depende da 
constelação do grupo em particular. O índice de poder de determinado líder 
depende dos índices de poder das pessoas que são atraídas e influenciadas 
por ele. Tais índices são expressos, da mesma forma, pelo número de 
pessoas atraídas e dominadas por elas. Portanto, o índice de força do líder 
também depende das redes de comunicação psicossocial a que estas pessoas 
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pertencem e da posição que as próprias redes têm em toda a coletividade 
onde sua liderança opera.  
 
 

 Neste sentido, houve um incremento da liderança no nível funcional, possivelmente 

decorrente do fato de terem sido as duas lideranças mais votadas, nesta área, responsáveis por 

dirigirem o grupo de discussão dos alunos. Este grupo foi criado pelos alunos para favorecer o 

fortalecimento dos laços entre eles e também ajudar nos processos de negociação com a 

instituição. Não houve diferença na escolha entre as lideranças nas três situações, ou seja, os 

lideres escolhidos estavam presentes nas três situações, o que nos parece indicar que a escolha 

do líder estava sendo feita mediante a sua capacidade de congregar coerentemente as várias 

dimensões pesquisadas (afetiva, intelectual e funcional), o que corrobora com a idéia de que 

uma educação que estimule a integralidade ajuda na emergência e fortalecimento das 

lideranças. 

 O termo “liderança”, aqui utilizado, refere-se ao modo pelo qual a pessoa, na posição 

de líder, orienta e influencia os demais membros do grupo. Daí podermos falar em “estilos de 

liderança” (BERGAMINI, 1994). Neste sentido, mais que o aumento da liderança, buscamos 

através da observação participante também perceber qual o estilo das lideranças escolhidas 

pelo grupo. Afinal, no início do curso, por exemplo, o aluno Aristófanes era escolhido como 

líder pelo seu potencial cognitivo; contudo, permanecia isolado, negando-se a estabelecer 

contato e a assumir tal posição. Assim, chegamos à conclusão de que o que mais marcava as 

lideranças, escolhidas no final, era a sua capacidade de estabelecer um relacionamento intra e 

interpessoal sob todos os aspectos, seja na relação com os seus pares, seja na relação com as 

instâncias superiores ou externas ao grupo. Estes alunos eram capazes de congregar as 

competências desenvolvidas no processo de formação e mobilizá-las dos vínculos sociais em 

todas as direções e no seio da comunidade. 

 As atitudes manifestas por estas lideranças as colocam como democráticas, sendo 

inclusive capazes de sustentar vínculos de atração com os membros que apresentavam maior 

dificuldade, como foi o caso do aluno Caio. 

 
Número de Isolados para as três situações estudadas 

Isolados  
Início Final 

Situação Afetiva 2 0 
Situação Intelectual 2 0 
Situação Funcional 1 0 
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 O número de isolados, ou seja, o número de alunos que são eleitos mas não escolhem 

ninguém foi nulo ao final da observação, indicando que todos se encontram interligados em 

uma complexa teia de relações, na qual mesmo que alguém não escolha acaba vinculando-se 

ao grupo pela força de atração das eleições sobre si. 

 Índice de Mudança 

 Procuramos também acompanhar as modificações gerais da posição dos alunos no 

grupo nas três situações pesquisadas, como mostra os sociogramas F32, F33 e F34 a seguir e 

os quadros com as mudanças ocorridas. Para tal análise, tomamos como parâmetro que cada 

participante da pesquisa tinha a possibilidade de três escolhas, gerando assim um parâmetro 

de análise escalonar de 0 a 3. 

 

F32. Situação Afetiva: Quem eu escolheria para meu companheiro de diversões 
Escolhas dos Participantes  

Situação Afetiva: Quem eu escolheria para meu companheiro de diversões 
Participantes 

Início Final 
José Silva Aristófanes, Lucas e Joaquim Neto Nasio, Aristófanes e Joaquim Neto 
Gudimylla Não escolhe ninguém Aristófanes, Sophia 

Joaquim Neto Nasio, Aristófanes Nasio, Aristófanes, Monalisa 
Caio Sophia Sophia, Joaquim Neto, Aristófanes 

Sophia Caio Raissa, Aristófanes, Joaquim 
Ana Beatriz Caio Gudimylla, Joaquim Neto 

Pedro Não escolheu ninguém Os dados não foram computados 
Raissa Monalisa Monalisa, Joaquim Neto, Sophia 
Lucas Não escolheu ninguém Monalisa, Caio, Joaquim Neto 

Monalisa Raissa Aristófanes, Joaquim Neto, Gudimylla 
Aristófanes Nasio, Joaquim Neto Nasio, Joaquim Neto 

Nasio Não escolheu ninguém Aristófanes, Joaquim Neto 
Afrodite Joaquim Fia, Nasio, Monalisa 

Fia Monalisa Monalisa, Afrodite 
Quadro 22 - Índice de mudança da situação afetiva 
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 Na situação afetiva ocorreram 25 mudanças de posições na escolha individual de cada 

participante do grupo, acarretando assim um índice de mudança de 76% em relação ao total 

das escolhas finais, ou seja, bem mais da metade do grupo apresentou mudanças de posições. 

 

F33. Situação Intelectual: Quem do grupo eu pediria para me ajudar nos estudos 
 

Escolhas dos Participantes  
Situação Intelectual: Quem do grupo eu pediria para me ajudar nos estudos 

Participantes 

Início Final 
José Silva Aristófanes, Lucas, Joaquim Neto Aristófanes, Joaquim Neto 
Gudimylla Não escolhe ninguém Ana Beatriz 

Joaquim Neto Não escolhe ninguém Aristófanes, Nasio 
Caio Não escolhe ninguém Joaquim Neto 

Sophia Ana Beatriz Joaquim Neto, Nasio, Aristófanes 
Ana Beatriz Monalissa, Sophia Gudimylla, Aristófanes, Lucas 

Pedro Não escolhe ninguém Os dados não foram computados 
Raissa Ana Beatriz, Monalisa Gudimylla, Joaquim Neto, Sophia 
Lucas Não escolheu ninguém Aristófanes, Caio, Monalisa 

Monalisa Nasio, Aristófanes Aristófanes, Lucas, Joaquim Neto 
Aristófanes Nasio, Joaquim Neto Nasio, Joaquim Neto 

Nasio Aristófanes Aristófanes, Joaquim Neto 
Afrodite Não escolheu ninguém Nasio, Aristófanes, Joaquim Neto 

Fia Aristófanes Afrodite 
Quadro 23 - Índice de mudança da situação intelectual 

 
 Na situação intelectual ocorreram 23 mudanças de posições dentro do grupo, 

indicando que o índice de mudança foi de 79% em relação ao total das escolhas finais, ou 

seja, bem mais da metade do grupo apresentou mudanças de posição após a observação da 

experiência. 
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F34. Situação Funcional: A quem eu escolheria para ser meu representante de turma 
 

Escolhas dos Participantes  
Situação Funcional: A quem eu escolheria para ser meu representante de turma 

Participantes 

Início Final 
José Silva Aristófanes, Monalisa, Raissa Aristófanes, Joaquim Neto 
Gudimylla Não escolheu ninguém Aristófanes, Joaquim Neto 

Joaquim Neto Aristófanes Lucas 
Caio Ana Beatriz Joaquim Neto, Aristófanes 

Sophia Ana Beatriz Joaquim Neto, Aristófanes 
Ana Beatriz Raissa, José Silva Joaquim Neto, Aristófanes 

Pedro Não escolheu ninguém Os dados não foram computados 
Raissa Monalisa Joaquim Neto, Aristófanes 
Lucas Não escolheu ninguém Monalisa, Joaquim Neto 

Monalisa Joaquim Neto, Aristófanes Lucas 
Aristófanes Não escolheu ninguém Joaquim Neto 

Nasio José Silva Joaquim Neto, Aristófanes 
Afrodite Joaquim Neto, Nasio, Aristófanes Joaquim Neto 

Fia Monalisa Joaquim Neto, Aristófanes 
Quadro 24 - Índice de mudança da situação funcional 

 
 Na situação funcional ocorreram 20 mudanças de posições na escolha individual de 

cada participante do grupo, o que nos dá um índice de mudança de 91% em relação ao total 

das escolhas finais, ou seja, quase todo o grupo mudou de posição ao final da experiência. 

 Contabilizando as três situações pesquisadas, ocorreram no geral 68 mudanças de 

posições dentro do grupo, o que nos dá um índice de mudança 81% em relação ao total das 

escolhas finais, ou seja, a grande maioria do grupo mudou de preferência após o trabalho 

realizado no grupo. Não houve diferença entre as mudanças da situação afetiva e intelectual, o 

que nos oferece mais uma pista de que as mudanças estavam ocorrendo em função de uma 

percepção mais integral do outro, não separação entre afeto e cognição; contudo, houve um 
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grande aumento nas mudanças no que diz respeito à situação funcional, possivelmente pelo 

aumento e fortalecimento das lideranças e redução no número de subgrupos, pois isto 

favorecia a agregação dos participantes, inclusive daqueles que estavam isolados e solitários 

dentro do grupo. 

 

 Motivos das Escolhas 

 

 Conforme apresentado na metodologia, as escolhas dos participantes eram 

acompanhadas de justificativa, de forma que a partir de sua análise, conseguimos montar 11 

categorias que nos pareceu contemplar a gama de informações oferecidas. Estas categorias 

com exemplos extraídos dos protocolos dos participantes serão apresentadas no Quadro 25 a 

seguir: 

Categorias Exemplos de discurso na linguagem dos participantes 
1. Afinidade – Simpatia (afinidade 
afetiva e de pontos de vista). 

“amigos, pessoa que eu conhecia, mais próxima”; “amigos, sentia 
muito bem”; “única que tinha amizade completa” 

2. Conhecimento antes do curso 
(convivência antes do curso). 

“Tinha já contato antes, intimidade”; “era todos conhecidos por 
mim” 

3. Status (idade, mesmo nível escolar) “mesmo nível de escola, assuntos comuns” 
4. Aproximação física (familiar, 
vizinhos) 

“além de ser minha sobrinha, gostava e odiava as mesmas coisas 
que eu” 

5. Capacidade, competência, experiência “Demonstra saber do assunto, e faz o que fala”; Achava que era 
mais inteligente, inteligência não só de cabeça”; “sabe falar com 
agente, como conversar sério, trata bem” 

6. Era compreensivo, sincero, mostrava 
vontade de ajudar 

“Compreende bem as pessoas e mostra disposição para ajudar” 

7. Reconhecimento (atenção dispensada) “Combinava para fazer a tarefa, dava atenção a pessoa” 
8. Ser responsável “Era responsável, parecia ser responsável” 
9. Sociabilidade (atitude extrovertida, 
boas maneiras – bom trato) 

“Se dá bem com todos”, “engraçados, brincalhões”, “Eram 
divertidos e de bom coração” 

10. Era quieto e fazia todas as atividades “Era quieto e fazia todas as atividades” 
11. Grande avanço na auto-formação “Grande avanço na auto-formação” 

Quadro 25 - Categorias de escolhas dos participantes 
 
 Partindo deste conjunto de categorias, procuramos analisar as respostas oferecidas 

pelos alunos que realizaram escolhas nas três situações estudadas: Afetiva (Quem eu 

escolheria como meu companheiro de diversão), Intelectual (Quem do grupo eu escolheria 

para me ajudar nos estudos) e Funcional (A quem eu escolheria para ser meu representante de 

turma). Os participantes que não escolheram ninguém não foram incluídos neste quadro. Os 

motivos da não-escolha serão analisados posteriormente. Voltamos a lembrar que o 

participante Pedro esteve apenas no início desta atividade, tendo saído do curso antes de 

realizar a segunda avaliação. Assim, a freqüência de participantes nas onze categorias de 

motivos das escolhas será apresentada no quadro abaixo.  
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Freqüência de Participantes 
Quem eu escolheria 

para meu 
companheiro de 

diversões 

Quem do grupo eu 
escolheria para me 
ajudar nos estudos 

A quem eu 
escolheria para ser 
meu representante 

de turma 

Categorias de Motivos das Escolhas 

Início Final Início Final Início Final 
1. Afinidade – Simpatia (afinidade 
afetiva e de pontos de vista). 

5 2 2 0 2 0 

2. Conhecimento antes do curso 
(convivência antes do curso). 

4 0 1 0 0 0 

3. Status (idade, mesmo nível escolar) 0 0 1 1 0 0 
4. Aproximação física (familiar, 
vizinhos) 

1 0 0 0 0 0 

5. Competência, experiência 0 3 2 7 1 11 
6. Era compreensivo, sincero, mostrava 
vontade de ajudar 

0 3 1 5 0 0 

7. Reconhecimento (atenção dispensada) 0 0 1 0 0 0 
8. Ser responsável 0 0 0 0 4 1 
9. Sociabilidade (atitude extrovertida, 
boas maneiras – bom trato) 

0 5 0 0 2 0 

10. Era quieto e fazia todas as atividades 0 0 0 0 1 0 
11. Grande avanço na auto-formação 0 0 0 0 0 1 
Total de Alunos que realizaram escolhas 10 13 8 13 10 13 

Quadro 26 - Freqüência de participantes por Motivos das Escolhas 
 

 O quadro acima nos permite acompanhar os motivos das escolhas dos participantes, no 

início e no final da observação, nas três situações desta pesquisa. Os participantes solitários e 

isolados presentes no início do curso, e que, portanto, não faziam escolhas, não foram 

incluídos no quadro acima. Contudo, suas justificativas para a não-escolha serão incluídas ao 

final da análise de cada situação, de forma que, para fins estatísticos, consideramos os alunos 

que fizeram escolhas e as justificaram. Como pode-se perceber do quadro, ao final nenhum 

aluno deixou de escolher e de apresentar justificativa. 

 1. Situação Afetiva: 

 Início: a) A “afinidade/simpatia” entre os participantes aparece em primeiro lugar 

com uma percentagem igual a 50%. 

  b) Em segundo lugar surge o motivo “conhecimento antes do curso” com 

uma porcentagem de 40%. 

  c) Em terceiro lugar, como motivo de escolha, aparece a “aproximação 

física” (era da mesma família) com 10%. 

  d) Os quatro participantes que não realizaram escolhas, três deles 

justificaram não terem “afinidade/simpatia” com ninguém e o outro diz que 

como não “conhecia ninguém antes do curso”, preferiu não escolher. 
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 Final: a) Em primeiro lugar aparece o motivo da “sociabilidade” (atitude 

extrovertida, boas maneiras, bom trato) com 38%. 

  b) Em segundo lugar aparecem, com a mesma percentagem de 23%, o 

“ser compreensivo, sincero e ter vontade de ajudar” e ter “competência, 

experiência” aparecem com a mesma percentagem, 23%.  

  c) Neste segundo momento todos os alunos realizaram escolhas e as 

justificaram. 

 

 Percebemos, pelo exposto, que os motivos das escolhas iniciais centram-se mais nos 

aspectos afetivos transferenciais (“afinidade, simpatia” e “conhecimento antes do curso”) e 

que há uma depuração desses motivos após a experiência de grupo com uma concentração 

maior na “sociabilidade”. Ao mesmo tempo, parece que há maior objetividade nos 

julgamentos, na percepção do “outro”, considerando-se, além da depuração já referida, o 

desaparecimento das categorias “conhecimento antes do curso” e “aproximação física”, e o 

aparecimento dos motivos “ser compreensivo, sincero e ter vontade de ajudar” e ter 

“competência, experiência”. 

 Comparando a situação Inicial e a Final através do Teste de Wilconxon percebe-se 

diferença significativa p= 0,05. 

 2. Situação intelectual: 

 Início: Percebe-se que predominam os seguintes motivos: 

  a) O número de justificativas de “competência, experiência” iguala-se ao 

de “afinidade, simpatia” como motivo das escolhas dos participantes, 

sendo a percentagem de 25% para cada um. 

b) Os outros 50% dos motivos das escolhas se dividem entre “Status” 

(idade, mesmo nível escolar), “Conhecimento antes do curso” 

(convivência antes do curso), “compreensivo, sincero, mostrava 

vontade de ajudar” e “Reconhecimento” (atenção dispensada). 

c) Os seis participantes que não escolheram ninguém justificam que os 

colegas não tinham “competência” para ajudá-los a resolver as 

questões envolvendo os estudos. 

 Final: Note-se que passam a predominar os seguintes critérios: 

a) “Competência, experiência”, com 54%. 

b) “Compreensivo, sincero, mostrava vontade de ajudar”, com 38% 
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c) “Status” (mesmo nível escolar), com 8%. 

Aqui também houve aumento de objetividade no julgamento, pois os critérios 

adotados para as escolhas apontam para um decréscimo das escolhas afetivas transferenciais, 

enquanto a maioria dos alunos elege como critério final a “Competência, experiência”, isto 

significava não só saber do assunto (cognição), mas demandava experiência (habilidades 

interpessoais, afetivas, etc). Outra parte destaca o “Ser sincero, compreensivo e mostrar 

vontade de ajudar”, o que não dissocia o afeto da cognição, mas introduz aspectos menos 

transferenciais para realizar as suas escolhas. 

Comparando a situação Inicial e a Final através do Teste de Wilconxon, percebe-se 

diferença significativa 0,05 > p <0,02. 

 3. Situação funcional: 

 Início: Predominam: 

a) “Ser responsável”, com 40%. 

b) “Afinidade, simpatia” e “Sociabilidade” dividem a mesma percentagem, 20% 

cada. 

c) Os quatro alunos que não realizaram escolhas justificaram que não tinham 

“afinidade” com ninguém. 

 Final: Predominam: 

a) “Competência, experiência”, com 84%. 

b) “Ser responsável” e “Grande avanço na auto-formação” apresentam 8% cada. 

 

 A evolução notada nas situações anteriores aparece também nesta situação, no qual se 

vê claramente a presença de critérios menos afetivo-transferenciais e a objetividade marcada 

pelas escolhas centradas na competência e experiência, ou seja, além da responsabilidade, 

espera-se um líder que congregue competências (conhecimentos, habilidades e atitudes), 

demonstrando isto no comportamento prático (experiência). 

 Comparando “afinidade, simpatia”, que representa o nível mais intenso da influência 

de aspectos afetivos transferenciais, e a “competência, experiência”, que fala de um maior 

grau de objetividade nos julgamentos, no final das três situações estudadas, podemos perceber 

uma redução da primeira categoria, que aparece na situação afetiva com 15%, mas encontra-

se ausente na situação intelectual e cognitiva. Já a segunda categoria aparece com 23% no 

aspecto afetivo e chega no seu máximo na situação funcional; assim podemos perceber 
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claramente o quanto os julgamentos passaram a ser realizados de forma mais objetiva e menos 

transferencial. 

 Comparando a situação Inicial e a Final através do Teste de Wilconxon, percebe-se 

diferença significativa p= 0,05. 

 
Índice da função “Tele” grupal 

 

No Sociograma a seguir, todos os aspectos da rede sociométrica do grupo são 

representados graficamente, quanto à natureza das eleições, à direção das eleições, conforme 

os gráficos anteriores. Contudo neste momento destacamos no gráfico apenas as congruências 

das eleições (mutualidades), ou seja, quando duas pessoas do grupo se elegem mutuamente de 

forma positiva (escolhem-se mutuamente). Em termos sociométricos, a presença desse tipo de 

escolha indica que há uma “relação congruente” entre elas, ou seja, indica a presença do fator 

“Tele” e, conseqüentemente, a saúde das relações estabelecidas no âmbito grupal conforme 

destaca Moreno (1992, 1994a, 1994b). Este será nosso foco de análise com este sociograma.  

No sociograma moreniano, os conceitos de “Tele” e “Transferência” são fundamentais 

para entendermos a dinâmica presente nos grupos, pois nos ajudam a compreender os 

múltiplos papéis vividos por um indivíduo dentro do grupo, assim como podem nos oferecer 

pistas sobre os significados de amizade, encontro, diálogo e da extrema complexidade da rede 

de relações, com seus movimentos de atração, repulsão e de indiferença. 

Buscando encontrar uma alternativa baseada na saúde para romper com a visão 

patológica que apoiava o conceito de transferência, dado pela psicanálise, para explicar as 

relações, Moreno (1974) propõe o conceito “Tele”, definindo-o como sendo o conjunto de 

percepções, idéias e sentimentos que o homem, progressivamente, desde o nascimento, 

desenvolve em relação às pessoas e objetos que o cercam no interior do seu sistema social e 

que determinam a natureza, a direção e a intensidade das relações interpessoais. 

Moreno considera a “Tele” como um dos fundamentos básicos de todas as relações 

interpessoais saudáveis e o elemento essencial de todo método eficaz de formação humana. A 

“Tele” repousa na percepção, no sentimento e no conhecimento da situação real que o 

indivíduo desenvolve em relação às outras pessoas. Isto pode, ocasionalmente, surgir de uma 

situação de transferência infantil, mas se desenvolve como estrutura independente desta, 

existindo sempre, desde os primeiros encontros, na origem da vida social, e cresce de um 

encontro para outro, podendo, por vezes, ser deformada pela influência de fantasias 

transferenciais. 
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A “Tele”, portanto, está associada à saúde da relação, enquanto a transferência é a sua 

distorção patológica. Na relação télica, o indivíduo sente e percebe o outro de forma realista, 

tal como ele é, e se aproxima ou se distancia dele motivado por esse conjunto de sentimentos 

e percepções que decorrem da relação. 

Na relação transferencial, ao contrário, o outro é percebido de forma distorcida, a 

partir de seus “fantasmas” internos, sendo eles os motivadores de suas percepções e 

sentimentos e das conseqüentes aproximações e distanciamentos. 

Nesse sentido, complementa Bustos (1979, p. 17), 

 
Tele implica um conceito existencial e totalizador, intelectivo, afetivo, 
biológico e social. Ao abandonar o acaso em nossa infância, começa a 
seleção. Buscamos sociometricamente aqueles que complementem 
positivamente nossos objetivos, rechaçamos outros ou permanecemos 
indiferentes a terceiros. Quando se dá o encontro, existe a certeza de que não 
são necessárias verbalizações de confirmação. Produzem-se respostas-
condutas coerentes com as propostas. Deste modo sabemos que é o fator tele 
que esta funcionando. O vínculo adquire as características que nascem da 
complementação, mas para o conhecimento desta dinâmica é necessário 
avaliar a intensidade da eleição. 
 
 

 As congruências são representadas no gráfico a seguir, pela convergência das setas 

(pontas duplas) que indicam as mútuas eleições da mesma natureza (positivas). 

 

  

 

F35. Sociograma da Função “Tele” 
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Assim, diante do sociograma em questão, podemos observar que de todas as eleições 

positivas feitas pelos membros do grupo, formam-se: 

• Antes: Seis (6) relações congruentes; 

• Depois: Treze (13) relações congruentes; 

Considerando que o Teste Sociométrico utilizado nesta pesquisa permitia a cada um 

dos treze participantes, aqui analisados, emitir três eleições positivas (afetiva, intelectual, 

funcional), e uma vez que cada relação congruente envolve duas pessoas, então em um grupo 

com quatorze componentes o número máximo possível de tais relações seria calculado por 14 

x 3 / 2, que dá um total de 21 relações; ao final, com apenas 13 componentes, teríamos o 

número máximo de tais relações dado pela fórmula N = [(13 x 3) – 1] / 2, em que N é o 

número máximo de relações congruentes virtualmente possíveis. No caso referido, é preciso 

diminuir uma unidade do total de 39, uma vez que restaria um componente com apenas duas 

relações congruentes. Assim, com base nesses dados, e seguindo as orientações de Bustos 

(1979), podemos calcular o índice de relações télicas alcançadas pelo grupo nas duas 

situações de avaliação. Para tanto, basta calcular o percentual de relações télicas apresentadas 

pelo grupo em ambos os momentos, Início (6) e Final (13), considerando, respectivamente, o 

número máximo de relações congruentes no Início (21) e no Final (19). Verifica-se, desse 

modo, que o “índice télico grupal” apresentado pelo grupo de educadores holísticos foi de 

28,6% no Início, e 68,4% depois da observação. Sintetizamos essas informações na tabela a 

seguir: 

Freqüência de relações congruentes e índice télico grupal 

 Freqüência de Relações 
Congruentes 

Índice Télico Grupal 

INÍCIO 6 28,6% 
FINAL 13 68,4% 

 

Tendo presente a idéia de que as relações congruentes indicam a presença do fator 

Tele e, conseqüentemente, a saúde da relação grupal, podemos afirmar que houve um 

aumento na saúde da rede de relações que se estabeleceu entre os membros do grupo, uma vez 

que o “índice télico grupal” foi bem maior no segundo momento da avaliação. Este índice 

ainda indica, principalmente se considerarmos o índice télico virtualmente ideal de 100%, que 

o grupo, neste momento da pesquisa, encontra-se em processo de organização interna, tendo 

saído, pegando as categorias de Bustos (1979), de um grau inadequado de “índice télico 

grupal” (0 a 30%) para um de grau adequado de “índice télico grupal” (50 a 70%), ou seja, as 
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relações grupais saíram do nível transferencial para um nível adequado de construção de 

vínculos pautados nos aspectos saudáveis da personalidade dos envolvidos no grupo. 

 A natureza dos motivos das escolhas realizadas ao final da observação também nos 

aponta a redução das transferências, o que nos permite inferir a grande possibilidade de um 

aumento gradativo do índice télico das relações ao longo do curso. 

 

 Análise geral do teste sociométrico: tecendo “redes solidárias” 

 

Uma análise geral dos dados do Teste Sociométrico nos permite dizer que, no início 

do trabalho, a rede de relações presentes não permite classificar a junção dos indivíduos como 

um grupo, seria mais o que na literatura especializada em grupo classifica-se de 

“agrupamento”, ou seja, elementos que estavam agrupados, colocados juntos, sem 

necessariamente constituírem um grupo propriamente dito. 

Ao final da observação começa a emergir uma concepção de grupo como uma “rede 

de solidariedade” que tem consciência de ter algo em comum e cuja ação é socialmente 

expressiva e voltada para formação humana nas suas múltiplas dimensões. Falando sobre o 

surgimento do “grupo”, Trujillo Ferrari (1983, p. 311) observa que a introdução do termo 

“grupo social”, na literatura sociológica, deve-se ao sociólogo americano Albion Small, que, 

em 1905, define: o termo grupo “[...] é uma designação sociológica válida para indicar 

qualquer número de pessoas, grande ou pequeno, entre as quais se estabelecem determinadas 

relações que só podem ser pensadas como um conjunto”. Ainda nessa perspectiva sociológica, 

Trujillo Ferrari (1983, p. 311), examinando diversas definições para “grupo social”, propõe a 

seguinte definição:  

 
[...] um grupo social é formado por um conjunto de pessoas que se 
identificam pelo ‘nós’ e para o qual estão suficientemente estruturados, 
dentro de um contexto temporal, integrados e em interação, observando 
funções específicas ou gerais, graças aos padrões neuropsíquicos e sócio-
culturais que observam na sua ação para a obtenção de metas de interesse 
coletivo. 
 

 
Ampliando esta perspectiva – e considerando, segundo as palavras de Souza Santos 

(2000), as “redes de solidariedade” que se formam em grupos como o dos “educadores 

holísticos” – percebemos a possibilidade de surgir no tecido social, com base nos laços de 

solidariedade, pertencimento e ciclo do dom (dar, receber e retribuir), uma nova configuração 

grupal. Tal configuração pode possibilitar a superação dos entraves relacionais por meio de 
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uma lógica integral, apoiada nos valores humanos e em uma cultura de paz. Isto pode nos 

oferecer reflexões sobre o significado das novas perspectivas de participação nos interesses 

coletivos. 

Os resultados encontrados neste trabalho encontram ressonância direta com os 

desenvolvidos por Carreteiro e Sudbrack (1999) e Sudbrack (1996, 1998, 2000), que 

estudando crianças e adolescentes em situação de risco psicossocial, definem as redes sociais 

como uma nova metodologia de prevenção à marginalização e à drogadição entre 

adolescentes de famílias de baixa renda. Estas autoras indicam que é fundamental reconhecer 

a importância das redes de pares, como, por exemplo, o grupo de educadores holísticos, que, 

na sua grande maioria, passa a constituir um suporte de apoio à rede primária desta população. 

Assim, os resultados do teste sociométrico associados à observação participante nos 

permitiram reconhecer a presença das seguintes características no grupo em questão:  

a) Os participantes estavam em maior contato entre si, ou seja, houve um aumento das 

relações “face a face”, indicando uma ampliação do contato interpessoal; isto pode ser 

percebido pela redução dos subgrupos, ausência de isolados e solitários e aumento das 

lideranças. Assim podemos falar no surgimento de um grupo de grupo. Os alunos estão em 

contato uns com os outros, no interior de um grupo, não existindo ninguém fora do grupo. 

b) Reconheciam-se mutuamente, ou seja, os alunos tinham “representações internas” 

uns dos outros, o que implicava que cada um era percebido e discriminado como um elemento 

específico e único daquele grupo. Isto é, os membros do grupo deixaram de ser totais 

estranhos uns para os outros, perdendo a perspectiva de serem “rostos anônimos da multidão”.  

c) Houve um aumento significativo das interações entre os participantes; o grupo, do 

ponto de vista dinâmico, resulta da interação de seus membros, o que nos permite falar da 

presença de um grupo ao final da observação. A intensa rede de relação pode ser percebida 

pelo alto nível de influência que os membros passaram a ter uns sobre os outros, de forma que 

mesmo quem não influencia, acaba sendo influenciado a participar de alguma maneira na 

configuração grupal. 

d) Estavam conscientes de ter algo significativo em comum, ou seja, os membros do 

grupo reconheciam, ainda que alguns de forma intuitiva e subliminar, que havia aspectos 

significativos que os uniam e os tornavam diferentes dos não-membros do grupo. O que é 

significativo varia muito de um grupo para o outro, no entanto, mesmo que essas 

características não estejam explicitadas, ficou claro que a busca pelo crescimento pessoal em 

vários níveis unia todo o grupo. 
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e) Tinham metas coletivas, ou seja, o grupo tinha uma razão de existir, algo que 

congregava os interesses e a ação de seus membros em torno de objetivos comuns. Esses 

objetivos estavam bastante explícitos e definidos, sendo um lema do grupo se reunir para 

“trazer benefícios à comunidade”. Contudo como ocorre em todo grupo que se reúne para 

atingir metas de ordem psicológica, social e espiritual, há uma intensa complexidade, sendo 

estas metas afetadas pelas dinâmicas vivenciadas ao longo do grupo, sem, todavia, perderem o 

objetivo do crescimento. 

f) Interdependem na busca de suas metas, ou seja, mais que apenas interagir ou ter 

metas em comum, os membros do grupo, na verdade, dependiam, ao menos em algum grau, 

uns dos outros, para atingir seus objetivos. Os trabalhos ou as atividades realizadas pelo grupo 

envolviam os participantes de tal modo que os resultados dependiam dos esforços 

coordenados de todos os seus membros, e a deficiência ou a eficiência da ação de cada um 

refletia na atuação dos outros e no resultado final obtido pelo grupo. 

g) Constituíam uma entidade comum, uma totalidade, um sistema, um todo orgânico 

que era mais que a mera soma de seus membros ou da interação entre eles. Nesse sentido, 

podemos dizer que o grupo constituía uma entidade, algo com a qualidade de ser uma unidade 

emergente da diversidade de seus membros, e não a simples justaposição de fragmentos 

independentes. 

Em uma perspectiva mais abrangente, o grupo de “educadores holísticos”, assim como 

a ONG que o abriga, é um espaço de pertencimento, de auto-afirmação e formação. Ou seja, é 

no cotidiano das suas relações grupais que os atores/protagonistas se formam, na medida em 

que as experiências se incorporam, suas identificações, seus modos de vida e seus hábitos 

ganham novos contornos. Isto nos ajuda a pensar como em uma comunidade tida como a 

“morada da morte” pode emergir inúmeros movimentos culturais de valorização daquele local 

marginalizado e estigmatizado pela ordem social dominante. Nesse sentido, Pimenta (1998, p. 

43) afirma que 

 
[...] por mais contraditório que possa ser no visor racional de quem olha de 
fora para dentro [...] a periferia deixa de ser lugar onde homens e mulheres 
vivem assombrados pelo desemprego e subemprego e de jovens 
marginalizados, sem expectativa de futuro, exclusivamente, e passa a ter a 
possibilidade de ser lócus de transformação social. 
 

 
Ampliando esta crítica, poderíamos dizer que 
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A segurança da existência cotidiana propiciada pelos direitos sociais tornou 
possíveis vivências de autonomia e de liberdade de promoção educacional e 
de programação de trajetórias familiares, que até então tinham estado 
vedadas às classes trabalhadoras. Mas, por outro lado, os direitos sociais e as 
instituições estatais a que eles deram azo foram partes integrantes de um 
desenvolvimento societal que aumentou o peso burocrático e a vigilância 
controladora sobre os indivíduos; sujeitou estes mais do que nunca às rotinas 
de produção e do consumo, criou um espaço urbano desagregador e 
atomizante, destruidor da solidariedade das redes sociais e 
interconhecimento de tempos livres que transformou o lazer num gozo 
programado, passivo e heterogêneo, muito semelhante ao trabalho. Enfim, 
um modelo de desenvolvimento que transformou a subjetividade num 
processo de individuação e numeração burocrática e subordinou a 
Lebenswelt às exigências de uma razão tecnológica que converteu o sujeito 
em objeto de si próprio (SOUZA SANTOS, 2000, p. 245). 
 
 

 Neste sentido, o resgate do Lebenswelt, via formação integral, está no cerne das ações 

postas em movimento dentro do curso de educadores holísticos e visa favorecer o crescimento 

do “eu” e do “nós” em todos os níveis e em todas as dimensões. 

 

4.6. Desenvolvimento da Produção de textos e das Competências Metacognitivas  

Esta seção consiste na apresentação dos resultados das tarefas de Produção e 

Julgamento de textos argumentativos realizadas no Início e no Final da observação do curso. 

O objetivo geral destas tarefas era acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos ao 

longo do curso, principalmente no que diz respeito às habilidades de produção textual e à 

capacidade metacognitiva de julgamento de textos. 

Dois sistemas distintos foram conduzidos para analisar o desempenho dos 

adolescentes na produção de textos argumentativos e no julgamento de partes de textos 

argumentativos no Início e Final, como descritos e exemplificados a seguir. Os exemplos 

foram retirados dos protocolos dos adolescentes investigados e são apresentados de forma 

mais literal possível118. 

 Nestas duas tarefas estaremos considerando, para fins estatísticos, o total de 13 

participantes e não 14, pois não seria possível comparar estas atividades sem as produções do 

participante Pedro, que não concluiu as atividades finais, conforme já destacado. 

 

                                                
118 Na tarefa de produção preservou-se a escrita conforme produção dos adolescentes, já na Tarefa 2 na qual as 

respostas dos julgamentos foram gravadas e posteriormente transcritas, a pontuação foi realizada pelo 
pesquisador a partir das pausas e entonação dos participantes quando realizavam a tarefa. 
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4.6.1. Produção de Texto Argumentativo 

 Nesta tarefa os alunos foram convidados a produzir textos argumentativos conforme 

instruções descritas na metodologia. O objetivo desta tarefa era perceber se as intervenções 

postas em andamento no curso poderiam favorecer o desenvolvimento da produção textual. 

Os textos produzidos em ambas as ocasiões de testagem foram analisados conforme 

categorização adaptada de Ferreira (1999) e Ferreira e Spinillo (2003) e que constava de 

quatro categorias: Categoria I (Texto não-argumentativo), Categoria II (Introdução), 

Categoria III (Introdução e desenvolvimento) e Categoria IV (Introdução, desenvolvimento e 

conclusão). Estas categorias serão descritas a seguir. 

Categoria I (Texto não-argumentativo): as produções se limitam a frases, seqüências 

de ações, relatos de experiência pessoal, trechos de músicas, não se caracterizando como texto 

argumentativo. 

 

 

Categoria I Exemplos 
Texto Não-

argumentativo 
 

Os sentimentos são coisas que sentimos e devemos expressar de forma 
compreensiva que facilite o que nos sentimos. Ao estar triste, alegre era para ficar 
ou até com impressão de sentimentos. Talvez e que possa ignorar os sentidos das 
coisas de forma compreensiva e compassiva. (José Silva) 
 
Gostei, porque podemos pôr todas as nossas idéias sobre os textos que vamos fazer 
para fora. Dizer nossas idéias aos outros é muito importante porque ela pode 
modificar alguma coisa. (Gudimylla) 
 
Sobre anti-cidadania. Falamos sobre anti-cidadania, vou falar um pouco. É você 
fura fila, joga papel no lixo, na telha, falar auto em lugar público. Fila é uma coisa 
que sempre faço todos os dias para ir a escola. (Raissa) 

 

Categoria II (Introdução): Textos que apresentam uma introdução da tese ou idéia 

central a ser desenvolvida. Algumas produções apresentam, após a descrição da tese, uma 

seqüência de ações ou idéias de apoio, sem, contudo, caracterizar um desenvolvimento.  

 

Categoria II Exemplos 
 

Introdução 
Mimar causa problemas nas crianças 
Quando uma criança ou adolescente sabe que tem alguém que vai fazer por ela, sabe 
que o pai é poderoso, acaba fazendo o que quer e não liga para as conseqüências. 
(Gudimylla) 
 
Educação 
Sem educação não podemos pensar no futuro melhor. Todos precisam de educação, 
desde as crianças pequenas até gente velha. Mas a educação ajuda mesmo as pessoas? 
A educação deve ser só na escola da gente ou ela vai para casa e para rua nossa? Essas 
perguntas fazem da educação algo importante para debater e é preciso de muito 
trabalho para isto ocorrer. (Ana Beatriz) 
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Categoria III (Introdução e Desenvolvimento): Além da introdução da tese, há um 

conjunto de idéias de apoio que sugere o início de um desenvolvimento. As produções 

possuem, ainda, tentativa(s) de explicitação da tese, resolução de situação-problema ou evento 

inicial. A conclusão está ausente.  

 

Categoria III Exemplos 
 

Introdução e 
Desenvolvimento 

Racismo à cor negra: um preconceito sem lógica 
Primeiramente, poderíamos começar explicando o que seria o Racismo à cor negra, 
e assim dando continuidade, no porque é um preconceito sem lógica. Racismo à cor 
negra, pelo que entendemos (nós humanos), é quando alguém tem preconceito (não 
gosta de jeito algum) do outro alguém, por ela ter, ser de cor negra (escuro, preta, 
até mesmo morena). É de certo fato, alguém ver uma pessoa negra passando do 
lado direito da rua e atravessar para o outro lado. Isso é pura ignorância ou até 
mesmo infantilidade. 
Poderíamos lançar questões sobre o preconceito à cor negra, para mostrar que é 
sem lógica: “A pessoa de cor negra, lhe fez algum mau, para você detestar ou sentir 
nojo?”, “Se ela lhe tocar, sua cor atual (branca) vai mudar para cor dela (negra)?”, 
“a cor dela é uma infecção, que só por passar perto dela, você pode pegar, assim 
mudando sua cor para dela?” (Afrodite) 
 
Um projeto de grupo 
Para construir um projeto é preciso que todos as pessoas do grupo dêem suas 
opiniões. Um projeto de grupo se faz com a participação de todos. Não importa se 
para construí-lo leva tempo, importa é que todos participem. 
No início do projeto as pessoas pensam que vão perder, mas depois elas sabem que 
vão ganhar também, assim o projeto vai crescendo e ganhando mais força de 
trabalho e participação de todos. (Lucas) 

 

 

Categoria IV (Completo: introdução, desenvolvimento e conclusão): Textos completos com 

uma estrutura argumentativa elaborada. As produções, além da tese ou idéia central e das 

idéias de apoio, apresentam uma conclusão; esta pode ser ou não explícita.  

 

Categoria IV Exemplos 
 

Completo: 

introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão 

 

Será que lutamos por nossos direitos? 
No primeiro artigo dos direitos humanos, diz que nascemos livre, com dignidade e 
direitos iguais, e que devemos nos relacionar com os outros com espírito de 
fraternidade. Mas pode-se questionar: quando se diz que somos livre, será que há 
um erro ai? Pois vivemos em um mundo, em que o direito de liberdade é pra quem 
tem poder e os fracos ficam excluídos. 
Analisando as situações atuais há muita desigualdade e opressão. Vai das 
diferenças de salários, de empregos e condições de saúde. As músicas são um 
exemplo disso, como por exemplo a música “Admirável Chip Novo”. Pitty traz um 
bom exemplo de manipulação, pois mostra a realidade de nossa vida, não essa que 
vemos, e sim a que nos corrompe. A Pitty foi bastante verdadeira, embora explique 
isso com metáforas, como em um trecho da  música que diz: “Pane no sistema 
alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô?”. Com isso ela diz 
que sua venda caiu, agora ela está vendo com seus próprios olhos. Começa a atuar 
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como pessoa cidadão. É o que precisamos fazer, devemos deixar de ser alienados, 
ser realmente livre. 
É um absurdo pensar que não temos direitos, mesmo quando tudo diz que não. É 
um absurdo o que fazem conosco, e é um absurdo maior nós nos recusarmos a ver 
isso, a ver o que acontece por trás de nossas vendas. Nos recusávamos a lutar por 
nossos direitos por isso também somos excluídos. (Monalisa) 

 
 

 Após a classificação dos textos, conforme as categorais acima, foi possível montar a 

Tabela 13 que consta o desempenho geral dos participantes na tarefa de produção. 

 

Classificação na tarefa de produção de textos. 

Início Final CATEGORIAS 

f % f % 
I 7 53,8 0 0 
II 3 23,1 1 8 
III 3 23,1 5 38 
IV 0 0 7 54 

Total 13 100 13 100 

 

Análise da Produção no Início e final  

Os adolescentes no início concentravam-se na Categoria I (46 %) e II (31%) e nenhum 

na Categoria IV (texto completo) e ao final do curso passaram a concentrar-se na Categoria III 

(38%) e IV (54%).  

 Considerando apenas as produções classificadas nos dois extremos da hierarquia de 

classificações, observa-se que:  

(a) Na Categoria IV (texto argumentativo completo), no Início, nenhum dos 

adolescentes alcançou esta categoria mais elaborada, enquanto no final 54% das 

produções foram classificadas nesta categoria.  

(b) Na Categoria I (Texto não-argumentativo) a freqüência de textos foi 0% no final.  

Os resultados obtidos consistentemente mostram que após um tempo de trabalho no 

curso, com intervenções voltadas a estimular a produção, os adolescentes apresentaram 

produções bem mais elaboradas do que no início do curso. Importante mencionar, entretanto, 

que 23% de adolescentes, mesmo antes do curso (Início), já apresentavam produções na 

Categoria III, o que não ocorria com seus colegas que não produziam textos nesta categoria 

um pouco mais elaborada. Isto indica que estes adolescentes, de modo geral, apresentavam 

produções um pouco mais elaboradas que os seus colegas. 
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 Diante dos resultados apresentados, é possível concluir que os adolescentes que 

participaram do curso se beneficiaram das intervenções propostas na área de produção textual, 

visto que: (a) quando comparadas nas duas ocasiões de testagem mostraram produções mais 

elaboradas após a participação no curso (Depois) do que antes dele (Início). Este dado sugere 

que as intervenções propostas pelo curso na área de produção de texto tiveram um efeito 

facilitador sobre a produção de textos argumentativos. 

 Para melhor explorar este efeito do trabalho realizado com os adolescentes sobre a 

produção de textos argumentativos, foi elaborado o Quadro 27. Nele constam as progressões e 

permanências dos participantes nas categorias de produção em ambas as ocasiões de testagem 

(Início e Depois). 

 

Participantes Categorias de 
Produção Início Depois 

I José Silva, Pedro, 
Lucas, Sophia, Ana 
Beatriz, Gudimyla, 

Raissa 

 
- 

II Caio, Monalisa, 
Afrodite, Fia 

Ana Beatriz 

III Joaquim Neto, 
Aristófanes, Nasio 

Gudimylla, Raissa 
José Silva, Sophia, 

Afrodite 
IV  Joaquim Neto, Caio, 

Lucas, Monalisa, 
Aristófanes, Nasio, 

Fia 
Quadro 27 - Progressão e permanência de cada participante nas categorias de produção. 

 

Dos 13 participantes deste grupo, que tiveram seus textos analisados no início e no 

final, um total de 100% teve algum tipo de avanço após a intervenção, sendo que dos 46% que 

produziam não-texto argumentativo (CatI), 31% passaram a produzir textos com introdução e 

desenvolvimento (CatIII) e 8% começaram a produzir textos completos (CatIV). Dos 31% 

que produziam apenas introdução (CatII), 8% passaram a produzir textos com introdução e 

desenvolvimento (CatIII) e 23% passaram o produzir textos completos (CatIV). Os 23% que 

já tinham uma produção com introdução e desenvolvimento (CatIII) passaram a produzir 

textos completos (CatIV). 

Não houve nenhum participante que não obtivesse nenhum benefício com as 

intervenções do curso e não se registrou nenhuma regressão no que diz respeito à produção. 

Contudo uma participante obteve apenas uma mudança muito elementar, passando de uma 

categoria de não-texto argumentativo para um texto com introdução (CatII). 
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 Após a participação no curso não houve adolescentes produzindo na categoria inicial 

(CatI) e apenas um que produz só a introdução (CatII); isto sugere que as atividades usadas 

para desenvolver produção de um texto argumentativo permitem aos participantes produzirem 

textos argumentativos mais elaborados. 

 Os 23% de sujeitos que já produziam textos mais completos (CatIII), mesmo antes de 

passarem pelas intervenções do curso, tiveram seus protocolos de pesquisa analisados de 

forma mais detalhada, sendo percebido que os três participantes tinham feito parte de um 

curso oferecido pela instituição, no qual as intervenções sobre produção de texto eram 

utilizadas de forma intensa. 

Além de se examinar as porcentagens de adolescentes que avançaram nas categorias 

de produção de texto, interessa explorar, de modo detalhado, a natureza dessa progressão, 

como ilustra a tabela a seguir. 

 

Freqüência de participantes que progrediram nas categorias de Produção de texto 

argumentativo. 

Do Antes para o Depois Freqüência de 
Participantes 

1 
4 

Cat I  � Cat II 
          � Cat III 
          � Cat IV 2 

1 Cat II � Cat III 
          � Cat IV 2 

Cat III � CatIV 3 
Total 13 

 

Uma análise geral desta tabela indica que houve um grande avanço neste grupo, sendo 

que todos os participantes deste grupo alcançaram algum tipo de progresso.  

 Os avanços totais alcançados na passagem do Início para o Final neste grupo foram de 

treze participantes, sendo que nove dos participantes foram de uma categoria elementar (CatI 

e CatII) para uma mais elaborada (CatIII e CatIV). Apenas um participante passou de uma 

categoria elementar para outra mais próxima, também elementar (Cat I - Cat II). Foram 

encontrados 3 participantes que já produziam bem já no início do curso. 

Os resultados acima indicam que os participantes do grupo se beneficiaram do curso, 

conseguindo realizar produções de textos mais sofisticadas, haja vista que (a) um alto índice 

de sujeitos conseguiu avançar, (b) os avanços de categorias ocorreram de níveis elementares 

para níveis mais sofisticados, indicando um pulo qualitativo na forma de produzir textos. 
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4.6.2. Tarefa de Julgamento de partes do texto 

 A tarefa de julgamento foi uma atividade organizada para acompanhar o 

desenvolvimento metacognitivo, mas especificamente da consciência metatextual, ou seja, 

buscava observar se os alunos eram capazes de reconhecer e manejar a estrutura textual do 

gênero argumentativo. Esta tarefa implicava a necessidade do aluno fazer um exercício de 

pensar sobre a estrutura do texto que estava sendo apresentado, o que requeria uma habilidade 

metacognitiva mais elaborada, pois exigia lidar com as dimensões de ausência e presença 

presentes nos textos-estímulos apresentados. 

Flavell (1976, p. 232) indica que o uso da metacognição, como por exemplo na tarefa 

de julgamento, implica no conhecimento sobre os processos e produtos cognitivos, além de 

requerer o manejo das propriedades das informações e dos dados relevantes para uma 

determinada aprendizagem. 

Baseando-se em Ferreira (1999) e Ferreira e Spinillo (2003), a análise desta tarefa 

envolveu um exame das justificativas dadas pelos adolescentes após o julgamento dos textos-

estímulos apresentados. A partir das justificativas oferecidas pelos adolescentes, identificamos 

um conjunto de cinco critérios que guiavam suas respostas. Posteriormente, elaboramos um 

conjunto de cinco categorias de desempenho que englobam não apenas as respostas 

isoladamente, mas o desempenho do adolescente como um todo nos quatro itens apresentados 

(relativos às partes do texto argumentativo e ao texto completo). 

A seguir apresentaremos os cinco critérios utilizados pelos adolescentes para julgar os 

textos-estímulos apresentados: 

Critério I (Indefinido): O adolescente não explica o critério adotado para julgar o 

texto-estímulo apresentado. Usa critérios subjetivos, opina, repete passagem do texto-estímulo 

ouvido ou repete texto-estímulo todo, só menciona que está completo ou incompleto sem 

especificar as razões. 

Exemplos 

Indefinido 

Está incompleto. Tem dizendo assim avança a humanidade: com alguns 

ricos, com alguns mendigos e com todos os seus pobres. 

Ta completo. Tem todas as informações para entender o texto. Assim 

você lê e vê logo que tem coisas muito legais.  

 

Critério 2 (Tamanho): O adolescente leva em consideração o número de linhas, 

parágrafos, o tamanho do texto em geral. Fala explicitamente do tamanho. 
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Exemplos 

Tamanho 

“Este texto tá completo mesmo, pois veja como ele é grande, tem todas as idéias ai 
nele”. 
 
“Ele está incompleto, é muito pequeno para ser um texto completo”. 
 
“Temos muitas linhas assim, em todos os parágrafos, juntando tudo, fica todo 
completo”. 

 

Critério 3 (Introdução): O adolescente adota o início como critério. 

Exemplos 

Introdução 

"Porque esta é a introdução. Está faltando o resto." 
 
"Falta dizer o começo, o que aconteceu no começo para dar sentido." 
 
“Tem uma idéia principal já aqui, é um começo de um texto. Ele começou a 
introduzir o queria dizer”. 

 

Critério 4 (Desenvolvimento): O adolescente adota o meio como critério. 

Exemplos 

Desenvolvimento 

"É o meio, assim onde se desenvolve o texto". 
 
"Falta o meio, falta dizer as idéias mais desenvolvidas". 
 
"Aqui tem a parte do meio" 
 
"Só tem o meio". 

 

Critério 5 (Conclusão): O adolescente adota a conclusão como critério. 

Exemplos 

Conclusão 

"Só tem a parte final." 
 
"Esta é a conclusão, onde fecha o texto, todas as idéias." 
 
“Ele só fez a conclusão das idéias dele e pronto”. 

  

As justificativas expressas pelos adolescentes para julgar os textos-estímulos foram 

analisadas a partir desses cinco critérios. Assim, criaram-se cinco diferentes categorias de 

julgamento que expressam diferentes aspectos envolvidos nos julgamentos feitos pelos 

participantes. Estas categorias serão descritas a seguir. 

Categoria I – (Critério indefinido em todos os textos-estímulos): usa apenas o critério 

indefinido. Pode julgar tudo completo, tudo incompleto, ou é inconsistente nos acertos. 
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Participantes Textos-estímulos Julga Justificativa Critério 
Introdução Certo Porque é assim mesmo. Coloca coisas 

interessantes. 
Indefinido 

Desenvolvimento Certo Destaca logo está parte aqui das leis, assim 
ficou interessante mesmo. 

Indefinido 

Conclusão Errado Fala dos seres humanos Indefinido 

 
José Silva 

Texto Completo Certo Temos que logo fazer uma compreensão, 
veja logo esta passagem 

Indefinido 

Introdução Errado Diz do conhecimento que é preciso ter de 
verdade. 

Indefinido 

Desenvolvimento Errado Diz do preconceito das pessoas. Indefinido 
Conclusão Certo Diz das universidades, das pessoas. Indefinido 

 
Gudimylla 

Texto Completo Certo É assim muito interessante mesmo. Indefinido 
 

Categoria II – (Tamanho + critério indefinido): Especificam critérios usados no 

julgamento, contudo critérios indefinidos podem ainda ser encontrados. Não mostra 

habilidades para pensar sobre as partes do texto (estrutura e organização). As justificativas são 

baseadas em aspectos globais e gerais (tamanho) do texto. Pode julgar tudo completo, tudo 

incompleto, ou é inconsistente nos acertos. 

 

Participantes Textos-estímulos Julga Justificativa Critério 
Introdução Certo Porque tem poucas palavras e não dá pra 

falar tudo. 
Tamanho 

Desenvolvimento Certo Tem poucas palavras e fala sobre 
preconceito. 

Tamanho + 
indefinido 

Conclusão Errado Já tem muitas palavras. Tamanho 

 
Raissa 

Texto Completo Errado Porque é um texto amplo, grande, com 
poucas idéias superinteressantes. 

Tamanho + 
indefinido 

 

Categoria III – (Critério indefinido + partes: Introdução, Desenvolvimento, Conclusão): Pode 

fazer uso destes dois tipos de critérios (indefinido, e partes) nos quatro itens. Não integra as 

partes do texto. Pode acertar tudo ou não, e ou ser inconsistente nos acertos. 

 

Participantes Textos-estímulos Julga Justificativa Critério 
Introdução Certo É um começo de um começo. Introdução 

Desenvolvimento Certo Ele colocou logo de cara coisa do 
preconceito, isto ficou legal. 

Indefinido 

Conclusão Certo É uma parte logo do final do texto, eu acho 
isto, também coloca muitas coisas legais 
de se ler. 

Conclusão + 
Indefinido 

 
Afrodite 

Texto Completo Errado Tem quase um texto completo, falta 
colocar coisas legais, coisas pra animar o 
texto. 

Indefinido 

Introdução Certo Falou de um começo mesmo. Introdução 
Desenvolvimento Certo Tem esta parte do preconceito  Indefinido 

Conclusão Certo Fecha de cara o texto, quando fecha logo é 
o fim. 

Conclusão 

 
Fia 

Texto Completo Certo Tem assim muitas idéias para vermos, é 
um texto bom para se ler mesmo. 

Indefinido 
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Categoria IV – (partes não integradas): Usa só Introdução, só Desenvolvimento ou só 

Conclusão, ou combina duas partes, mas nunca integra em um mesmo item as três partes. 

Pode ou não acertar tudo. 

 

Participantes Textos-estímulos Julga Justificativa Critério 
Introdução Certo É o começo do texto, faz uma 

introdução. 
Introdução 

Desenvolvimento Certo É a parte referente ao meio. Desenvolvimento 
Conclusão Certo Tem uma conclusão Conclusão 

 
Joaquim Neto 

Texto Completo Certo Tem todo ele mesmo. Olhe o 
desenvolvimento todo presente 

Desenvolvimento 

Introdução Certo Ele colocou a parte certa do início. Introdução 

Desenvolvimento Errado Ele colocou a parte toda do início e 
do desenvolvimento, não faltou 
nada. 

Introdução + 
Desenvolvimento 

Conclusão Certo Ele colocou o fim mesmo. Conclusão 

 
Ana Beatriz 

Texto Completo Certo Ele colocou o texto todo, tem um 
começo e o fim, tá pronto. 

Introdução + 
Conclusão 

 

Categoria V – (Partes Integradas): Critérios de julgamentos especificados e refletem 

uma reflexão sobre a estrutura do texto apresentado, o adolescente deve ser capaz de julgar e 

explicar cada parte. Acerta tudo. 

 

Participantes Textos-estímulos Julga Justificativa Critério 

Introdução 
Certo Dá o início, assim uma introdução, mas falta o 

desenvolvimento até chegar a uma conclusão. 
Estrutura 

Desenvolvimento 

Certo Tem logo um desenvolvimento, inicia com a 
taxa de crescimento, falta uma introdução e 
apresentar uma conclusão baseada nos dados 
do desenvolvimento.  

Estrutura 

Conclusão 
Certo Tem as características de uma conclusão, 

faltam as partes anteriores. Como se chegou a 
estas informações. 

Estrutura Aristófanes 

Texto Completo 

Certo Tem início, tem desenvolvimento e tem 
conclusão. Ele coloca no início uma síntese 
através de uma pergunta, desenvolve e 
responde a pergunta no final. 

Estrutura 

Introdução 

Certo Faz a colocação de uma idéia principal, coloca 
como que um ponto para começar a pensar. 
Depois falta preencher com um meio e 
finalizar tudo. O texto ficaria pronto. 

Estrutura 

Desenvolvimento 
Certo Tem um meio, falta a parte do início e uma 

finalização. 
Estrutura 

Conclusão 
Certo Tem já uma finalização, mas não diz do início, 

tipo uma introdução e nem fala das coisas do 
meio. 

Estrutura Caio  

Texto Completo 

Certo Faz um texto todo, veja aí tem tudo mesmo, 
vai começando com uma introdução, tipo uma 
idéia para começar, depois fala da idéia, tipo o 
meio e finaliza tudo, com as idéias todos aí. 

Estrutura 
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Assim, tanto as categorias de produção como as categorias de julgamento expressam 

um sistema hierárquico de diferentes níveis de desenvolvimento. 

 O desempenho geral na tarefa de julgamento observado em ambas as ocasiões de 

testagem (Início e Final) será apresentado na tabela a seguir: 

 

Participantes em cada categoria de Julgamento. 

Início Final CATEGORIAS 

f % f % 
I 5 (38) 0 (0) 
II 1 (8) 0 (0) 
III 4 (31) 2 (15) 
IV 3 (23) 3 (23) 
V 0 (0) 8 (62) 

Total 13 100 13 100 

 

Os adolescentes no Início do curso concentraram-se nas Categorias I e III (38% e 31% 

respectivamente) e ao Final passaram a julgar a partir da Categoria V (62%). 

Os resultados obtidos consistentemente mostram que após a participação no curso, os 

adolescentes apresentam julgamentos a partir de critérios bem mais elaborados do que no 

Início do curso. Importante mencionar que nenhum adolescente fazia julgamentos a partir da 

Categoria V antes de participar do curso (Início). 

Diante dos resultados apresentados, é possível inferir que os adolescentes que 

participaram das atividades desenvolvidas no curso se beneficiaram da intervenção proposta, 

visto que: (a) quando comparadas nas duas ocasiões de testagem mostraram julgamentos mais 

elaborados após a participação no curso do que antes dela. Este dado sugere que as 

intervenções propostas para desenvolver a consciência metatextual tiveram um efeito 

facilitador sobre o julgamento de textos argumentativos. 

Para melhor explorar a tarefa de julgamento de texto, foi elaborado o Quadro 28 a 

seguir. Nele constam as progressões e as permanências dos participantes nas categorias de 

identificação em ambas as ocasiões de testagem (Início e Depois). 
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Participantes Categorias de 
Julgamento Início Depois 

I José Silva, Lucas, 
Sophia, Ana Beatriz, 

Gudimyla 

 

- 
II Raissa - 
III Caio, Monalisa, 

Afrodite, Fia 
José Silva, Sophia 

IV Joaquim Neto, 
Aristófanes, Nasio 

Gudimylla, Ana 
Beatriz, Raissa 

V  

- 

Joaquim Neto, Caio, 
Lucas, Monalisa, 

Aristófanes, Nasio, 
Afrodite, Fia 

Quadro 28 - Progressão e permanência dos participantes nas categorias de julgamento. 
 

 Após a participação no curso 100% dos participantes tiveram algum tipo de avanço, 

não sendo encontrado nenhum que não se beneficiou da intervenção. 

 Dos 38% de participantes que usavam critérios indefinidos (CatI), 8% passaram a 

julgar a partir da estrutura, não cometendo nenhum erro de julgamento dos estímulos 

apresentados (CatV). 31% começaram a julgar considerando as partes do texto, apesar de não 

integrá-las (CatIII e CatIV). 

 62% dos participantes investigados passaram a julgar os textos a partir de sua estrutura 

(análise das partes e sua integração), o que indica um possível efeito das atividades 

desenvolvidas no curso (que visavam ensinar que um texto argumentativo é composto de 

diferentes partes que são integradas entre si) sobre a Consciência Metatextual. 

 Não foi encontrada nenhuma regressão, ou seja, nenhum dos participantes apresentou 

uma categoria inferior a que teve no início do curso, assim como, após a participação no 

curso, nenhum dos participantes investigados realizou a tarefa de julgamento a partir de 

critérios indefinidos (CatI) ou de tamanho (CatII). 

Além de se examinar as porcentagens de participantes que avançaram ou 

permaneceram nas categorias de julgamento, interessa explorar de modo mais detalhado a 

natureza dessa progressão, como ilustra a tabela a seguir. 
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Freqüência de participantes que progrediram nas categorias de julgamento de texto 

argumentativo. 

Do Início para o Depois Freqüência de 
Participantes 

0 
2 

Cat I  � Cat II 
          � Cat III 
          � Cat IV 2 

         � Cat V 1 

Cat II � Cat IV 1 
Cat III � CatV 4 
Cat IV � CatV 3 

Total 13 
 

 
Uma análise geral desta tabela indica que houve um grande avanço no grupo 

pesquisado, sendo que o total dos 13 participantes investigados, nesta atividade, alcançou 

algum tipo de progresso, sendo que 4 dos participantes foram de uma categoria elementar 

(CatI e CatII) para uma mais elaborada (CatV) e 4 de uma categoria intermediária, na qual há 

ainda a presença de dificuldades de julgamento, para uma mais elaborada (CatV). Assim, os 

avanços ocorreram com passagens de categorias mais elementares para categorias mais 

elaboradas, sendo que apenas 3 participantes passaram de uma categoria para outra mais 

próxima (Cat IV - Cat V) e, mesmo assim, de categorias que já eram bastante complexas. Não 

foi encontrado nenhum participante que já julgava bem (CatV) no início do curso. 

Os resultados acima indicam que os participantes se beneficiaram das intervenções 

propostas pelo curso, conseguindo realizar análises metatextuais mais sofisticadas, haja vista 

que (a) um alto índice de participantes conseguiu avançar; (b) os avanços de categorias 

ocorreram de níveis elementares ou intermediários para níveis mais sofisticados, indicando 

um pulo qualitativo na forma de julgar textos. 

Além das categorias de julgamento torna-se relevante explorar o número de acertos na 

tarefa de julgamento. 

 

Análise de Acertos na Tarefa de Julgamento 

 

Os acertos119 em cada um dos textos-estímulos utilizados na realização da Tarefa de 

Julgamento serão apresentados na tabela a seguir 

                                                
119 A porcentagem foi obtida tomando-se por base o número total de acertos (N) no grupo em cada texto-

estímulo. Assim o N = 13 para o Início e para Depois. 
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Resultados de acertos Tarefa de Julgamento nos textos-estímulos. 

Início Depois Textos-estímulos 
f % f % 

Introdução 9 69,2 13 100 
Desenvolvimento 9 69,2 9 69,2 
Conclusão  7 53,8 11 84,6 
Texto Completo 8 61,5 13 100 

 

 Considerando-se que o número total de acertos em cada texto-estímulo seria de 13 

(100%), observa-se que os participantes no início acertavam mais os textos-estímulos 

Introdução e Desenvolvimento (69,2%), enquanto que a conclusão era o estímulo mais difícil 

de ser reconhecido (53,8). Na situação Depois, a Introdução e o Texto Completo obtiveram o 

número máximo de acertos (100%) seguidos pela conclusão 11 (84,6 %). O Desenvolvimento 

permaneceu com o mesmo número de 9 acertos (69,2), tornando-se o estímulo mais difícil de 

ser identificado. 

 A média de acertos no Início foi de 4,3 e o desvio padrão 0,63 e Depois a média 

passou para 6,7 e o desvio padrão 0,52, indicando que houve diferença significativa p< 0,01 

gl 12. Isto indica que após a experiência vivida no curso os alunos passaram consistentemente 

a identificar a estrutura de um texto argumentativo, sugerindo o desenvolvimento da 

consciência metatextual. 

 

Da Produção à consciência metatextual 

Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola 
promover a sua ampliação de forma que... ...cada aluno se torne capaz de 
interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra 
e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações 
(PCN - língua portuguesa, 1997, p. 23). 

 

Buscar respostas sobre como se organiza o saber do Brasil dos pobres continua sendo 

um desafio. Desafio delineado em obras como 'Alfabetização e pobreza: três faces do 

problema' (CARRAHER, 1984), 'Na vida dez, na escola zero' (CARRAHER; CARRAHER; 

SCHLIEMANN, 1988), e 'Sociedade e Inteligência' (CARRAHER, 1989) que contribuíram 

para a compreensão das características do raciocínio das crianças do Brasil pobre em termos 

de diferenças e não de déficit; e em particular contribuíram para a compreensão das causas do 

fracasso escolar, apontando o fracasso da escola em seu papel de transformação social. 

 Pensar o Brasil dos pobres a partir da produção e consciência metalingüística de texto, 

um dos alvos desta pesquisa, leva-nos a considerar o contexto no qual estas habilidades 
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lingüísticas deveriam ser sistematicamente desenvolvidas: a escola. Sem o intuito de historiar, 

descreveremos, em linhas gerais, o processo de transformação ocorrido dentro da mesma nas 

últimas décadas a partir do trabalho de Soares (1991). 

 Nos anos 60, o conhecimento disponível levava a escola a buscar a causa do fracasso 

no aluno. Desenvolveu-se nesta década toda uma série de experiências que buscavam suprir o 

déficit do aluno e as teorias da “prontidão para alfabetização” ganharam destaque. 

 A década de 70 é marcada pelo bem conhecido “currículo oculto”, ou seja, as crianças 

que vinham de famílias favorecidas pareciam trazer de casa uma bagagem maior para lidar 

com as demandas escolares do que as crianças das famílias desfavorecidas. Mas, é só com o 

deslocamento do “como se ensina” para o “como se aprende”, nos anos 80, que começou a 

circular entre os educadores uma nova visão acerca da alfabetização, como aquela 

representada pela obra de Ferreiro e Teberosky (1985). 

 Na segunda metade dos anos 90, a escola se volta para o texto, sendo este visto como 

 
[...] produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo 
significativo e acabado, qualquer que seja sua extensão. É uma seqüência 
verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir 
da coesão e da coerência. Esse conjunto de relações tem sido chamado de 
textualidade (Parâmetros Curriculares Nacionais - Língua Portuguesa, 1997, 
p. 25-26). 
 
 

A importância do texto e o papel da escola no trabalho com o mesmo ganhou destaque 

nas propostas de currículos, como pode ser ilustrado nas seguintes passagens do PCN- Língua 

Portuguesa (1997, p. 30): 

 

[...] são os textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício 
de formas de pensamento mias elaboradas e abstratas, os mais vitais para a 
plena participação numa sociedade letrada. ...Cabe, portanto, à escola 
viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam 
socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. 

 

 A importância atribuída ao texto é ressaltada em diversas outras passagens no 

documento que hoje procura nortear a educação no Brasil quanto ao ensino da língua materna. 

Neste quadro, insere-se a pequena contribuição desta pesquisa que aponta a possibilidade de 

promoção de estratégias que ajudam tanto no desenvolvimento da produção como da 

consciência metatextual. 

Conforme os resultados indicaram, é possível via uma atenção sistemática promover a 

melhoria dos níveis de produção e de habilidades metacognitivas, o que permitiria ao aluno 
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uma maior inserção no mundo. Contudo, falta aos autores da área de metacognição a idéia da 

auto-inclusão do pensador, de forma que o “pensar sobre o pensamento” torna-se 

desincorporado ou mais uma maneira de “conhecimento de si”, no qual o mundo vivido e 

existencial encontra-se excluído. Uma das tentativas de incorporar o pensamento via produção 

de texto pode ser encontrado em Foucault (1990, 2004) através da idéia de “escrita de si”. 

Para esse autor, na cultura greco-romana o “conhecimento de si” aparecia como conseqüência 

do “cuidado de si”, enquanto no mundo moderno, o “conhecimento de si” tornou-se o 

princípio fundamental desde Descartes até Husserl. 

Assim, a educação, juntamente com outras ciências, é requisitada a colaborar no 

processo de compreensão e de implementação destas mudanças no que se refere ao 

desenvolvimento de uma visão mais ampla da formação, de maneira que as habilidades de 

produção de texto e metacognitivas tornem-se um caminho para o “cuidado de si” e não 

apenas meras habilidades cognitivas. 

 

4.6.3. Da metacognição à escrita de Si 

Além dos aspectos estruturais do texto, percebidos através das tarefas de produção e 

desenvolvimento de consciência metatextual, buscamos através da análise da escrita do 

“diário dos alunos” observar se uma forma reflexiva mais incorporada poderia ajudar os 

alunos a desenvolverem estratégias de cuidado de si e conhecimento de si através da escrita, 

de forma que buscamos observar se ao longo do tempo e através do estímulo dos professores 

a escrita tornar-se-ia mais que um mero instrumento cognitivo de produção e reflexão 

estrutural e passaria a ser utilizada como uma forma de re/construção de si e do mundo. 

Com a introdução da oitava questão do diário abriu-se a possibilidade da escrita sair 

do âmbito meramente instrumental e adquirir uma dimensão de cuidado. Gradativamente as 

reflexões, que no início eram repetição de textos ou divagações desconexas, passaram a 

ganhar um status de reflexão sobre si. O sujeito passou a aparecer no discurso falando de si, 

de seus pensamentos, sentimentos e relações, de forma que a temática do cuidado passou a 

ocupar a temática da escrita. 

Procuramos classificar as produções dos diários dos alunos, nos três anos de 

observação do curso, em duas grandes categorias: produções livrescas ou tipo terceira pessoa 

e produções de escrita de si ou de primeira pessoa. 

Categoria de produções Livrescas ou terceira pessoa: nesta categoria foram 

incluídos os textos produzidos nos diários dos alunos que eram repetições de textos, frases de 
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livros usados ou não em sala de aula ou apenas a descrição de uma ação realizada em sala de 

aula ou do cotidiano; contudo, não há presença de uma atitude reflexiva sobre o texto. Os 

alunos nestes textos não se incluem, sendo um discurso do tipo terceira pessoa, ou seja, eles 

não falam diretamente de si mesmos, sendo seus pensamentos e sentimentos expressos em 

terceira pessoa. 

 

Participantes Exemplos de Produções livrescas, estilo 3ª pessoa 
José Silva O tema da aula é sobre como os jovens entra no mundo do crime. 

Na aula com a professora Ana ela mostrou na aula uma seqüência de desenho que é um 
menino vendendo bola no sinal de transito e enquanto ele vendia suas bolas com seu 
cachorro vinham um homem com um cachorro dentro do carro tirando onda com ele e o 
cachorro fazendo cara feia pra ele e para o cachorro que estava com ele depois ele 
continuava a vender suas bolinhas mais quando ele parou uma mulher que estava no carro 
com um bebê e quando a criança viu as bolinhas ficou querendo uma bolinha e quando a 
mulher vai puxar a bolsa ele dar um bote na bolsa e arrasta a bolsa da mulher e corre. 

Gudimylla O fato que ocorreu com Amala e kamala, permite-se entender que, medida as características 
humanas depende do convívio. As meninas por não terem convivido e se relacionado com a 
sociedade, não conseguiram se desenvolver, por causa dos aspectos e maneiras que tinham 
herdado dos lobos. 
O fato ocorrido com as irmãs mostra que: uma criança nasce, cresce e vive em um ambiente 
humanizado, por esse motivo que ela adquire os nossos aspectos, como: “comer”, abrigo, 
proteção, etc... a criança só adquire a fala, porque dialogamos com ela, só anda porque 
insentivamos, só adquire o conhecimento porque nós a encinamos. 
Isso mostra que: o desenvolvimento da criança só é possível com a convivência com a 
sociedade.120 

Joaquim Neto Sem educação para todos não há cidadania. Esta afirmação define o lugar da educação entre 
os direitos fundamentais, indivisíveis e interdependentes. A justiça social remete à conquista 
da igualdade de oportunidades pela educação. O acesso à educação é condição para 
realização dos outros direitos, na formação de um ser humano.121  

Caio Choveu bala na última segunda-feira na comunidade do Coque. Seis pessoas foram feridas 
durante um tiroteio no pontilhão do metrô que cruza a avenida Cabo Eutrópio, no coração 
deste local. Todas as pessoas feridas foram atingidas na avenida logo abaixo, pegos no fogo 
cruzado, a cem metros do conflito. Moradores afirmaram que a troca de tiros tenha sido 
conseqüência de uma briga entre gangues rivais que disputam o controle do tráfico no 
bairro. Todas as vítimas já foram liberadas e apesar do susto e dos ferimentos, não correm 
risco de morte122. 

Raissa No encontro de formação, lemos um texto sobre mito, depois debatemos e fizemos um 
exercício. 
O que penso sobre isso é que devemos ler um texto com bastante atenção, para podermos 
entendermos, mais não precisa só de ter atenção, mais também concentração, e força de 
vontade. 
Por isso lhe digo, se queremos vencer algo, devemos lutar bastante, como prestando mais 
atenção, tendo mais força de vontade, e concentração. 

 

Categoria de produções de Escrita de Si: foram incluídas nesta categoria as 

produções que apresentassem uma atividade reflexiva no qual o autor estivesse incluído. As 

                                                
120 Partes do texto são cópias de texto do livro didático de psicologia utilizado em sala de aula. 
121 A quase totalidade do texto é uma cópia de texto didático utilizado em sala de aula. 
122 Cópia de reportagem da Folha de Pernambuco. 
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produções deveriam apresentar algum indício de reflexão auto-inclusivo e de que a escrita 

estava sendo utilizada como uma forma de cuidado de si. 

 

Participantes Exemplos de Produções de Escrita de Si 
Gudimylla Gostaria de me dar bem com as pessoas, em especial com o Caio, nós brigamos muito. Não sei 

se o problema é ele ou eu. Gosto muito dele e não gosto que ele fique chateado comigo, ele é 
muito distante de mim. Gostaria de me aproximar dele, porém não consigo. Tenho muito medo 
de ser rejeitada. Gostaria apenas de abraçá-lo e dizer o quanto eu o amo. Gostaria de 
compreender Caio, assim como gostaria de compreender a morte. 
A vida é tão engraçada, não sabemos nem quando iremos vir, e muito menos quando iremos 
embora. A morte é como o vento. Ela vem com uma grande força, levando vidas. As pessoas 
nem sabem o porque se vão. Não sabem o que viemos fazer aqui. Também não sabemos o que 
iremos fazer lá, mas lá aonde? Pra onde vamos depois que morremos? 
A vida é tão engraçada que pra aprendermos a viver vamos pra escola. E quando tem morte 
onde fica a escola? Morremos, precisamos de escola pra isto também. Mas fazer o que, é a 
vida, ou melhor, é a morte. Perai! Seja lá o que for. Viver e morrer é a nossa vida! 

Joaquim Neto Não sei se devo avançar nesta questão: Você se sente mais ou menos livre quando ama? Me 
sinto mais livre,e, conseqüentemente, mais feliz. A maioria dos meninos disseram que se 
sentem menos livres... Amar para mim é uma atitude de liberdade. Essa deve ser o sentido 
daquela frase que escutei na aula “é que tenho a sensação de não ter liberdade que me sinto 
mais livre”. É quando nos vinculamos numa experiência amorosa, ficar preso como muita gente 
pensa, que a liberdade aparece para mim. Eu estava só, na solidão de um ônibus lotado, 
voltando do curso de francês, cansado, em silêncio, refletindo, triste por causa do cansaço, mal 
humorado... Entrou um carinha com um pandeiro cantando, tirando onda com todo mundo... 
Ele estava feliz fazendo aquilo, para sobreviver e também porque gostava de fazer... Ele me fez 
sorrir... Não pude resistir e retirei algumas moedas para dar-lhe... Alguns dias depois estava 
novamente num ônibus do mesmo jeito, na mesma situação. Lembrei desse dia e disse em meu 
coração “Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz”. É isso, essa é minha resposta... Não 
posso ir embora, fugir... não posso mesmo. Por que? Quero respostas. Quero entender por que... 
Sonhei com uma pessoa correndo atrás de mim no terraço de minha casa, ficávamos mexendo 
em partes de corpos que estavam dentro de uma fossa. Então tirava uma cabeça lá dentro e eu 
acordava. O tempo todo eu só pensava no meu tio que está doente, com aids... 

Sophia Às vezes tento falar coisas que andam me incomodando e parece que não há para quem dizer 
ou eu mesmo acabo enrolando e não conto nem para mim mesmo, pois tenho medo de me abrir 
apesar de querer, de não agüentar mais ficar prendendo o que sinto e o que penso. Não entendo 
o porque é tão difícil expressar o que sentimos? Não entendo também o porque quero abrir o 
que venho prendendo há muito tempo. 
Venho refletindo muito sobre as minhas ações e escolhas e tomei uma decisão, não sei se neste 
momento tenho maturidade para decisões grandes, contudo falo de coração, sei que é agora que 
deveria ter tomado esta decisão e não há mais tempo, pois acredito que as coisas acontecem 
quando devem acontecer. Estou aberta em relação ao amor, não que esteja apaixonada por 
alguém, penso assim, estou bem mais sensível ao mesmo, deixando meu ser sentir como é bom 
amar. Na vida fazemos muitas escolhas e nesse momento a minha escolha é essa: amar. Não 
percebia que minha casa estava perturbada, minha vida estava perturbada. Depois que comecei 
a refletir e a escrever pude tirar a venda que habitava em meus “olhos” e percebo o quanto o 
trabalho com o grupo vem me ajudando muito. 

Lucas Aqui estou novamente, só que desta vez mais triste, desesperado, confuso, sem nenhum 
“começo, meio e fim” para recomeçar, continuar ou parar por aqui mesmo. Houve uma coisa 
muito importante e acho que é um pouco desastrosa, e por isso estou triste e o pior, confuso 
diante de mim e dos outros. Estou triste porque “tive”, escutei, o que nenhuma pessoa no meu 
estado queria escutar: é ela me disse um não! Fiquei, e estou triste com isso, e confuso porque 
não sei o que fazer de agora em diante, pois perdi totalmente o “rumo” da vida. Não foi eu 
quem pedi a ela não, quero dizer que não chaguei perto dela e falei do meu sentimento, 
diretamente, a ela, do que sinto por ela verdadeiramente. É parece estranho, mas através da 
escrita, começo a ver o que na verdade ocorreu. [...] só que o problema é que sinto uma dor 
dentro de mim e a dor nunca pára porque sempre ouço a sua bela voz dizendo, me 
“arremeçando” aquele “não” que me transformou, que me faz sentir uma dor que, na verdade, é 
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inesplicável, parece que ao aceitar a proposta de escutar o não, aceitei a minha “morte” 
precoce. [...] Tento pensar sobre isto, mas não consigo, estou semelhante a um bebê indefeso. 
Tenho perguntas: se o amor faz reverência a vida, porque há felicidade e padecimento, alegria e 
tristeza, e porque me sinto vazando , e porque me sinto fraco diante disso? 

Aristófanes Voltar a minha consciência ou loucura, não sei. Só sei que ela quer está junto de mim, presente 
ao meu lado todo tempo! É isso que ela queria e quer. Porém ainda não entendo de onde vem 
essa “loucura”, de onde vem esse desejo dela por mim, é projetado? Verdadeiramente não sei. 
Recordando Platão e Sócrates, não sei se ela gosta de mim ou de meu daimon. Pois ela não 
sabe, mas foi com meu daimon que a conquistei. Penso no amor, todos os meus colegas 
amando. Amando, o que? Realmente eu não sei, nem eles sabem o que estão amando. É isso 
que não consigo compreender. Gosto muito de ser amigo, ser alegre, gosto de ser Aristófanes. 
Contudo a pessoa sente o pênis do outro ereto e já pensa que quer namorar. Então, não posso 
nem conversar e brincar mais com elas {as garotas do NEIMFA}, pois pensam que já quero 
alguma coisa. Me sinto muito inseguro para demonstrar ou expressar amor. Parece que ao fazer 
isso apresento meu ser e meu daimon para os outros. Fico com medo de algo, mas não sei 
identifica-lo. Sou/estou como Sócrates, ignorância pura. Calma, pois sei que nessa ignorância 
há sabedoria. Afinal, Sócrates sabe falar muito bem de Eros. De onde Sócrates tirou tanta 
sabedoria? O que deve o sábio fazer quando atacado pelas perturbações da alma??? Não 
poderia o sábio deixar-se por alguns momentos ser levado pela doce sensação da paixão 
romântica? Provocações do meu daimon! Também fico feliz pela felicidade do outro {esse é o 
verdadeiro amor?} que os outros sejam felizes e se livrem da dor, mesmo quando essa dor for 
provocada pro amor!!! Estou com medo do amor. 

 

De posse das produções dos diários, procuramos incluí-las nestas duas categorias, de 

forma que ao final chegamos aos dados da tabela abaixo, que contém a freqüência de 

produções de textos nos três anos de observação do curso. 

 

Produções dos “diários dos alunos” 

Ano Quantidade total de 

textos produzidos 

Produções livrescas, 

estilo 3ª pessoa 

Produções de 

Escrita de Si 

1ºAno 970 913 57 

2º Ano 1063 519 544 

3º Ano 1269 378 891 

Total 3302 1810 1492 

 

Uma análise geral desta tabela indica que houve um aumento progressivo nas 

produções de escrita de si enquanto as produções livrescas e de 3ª pessoa declinaram. No 

terceiro ano do curso, as diferenças entre estas produções alcançaram seu nível máximo, 

sugerindo que os alunos estavam fazendo um maior uso da escrita do diário como “escrita de 

si”, ou seja, como um caminho de conhecimento e cuidado de si. 

Nesta perspectiva a escrita rompe a sua mera condição cognitiva, passando a figurar 

como uma atividade de formação humana, na qual as habilidades cognitivas são integradas a 

outras habilidades no intuito de favorecer o processo de humanização. 
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Para favorecer uma análise mais detalhada das produções dos diários, procuramos 

apresentar sua freqüência por alunos, conforme encontra-se detalhado na tabela a seguir. 

 

Freqüência de Produções livrescas e de Escrita de Si por Alunos 

Produções livrescas, estilo 3ª 
pessoa 

Produções de Escrita de Si Participantes 

1º ano 2º ano 3ºano 1º ano 2º ano 3ºano 
José Silva 67 40 20 2 25 30 
Gudimylla 80 32 22 4 55 92 

Joaquim Neto 48 25 17 4 45 99 
Caio 92 67 55 2 12 11 

Sophia 90 43 40 3 24 58 
Ana Beatriz 96 40 40 3 25 50 

Pedro - - - - - - 
Raissa 80 57 52 3 42 43 
Lucas 72 39 14 4 60 104 

Monalisa 71 43 20 3 55 88 
Aristófanes 37 31 24 3 57 97 

Nasio 30 29 20 10 64 100 
Afrodite 78 14 5 13 60 99 

Fia 72 59 49 3 20 20 
TOTAL 913 519 378 57 544 891 

 

Uma visão geral desta tabela nos indica que os alunos Caio, Fia e José Silva 

apresentaram, respectivamente, os menores índices de produção de escrita de si. Importante 

destacar que tanto Caio como Fia apresentaram um alto nível de desenvolvimento nas tarefas 

cognitivas de Produção e Julgamento de textos (Categorias IV e V), contudo não conseguiam 

realizar uma reflexão mais auto-inclusiva. Já o aluno José Silva apresentava a categoria III em 

ambas as tarefas cognitivas. 

As alunas Ana Beatriz, Sophia e Raissa apresentaram um nível intermediário de 

produções de escrita de si, assim como categorias intermediárias nas tarefas de cognitivas. Os 

alunos Afrodite, Lucas e Nasio apresentaram os maiores índices de produção de escrita de si, 

com reflexões que indicam a apropriação da escrita como uma forma de cuidado de si. Estes 

alunos também apresentavam um alto índice nas categorias das tarefas cognitivas. 

Os dados sugerem que a habilidade de produção de escrita de si, como atividade 

formativa mais abrangente e integral, requer o desenvolvimento da cognição; contudo, 

conforme destacado por Wilber (2006, p. 148), “os teóricos do desenvolvimento 

repetidamente constatam que a linha cognitiva é necessária, porém não suficiente, para 

TODAS as outras linhas de desenvolvimento, entre as quais, sentimentos, emoções, arte e 

inteligência espiritual [...].” (destaques no original). 
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Assim podemos inferir que a escrita de si requer, além do aumento das habilidades 

cognitivas, uma inclusão das múltiplas dimensões do ser, de forma que favoreça o aumento no 

número de outros com quem podemos nos identificar e um aumento no número de visões que 

podemos ter de nós e do outro. 

 Para compreender-se melhor a complexidade envolvida na escrita de si como elemento 

formativo, faremos a seguir uma breve análise de um texto produzido por um dos alunos. 

 

Análise de um texto de Escrita de Si 

O texto a seguir foi retirado do diário do aluno Nasio, através dele procuramos 

apresentar os principais aspectos de uma escrita de si. 

 
Dizer o que se sente não é mesmo simples, sobretudo, quando o que há a 
dizer é o amor... Mesmo assim, aqui estou para dizer que amei. Não, não, 
não! Que continuo amando!! Continuo a seguir meus instintos... instintos de 
loucura. Loucura essa, porém sadia!! Loucura sadia? Sim! Estranho, não? 
Mas é isso. É loucura dos que amam contra a corrente e, mesmo assim, 
permanecem amando. “É a loucura de quem não suporta o não-ser do amor. 
É a loucura capaz de nos dar paz: amor!!!”. Permaneci, permaneço e 
permanecerei, sempre que for necessário, assim: sofrendo por amor. Amo 
porque não tenho medo! Amo porque “sei” que posso amar mesmo que a 
pessoa amada não esteja ao meu lado. Mas, sofro por não “compreender” 
que o verdadeiro amor está além de meros espaços físicos. Paradoxo, não? 
Mas assim é o amor. Sentimento que tanto possibilita a minha felicidade – 
uma vez que eu tenho a absoluta certeza que posso amar. Quanto meu 
sofrimento – uma vez que essa “certeza” não garante a presença da pessoa 
amada ao meu lado. Escrevo, não pra ela! Nem tão pouco para os outros. 
Mas para mim, uma vez que procuro aceitar essa presença louca dentro de 
meu ser! E nesse estado, procuro transformar-me nessa dor que tanto me 
incomoda. Escrevendo eu renuncio a resistir...me deixo consumir...me deixo 
devorar... e tento, renascer! Tento renascer vibrando com essa dor até que as 
palavras se gastem e as lágrimas caiam dos meus olhos. Permaneço, desse 
modo, entre a “cegueira” do amor e a “clareza do saber”, mas “entre a 
cegueira do amor e a clareza do saber, prefiro a opacidade do amor que 
acalma minha dor”, mesmo estando lúcido de que o amado é apenas uma 
fantasia que procuro produzir para amenizar minha dor de amar! Na dor de 
amor, eu estou sempre esquartejado entre um amor que insiste em reviver e o 
saber de uma ausência... Porém, o que dói não é perder o ser amado, mas 
continuar a amá-lo mais do que nunca! Eis realmente o que me deixa 
confuso e com as pulsões incontroláveis e enlouquecidas!! Amar o amado 
tão quanto antes da perda!! No começo era apenas um laço que tinha com 
ela. Um laço que me ligava a ela tão forte quanto pensava ser. Esse laço foi 
desfeito. As pulsões, agora, não estão ritmadas como antes estavam, estão 
incontroláveis. Esse amor que antes era fonte de prazer, agora é angustia 
uma vez que houve a dissociação do que deveria estar junto, uma ruptura no 
laço que nos conectava e agora produz um grito mudo que jorra de minha 
entranhas. O que antes me trazia felicidade, agora é motivo de tristeza. 
Acontecimento paradoxal que, apesar de trazer a dor como companheira, é 
também afirmação de liberdade do ser...O que me consola é a certeza de que 
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não se morre de dor. Enquanto há dor, temos ainda força para continuar a 
viver. É movido por essa força que escrevo e nesse estado de ressonância... 
Continuo amando e buscando explicações e respostas para minhas dores e 
meus amores. Mas como não é possível demarcar um afeto que se esquiva ao 
pensamento, como a dor de amor que sinto, além do que o amor não é uma 
fantasia e sim um mistério que não se deve explicar, mas apenas constatar... 
prefiro aceitar a dor e, assim, vibrar com ela. Ainda assim, insisto em amar o 
que não busquei, buscar o que não entendo e encontrar o que jamais havia 
perdido. Pois isto é humano. Essa pessoa que quero ao meu lado, já está 
dentro de mim, pois as carências são carências de verdade, de amor, de 
liberdade... Minhas carências são o que me liberta do dilema 
sansara/nirvana... O tempo e a morte fazem do amor um ato de reverência à 
vida. A dor de amor é a dor de estar submetido ao destino? Uma vez que nas 
ordens do amor não há respostas prontas. Com isso, quero terminar dizendo 
que nunca estamos tão mal protegidos contra a dor como quando estamos 
apaixonados (Diário de Nasio). 

 

O texto do aluno revela o uso da escrita como um método de problematização dos 

movimentos de sua subjetividade, de modo que esta não gere dentro de si nada de perverso e 

negativo, nada que possa impedir a manifestação de seus potenciais e crescimento interior. 

Nesse sentido, a escrita contribuiu para que ele pudesse expressar suas experiências vividas e 

refletidas, transformando assim os saberes em ações. 

 Além disso, esse tipo de atividade deixa marcas diretas no mundo, pois quando 

escreve, mostra-se a si mesmo e aos outros e, assim, revela seus desejos, medos, sonhos e 

esperanças. Desse modo, a escrita contribuiu para que ele organizasse seus pensamentos em 

busca da verdade sobre si e sobre o mundo. A escrita do aluno assume a tarefa tanto de 

reflexão quanto de avaliação, tanto de si mesmo quanto das situações cotidianas. Ou seja, se 

por um lado ela serviu para expressar seus sentimentos e impressões, estes mesmos 

sentimentos e impressões não podem aparecer fora de um contexto, pois o diário se apresenta 

como uma possibilidade de retomada de algo que a memória não consegue armazenar 

eletronicamente. Esse “algo”, retomado com a prática da escrita, deve determinar novas 

situações e respectivas impressões. Assim sendo, a escrita surge como uma possibilidade de 

organização das “segmentações temporais”, tornando-nos capazes de globalizar nossas 

atividades e organizá-las em um contexto. 

A escrita pareceu contribuir com o aprendizado do aluno, a partir do momento que, ao 

fazê-lo escrever, revelou-nos suas limitações, dificuldades e dúvidas, impulsionando, assim, a 

atividade reflexiva e facilitando sua tomada de posição em relação a determinado assunto ou 

acontecimento. Uma vez que lhe mostrou suas maiores dificuldades e dúvidas, impulsionou-

lhe na direção de buscar soluções para seus problemas, bem como respostas para suas 
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questões existenciais e o levou a um diálogo consigo mesmo em busca da verdade e em busca 

de formas que lhe auxiliem a viver de acordo com esta verdade. Assim, a escrita de si surge 

como um dos caminhos para o desvelamento de si, dos outros, do mundo, fazendo-nos, então, 

viver sem véus encobrindo as possibilidades de manifestação no mundo. 

A escrita contribuiu ainda para, mais que ter lembranças, o aluno estar presente e 

atento no momento mesmo de concretização das ações. Em outras palavras, tornou-o capaz de 

pôr consciência em suas ações, no sentido de evitar a ação automatizada movida pelos 

impulsos, pois uma vez que sabia que ia precisar lembrar dos eventos ocorridos durante o dia 

para sua escrita à noite, por exemplo, tornava-se necessária a sua participação integral em 

qualquer que fosse sua ação. Essa característica pareceu-nos trazer dois benefícios diretos: 1) 

tornou-o capaz de desenvolver uma postura holística para com a realidade e 2) ajudou-o a 

diminuir as tendências negativas que pudessem impedir o seu crescimento. 

 

4.7. Estudo de caso: desafios de uma pedagogia direcionada à integralidade da formação 

O estudo de caso foi introduzido nesta pesquisa objetivando aprofundar a 

compreensão a respeito dos participantes frente à experiência vivenciada no grupo de 

formação de “educadores holísticos”. Nosso interesse está em aprofundar o que Merriam 

(1988) e Yin (1984) classificam de os “comos” e os “porquês” mais particulares dos 

fenômenos observados com os participantes.  

Com base nas leituras dos diários, do aluno e do pesquisador, da observação em sala 

de aula, das avaliações dos psicólogos que acompanhavam o curso, da aplicação dos testes 

psicológicos e das conversas e entrevistas dirigidas no “Grupo de Encontro” com os 

adolescentes desta pesquisa, montaram-se os quadros que ajudam a conhecer melhor os 

participantes, nas suas múltiplas dimensões. Os quadros apresentados a seguir foram 

montados com informações obtidas no início e no final da observação dos participantes. 

Buscamos através deles retratar o olhar inicial e final do pesquisador sobre os processos 

vividos pelos participantes. 

Os dados do aluno Caio serão analisados de forma mais detalhada ao final desta seção, 

dada a complexidade do caso e a necessidade de termos um maior aprofundamento na 

compreensão dos desafios de uma educação voltada à integralidade. Seguindo Yin (1984), o 

estudo desse caso, além de se basear em um trabalho de investigação empírica, inclui uma 

pequena análise documental de jornais locais com vistas a exemplificar a força da dimensão 

intersubjetiva na vida do participante. Contudo, assim como Stake (1988), concentramo-nos 
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na narrativa do caso com o objetivo de apresentar aspectos que acrescentem algo de 

significativo ao conhecimento existente e seja tanto quanto possível interessante e iluminativa 

para compreensão dos desafios encontrados no processo formativo integral. 

 

4.7.1. Perfil geral dos participantes 

O quadro 29 trata do perfil Inicial e Final dos participantes; nele colocamos palavras 

ou frases chaves que mais se repetiam nos diários dos alunos e nas anotações realizadas no 

diário do pesquisador. O objetivo com esta tabela é apresentar o aluno a partir de suas 

próprias palavras e/ou da forma como ele é percebido pelo grupo; para isso procuramos 

destacar palavras ou frases que eram comuns nos dois diários, bem como as que eram 

utilizadas pelos membros do grupo, no diário ou nas conversas do “grupo de encontro” para 

descrever os outros colegas, conforme pode ser visto a seguir: 

 

PARTICIPANTES Perfil no momento Inicial dos 
Participantes 

Perfil Final dos Participantes 

José Silva Tímido, calado, “se faz de bonzinho para 
agradar os professores”, “desligado”, 
“vivo no mundo da lua”, “pegajoso”, 
dificuldade de aprendizagem. 

“Consigo falar mais, mesmo sentindo 
medo muitas vezes”, amigo, “mais 
presente em sala de aula”, “confio mais em 
mim”. 

Gudimylla Agressiva, calada, se isola do grupo, 
considerada “falsa e sonsa” pela maioria 
do grupo, “eu sou falsa mesmo”. 

“mais calada”, sonhadora, “sonho uma 
vida melhor”, “amiga com alguns”, 
esforçada, “verdadeira”. 

Joaquim Neto Calado, “não se enturmava, individualista, 
orgulhoso e autoritário”, inteligente, vivia 
lendo.  

“inteligente”, participa muito, “ajuda os 
outros”, mais aberto com os outros, 
“líder”. 

Caio “Brigão”, individualista, “perturbador, 
orgulhoso”, “não gosto de ser chamado 
atenção”, inteligente, dificuldade de se 
relacionar em grupo. 

Individualista, causa preocupação, 
“inteligente”, “não aproveitou a 
oportunidade”, livre. 

Sophia “Chorava por tudo”, agressiva, “não fico 
sem dá uma resposta, não levo desaforo 
pra casa, sou vingativa”, dificuldade de 
aprendizagem.  

“Participa bem mais, mesmo sendo 
calada”, mais amiga dos outros, “se 
esforçando nos estudos”. 

Ana Beatriz “A riquinha, metida”, “só quer ser o que 
não é”, dificuldade de aprendizagem, “não 
consigo entender nada, as palavras  não 
entra na minha cabeça”. 

“extrovertida”, “da moda e da beleza”, 
“buscando oportunidades de crescer”. 

Pedro Agressivo, “se faz de quieto, mas bomba 
todos”, séria dificuldade de leitura e 
escrita, “amoroso”, parece criança. 

- 

Raissa Calada, “tímida, medrosa”, “não tinha 
dificuldade de aprender as coisas”. 

“Gosto de coisas novas, mas sou 
medrosa”, influenciável, “potencial de 
liderança”, “falo mais no grupo”. 

Lucas Calado, tímido, não tinha dificuldade de 
aprendizagem 

“Inteligente”, estudioso, gosta de ler, 
“calado mas é bem observador”, amigo. 
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Monalisa “Orgulhosa e inteligente”, agressiva e 
“vingativa, fez leva”, “Quer saber mais do 
que todo mundo, é toda metida a 
professora”, “só fazia as coisas pra agradar 
meus pais”. 

“Inteligente”, extrovertida, curiosa, “gosta 
de organizar as coisas, principalmente as 
ligadas à arte”, “sei que tenho capacidade 
para alcançar meus objetivos”. 

Aristófanes “Orgulhoso, vivia aparecendo, todo metido 
a palhaço”, “inteligente”. 

“inteligente”, líder, “gosta de ajudar aos 
outros” 

Nasio “Tímido, calado”, não se relacionava com 
o grupo, “inteligente, escuta muito os 
outros”, “vingativo”. 

“não tão tímido, pensador seria melhor”, 
inteligente, gosta de ajudar os colegas. 

Afrodite “A procura de um pai”, impulsiva, “Fala 
muito, expressa seus sentimentos com 
facilidade”, “patricinha”, dificuldade para 
ler e escrever. 

“Afetiva, amiga”, “continua com pavio 
curto, mas é amiga”, “sei ser amiga e não 
esconder as coisas do outro”, inteligente. 

Fia Tímida, “metida e inteligente”, “não se 
envolve em nada, é melhor que os outros 
pois é sobrinha de um dos professores”, 
não tem dificuldade de aprendizagem. 

Inteligente, “se entrosa mais”, “menos 
amostrada e um pouco mais amiga” 

Quadro 29 - Perfil Inicial e Final dos Participantes 
 

A seguir, faremos uma breve análise das descrições desse quadro. Como seria muito 

difícil nos limites deste trabalho fazer um apanhado geral do desenvolvimento de todos os 

participantes em todos os aspectos, destacaremos dois casos (Gudimylla e Nasio) que servirão 

de exemplificação de como os dados analisados pela psicóloga do curso123 através da 

aplicação dos testes psicológicos “Inventário Fatorial de Personalidade” de Pasquali, Azevedo 

e Ghesti (1997) e do “Questionário de Avaliação Tipológica” de Zacharias (2003) podem 

colaborar no entendimento dos participantes.  

O uso de testes psicológicos ajudou os formadores a prepararem estratégias formativas 

que facilitavam a superação das dificuldades apresentadas, sendo mais um recurso preventivo 

do que diagnóstico, pois os dados eram sistematicamente utilizados para fortalecer  os traços 

positivos da personalidade, bem como apontam as áreas frágeis que necessitavam de maior 

cuidado. 

O participante José Silva entrou no curso com 14 anos, não apresentando contato 

anterior com nenhum curso da instituição. Era tímido e calado na presença dos professores, 

contudo, havia uma queixa constante por parte dos colegas sobre suas brincadeiras “pesadas e 

de mau gosto”. Quando questionado pelos professores o aluno chegava a chorar, revelando 

uma imensa fragilidade emocional. Seu discurso e escrita eram confusos, bem como 

apresentava grande dificuldade em manter-se atento durante as aulas. 
                                                
123 A psicóloga Rúbia Maria Tenório de Oliveira, CRP 02/2274, analisou os resultados de dois testes 

psicológicos, aplicados no início e final do curso com o objetivo de conhecer melhor a dinâmica psíquica dos 
alunos. Os dados destes testes dos dois alunos exemplificados estão sintetizados em resumo de parecer 
produzido pela psicóloga. 
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Ao final das observações o aluno conseguiu um maior amadurecimento, expressando-

se mais livremente em sala de aula e com os colegas. Melhorou o vínculo afetivo com o 

grupo, mostrando-se mais seguro nas relações e com uma postura de maior auto-confiança. As 

atitudes regressivas de agredir e “fazer-se de bonzinho” desapareceram. O aluno estava sendo 

acompanhado por uma psicopedagoga que estava ajudando-o na superação das dificuldades 

de aprendizagem, o que lhe trouxe uma melhora na auto-estima. 

Escolhemos Gudimylla para realizar uma análise mais ampla, a partir dos pareceres 

dos testes psicológicos, por ela representar os alunos que conseguiram avançar no curso 

apesar das grandes dificuldades pessoais e no meio familiar. Ela entrou no curso com 12 

anos124
, não tendo contato anterior com a organização. Apresentava-se calada e com 

dificuldade de interagir com os outros membros do grupo. Descrevia-se como agressiva, 

sendo considerada “falsa e sonsa” pela maioria do grupo, bem como por si mesma. O resumo 

do parecer inicial da psicóloga indica que 

 

Gudimylla pertence a um perfil onde se apresenta como uma pessoa capaz 
de aceitar responsabilidades que vão além de sua obrigação, conduzindo-a ao 
uso da agressividade como defesa. Lembra e utiliza um grande número de 
fatos, dando grande importância a sua fidedignidade, o que poderá levá-la a 
não avaliar os contextos, cometendo assim avaliações errôneas. Suas reações 
mais íntimas são freqüentemente vividas e intensas, e muitas vezes 
imprevisíveis. Raramente mostra suas emoções através de sua expressão 
facial, o que faz com que possa parecer extremamente calma e/ou fria, e e/ou 
distante e dissimulada. Gudimylla poderá ter problemas se não desenvolver 
adequadamente, suas funções ligadas a julgamentos feitos a partir de seus 
sentimentos. Pois se não o fizer não será eficiente para lidar com o mundo 
que a cerca, adotando uma atitude de fechar-se dentro de si mesma e 
focalizando toda a atenção em suas próprias reações e nas impressões que 
lhes vêem através dos órgãos dos sentidos, quando isso acontecer, é claro 
que não poderá fazer nada de útil e proveitoso. (Resumo do parecer inicial 
realizado pela psicóloga). 

 

 Os dados dos testes presentes no parecer inicial apontam a agressividade da aluna 

como uma estratégia defensiva, possivelmente desenvolvida como uma forma de 

enfrentamento das situações de abuso vivenciadas no meio familiar. A falsidade e a 

dissimulação destacadas pelo grupo no seu comportamento aparecem como uma distorção da 

má utilização das funções do sentimento que foram extremamente desenvolvidas para ajudá-la 

na leitura dos perigos decorrentes das manipulações em sua casa. Baseando-se nestes dados 

                                                
124 A aluna foi a única exceção de entrada com menos de 13 anos. Isto se deveu a sua alta estatura física e 

desempenho compatível com o grupo selecionado. 
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foi intensificado um conjunto de ações protetoras para com a aluna, que consistiam na 

realização de assistência psicológica e apoio à família através de encontros periódicos. 

Ao final da observação do curso, os colegas a percebiam como “mais calada” no 

sentido de estar mais introspectiva e menos agressiva. A aluna passou a expressar com mais 

freqüência o sonho de mudar de casa: “sonho uma vida melhor”, o que se concretizou através 

de um casamento. Passou a ser também reconhecida e se reconhecer como esforçada e 

verdadeira, o que indica uma resignificação positiva dos traços defensivos de sua 

personalidade. 

Os dados do parecer final da psicóloga serão apresentados a seguir: 

 

Gudimylla demonstra ser uma pessoa entusiasmada, inovadora, criativa, 
possuindo imaginação e capacidade de tomar a iniciativa e começar novos 
projetos. Porém, a energia impulsiva necessária para levá-los adiante 
necessita ser mais trabalhada (Desempenho=35%, Dominância=35%). A 
energia psicológica de que dispões (Agressão=60%) provém de uma 
sucessiva coleção de novos entusiasmos, e, portanto, seu mundo está repleto 
de  novos projetos.  
O componente sentimento de Gudimylla revela-se através de um 
envolvimento genuíno com outras pessoas, onde deseja dar e receber afeto 
dos amigos, porém mostra-se exatamente como é, não sente necessidade em 
aparentar sentimentos para agradar os outros (Assistência=5%, 
Afiliação=75%, Desejabilidade Social = 30%). Esta forma de atuar 
demonstra uma grande habilidade em manejar seus contatos interpessoais. A 
rotina para Gudimylla é algo fundamental, encontrando enormes 
dificuldades para exercer trabalhos onde precise executar várias tarefas ao 
mesmo tempo. Bastante organizada sente-se totalmente à vontade 
desenvolvendo serviços de rotina.  
Gudimylla precisa estar atenta à grande dificuldade que sente em levar 
adiante seus projetos, devido a sua energia interna ficar comprometida 
quando os problemas e desafios mais instigantes forem aparecendo. Isto 
pode provocar uma frustração levando a mesma a uma possível depressão 
(Denegação=95%). Precisa aprender a levar adiante as coisas, mesmo diante 
das dificuldades (Resumo do parecer final realizado pela psicóloga). 
 
 

 Os dados indicam o deslocamento da energia agressiva através da sublimação para um 

entusiasmo frente a “novos projetos”; talvez isto explique o aspecto “sonhador” apresentado 

pela aluna. Houve uma melhora no manejo das funções do sentimento, possivelmente 

decorrente da redução de tensão familiar devido ao fato da adolescente passar a maior parte 

do tempo na casa de sua irmã. O desafio apontado no que diz respeito à dificuldade de 

conclusão de projetos tem sido o desafio nesta etapa formativa da aluna, requerendo dos 

formadores um envolvimento intenso e um acompanhamento mais sistemático. 
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Joaquim Neto entrou no curso com 15, tendo participado do grupo de “formação de 

valores humanos e cultura de paz” e do “curso de educadores sociais” do NEIMFA. No início 

do curso era introvertido e tímido, era percebido pelo grupo como “individualista”; com um 

alto grau de exigência pessoal, não estabelecia contato com os outros colegas, contudo era 

reconhecido e se reconhecia pela sua inteligência e habilidade na leitura e escrita. 

Ao final, o aluno continua sendo reconhecido pela sua inteligência, sendo que agora 

parece utilizá-la como uma forma de participar mais e ajudar o outro, o que o colocou como 

uma das principais lideranças do grupo. Percebe-se um intenso crescimento em todas as 

dimensões neste aluno. 

Caio entrou no curso com 14 anos, seu caso será descrito detalhadamente no item 

seguinte. 

Sophia entrou no curso com 13 anos, não tendo vínculo anterior com a instituição. 

Chorava sempre que era demandada a realizar qualquer atividade ou simplesmente quando 

convidada a falar sobre qualquer coisa. Com dificuldade de aprendizagem, era considerada 

por si e pelo grupo como “agressiva e vingativa”. 

Ao final, ela passou a ser percebida como mais participativa e amiga, sendo a 

agressividade substituída por uma atitude mais introspectiva, o que a permite um maior tempo 

de reação frente às provocações. A aluna teve um ganho nos estudos, tendo se esforçado mais 

para acompanhar as atividades do grupo de estudo montado por seus colegas. 

Ana Beatriz entrou no curso com 15 anos, não tinha contato anterior com a instituição. 

Considerava-se inicialmente com sérias dificuldades cognitivas, o que a levava ao isolamento. 

Era percebida pelo grupo como distante e “metida”, apesar de adaptável às situações. Ao 

final, a aluna ressignifica o ser “amostrada” em extroversão, encontrando na área de modo e 

beleza um campo de crescimento pessoal e profissional. Passa a ser reconhecida pelo grupo 

como alguém que está “buscando oportunidades de crescer”. 

Pedro entrou no curso com 14, não tinha contato anterior com a instituição. Era 

considerado agressivo pelo grupo, apesar de suas expressões de afeto. Não tinha consciência 

de sua agressividade e nem da sua séria dificuldade de leitura e escrita. Era considerado 

infantil pelos colegas. 

 
Pedro apresenta-se impulsivo, não reconhecendo seus limites e 
possibilidades. Tende a ser calado nas relações, evitando contato para não se 
sentir exposto. Suas imaturidade emocional é usada para atrair a atenção do 
grupo, podendo tornar-se ora passivo, ocupando o lugar de vítima e ora 
agressivo. Contudo sua agressividade não se apresenta ostensivamente, 
preferindo evitar todo conflito direto. Apresenta uma atitude distante na 
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realização das tarefas, estando mais interessado em apreciar as suas 
divagações e fantasias do que na realidade presente no aqui e no agora, o que 
o torna pouco prático e fora da realidade (Resumo do parecer realizado pela 
psicóloga). 
 
 

No mês de Agosto de 2005, o participante Pedro saiu do curso após a morte de sua 

mãe. Ele voltou a morar com o pai, que decidiu que seria melhor ele trabalhar, pois  

 
estudo não é coisa pra pobre e não vejo futuro nesta coisa de livro. Eu perdi 
tempo, ele também vai perder tempo, não tenho cabeça pra estas coisas, eu 
não sou a besta da mãe dele não, que morreu de tanto trabalhar (Entrevista 
com o pai de Pedro). 
 
 

Assim, não foi possível uma segunda avaliação psicológica através dos testes com 

Pedro, devido a sua saída do curso; contudo, até o momento em que permaneceu o aluno 

apresentou um maior crescimento no nível afetivo; a impulsividade e as dificuldades de 

relações permaneceram. As dificuldades no nível cognitivo também ficaram mais evidentes 

ao longo do curso, pois a grande maioria do grupo começou a avançar nos aspectos da leitura 

e escrita, enquanto Pedro praticamente estava sendo alfabetizado, pois sua compreensão de 

leitura e escrita era profundamente precária, como podemos perceber no texto a seguir: 

 

Nós temos esa aula ANA Claudia sobre nas arcunhece ler um livro com e no 
olher oito capitulo e ler escolher um e Fala na aula com seu colega e desses 
ele vai da visto e pro isso nos tenos quês estudar muito pra que nos Possa 
tirar notas boas e sequir histissos que eu guiser direito eu um agrado (Diário 
do aluno Pedro, escrita permanece conforme o original). 

 
 

O último texto produzido pelo aluno no diário reflete os avanços cognitivos, como 

podemos perceber no texto abaixo: 

 
Meditação impermanência. A impermanênica por uma parte boa porque a 
pessoa já sabe que o sofrimento não vai gerar para sempre e pelo contrario a 
felicidade também um exemplo você, completa ano hoje e é seu aniversário 
e você esta muito feliz hoje é o dia mais feliz da sua vida e quando chega o 
outro dia você sabe da notícia que sua avó está na uti já chega a preocupação 
isso já um grande aviso que sua alegria já não dura para sempre, então ajuda 
e assim mesmo um dia vamos esta super feliz mais em outro dia você vai 
esta trsite e então a impermanência e a assim não dura muito não um daí 
tudo vai acabar por isso temos que se contemplar com que temos na nossa 
vida por isso eu adoro minha vida temos que ser feliz enquanto tem tempo. 
(Diário do aluno Pedro, escrita permanece conforme o original). 
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O aluno não nos pareceu opor nenhuma resistência à sua saída do curso, estava como 

que receoso ou oprimido demais para se expressar. Ele foi trabalhar com o pai puxando 

carroça. Três meses após sua saída do curso, o menor, que já estava com muitas faltas na 

escola, acabou por abandoná-la, sendo necessária a intervenção do Conselho Tutelar junto ao 

pai, para que o adolescente tivesse direito à moradia que era de sua mãe. Neste período, o pai 

tinha vendido todos os móveis da residência, levando-o a dividir um pequeno quarto nos 

fundos de um barraco com seu irmão mais novo. Pedro passou a morar com as tias, mas ainda 

sob a tutela do genitor, que recebia a sua bolsa escola e decidia o seu destino com “um olhar 

aprisionador”. Todas as tentativas de reintegrar o adolescente ao curso novamente foram 

frustradas, primeiro porque ele “preferia trabalhar ganhar dinheiro”, segundo porque, sem o 

apoio da mãe, sua mão de obra era “necessária para manter a casa e fazer os serviços” 

(entrevista com a tia). 

Raissa entrou no curso com 13 anos, tendo participado anteriormente do curso de 

“Valores humanos e cultura de paz” do NEIMFA. Percebia-se e era percebida como calada e 

tímida, além de ser reconhecida como inteligente. Não conseguia arriscar-se em nenhuma 

atividade nova, sendo por isso reconhecida como medrosa. Ao final, a aluna consegue 

estabelecer novos vínculos no grupo, conseguindo falar mais; contudo, apesar desta abertura e 

de estar disponível para novas aprendizagens, permanece um medo de exposição por sua 

parte. Consegue ser reconhecida como tendo um grande potencial para liderança por parte do 

grupo de colegas. 

Lucas entrou no curso com 13 anos, não tinha contato anterior com o NEIMFA. 

Percebia-se e era percebido como tímido, extremamente calado e sem dificuldades de 

aprendizagem. Sofria forte pressão por parte da avó materna, percebendo-se excluído do meio 

familiar. Ao final, o processo de exclusão familiar se intensifica, tendo o adolescente ido 

morar com sua mãe. Considerado inteligente e estudioso por parte do grupo, encontrou 

através da leitura uma forma de equilibrar sua timidez, sendo considerado amigo. Apesar de 

calado, era visto pelo grupo como muito observador. 

Monalisa entrou no curso com 14 anos, não tinha contato anterior com o NEIMFA. 

Percebia-se e era percebida como orgulhosa, inteligente e vingativa. Chegou ao curso 

influenciada pela mãe, que tinha contato com a instituição, mantendo-se a maioria do tempo 

defensiva ou tentando liderar pelo autoritarismo. Ao final da observação, a aluna continuou 

sendo percebida como inteligente, sendo a percepção do orgulhosa e de liderança autoritária 
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substituída pela idéia de extrovertida, curiosa e de quem gosta de organizar as coisas. A aluna 

se reconhecia e era reconhecida pela sua capacidade de sustentar seus objetivos. 

Aristófanes entrou no curso com 15 anos, participava do curso de formação em 

“Valores humanos e cultura de paz” do NEIMFA há sete anos, tendo também participado do 

curso de “educadores sociais”. Extrovertido, era percebido e se percebia como orgulhoso e 

inteligente. Ao final, o aluno continua sendo reconhecido como inteligente, sendo o orgulho 

substituído pela liderança e pela capacidade de ajudar os outros. 

Nasio foi escolhido para representar os alunos que apresentaram maior crescimento 

durante o período de observação. Entrou no curso com 15 anos, participava há sete anos de 

atividades formativas dentro do NEIMFA, como dos cursos de “educadores sociais” e 

formação de valores humanos. Era percebido como inteligente e que escuta muito os outros, 

contudo quando provocado tornava-se vingativo. Tímido, apresentava dificuldade de 

relacionamento com o grupo. O parecer inicial da psicóloga apresenta o aluno assim: 

 

Nasio apresenta um tipo psicológico de pessoa inovadora no campo das 
idéias; é estimulado pelos problemas, mas pode levar muito tempo para 
enfrentá-los; mostra-se independente e individual, mas com uma certa 
reserva devido a timidez. A característica de independência nem sempre é 
evidente a primeira vista, já que Nasio dá muita importância a harmonia e a 
concórdia, o que faz com que se esforce muito para convencer as pessoas a 
aprovar e a colaborar em seus projetos. Como está acostumado a confiar na 
intuição, tem facilidade de chegar até os significados mais profundos de uma 
área do conhecimento e encontra mais satisfação ao ajudar os outros em seu 
desenvolvimento. Demonstra também uma grande capacidade de devoção 
para com seus projetos, contudo se não desenvolver bem a função de 
julgamento poderá fixar-se em suas visões interiores e desconsiderar a 
colaboração do meio e conseqüentemente realizar pouco (Resumo do parecer 
inicial realizado pela psicóloga). 
 
 

 Os dados iniciais do aluno mostravam a necessidade de apoio na área da timidez e na 

função do julgamento, bem como apontam as áreas de força de sua personalidade, como sua 

intuição e independência, que, conforme anunciado, não eram percebidas devido sua timidez. 

Ao final do curso o aluno consegue superar mais sua timidez, expressando-se mais 

livremente, tendo ressignificado a timidez pelo adjetivo de pensador. Seu envolvimento com 

as práticas budistas levou a se tornar alguém que era reconhecido por ajudar os colegas. 

O parecer final destaca os avanços alcançados pelo aluno, bem como aponta novos 

desafios, como a necessidade que ele tem de fazer uso de forma mais confiante da função da 

intuição e da imaginação. 
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Nasio apresenta-se como uma pessoa extremamente confiável e capaz de 
aceitar responsabilidades que vão além de sua obrigação. Costuma ter um 
respeito completo, realista e prático por fatos concretos. Quando, a partir 
desses, percebe que é preciso fazer algo, geralmente pára para pensar a 
respeito, e decide que sua ação poderá contribuir para que a situação possa 
ser esclarecida, aceita a responsabilidade por ela. É uma pessoa que lembra e 
utiliza um grande número de fatos, dando grande importância à sua 
fidedignidade. Aprecia muito que tudo seja apresentado da forma mais clara 
possível. Suas reações mais íntimas são freqüentemente vividas e intensas, e 
muitas vezes imprevisíveis. Raramente mostra suas emoções através de sua 
expressão facial, o que faz com que possa parecer extremamente calmo 
mesmo quando tem de enfrentar uma emergência. Só quando se conhece 
bem Nasio é que se percebe que, atrás de uma máscara de calma, ele está 
encarando fatos e situações a partir de uma perspectiva muito própria, 
freqüentemente deliciosamente humorística. Contudo quando Nasio está a 
serviço e tem de lidar com o mundo da realidade concreta, mostra-se 
confiável e sensato. Caracteriza-se como uma pessoa perfeccionista, 
diligente e capaz de trabalhar com afinco, além de muito paciente com 
procedimentos e pormenores, sendo, portanto, capaz de executar sem 
problemas todos aqueles pormenores que precisam ser feitos para que um 
projeto seja levado a cabo. Portanto, a perseverança de que se mostra capaz 
contribui para estabilizar tudo e todos que lhe dizem respeito. Não entra 
impulsivamente em situações, mas, uma vez dentro delas, não é fácil distraí-
la ou desencorajá-la. Também só desiste quando convencido de que está 
errado através de sua própria experiência.  Sua utilização da função 
sentimento para lidar com o mundo que o cerca é muito evidente, pois é 
capaz de se mostrar bondoso, compassivo, diplomático e genuinamente 
interessado nas outras pessoas; podendo ajudar muito aqueles que dele 
venham a necessitar. Um pequeno perigo que ronda Nasio vem de sua 
tendência a desconfiar bastante da imaginação e da intuição, não levando 
muito a sério as informações fornecidas por elas. 
 
 

O uso dos dados dos testes psicológicos, além de situarem um momento de 

desenvolvimento vivido pelo aluno, ajudaram a mapear áreas que ainda necessitam ser 

cultivadas no processo formativo. 

Afrodite entrou no curso com 13 anos, participava esporadicamente do grupo de 

formação de “Valores humanos e cultura de paz” da instituição. Era percebida pelo grupo 

como impulsiva, dizia tudo que pensa. Percebe-se com boa capacidade de falar sobre si 

mesma e sobre sentimentos, apresenta dificuldade para ler e escrever. Ao final, a aluna passou 

a ser percebida como afetiva e amiga. Sua impulsividade continua presente, contudo 

conseguiu agregar a gentileza e a amizade no trato com os colegas. Percebe-se como alguém 

que expressa com clareza seus sentimentos e consegue ajudar as pessoas do grupo com sua 

sinceridade. 

Fia entrou no curso com 13 anos, não participava de atividades na instituição. Era 

percebida como “metida e inteligente” e isolada do grupo. Não apresentava dificuldades de 



347 
 
 

 

aprendizagem, apesar de seu problema de interagir com o grupo punha limites à realização de 

algumas atividades. Ao final ampliou sua rede de relações, contudo apresenta-se ainda um 

pouco deslocada do grupo. Percebe-se e era percebida como inteligente e mais amigável. 

 

4.7.2. Análise das Competências interpessoais e intrapessoais 

O quadro seguinte foi montado com base nos dados do Teste psicológico QUATI, 

contendo a análise de seis competências interpessoais. Estas competências foram observadas 

no que diz respeito à sua presença (característica bem desenvolvida ou apenas possui a 

característica) ou ausência (característica a desenvolver), como se pode observar a seguir: 

 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 
Dominância125 Comunicação126 Autonomia127 Participantes 

Início Depois Início Depois Início Depois 
José Silva CBD CBD CAD PC CAD PC 
Gudimylla CAD PC CAD CBD CAD PC 

Joaquim Neto PC CBD CBD CBD CAD CBD 
Caio CAD PC CAD CAD CAD CAD 

Sophia CAD PC CAD CBD CAD PC 
Ana Beatriz CBD CBD CAD CBD CBD CBD 

Pedro CAD - CAD - CAD - 
Raissa CAD CAD PC PC CAD CBD 
Lucas CAD CAD CAD PC CAD PC 

Monalisa CBD CBD PC CBD CAD CBD 
Aristófanes PC CBD CBD CBD CAD CBD 

Nasio CBD CBD CBD CBD PC CBD 
Afrodite CAD CBD PC CBD CBD CBD 

Fia CBD CBD PC CBD CBD CBD 

Legenda 
CBD = Capacidade Bem Desenvolvida 
PC = Capacidade Presente 
CAD = Capacidade a Desenvolver 

Quadro 30 - Competências interpessoais – 1ª parte 
 

Os dados indicam que a maioria dos participantes teve algum aumento nas 

competências de Dominância, Comunicação e Autonomia que passaram a figurar como 

Característica Bem Desenvolvida em mais de 60% do grupo e cerca de 20% possui a 

característica. Os alunos Raissa e Lucas não conseguiram desenvolver a característica de 

Dominância, talvez devido ao excesso de medo da primeira e a timidez do segundo. 

                                                
125 Identificação com o desempenho de funções de influência interpessoal, presentes no desempenho de papéis de 

condução de indivíduos, tendo em vista um determinado propósito. 
126 Estilo de comunicação do indivíduo, sugerindo o grau de objetividade e clareza nas suas relações 

interpessoais. 
127 Grau de aceitação ou de necessidade do sujeito em trabalhar com autonomia, independentemente da 

influência de autoridade de um superior. 



348 
 
 

 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 
Consideração128 Confrontação129 Envolvimento130 Participantes 

Início Depois Início Depois Início Depois 
José Silva CAD PC CAD PC CAD CBD 
Gudimylla CAD CBD CAD CAD CAD CBD 

Joaquim Neto CBD CBD CAD PC CBD CBD 
Caio CAD CAD PC CBD CAD CAD 

Sophia CAD PC PC PC PC PC 
Ana Beatriz CBD CBD CAD PC CAD PC 

Pedro CAD - CAD - CAD - 
Raissa CAD PC CAD CAD CAD CBD 
Lucas CAD PC CAD PC CAD PC 

Monalisa PC CBD CBD CBD PC PC 
Aristófanes CBD CBD CAD CBD CBD CBD 

Nasio CAD CBD CAD CBD PC CBD 
Afrodite PC CBD PC CBD CAD CBD 

Fia CBD CBD CBD CBD CBD CBD 

Legenda 
CBD = Capacidade Bem Desenvolvida 
PC = Capacidade Presente 
CAD = Capacidade a Desenvolver 

Quadro 31 - Competências interpessoais – 2ª parte 
 

Mais de 60% dos alunos mantiveram algum tipo de aumento no desenvolvimento das 

competências de Consideração, Confrontação e Envolvimento. Contudo ainda há uma 

dificuldade de exercer a confrontação, talvez isto decorra do receio de perder os vínculos 

afetivos estabelecidos. 

Buscamos ainda através do teste psicológico QUATI acompanhar como os alunos se 

relacionavam consigo mesmo; para isto foram observadas seis competências intrapessoais. Os 

dados são apresentados no quadro a seguir: 

 

 

                                                
128 Indica o grau em que o sujeito se mantém próximo ou considera, nas suas ações, pessoas ou grupos. 
129 Resposta a estímulos que significam divergências em relação à sua posição pessoal, vindos de situações, 

coisas ou pessoas. 
130 Estilo de relacionamento mantido pelo indivíduo nas suas ralações, sua necessidade de afiliação e capacidade 

de se associar a outrem em assuntos comuns. Fazer amizades e mantê-las. Sugere comportamentos que variam 
da frieza a envolvimentos calorosos. 
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COMPETÊNCIAS INTRAPESSOAIS 
Persistência131 Abertura a Inovações132 Motilidade133 Participantes 

Início Depois Início Depois Início Depois 
José Silva CBD CBD CAD PC CBD CBD 
Gudimylla CAD PC CAD PC CAD CAD 

Joaquim Neto PC CBD PC CBD CBD CBD 
Caio CAD CAD CAD CBD PC PC 

Sophia PC CBD CAD PC PC CBD 
Ana Beatriz CBD CBD CAD CBD CBD CBD 

Pedro - - - - - - 
Raissa CAD CBD CAD PC CAD CAD 
Lucas CAD CBD PC PC CAD PC 

Monalisa CBD CBD PC CBD CBD CBD 
Aristófanes PC CBD PC CBD CBD CBD 

Nasio CBD CBD CAD PC PC CBD 
Afrodite CAD CBD CAD PC PC CBD 

Fia CAD CBD CBD CBD PC CBD 

Legenda 
CBD = Capacidade Bem Desenvolvida 
PC = Capacidade Presente 
CAD = Capacidade a Desenvolver 

Quadro 32 - Competências intrapessoais – 1ª parte 
 

Nas três características apresentadas nesse quadro, os alunos obtiverem uma maior 

mudança na Competência de Abertura a Inovações (mais de 70%), sendo a Motilidade aquela 

que apresentou menor mudança. Isto sugere que os alunos apresentam-se abertos para novas 

experiências, contudo ainda manifestam um certo grau de rigidez interna o que não os permite 

uma maior motilidade frente a novas tarefas. 

A persistência aparece como a segunda característica com maior mudança global, 

contudo é aquela em que os alunos atingem um amplo desenvolvimento dessa competência. 

Isto sugere que os alunos tiveram um aumento na persistência, possivelmente decorrente do 

aumento da paciência percebido no Questionário do Ideal, do comum e do “eu”. 

                                                
131 Disposição de se manter ligado a uma atividade ou tarefa, levando-a a seu termo. 
132 Disposição do sujeito em acatar e aplicar idéias novas, bem como o seu grau de adaptabilidade. 
133 Indica o nível de disposição para se manter em movimento durante a execução de uma atividade. 
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COMPETÊNCIAS INTRAPESSOAIS 
Autocontrole134 Auto-exposição135 Realização136 Participantes 

Início Depois Início Depois Início Depois 
José Silva PC PC CAD PC CBD CBD 
Gudimylla CAD PC CAD PC CAD CAD 

Joaquim Neto CBD CBD PC CBD CBD CBD 
Caio PC CAD PC PC CAD CBD 

Sophia CAD CBD CAD PC PC PC 
Ana Beatriz PC CBD CBD CBD CBD CBD 

Pedro - - - - - - 
Raissa PC PC CAD CAD CAD PC 
Lucas PC CBD CAD PC CAD CBD 

Monalisa CAD PC CBD CBD CBD CBD 
Aristófanes CBD CBD CBD CBD CBD CBD 

Nasio CBD CBD PC PC CBD CBD 
Afrodite PC CBD PC CBD CAD CBD 

Fia CAD PC CBD CBD CBD CBD 

Legenda 
CBD = Capacidade Bem Desenvolvida 
PC = Capacidade Presente 
CAD = Capacidade a Desenvolver 

Quadro 33 - Competências intrapessoais – 2ª parte 
 

As competências intrapessoais autocontrole, auto-exposição e realização apresentaram 

um desenvolvimento ao longo do curso, sendo que o autocontrole foi a competência que 

apresentou o maior desenvolvimento geral e a realização a menor; contudo nessa já havia 

muitos alunos com esta capacidade bem desenvolvida. 

De forma geral, os dados dos quadros das competências interpessoais como 

intrapessoais apontam um avanço nessas competências. Alguns alunos que já apresentavam 

estas competências bem desenvolvidas tiveram um ganho na sofisticação no seu uso, 

indicando também um aumento qualitativo nestas capacidades. 

 

4.7.3. Escolha dos pseudônimos para pesquisa 

O quadro seguinte foi montado ao final da pesquisa, por ocasião do “grupo de 

encontro” das sextas-feiras. Apresentam-se na referida tabela os motivos das escolhas dos 

pseudônimos pelos próprios participantes. A idéia de realizar essa escolha tinha por base, 

além de lhes apresentar o que havia sido tratado na pesquisa a seu respeito, possibilitar maior 

grau de participação nos dados que iriam ser apresentados ao público, ou seja, tratava-se de 

conservar a marca da subjetividade do aluno mediante a escolha de seu pseudônimo.  

                                                
134 Indica a qualidade do manejo das emoções e de adequação de resposta emocional a estímulos eliciadores. 

Sugere comportamentos observáveis como de continência, fleuma, calma ou intempestividade. 
135 Indica o nível de conforto do indivíduo em situações de evidência perante grupos (impressionar, provocar, 

fascinar, causar admiração). 
136 Indica o nível de necessidade do indivíduo em produzir resultados (ambição). 
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Pseudônimo dos 
Participantes 

Motivos da Escolha 

José Silva É um dos nomes do meu pai. 
Gudimylla Gostaria deste nome, é um nome bonito. 

Joaquim Neto Era o nome que meu pai ia me dá. 
Caio Acho um belo nome. 

Sophia Nome lindo, significa uma palavra muito importante que é sabedoria. 
Ana Beatriz Ia ser o nome da minha prima que morreu. 

Pedro Escolha feita pelo pesquisador, pois o aluno neste momento tinha deixado a pesquisa. 
Raissa Esse ia ser meu nome, mas na hora do batizado me deram outro nome. 

Lucas 

Nome de um cheira-cola. Por curiosidade eu queria ter uma experiência igual a dele, 
para saber como ele se sentia diante o que faz, e porque ele faz isso. Quando 
pequenos vendemos pipocas juntos, e éramos colegas, agora diante caminhos 
diferentes, provavelmente ele se esqueceu de tudo. 

Monalisa Porque ela tem seus mistérios, e eu gosto muito de enigmas e mistérios. 
Aristófanes O do banquete de Platão, ele era humorado, assim como eu. 

Nasio Nome de um psicanalista que fala do amor e da dor. 
Afrodite Na mitologia ela é uma mulher que junta beleza e sabedoria. 

Fia Nome de minha avó materna. Mulher forte e dominadora. 
Quadro 34 - Motivos da Escolha dos Pseudônimos dos Participantes 

 

Os nomes escolhidos pelos alunos para serem seus pseudônimos trazem uma marca de 

histórias familiares, com seus dramas e tramas, ou identificações com personagens que tentam 

abrir espaço para mudanças almejadas. 

A grande maioria dos nomes escolhidos reflete um desejo de continuar elaborando a 

complexidade dos sentimentos vividos ao longo da vida e dos desafios encontrados para 

realizar seus sonhos e esperanças. Não era foco de nosso trabalho esta análise, contudo esses 

nomes são agregadores de sentidos que falam também do percurso das pulsões, desejos, 

sonhos e frustrações vividos por esses alunos. 

 

4.7.4. Avaliação de aspectos individuais dos alunos 

Os dois quadros seguintes falam dos aspectos do nível individual dos participantes e 

foram montados através dos dados reunidos no grupo de encontro, em entrevistas com os 

professores e alunos e na observação participante. Eles tratam mais especificamente da auto-

estima, satisfação na vida, participação em sala de aula, defesa de idéias e opiniões e religião 

dos participantes. 
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PARTICIPANTES 

José Silva Gudimylla 
Joaquim 

Neto 
Caio Sophia 

Ana 
Beatriz 

Pedro 

VARIÁVEIS 
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Alta      X  X    X   
Média  X  X X  X   X     

Auto-
estima 

Baixa X  X      X  X  X  
Sim  X  X  X      X   Satisfação 

na Vida Não X  X  X  X X X X X  X  
Ótima      X  X       
Boa  X  X        X   

Regular     X  X   X X    

Participa-
ção em  
sala de 
aula Fraca X  X      X    X  

Sempre/ 
Muitas 
vezes 

 X   X X X X    X   
Defende 

suas idéias 
e opiniões Poucas 

vezes/ 
Nunca 

X  X X     X X X  X  

Sim X X X X X X         Religião 
Não       X X X X X X X  

Quadro 35 - Nível Individual dos alunos – 1ª parte 
 
 

PARTICIPANTES 

Raissa Lucas Monalisa Aristófanes Nasio Afrodite Fia 

VARIÁVEIS 
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Alta      X  X    X   
Média  X  X   x  x X    X 

Auto-
estima 

Baixa x  x  x      x  x  
Sim  X  X  X x X  X     Satisfação 

na Vida Não x    x    x  x X x X 
Ótima      X  X       
Boa  X        X  X  X 

Regular x   X x  x  x  x    

Participa-
ção em  
sala de 
aula Fraca   x          x  

Sempre/ 
Muitas 
vezes 

     X x X  X x X  X Defende 
suas idéias 
e opiniões Poucas 

vezes/ 
Nunca 

x X x X x    x    x  

Sim x X x  x X x X x X x X  X 
Religião 

Não    X         x  
Quadro 36 - Nível Individual dos alunos – 2ª parte 

 
Considerando-se a auto-estima como dispor de sentimentos e atitudes de aprovação a 

si próprio, bem como de perceber-se capaz e uma pessoa de valor, durante os encontros o 

pesquisador procurou, através das conversas em grupo e entrevistas individuais, observar se 
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os participantes estavam satisfeitos consigo mesmos, se sentiam que tinham várias boas 

qualidades, se eram capazes de fazer coisas tão bem quanto a maioria das pessoas, se sentiam 

que eram pessoas de valor, pelo menos do mesmo nível que os outros e se tinham uma atitude 

positiva com relação a si mesmo. Esses tópicos eram levantados na forma de perguntas 

diretas, bem como na forma de atividades nas quais os participantes realizam uma atribuição 

de uma pontuação ou de conceitos para cada um destes tópicos. 

Nesses encontros também levantavam-se pontos referentes à baixa auto-estima, tais 

como: se às vezes pensa que não presta para nada, sente que não tem muito do que se 

orgulhar, às vezes se sente inútil, gostaria de ter mais respeito por si mesmo, bem como se 

tem inclinação a sentir-se uma pessoa fracassada. Esses itens foram observados da mesma 

maneira que os da auto-estima, de forma que ao final foi possível montar os dados do quadro 

acima de acordo com a proporção em que esses itens apareciam no discurso dos participantes. 

Consideramos “auto-estima” quando o participante respondia positivamente à maioria 

das cinco questões referentes à auto-estima e no mínimo uma para as 5 questões da baixa 

auto-estima, já “média auto-estima” foi encontrada quando o participante respondia metade 

das questões tanto para alta quanto para baixa auto-estima. A “baixa auto-estima” ocorria 

quando o aluno apresentava muitas respostas afirmativas para baixa auto-estima e poucas 

respostas afirmativas para boa auto-estima. 

De maneira geral no início do curso, a maioria dos participantes (71,4%) apresentava 

um alto índice de baixa auto-estima, sendo destacado o “não ter do que se orgulhar” e o 

“sentir-se fracassado” como os pontos que mais apareceram durante as conversas, conforme 

se pode perceber na fala do adolescente a seguir. 

 
Quem pensa ter futuro? Já não tem nada mesmo, não tem uma coisa que 
preste aqui. Penso em desistir do curso, não vai dá certo mesmo. Ninguém 
em casa estuda mais, meus irmãos são marginais, do que mesmo vou me 
orgulhar... Sou deficiente pra completar. Tudo é difícil, não dá certo mesmo. 
(Diário de Lucas, 13 anos) 
A vida para mim acaba quando penso que não tenho futuro, não tem como 
ter futuro. A escola não ajuda em nada, quanto mais vou, mais fico com 
raiva, ninguém se interessa. Minha família não pode fazer nada, talvez 
ajudar meu pai no trabalho, mas ele mesmo não acha que vai dá certo 
mesmo, e tudo muito esforçado, difícil de ver futuro (Diário de Caio, 14 
anos). 
 
 

No início apenas quatro participantes se percebem com uma auto-estima regular, não 

tendo surgido nenhum participante que se colocasse como tendo uma alta auto-estima, ou 
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seja, respondeu afirmativamente a maioria das questões para auto-estima e negativamente 

para as questões de baixa auto-estima. 

No final da observação tivemos seis alunos que se colocavam com uma auto-estima e 

sete se consideravam com uma auto-estima média, ou seja, houve um aumento na auto-

percepção positiva por parte dos alunos. Ninguém se considerou com uma auto-imagem 

negativa. 

O grau de satisfação com a vida foi observado por intermédio das entrevistas e de uma 

dinâmica de grupo em que se solicitara que os alunos fizessem a fantasia que estavam 

nascendo de novo, de forma que teriam a oportunidade de mudar ou não suas vidas. No início, 

dos quatorze participantes, apenas Aristófanes se considerou satisfeito com a vida, não 

mudando quase nada em sua nova vida imaginária; os trezes restantes relataram fantasias em 

que alteravam quase que completamente suas vidas. 

 
Faria uma transformação completa. Mudaria corpo, tirava o nariz, ficava 
mais forte, sarado. Teria dinheiro pra ficar bombado... Não aproveitava nada 
do passado. Mudava de casa, assim de pai. De lugar mudava, ia para coisa 
melhor, pobre é ruim, melhor nascer em Boa Viagem. Casa grande, carro, 
roupa, computador. Passava pelo viaduto nem olhava pra baixo (Diário de 
José Silva, 13 anos). 
 
 

Ao final nove alunos afirmaram estar satisfeitos com a vida, ou seja, conseguiam 

desfrutar das condições de vida vivenciadas, sendo capazes de ressignificarem positivamente 

as adversidades apresentadas. A insatisfação de Afrodite e Fia estava relacionada com o fato 

das intensas tensões vividas no meio familiar, já Caio e Sophia estavam com suas famílias 

envolvidas em situação de narcotráfico, o que dificultava uma percepção positiva da vida. 

 
Ta satisfeito não significa não ter problema. Aprendo que posso escolher 
caminhos da minha vida. Não importa mudar a vida se dentro fica o mesmo, 
tanta mudança faça quanto não dá certo de jeito nenhum (Entrevista com 
Ana Beatriz). 
 
 

A participação em sala de aula foi obtida solicitando aos professores que atribuíssem 

um conceito (ótima, boa, regular e fraca) a cada aluno no que diz respeito a seu envolvimento 

na sala de aula. Também foi observada a participação dos alunos no grupo das sextas-feiras, 

onde o pesquisador fazia a coordenação. No início, seis alunos foram considerados com fraca 

participação, pelos professores, na maioria das aulas. Eles se apresentavam excessivamente 

tímidos, na fala de um dos professores: 
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Eles parecem inibidos, há uma espécie de silêncio assustado, eles temem 
alguma coisa, não confiam que podem falar livremente, parecem que 
esperam uma punição a cada momento, como não vem, eles ficam sem 
acreditar (Fala do professor de artes).  
 
 

Oito alunos foram considerados pelos professores como tendo uma participação 

regular, sem contudo conseguirem se expressar livremente em sala de aula, conforme pode-se 

perceber a seguir, no comentário de um dos professores. 

 
Eles aguardam um comando, como robôs. Só andam se dermos corda. Não 
apresentam nenhuma autonomia. Seus espíritos foram roubados do corpo, 
diriam os mestres xamãs; eles caminham, mas não há vida, repetem feito 
papagaios treinados. Quando mudamos as estratégias requerendo uma 
expressão livre dos pensamentos e do corpo, tudo fica paralisado. Um 
silêncio de ausência impera, é um silêncio que remete a falta de um sujeito, 
de um autor, eles estão desabitados do ser. (Comentário dos professores, 
anotado no Diário do Pesquisador). 
 
 

Ao final, a grande maioria dos alunos teve um aumento na participação em sala de 

aula, sendo que três apresentavam uma ótima participação, sete uma boa e dois uma 

participação regular. Apenas Caio foi considerado como não participativo. 

 
Os alunos se colocam mais participativos, penso que o contato estreito e 
afetivo, a melhoria na auto-estima e um maior envolvimento e compreensão 
do curso, ajudou-os neste processo. Um senso de grupo surge entre eles, o 
que favorece com que eles se sintam seguros em falar mais (M.L.F, 
professora de cidadania). 
 
 

No início do curso, quando solicitados a defenderem suas idéias e opiniões, dez dos 

quatorze adolescentes não conseguem fazer uso de uma argumentação coerente, sendo que a 

maioria quando vai defender suas opiniões em relação ao colega faz uso da agressão verbal, 

ou seja, usa de meios simbólicos ou verbais para ferir ou agredir o colega. 

 
Dos quatro que defendem suas idéias e opiniões com maior freqüência, o 
participante Caio usava sistematicamente a sua força física para intimidar os 
colegas, quando era chamado a atenção tentava extravasar sua agressividade 
jogando bola durante os intervalos, chegando a se machucar por diversas 
vezes nesta atividade ou ficava “emburrado”, ou seja fazia birra. A 
participante Afrodite defendia suas opiniões de forma impulsiva, usando 
argumentos meramente emocionais e muitas vezes buscava não pensar no 
problema porque, segundo ela, “não adianta fazer nada, por que não pode 
mudar nada mesmo”. Ainda no início, os participantes Joaquim Neto e 
Aristófanes foram os únicos que quando solicitados a defenderem suas idéias 
e opiniões buscavam estratégias mais maduras, faziam sistematicamente uso 
do diálogo, buscavam falar com outras pessoas na tentativa de resolver uma 
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situação problema e consultavam os colegas ou citavam alguma idéia de um 
livro. 
 
 

 Ao final, dez alunos conseguem defender suas opiniões, sendo que nove usam 

estratégias mais maduras de negociação e resolução de conflitos, enquanto Caio permanece 

usando a força para intimidar o grupo. Os três alunos que não defendem suas opiniões 

apresentam dificuldade de expressão decorrente da timidez, contudo conseguem falar em 

pequenos grupos. 

Considerando que o curso de formação de “Educadores Holísticos” trabalha com a 

inclusão da dimensão espiritual humana como uma esfera de grande importância para 

proteção da saúde mental e física do ser, decidimos avaliar o envolvimento dos participantes 

com alguma prática espiritual institucionalizada. Dos 14 alunos que participaram no início da 

pesquisa, oito não tinham nenhuma religião, sendo que os pais também não estavam 

vinculados a nenhuma prática espiritual; eles também não se diziam ateus, apenas não tinham 

envolvimento. Quatro tinham recebido instruções espíritas, freqüentando regularmente grupos 

de orientação espiritual e dois eram protestantes da Assembléia de Deus, sendo que os pais 

não tinham vínculo religioso algum. Ao final da observação, quatro alunos se declaram sem 

nenhuma religião, sendo que o aluno Lucas passou a se considerar sem religião formalizada. 

 

4.7.5. Observação dos aspectos do nível familiar 

As informações contidas nos dois quadros constantes deste tópico tiveram o acréscimo 

das informações colhidas nos três encontros realizados com as mães ou responsáveis dos 

alunos. 
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Antes - - - X - X - - - X - - X - - 
José Silva 

Final X - - - - X - - - X - - - X - 
Antes - X - - X - - - X - - - X - - 

Gudimylla 
Final - X - - X - - - X - - - X   
Antes - X - - - X - - - X - - X - - 

Joaquim Neto 
Final - - - X - X - - - - X - - - X 
Antes - X - - - X - - X - - - X - - 

Caio 
Final                
Antes - X - - - X - - - X - - X - - 

Sophia 
Final - X - - - X - - - - - - - X - 
Antes X - - - - X - - X - - - X - - 

Ana Beatriz 
Final X - - - - - - - X - - - - X - 
Antes  X - - X - - - X - - - X - - 

Pedro 
Final - - - - - - - - - - - - - - - 
Antes - - - X - X - - - X - - X - - 

Raissa 
Final - - - X - X - - - X - - - X - 
Antes X - - - X - - - X - - - X - - 

Lucas 
Final - X - - - X - - - X - - - X - 
Antes - X - - - X - - - X - - - X - 

Monalisa 
Final - - - X - -X - - - X - - - - X 
Antes X - - - X - - - - - X - X - - 

Aristófanes 
Final - - X - X - - - - - X - - - X 
Antes X - - - X - - - - - X - X - - 

Nasio 
Final - - X - X - - - - - X - - - X 
Antes - X - - - - X - - - X - X - - 

Afrodite 
Final - X - - - - X - - - X - - X - 
Antes - - - X - - X - - - X - - X -  

Fia Final - - - X - - X - - - X - - - X 
Quadro 37 - Nível Familiar dos Alunos  

 

No que diz respeito à estrutura familiar, no início do curso apenas três dos 

participantes viviam com o pai e a mãe; nos três casos ambos os pais trabalham, apesar das 

mulheres desempenharem o modelo tradicional dentro de casa. Sete dos participantes viviam 

com a mãe, sendo que a participante Gudimylla vivia com a mãe e o padrasto. Todavia, em 

todos os sete casos são as mães que sustentavam financeiramente a família. Quatro 

participantes viviam sem os pais, sendo os participantes Ana Beatriz e Lucas criados pelas 

avós maternas e Aristófanes e Nasio criados pelas tias paternas; nos quatro casos os alunos se 
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consideram abandonados pelos pais, mesmo que tenham estabelecido vínculos afetivos com 

os novos cuidadores. 

Ao final da observação houve algumas modificações na estrutura familiar. O 

participante José Silva foi morar com os tios que passaram a apoiá-lo nos seus projetos de 

estudos, contudo manteve o vínculo familiar. Gudimylla, apesar de continuar vivendo com a 

mãe, passou a ficar a maior parte do tempo na casa da irmã mais velha, o que facilitou as 

relações familiares. Já Joaquim Neto, apesar de dormir na casa de sua mãe, passou a ter um 

maior contato com a figura paterna, com quem passa a maioria do seu tempo livre. Sophia 

continua morando com sua mãe e irmãos, sendo que os seus dois irmãos mais velhos entraram 

para o narcotráfico, gerando grande conflito e tensão no núcleo familiar. Ana Beatriz 

permanece vivendo com a avó materna, contudo passou a visitar com maior freqüência a casa 

dos avós paternos. Com a morte de sua mãe, o aluno Pedro passou a morar em um quarto 

agregado à casa do pai. Raissa permanece vivendo com o pai e a mãe, contudo com a morte 

da avó materna, que fazia as vezes de “segunda mãe”, houve grande tensão na estrutura 

familiar que passou a depender exclusivamente da renda da mãe, já que o pai continuava 

desempregado. Lucas passou a morar com a mãe, deixando a casa da avó materna, evitando 

assim os atritos que nos últimos meses do curso estavam sendo constantes. Monalisa teve sua 

família recomposta com o retorno de seu pai para casa, o que facilitou a organização 

financeira da família. Aristófanes e Nasio, que são gêmeos, passaram a morar com o pai; 

contudo mantêm os laços com as tias que os criaram. Afrodite continuou morando com a mãe, 

tendo perdido ambos os avôs maternos no mesmo ano, o que a deixou muito tensa. Fia 

continua morando com ambos os genitores. 

No início dos encontros com os alunos, ficaram explícitos os conflitos com a figura 

paterna; doze dos quatorze participantes consideravam ruim o seu relacionamento com o pai, 

sendo as participantes Monalisa e Fia as únicas que consideravam seu relacionamento regular, 

todavia nenhum dos alunos falava positivamente da figura paterna, chegando em alguns 

encontros a haver verbalizações de extrema destrutividade em relação ao pai, como pode ser 

visto a seguir. 

 
Por mim eu matava, tocava fogo e depois jogava o resto no mar. Não gosto 
dele, nunca gostei. Minha mãe diz que ele é meu pai, mas não considero. 
Saber fazer, soube. As vezes vai lá em casa, não mora mais com minha mãe, 
e vai dando um de valente, que butar ordem, butar moral... Ele veio dá um 
tapa na minha cara, minha mãe se meteu, se tivesse dado ele ia vê... Pedi 
uma arma ao pessoal da esquina só esperando ele dá-lhe, tava doida que ele 
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desse, não dormi de noite só esperando, ele ia logo, logo pra debaixo do chão 
(Diário de Gudimylla, 13 anos). 
 
 

O fato de muitos alunos não morarem com o genitor poderá explicar a dificuldade de 

inclusão da figura paterna, contudo as verbalizações indicam que é o modo como o pai é 

introduzido na relação, principalmente através do discurso materno, mais que sua presença 

física que gera o processo ou não de inclusão. 

Essa dificuldade de relação com a figura paterna foi motivo de muitos debates e 

trabalhos nas várias disciplinas do curso, de forma que ao final da observação houve algumas 

modificações com relação à figura paterna. O fato de ter ido morar com os tios facilitou a José 

Silva reorganizar sua relação com o pai, que passou a procurá-lo mais, inclusive verbalizando 

a confiança de que agora ele iria “passar no vestibular, ser gente, coisa que ele não 

conseguiu”, a preferência paterna pelo outro irmão, jogador de futebol, foi amenizada, tendo 

segundo o adolescente deixado de humilhá-lo por não saber jogar futebol. A relação de 

Gudimylla com seu pai continuou tensa, segundo a adolescente, “ruim, só que agora não fico 

pra discutir com ele e perder tempo, vou pra casa da minha irmã. Ele bebe todo dia, não dá 

pra conversar de jeito maneira. [...] Tô sabendo levar mais as coisas, mas não gosto dele e 

nem ele gosta de mim. [...] Ele olha estranho pra mim, daí prefiro passar o tempo com minha 

irmã, dá até pra estudar lá.” (entrevista com Gudimylla). A adolescente estava em 

acompanhamento psicológico individual quando do termino da observação. 

Com o contato intensificado com o pai, Joaquim Neto diz que sua relação está muita 

boa, tendo feito intensa parceria com os seus dois meio-irmãos. Antes de decidir ir se 

encontrar com o pai, o adolescente passou seis meses em terapia individual com um foco 

voltado para entendimento da sua situação com o pai. Nos grupos das sextas-feiras, passou a 

falar abertamente sobre o pai, verbalizando claramente a mágoa sentida pelo abandono 

durante a infância. Ao longo dos encontros, a história de Sophia e de sua péssima relação com 

a figura paterna foi sendo esclarecida. O seu pai havia se suicidado quando ela tinha sete anos, 

após tentar assassinar a tiros toda família. Ela presenciou estes acontecimentos de dentro do 

guarda-roupa, tendo conseguido escapar porque vizinhos ajudaram. Ela conseguiu, ao longo 

dos três anos, elaborar um pouco mais a perda e a raiva da figura paterna, contudo diz que 

ainda não consegue “perdoar e nem esquecer o que ele fez, mas já entendo que ele tava com 

problema com drogas, por isso pirou a cabeça. Sei que não era por maldade e nem por culpa 

da gente que ele era assim” (Entrevista com Sophia). Ela considera regular sua relação com a 
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imagem paterna, precisando ainda entender melhor a situação para poder “ficar tranqüila e 

tocar a vida”. 

Com relação à figura paterna, Ana Beatriz passou de ruim para regular. Segundo a 

adolescente, eles passaram a se encontrar mais, principalmente para pedir autorização para 

namorar. Contudo, ainda não consegue estabelecer uma boa relação de confiança, pois “ele 

tem a família dele e as coisas dele, mas já chego mais próximo, principalmente pra saber de 

minha mãe” (entrevista com Ana Beatriz). Com a morte da mãe, os conflitos entre Pedro e seu 

pai se intensificaram, contudo, por mais difícil que se apresente a maneira como o pai 

conduzia a situação, ele continua oferecendo limites para que o adolescente não entre no 

narcotráfico. A relação de Raissa com o pai teve uma melhora para regular, todavia ainda não 

há proximidade entre eles. O pai esteve presente uma vez nas reuniões das famílias com o 

grupo dos coordenadores do curso. Segundo a adolescente, ele passou a valorizá-la mais, 

depois que ela entrou no curso e foi apresentando melhoras nos estudos. 

A mudança para casa de sua mãe permitiu a Lucas o resgate da sua própria história de 

vida. O pai que era uma figura completamente desconhecida, por isso considerado ruim, 

passou a ser imaginado como alguém que “teve lá suas razões de ir embora”. Este contato 

favoreceu a construção de uma imagem mais positiva do pai, contudo considera que “ainda 

não consigo amar de verdade mesmo, mesmo sabendo de tudo, ele foi embora e não me 

procurou mais” (Entrevista com Lucas). Monalisa – com o retorno do pai para casa, o qual 

passou a participar da sua vida escolar – passou a considerar boa a sua relação com o pai, pois 

“ele é um pai que ta mais presente agora”. Aristófanes considera boa sua relação com o pai, 

que passou a ter grandes expectativas em relação ao futuro do adolescente. Segundo o aluno, a 

relação que era conflituosa foi apaziguada com a intensificação dos encontros e 

principalmente porque o pai passou a “assumir as vezes de pai, ele cuida e também dá 

limites”. Já Nasio, seu irmão, diz que o pai passou a organizar a vida deles, “chegou mais 

próximo, isto ajudou a melhorar de vida”. O pai de Afrodite descobriu que estava com “uma 

doença muito grave”, o que facilitou a sua aproximação. Ela passou a fazer terapia individual 

para “melhor compreender o pai”, mas não considera sua relação boa. Fia considera que 

houve uma maior aproximação com o pai. Ele está “apostando mais nos meus estudos, isto faz 

ele me tratar bem” (Entrevista com Fia). 

Assim de forma geral houve, após o trabalho no curso de educadores holístico, um 

maior resgate dos vínculos com a figura paterna. Sendo o trabalho de incentivo ao resgate dos 
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vínculos familiares e das histórias das famílias um caminho encontrado para promoção deste 

resgate. 

Um dos aspectos que nos chamou a atenção nas observações em relação ao resgate da 

“função paterna”137 empreendido pelo grupo de professores foi o fato da coordenação do grupo 

de “educadores holísticos” sustentar uma estrutura triangular típica: pai-mãe-filho (MARIN, 

1988), com uma forte inclusão de figuras masculinas significativas que apontam a 

possibilidade de outras formas de vínculos, sendo portanto, uma quebra dos padrões de 

repetição do modelo da família de origem dos alunos. Este padrão, segundo Marin, não é 

comum nas organizações que trabalham com adolescentes em situação de risco, nos quais 

prevalece em sua grande maioria um modelo mãe-filho, com ausência de um terceiro 

elemento. 

A importância da presença de figuras masculinas em papéis positivos de responsáveis 

e/ou dirigentes e que aceitavam a demanda de sustentar, no vínculo, a função paterna parecia 

favorecer novas identificações, levando os alunos a se reposicionarem em relação aos seus 

próprios pais ou a buscarem caminhos dentro do núcleo familiar que os permitissem 

vivenciar, de forma mais saudável possível, suas vidas. A demanda da busca do pai, presente 

na maioria dos alunos aqui investigados, encontra estreita relação com os resultados das 

pesquisas desenvolvidas por Sudbrack (1987, 1992). Na primeira pesquisa, a autora destaca 

como a figura paterna é importante na vida dos adolescentes em situação de risco, enquanto 

na segunda, ela coloca como a ausência da figura paterna influencia na prática de infrações. 

Não havendo por parte dos dirigentes interesse de competir com o pai, eles se 

posicionavam de forma a atender a demanda de busca de autoridade e limites, necessários ao 

processo de organização psicológica, e não se negavam a sustentar o lugar da “função 

paterna”, sem contudo desautorizarem ou desvalorizarem os pais. Todavia os desafios 

permanecem presentes, como no caso de Gudimyla e outros alunos, que têm em seus pais uma 

história de figuras paternas que na condição real de suas vidas aparecem como figuras 

desqualificadas e omissas no exercício da paternidade ou associadas a situações de profunda 

degradação humana, de forma que muitas vezes estes adolescentes vivenciam o dilema de 

como respeitar a figura de um pai que os trata com violência e profundo desprezo. Assim, o 

processo educativo posto em ação no NEIMFA depara-se com este desafio, sendo necessário 

                                                
137 A função paterna é aqui entendida em sua dimensão simbólica, sendo, conforme destaca Sudbrack (1992), 

que a mesma está intrinsecamente implicada com o exercício da paternidade a ser considerado em diferentes 
níveis, a saber: a) o pai biológico; b) o pai legal; c) o pai social e d) o nome do pai ou o pai simbólico. 
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ainda entender melhor o lugar desses “pais agressivos, alcoólatras, drogadictos e abusadores” 

no processo de formação dos alunos e como encontrar caminhos de prevenção e também 

curativos para apoiá-los. 

A busca de modelos de identificação positiva, em substituição ao pai fragilizado, 

presentes na demanda do exercício de uma função de lei e limite por parte dos formadores 

parece favorecer a reestruturação da identidade dos alunos, abrindo novas possibilidades de 

crescimento e agindo como prevenção dos riscos das situações de envolvimento com a 

marginalidade e como potencializadores de resiliência (TISSSERON, 2007).  

A aprendizagem das regras de convivência, dos limites e das normas parece favorecer 

aos alunos uma maior compreensão das regras sociais. Assim, de forma geral, o dispositivo 

institucional criado no curso de educadores holísticos se instala como uma “função paterna”, 

ajudando os alunos à reconstrução subjetiva em torno deste eixo simbólico, o que permite a 

introjeção de uma nova imagem paterna, agora positiva, protetora e valorizada como modelo 

de autoridade. 

No que diz respeito à escolaridade não houve grandes alterações, a maioria dos pais 

(mãe e pai) só chegou a concluir o ensino fundamental, sendo encontrados ainda dez 

analfabetos no grupo. Quatro dos pais concluíram o ensino médio, enquanto apenas duas mães 

chegaram a cursá-lo. Nenhum dos dois genitores ou responsáveis chegou ao nível superior de 

ensino, apesar de verbalizarem o interesse de que os filhos se “formem”. 

A família também foi observada no que diz respeito ao apoio emocional, supervisão e 

violência psicológica. Os dados encontram-se no quadro a seguir. 
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Família 

Apoio Emocional 
Supervisão 
Familiar 

Violência 
Psicológica 

Participantes  E
levado 

M
oderado 

F
raco 

S
em

pre 

M
uitas  

V
ezes 

N
unca 

B
aixa 

M
édia 

A
lta 

José Silva Antes - - X - X -   X 
 Final X - - X - - X - - 

Gudimylla Antes - - X -  X - - X 
 Final - X - - X - - - X 

Joaquim Neto Antes - X - - X - - - - 
 Final X - - X - - X - - 

Caio Antes - - X -  X - - X 
 Final          

Sophia Antes - - X -  X - - X 
 Final - X - - X - - X - 

Ana Beatriz Antes - - X - X - - - X 
 Final - X - X - - X - - 

Pedro Antes - X - - X - - X - 
 Final - - - - - - - - - 

Raissa Antes - X - X - - - - X 
 Final - X - X - - X - - 

Lucas Antes - X - - X - - X - 
 Final - X  X   - X - 

Monalisa Antes - - X - X - - - X 
 Final X - - X   X   

Aristófanes Antes - X - X  - - X - 
 Final X   X   X   

Nasio Antes - X - X  - - X - 
 Final X   X   X   

Afrodite Antes - X - - X - - - X 
 Final X    X   X  

Fia Antes - - X - X - - - X 
 Final X   X   X   

Quadro 38 - Participação Familiar 
 

O apoio emocional foi acompanhado por intermédio dos seguintes itens: apoio 

recebido através da confiança, da disponibilidade em ouvir, compartilhar preocupações/medos 

e compreender seus problemas. Os adolescentes eram indagados sobre o nível em que os pais 

manifestavam este tipo de apoio para com eles. As opções de respostas variavam do “nunca” 

até “às vezes”, não havendo, no início do curso, aparecido adolescente algum que falasse de 

sempre ter recebido apoio emocional. A maioria dos adolescentes se considerava recebendo 

pouco ou fraco apoio emocional, sendo a disponibilidade para ser ouvido e o não confiar em 

compartilhar suas preocupações, os pontos mais destacados. 

 
Pra falar e receber logo um chamamento de atenção, fico logo na minha. Se 
acontecer algo falo pra minhas amigas. Ela não escuta nada, é só do jeito 
dela, vai logo dizendo que tô na rua, que vou ser perdida, rapariga. Que a 
vizinha da frente já viu eu me esfregando com os macho da esquina... Ela 
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disse que eu quero fazer moda só pra me amostrar, a filha dela, ela não olha, 
já namorou mais do que tudo, no fim só sobra pra mim mesmo (Ana Beatriz, 
14 anos). 
 
 

Para as mães e responsáveis, presentes nos três encontros iniciais, o apoio emocional é 

realizado através da informação, como, por exemplo, “dar bons conselhos”, falar para não se 

envolverem com a marginalidade. Não são considerados os aspectos mais subjetivos presentes 

na disponibilidade para ouvir, confiar e compreender problemas; contudo, repetem 

continuadamente a importância dos cuidados com as situações de risco da comunidade. 

 
Se ela ficar mal falada, o senhor sabe como é aqui. As pessoas olham logo a 
vida do outro. Não quero confusão com ninguém. Já tive uma filha que 
morreu atrás de macho. Coisa pequena vira caso de morte. Digo a ela todo 
dia pra cuidar da vida. Não quero outra perdida dentro de casa, comigo é 
assim, se não quiser vá morar com a outra vó, ela vai vê logo o que é bom... 
Dou conselho, se entrar na vida errada pode saber que não faltou conselho, é 
safadeza (Avó de Ana Beatriz). 
 
 

Ao final apenas um aluno se considera recebendo pouco apoio emocional. A estratégia 

de encontros periódicos com os pais pareceu favoreceu uma alteração sobre a função do 

cuidado e apoio emocional, contudo assim como no início continua a queixa da ausência de 

contato afetivo com a figura paterna, havendo uma queixa da falta de “ser abraçado” pelo pai, 

principalmente no que se refere aos garotos. Para o pai, o contato físico é visto, segundo os 

garotos, como algo que “amulece o caráter, deixa o cabra mole, maricas, para crescer homem 

quanto menos frescura {abraço, beijo} melhor” (Fala dos alunos, anotada no Diário do 

pesquisador). Ao que tudo indica, o contato físico entre os homens é visto como algo que 

afetará a orientação sexual no caso dos meninos e no caso das meninas poderá produzir 

desejos incestuosos. 

A supervisão familiar inicialmente foi vista como a capacidade da família em 

acompanhar o andamento das atividades realizadas pelos adolescentes. As experiências dos 

gestores em outros cursos indicavam que os adolescentes que tinham famílias mais envolvidas 

no acompanhamento de suas atividades escolares e também diárias apresentavam uma maior 

chance de permanecerem no curso, de não se envolverem em situações marginais e de se 

inserirem em alguma atividade produtiva ou darem continuidade aos estudos. Partindo desta 

visão os adolescentes foram questionados sobre se os pais ou responsáveis sabiam aonde eles 

iam e com quem iam quando saiam de casa. Este questionamento também foi dirigido aos 

pais, e o cruzamento das respostas gerou os dados da tabela acima. 
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No início apenas três adolescentes sempre recebiam supervisão familiar, ou seja, os 

pais sabiam onde eles estavam, com quem e quando saiam de casa. Estes adolescentes 

também comunicavam suas saídas abertamente aos responsáveis. Oito adolescentes muitas 

vezes recebiam supervisão familiar, apesar de muitos dos pais dizerem que eles muitas vezes 

saem sem dizer para onde vão. Apenas três adolescentes se colocam como saindo por “conta 

própria e que não devem satisfação a ninguém”. Os pais destes adolescentes falam que “não 

tem mais controle sobre eles, que eles já são grandes pra se cuidar sozinhos”. 

No final da observação, os pais ou responsáveis passaram a se envolver mais 

diretamente na vida dos adolescentes, sendo que seis iniciaram uma supervisão mais 

intensificada, enquanto três mantiveram sempre a mesma supervisão. Três adolescentes 

passaram a ter muitas vezes a supervisão familiar. Vale ressaltar a necessidade de apoio aos 

pais por parte dos formadores para que eles pudessem assumir o lugar de lei na vida dos 

adolescentes. 

Em uma comunidade como o Coque, quando utilizamos os indicadores de violência da 

ONU para escolas e comunidades138 junto aos adolescentes, obtivemos um alto índice de 

violência no início da observação, tendo a maioria dos participantes experimentado muitos 

desses itens por várias vezes, inclusive a abordagem agressiva dos policiais na rua e o 

presenciar algum assassinato. 

 
Eu vinha para o curso, ai a policia mandou parar, eu não tinha nada haver, 
estava passando na esquina da escola Costa Porto, ai eles mandou ficar de 
costa na parede, revistou dando tapa e dizendo gracinha, e ai foi logo 
perguntando onde tava o roubo. Vocês são ladrão, eu sei, agente escutava e 
ficava calado. Ai mandou agente baixar as calças e ficar nu na parede ai 
depois mandou agente ir embora (Lucas, 14 anos). 
 
 

Contudo, apesar do alto índice e destaque da violência física, a violência psicológica é 

uma das formas de violência menos perceptiva, porém mais lesiva para o processo de 

formação do indivíduo. Ela ocorre quando os adultos, especialmente aqueles de quem se 

espera afeto e proteção, no caso os pais ou responsáveis, sistematicamente humilham, 

demonstram falta de interesse, induzem culpa, tecem críticas em excesso, desencorajam, 

ignoram sentimentos ou cobram de forma excessiva do adolescente. 

                                                
138 Os indicadores são: ter passado no último ano por alguma humilhação, ameaça, agressão, se já teve 

danificado alguma coisa sua, se já conviveu com pessoas que carregam armas brancas ou de fogo, se já foi 
furtado e se já tiraram seu dinheiro à força. 
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No início nove dos quatorze adolescentes relatam um alto nível de violência 
psicológica, sendo o genitor apontado como o responsável pela maioria das 
humilhações, desencorajamento e críticas em excesso. Todos, com exceção 
da participante Fia, colocam o pai como não apresentando interesse em suas 
vidas. Nenhum dos adolescentes apresentou ausência de violência 
psicológica. Por sua vez, os pais e responsáveis apontam sentir-se 
sistematicamente humilhados e violados nos seus direitos por morarem no 
Coque. O fato de ser morador da comunidade traz por si só um estigma 
social que se transforma em uma silenciosa, mas devastadora violência 
psicológica, levando os moradores a negarem a sua moradia quando vão 
comprar algo ou conseguir algum emprego.  
Ao final da observação oito alunos apontam uma redução da violência 
psicológica vivenciada em casa, três acusam uma redução e apenas Caio e 
Gudimylla permanecem sob forte tensão psicológica. Os alunos do curso 
mesmo vivendo a pressão psicológica, por viverem na comunidade, 
conseguiram com o apoio familiar se sentirem mais acolhidos e apoiados. 
 
 

4.7.6. Análise do caso Caio: o aluno que se envolveu com o narcotráfico 

Ao final da observação do curso e quando tínhamos iniciado o processo do quinto 

momento desta pesquisa, que era a apresentação dos resultados aos participantes, fomos 

tomados pela notícia que um dos alunos, que vinha ao longo do curso apresentando 

dificuldades de acompanhar as atividades, tinha formalmente saído do curso e entrado no 

narcotráfico local. Como pesquisador participante compartilhava a dor e a tristeza que 

envolvia aquela saída, ao mesmo tempo em que ela apontava para novos caminhos de reflexão 

em torno do nosso foco de pesquisa. 

Contudo, gostaria de registrar que um dos grandes desafios da pesquisa 

fenomenológica, e também sua maior conquista, é a impossibilidade de não sermos afetados, 

de que nossas “carnes”139 não se façam expostas nestes momentos cruciais de 

acompanhamento da pesquisa. Assim, as nossas “carnes” ficam expostas quando expostos são 

aqueles a quem acompanhamos na pesquisa. Neste sentido, podemos entender as palavras de 

Merleau-Ponty (1960, p. 84) quando esclarece que o “corpo e mundo são expressão 

primordial” e vê na percepção a primeira palavra e o primeiro significado unidos 

intrinsecamente. 

De forma que o nosso desafio tornou-se fazer desta amálgama de sensações, 

sentimentos e impressões, nossas primeiras palavras, novos caminhos de visão, pois o tão 

sonhado distanciamento protetor não existe e precisamos reiniciar a vida, recosturando 

histórias, desmistificando culpas e abrindo possibilidades para novos surgimentos. 

                                                
139 A noção de carne aparece em Merleau-Ponty (p. 207) indicando um intermediário ontológico diferente do 

em-si. A carne expressa o que há de comum entre o corpo e mundo, entre a subjetividade e a natureza. 
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Assim, após o processo de digestão das perdas e um movimento de cura em relação 

aos abalos nas feridas narcísicas, a minha e a dos outros, e com a sugestão do professor 

Ferdinand Röhr, durante a qualificação do projeto, de fazermos uma análise mais detalhada 

desta situação, como uma forma de apontar os limites enfrentados na busca de construção de 

uma educação voltada para integralidade, iniciamos um movimento de reflexão mais 

aprofundado a respeito deste aluno. 

Optei, com base em minha experiência como psicólogo, fazer um estudo clínico do 

aluno, para isso tinha à minha disposição os escritos no “diário do aluno”, as entrevistas 

realizadas com a família e com o próprio aluno, as entrevistas com professores e os dados do 

“grupo de encontro” das sextas-feiras, além dos dados psicológicos fornecidos pelos dois 

psicólogos que acompanhavam o grupo. Pensamos que com o cruzamento dessas 

informações, poderíamos apontar para a complexidade que envolve a formação humana e para 

os desafios que enfrenta uma educação voltada à integralidade. 

Pensar a introdução do “estudo de caso” no campo educacional, principalmente para 

ajudar-nos a entender a complexidade envolvida nos sucessos e fracassos dos processos de 

aprendizagem, leva-nos, dentro de uma perspectiva integral, à necessidade de perceber a 

existência de causas múltiplas. Segundo tal entendimento, as responsabilidades do fracasso e 

sucesso da aprendizagem decorrem em parte dos alunos, em parte dos professores e, 

seguramente, em outra grande parte do contexto escolar, familiar e da própria sociedade. 

Quando enfrentamos o desafio de analisar um caso envolvendo uma educação voltada 

para a integralidade da formação, deparamo-nos com esta múltipla causalidade, mas também 

buscamos encontrar denominadores comuns que nos ajudassem a efetuar a análise. Nesse 

sentido, a análise do caso de Caio será feita mediante “os quatro quadrantes do Kosmos” de 

Wilber (2006), segundo o qual procuraremos investigar as dimensões do “eu” ou dimensão 

subjetiva (dentro do indivíduo), do “ele” ou dimensão objetiva (o fora do indivíduo), do “nós” 

ou dimensão intersubjetiva (o dentro do coletivo) e do “eles” ou dimensão inter-objetiva (o 

fora, do coletivo). Ao longo da descrição do caso procuraremos deixar mais claras cada uma 

dessas dimensões. 

 

 4.7.6.1. Dimensão subjetiva 

Trata do “interior do indivíduo”, no qual encontramos pensamentos, sentimentos e 

sensações imediatos, e assim por diante. Para investigar esta dimensão, faremos uso do 
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“diário do aluno”, das entrevistas realizadas com ele e com sua genitora e dos dados colhidos 

com os psicólogos que acompanhavam o curso, além dos dados de nossa própria observação. 

 

4.7.6.1.1. História de Vida 

Retiramos do diário do aluno uma passagem na qual ele relata sua autobiografia, da 

sua concepção até o momento de entrada no curso. Procuraremos identificar elementos que 

nos auxiliem a realizar uma análise de sua história de vida. 

 
Caio Alcântara Lins. Esse é o nome escolhido pelos meus genitores, nome 
que terei, que carrego até que esse ciclo se conclua. Agradeço a eles por esse 
nome, pois neste nome eles se tornam presentes, então todos as vezes em que 
ouvir citar, escrever, ler ou pensar no meu nome ficará sempre claro para 
mim, de onde surgiu o desejo que me fez existir, que me trouxe ao mundo 
novamente, que me fez viver outra vez.  
Neste momento de analisar o desejo que me gerou ou que me proporcionou 
minha vinda ao mundo. Na minha concepção, acredito que o desejo não 
implicará na alma a ponto de determinar na forma do ser que criou. Falo 
dessa concepção, para não lhe fazerem pensar que estou jogando a 
responsabilidade de os filhos terem determinada forma para os pais. Mas, 
vamos logo ao que enteressa. Segundo minha mãe, há 10 anos antes do meu 
nascimento, ela mantinha uma relação de raiva com um homem casado, mas 
bom certo dia, numa festa, devido a uma forte insistência de um dos amigos 
desse homem, ela cedeu uma dança para ele. Essa dança foi o suficiente para 
a esposa dele ir tomar satisfação com a mulher que no futuro seria minha 
mãe. Minha futura mãe estava no trabalho quando a esposa dele foi tomar 
satisfação, não sei quem foi provocou, que deu início a confusão no trabalho 
de minha mãe, que infelizmente acabou com sua demissão. Digo 
infelizmente pelo fato dela perder o trabalho, mas pelo que ela fala agradeço 
por ter ocorrido essa confusão, pois foi a partir daí que ela decidiu ficar com 
o marido dela, para vingar a perda do trabalho. Assim sendo, tudo que ele 
daria para ela teria que dividir para duas agora. 
Após 8 anos ela engravida, infelizmente a criança morre. Um ano depois ela 
engravida novamente, mas o feto não resiste e se vai. Como prova de sua 
garra, de sua coragem e de sua persistência, ela engravidou pela terceira vez 
em anos consecutivos de um mesmo homem, mas a diferença é que desta 
vez a criança que veio é forte, e abençoado. Essa criança sou eu, que ao 
nascer em setembro recebeu o nome de Caio Alcântara Lins. 
Do nascimento até os 11 anos minha vida seguiu um fluxo sem desvios. Era 
um menino muito mimado, estremamente astucioso, mas muito obediente, 
gostava de estudar, adorava ser o primeiro da turma, estava sempre sendo 
um dos primeiros da turma a tirar férias. Meu maior sonho era ganhar um 
computador, mesmo sem saber mexer, mas acreditava que aprendendo a usá-
lo me tornaria diferente dos demais garotos. Desta forma desejava ser 
técnico em computação. Quem me ajudou na criação deste desejo foi meu 
pai, vou ser até mais ousado, esse era o desejo do meu pai comigo. Para 
concretizar esse sonho chegou até a me prometer um computador sem ter 
condições financeira boa para realizar a promessa (pois tinha duas famílias 
para criar). 
Esses tipos de ações me fizeram desacreditar e sentir raiva dele. Assim 
sendo, eu precisava de uma nova pessoa para transferir a figura paterna. Por 
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esse motivo passei a me entereça mais intensamente pela figura do meu tio, 
tomando inclusive a decisão de viajar para ir morar com ele aos 12 anos de 
idade. No começo foi tudo muito bom, o via como um pai biológico. Assim 
sendo, como maioria dos jovens, eu para vê-lo feliz e como forma de 
agradecimento por me tirar do sofrimento, passei a incorporar seus desejos, 
ou seja, passei a desejar fazer parte da Polícia Federal, desejava fazer direito, 
queria agora ser Juiz ou advogado. Mas, infelizmente, algo muito triste 
começou a proceder. Passei a perceber que meu tio pensava nos seus filhos 
primeiro, passei a mim sentir diferentes deles. Então, passei a sentir inveja e 
raiva deles. Porém, Tio Gilvan ainda tinha esposa, que fazia questão de me 
mostrar que eu era realmente diferente dos outros, fazia questão de me 
mostrar que os filhos do tio eram eles e não eu. 
Desta forma, passei a ser machucado, e por isso me mostrei mais agressivo, 
mais rebelde. O que não foi uma boa idéia, pois isso deixava meu tio triste e 
com raiva, passando a ser inclusive mais rude, mas exigente comigo. Assim 
sendo passei a sentir medo dele e medo dele deixar de gostar de mim. Então, 
passei a mentir para impressioná-lo e para não lhe desapontar. Isso piorou 
mais ainda as coisas, chegando ao ponto de eu pedir para vir embora, mesmo 
gostando demais de lá. Aos 13 anos estou de volta ao Coque e com 14 entro 
no curso dos holísticos (Diário do aluno Caio). 
 
 

O histórico de vida do adolescente aponta um alto nível de tensão desde a sua 

concepção, tendo esta situação de divisão familiar se mantido até o presente. Durante o 

processo seletivo para entrada no curso houve grandes conflitos entre a genitora do 

adolescente e a esposa do seu pai, chegando a existir trocas de insultos e ameaças entre as 

famílias. 

Sua estrutura familiar inicial era composta por dois irmãos, filhos de pais diferentes, 

uma irmã mais velha que ele quase 20 anos e um irmão mais velho que ele 10 anos. Havia, 

segundo a genitora, forte rivalidade entre os irmãos decorrentes dos ciúmes; contudo, para a 

irmã mais velha o motivo dos conflitos era a preferência materna por Caio. Com 14 anos, o 

irmão de Caio foi morar com o tio, após se envolver com o narcotráfico local. 

A partir do relato do adolescente e das entrevistas com a genitora, é possível falar que 

não houve grandes obstáculos no desenvolvimento cognitivo do adolescente durante a sua 

infância, tendo o mesmo sempre se destacado nas atividades escolares; contudo, as 

dificuldades afetivas, como “birra, manha, falta de limites” marcam seu histórico de vida. 

Apesar dele situar na autobiografia que era “obediente”, havia uma ambivalência com o 

“autucioso” que perdura no comportamento do adolescente, sendo a obediência, segundo sua 

genitora, um meio de “não ser punido”, mais do que o reconhecimento do erro. 

Sendo bastante popular no meio dos amigos menores, a quem induzia a fazer suas 

“trelas”, quando criança Caio também era o alvo central de atenção afetiva da genitora, ao 
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mesmo tempo em que objeto de rivalidade da irmã mais velha, “que já tinha dado desgosto de 

ser presa e ta metida com marginal”, segundo informa a genitora. 

A idealização de Caio que se “tornaria diferente dos demais garotos” por ter bens 

materiais (algumas roupas e tênis de marca) é duplamente alimentada pelas fantasias de 

ambos os genitores, que tratam o adolescente como se não fizesse parte do contexto de 

pobreza da comunidade. Eles prometem o que não podem dar e quando não conseguem, 

atribuem aos vizinhos a causa do fracasso (“Olho grande, inveja”). A saída do garoto da 

comunidade aos 12 anos de idade para morar com o tio parece reforçar a crença familiar de 

que “este menino está destinado a coisas grandes” (genitora). Diferentemente da idéia de 

“circulação de crianças” comum nas comunidades de baixa renda, na qual as crianças são 

incluídas em outro sistema familiar próximo para que cresça e possa ajudar a família, a 

viagem de Caio nos parece mais uma tentativa de negar as suas origens, de fazê-lo alguém 

diferente tanto dos filhos do outro casamento do pai biológico, como de sua irmã mais velha, 

que tinha um histórico de envolvimento em situações de risco. 

Os vínculos simbióticos com a figura materna acompanham a escrita do adolescente, 

bem como o seu discurso e o da genitora. O lugar do filho que “iria destronar a outra” é 

mantido no discurso materno, de forma que ele sente-se atrelado a esta promessa. Sua 

concepção e nascimento são marcados pelo desejo materno de vingança contra a esposa do 

seu pai pela perda do trabalho e no imaginário do adolescente isto é percebido como “prova 

de sua garra, de sua coragem e de sua persistência, ela engravidou pela terceira vez em anos 

consecutivos de um mesmo homem”. Assim, parece que os dois estão atrelados a este pacto 

de vingança. 

Por sua vez, a figura paterna, enquanto elemento organizador da lei e estruturadora 

dos limites, é continuadamente abalada na vida do adolescente, seja pela impossibilidade do 

pai biológico ocupar este lugar, pois segundo o adolescente este não tem “condições 

financeira boa para realizar a promessa (pois tinha duas famílias para criar)” e, segundo o pai, 

“esse menino sempre foi demais da conta, não tinha que pudesse com ele”, seja pelo 

desinvestimento realizado na figura substituta do tio materno. A figura paterna está ausente 

na história de Caio, sendo sua presença completamente alheia para ele. 

A infância de Caio é marcada por constantes crises psicossomáticas de asma, dores de 

garganta e cólicas, e apesar de se machucar freqüentemente em pequenos acidentes, não há 

registro que tenha sofrido nenhum acidente físico grave que possa ter abalado a sua estrutura 

cerebral e seu comportamento. 
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A percepção de Caio sobre sua auto-imagem não se alterou, em alguns pontos, ao 

longo do curso, principalmente no que diz respeito ao seu “individualismo, orgulho, não 

gostar de ser chamado a atenção e dificuldade de se relacionar com o grupo”. O aumento de 

sua força física agregou ainda mais um elemento à sua fama de “brigão”, criando situações de 

tensão e constrangimento físico com os outros alunos. Quando confrontado nestes 

comportamentos apresentava reações de regressão ou usava de estratégias de manipulação do 

grupo. Sua mãe descreve assim este comportamento. 

 
Ele só tem tamanho, é meu menino, meu bebê. Veja só, não tem quem possa 
com ele agora. Com esse corpão de homem e cabeça de menino, quando 
reclamam com ele fica todo com raiva pelos cantos, parece menino pequeno, 
as coisas tem de ser do jeito dele, como quer, não tem acordo, é capaz de 
chorar de tanta manha. Se ele chega do curso em casa todo calado ou 
butando fogo pelas ventas, chutando tudo, eu sei logo que mexeram com ele, 
alguém falou algo que ele não gostou.[...] Quando era pequeno só queria 
dormir comigo, agora não deixa eu nem chegar junto, não sei o que faça 
mais. [...] Diz que vai pra rua robar se eu me meter na vida dele, pode uma 
coisa dessa, prifiro ele morto a ter mais uma desgraça dessa. [...] as pessoas 
daqui tem inveja dele, só pode ser, só porque ele é diferente, quiria que ele 
fosse como os outros pobres, só porque dou do melhor diz que vou estragar 
com ele. [...] Ele é só uma criança crescida (entrevista com genitora de 
Caio). 
 
 

 Os dados colhidos pela psicóloga, com a aplicação dos testes psicológicos QUATI e 

do Inventário Fatorial de Personalidade, indicam uma série de elementos de vulnerabilidade e 

fatores de risco na personalidade do adolescente. Percebeu-se que na segunda aplicação 

destes testes, os aspectos da impulsividade, a dificuldade de entrar em contato com a função 

do sentimento, as dificuldades de sustentar vínculos interpessoais e de adiar a descarga dos 

impulsos permaneciam como as maiores dificuldades do adolescente, assim como a dispersão 

e compulsão por coisas novas, perigosas e excitantes surgem como elementos indicadores de 

dificuldades, como podemos perceber a seguir: 

 

Caio continua com um alto nível de impulsividade e isto como já colocamos 
anteriormente poderá levá-lo a dificuldades de estabelecer um contato claro 
com a realidade. Apresenta um potencial difuso e uma grande abertura para 
novas possibilidades, contudo mantém-se com dificuldade para escolher, 
dentre elas, aquelas que apresentam o maior potencial. Reafirmamos que 
seria útil que Caio entrasse em contato com sua função sentimento, para que 
esta o ajudasse a escolher, pesando cuidadosamente o valor de cada 
alternativa, porque com esses conflitos a energia é francamente desperdiçada 
ou mal conduzida. O julgamento pelo sentimento pode também ajuda-lo a 
tornar seus lampejos intuitivos mais profundos, tirando-o da superficialidade 
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que se mantém. A impulsividade continua dificultando os contatos 
interpessoais, mesmo estando presente um grande desejo em se envolver 
com outras pessoas, porém como ele continua dominado pelo que está 
acontecendo agora, de forma que os seus contatos interpessoais tornam-se 
frios e distantes. Continua com dificuldade de suportar tarefas que exijam 
rotina, apresentando alguns traços indicadores de hiperatividade, contudo 
isto precisa ser investigado pois ele foca-se em atividades que estão 
diretamente relacionadas com aquilo que o interessa. Requer especial 
atenção o fato do alto nível de dispersão apresentado pelo adolescente e sua 
intensa compulsão por coisas novas, perigosas e excitantes, tendo 
dificuldades de estabelecer limites entre a realidade e a fantasia, por isso, 
voltamos a afirmar que é muito importante que desenvolva sua capacidade 
de julgamento através do sentimento, pois se não o fizer, é provável que 
suas escolhas na vida não sejam sempre das mais felizes, que não consiga 
finalizar satisfatoriamente nada do que começar, desperdiçando suas 
inspirações, como também apresentando dificuldades para estabelecer 
vínculos nos seus relacionamentos (Resumo do parecer realizado pela 
psicóloga). 

 

Falando sobre a estrutura de personalidade de Caio, o psicólogo que o acompanhava 

no grupo de “Cuidar do Ser” assim se expressa: 

 
Caio possui um senso de superioridade e uma crença exagerada em seu 
próprio valor ou importância, a qual os psiquiatras facilmente classificariam 
de “grandiosidade”. Ele apresenta-se extremamente sensível ao fracasso, à 
derrota ou à crítica e, quando confrontado a um fracasso para comprovar a 
alta opinião de si mesmo, ele pode tornar-se irado ou profundamente 
deprimido. Como ele crê que é superior nas relações com terceiros, espera 
ser admirado e, freqüentemente, suspeita que os outros o invejam, disto 
advêm muitas das dificuldades de se relacionar no grupo. Ele sente que 
merece que suas necessidades sejam satisfeitas prontamente e, por essa 
razão, explora os outros, cujas necessidades ou crenças são consideradas 
como menos importantes. Geralmente, o seu comportamento é ofensivo para 
os outros, que o vêem como egocêntrico, arrogante ou mesquinho. 
Chegando a manipular os membros do grupo para alcançar seus objetivos e 
excluir algum possível rival. Tecnicamente, depois de inúmeras entrevistas, 
vivências grupais e alguns indícios apontados pelos testes psicológicos de 
personalidade, penso que as experiências traumáticas vivenciadas ao longo 
de sua vida, não permitiram a Caio uma organização de personalidade 
satisfatória, tendo ficado no limite entre as psicoses e as neuroses, [...] 
falaria em termos diagnósticos de uma personalidade narcísica, com grande 
potencial para atuações fora da lei social (Resumo de parecer elaborado pro 
L.X., psicólogo que acompanhava a disciplina “Cuidar do Ser”). 
 

 
As seis competências intrapessoais analisadas pelos psicólogos: persistência, abertura 

a inovações, motilidade, autocontrole, auto-exposição e realização, não sofreram grande 

alterações, e as que ocorreram não favoreceram um crescimento suficiente para ajudar a 

enfrentar as dificuldades no nível da estrutura de personalidade. O Quadro 39 a seguir aponta 
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as competências intrapessoais alcançadas pelo adolescente na avaliação realizada ao final do 

terceiro ano de observação do trabalho. 

 

 
COMPETÊNCIAS INTRAPESSOAIS Participante 
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Quadro 39 - Competências intrapessoais 
 

As competências interpessoais: dominância, comunicação, autonomia, consideração, 

confrontação e envolvimento não sofreram grandes alterações, apenas constatou-se a presença 

da característica. Contudo os aspectos psicodinâmicos da personalidade acabavam 

conduzindo estas características para uma situação de conflito, como, por exemplo, a 

dominância e a confrontação tiveram avanços. Contudo, a primeira característica passou a ser 

usada para manipular as pessoas e a confrontação servia como defesa para não ouvir o outro. 

As demais características não sofreram alterações, vale salientar que mesmo tendo um 

comportamento exibicionista, quando solicitado a comunicar-se abertamente ou em situações 

que não podia manipular o adolescente permanecia calado e retraído. As informações das 

competências interpessoais levantadas ao final da observação constam no quadro abaixo: 

 
 
 
 

                                                
140 Disposição de se manter ligado a uma atividade ou tarefa, levando-a a seu termo. 
141 Disposição do sujeito em acatar e aplicar idéias novas, bem como o seu grau de adaptabilidade. 
142 Indica o nível de disposição para se manter em movimento durante a execução de uma atividade. 
143 Indica a qualidade do manejo das emoções e de adequação de resposta emocional a estímulos eliciadores. 

Sugere comportamentos observáveis como de continência, fleuma, calma ou intempestividade. 
144 Indica o nível de conforto do indivíduo em situações de evidência perante grupos (impressionar, provocar, 

fascinar, causar admiração). 
145 Indica o nível de necessidade do indivíduo em produzir resultados (ambição). 
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COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS  

Dominância146 
 

Comunicação
147 

Autonomia148 Consideração149 Confrontação150 Envolvimento151 
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Quadro 40 - Competências interpessoais 
 

No que diz respeito à sua auto-estima, ao final da observação, o adolescente 

apresentou um aumento, passando de média para uma alta auto-estima; contudo, permaneceu 

insatisfeito com sua vida. E quando perguntado o que mudaria se ele pudesse nascer de novo, 

mostrou uma intensa necessidade de mudança, principalmente nos aspectos econômicos. 

Como ele repetia sempre: “isto de dinheiro e coisas fácil é muito bom, vejo e quero ter de 

todo jeito, não quero esperar não, custa demais chegar dinheiro do trabalho”. Em conversa 

pelo correio eletrônico “mensager” no final de 2006, quando perguntado o que o motivou a 

ingressar no narcotráfico, Caio diz que foi o “desejo de ter coisas e mais coisas, não conseguia 

ficar esperando, queria logo”. 

A participação do adolescente em sala de aula foi decaindo gradativamente ao longo 

do último ano, pois quanto mais ele se envolvia em situações de risco dentro da comunidade, 

mais apresentava dificuldade em participar, principalmente porque as atividades exigiam 

tempo para leitura e reflexão, o que não era possível para ele, pois as atividades do 

narcotráfico ocorriam praticamente todas as noites e até altas horas. 

O aluno continuou defendendo suas idéias de forma intensa, contudo as estratégias 

agressivas e de manipulação continuaram presentes. Ele também não conseguiu criar nenhum 
                                                
146 Identificação com o desempenho de funções de influência interpessoal, presentes no desempenho de papéis de 

condução de indivíduos, tendo em vista um determinado propósito. 
147 Estilo de comunicação do indivíduo, sugerindo o grau de objetividade e clareza nas suas relações 

interpessoais. 
148 Grau de aceitação ou de necessidade do sujeito em trabalhar com autonomia, independentemente da 

influência de autoridade de um superior. 
149 Indica o grau em que o sujeito se mantém próximo ou considera, nas suas ações, pessoas ou grupos. 
150 Resposta a estímulos que significam divergências em relação à sua posição pessoal, vindos de situações, 

coisas ou pessoas. 
151 Estilo de relacionamento mantido pelo indivíduo nas suas ralações, sua necessidade de afiliação e capacidade 

de se associar a outrem em assuntos comuns. Fazer amizades e mantê-las. Sugere comportamentos que variam 
da frieza a envolvimento calorosos. 
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vínculo com nenhuma tradição espiritual, considerando-se sem religião, “mas crente em Deus 

e em Shiva”. Todavia, a sua participação nos grupos religiosos da instituição NEIMFA era 

apenas em datas festivas e sem nenhum compromisso formal ou envolvimento emocional 

mais amplo. “Ele parecia satisfazer mais a curiosidade frente o novo do que propriamente ter 

interesse em aprender os ensinamentos das tradições”, destaca um dos coordenadores do 

curso. 

O conjunto de informações, da auto-estima até o envolvimento religioso, coletadas 

antes e ao final da observação será apresentado no quadro a seguir. 

 

                                                      - Nível Individual 

PARTICIPANTE 

Caio 

VARIÁVEIS 

ANTES FINAL 

Alta  X 

Média X  

Auto-
estima 

Baixa   

Sim   Satisfação 
na Vida 

Não X X 

Ótima   

Boa   

Regular X  

Participação 
em  
sala de 
aula 

Fraca  X 

Sempre/ 
Muitas 
vezes 

X X Defende 
suas idéias 
e opiniões 

Poucas 
vezes/ 
Nunca 

  

Sim   Religião 

Não X X 

Quadro 41 - Nível individual 
 

Dada a complexidade psíquica apresentada pelo adolescente, buscamos analisar como 

funciona seu sistema de adaptação; para isto fizemos um breve estudo dos seus principais 

mecanismos defensivos. 
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4.7.6.1.2. Mecanismos defensivos 

Anna Freud (1949) realizou um trabalho clássico na área do estudo dos principais 

mecanismos de defesa, destacando que frente a uma situação em que haja acúmulo de 

excitação, quer interna quer externa, o organismo tende a desenvolver mecanismos que 

buscam regular esta tensão. Mesmo não havendo um acordo acerca da terminologia e da 

plasticidade dos mecanismos defensivos, Vaillant (1993), realizando um estudo acerca da 

evolução dos mecanismos de defesa ao longo da vida, conseguiu distinguir dois grandes 

blocos de mecanismos defensivos: a) defesas imaturas (projeção, passagem ao ato, 

comportamento passivo-agressivo) que correspondem aos mecanismos utilizados no início da 

infância e b) defesas maduras (sublimação, humor, altruísmo, repressão e antecipação). 

Diante das situações de tensão, o adolescente fazia uso de forma regular de defesas 

imaturas, havendo uma certa rigidez e repetição no uso da projeção e da passagem ao ato, o 

que caracterizaria segundo Bergeret (1995) a ineficácia e a má adaptação dos mecanismos 

defensivos frente aos impulsos internos e externos. As estratégias agressivas na resolução dos 

problemas apontavam para uma dificuldade de reprimir os impulsos ou de fazer uso de um 

mecanismo defensivo mais adaptativo. 

O comportamento agressivo e hiperativo aliado aos constantes transtornos 

psicossomáticos (diarréias, problemas de garganta, acidentes freqüentes) vividos pelo 

adolescente podem ser percebidos como tentativas adaptativas, frente à fragilização dos 

mecanismos de defesa. Dado o excesso de tensão vivido pelo adolescente, não foi percebida 

a construção de uma “zona de proteção” (LEMAY, 1999) capaz de oferecer suporte de 

contenção para os impulsos destrutivos e ao mesmo tempo espaço para preservar os aspectos 

saudáveis da personalidade, fenômeno percebido em outros membros do grupo. A 

hiperatividade do adolescente neste contexto pode ser vista como uma tentativa adaptativa 

frente ao excesso de demanda do mundo exterior/interior ao mesmo tempo em que se torna 

uma forma imatura de captar a atenção das pessoas ao redor. 

Como “não gostava de ser chamado a atenção”, Caio desenvolveu um comportamento 

que oscilava entre a regressão, “comportava-se feito criança mimada”, ou fazia uso da 

dissimulação e da mentira quando confrontado. Apresentava dificuldade de assumir e se 

responsabilizar pelas suas ações, geralmente utilizando da sedução ou agressão para 

manipular a situação. Quando sem alternativa para fugir entrava num mutismo e apatia ou 

procurava agredir alguém ou destruir algo. 
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Para finalizar a análise da dimensão subjetiva, montamos um psicográfico152 do 

adolescente com as principais linhas de desenvolvimento acompanhadas dentro do curso. 

Este gráfico foi montado com a ajuda dos dados colhidos pelos psicólogos que 

acompanhavam o curso. Detalharemos um pouco mais este processo quando formos 

apresentar cada um dos elementos do gráfico. 

 

F36. Psicográfico de Caio 
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O eixo vertical do psicográfico foi numerado para representar os três principais níveis 

ou estágios de desenvolvimento: de 0 a 30 – estágio pré-convencional, no qual a percepção é 

amplamente auto-absorvida e ainda não há uma internalização adequada das regras e normas 

de sua cultura, de 31 a 60 – estágio convencional, no qual as regras e padrões da cultura são 

internalizados e de 61 a 90 estágio pós-convencional, no qual a identidade do indivíduo se 

expande para “incluir o cuidado e a preocupação com todas as pessoas, seja qual for a raça, a 

cor, o sexo ou o credo [...] (WILBER, 2006, p. 19). Essa numeração é ilustrativa, não tendo 

um caráter de rigidez, apenas busca passar a idéia de que cada estágio representa um nível de 

organização ou de complexidade que vai do mais simples ao mais complexo. 

O psicográfico nos auxilia a localizar tanto os pontos de tensão como os maiores 

potenciais, de forma a poder-se oferecer estratégias de apoio que favoreçam o 

                                                
152 O psicográfico é “um modo relativamente simples de representar essas inteligências ou linhas múltiplas” 

(WILBER, 2006, p. 22). 
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desenvolvimento dos pontos que precisam de apoio, assim como ampliem aqueles que já 

apresentam-se em maior amplitude. 

Caio apresentava um alto desenvolvimento cognitivo, tendo no Teste de Inteligência 

de Raven, conseguido alcançar a pontuação de 78, definitivamente superior à média, como já 

indicava sua história de vida escolar. Contudo, as linhas de desenvolvimento interpessoal, 

psicossexual e moral estão no estágio pré-convencional, ou seja, ele ainda não compreende as 

regras e normas de seu grupo social e, portanto, não pode colaborar com sua manutenção. As 

normas e expectativas sociais são exteriores a ele. Apenas na linha emocional, ele esboça um 

nível convencional, sem, contudo, ser bem desenvolvida. 

 
No que diz respeito ao desenvolvimento interpessoal, Caio mantêm-se 
profundamente egocêntrico, sendo suas relações pautadas a partir do seu 
referencial. Mesmo que ele tenha um desenvolvimento físico extremamente 
pronunciado e uma sexualidade extremamente ativa, não consegue 
estabelecer nenhum tipo de vínculo afetivo duradouro, as mulheres são vistas 
exclusivamente como objetos parciais. A sua intensa virilidade e impulso 
sexual poderia-nos iludir-nos que ele entrou na genitalidade edípica, contudo 
o vínculo simbiótico com a mãe permanece, e a compulsão sexual mascara 
uma profunda imaturidade e o atrelamento a este vínculo. Na realidade sua 
sexualidade opera num espaço pré-edipiano, no qual os valores e as normas 
sociais ainda não tem vez. A iniciação sexual precoce não possibilitou um 
tempo suficiente para maturar o nível psicossexual, criando ao nosso ver 
mais dificuldade em estabelecer vínculos afetivos. Caio não consegue nem 
“ficar”, apenas usar (L.X., psicólogo que acompanhava a disciplina “Cuidar 
do ser”). 
 
 

Quanto ao aspecto interpessoal, Caio apresenta o reconhecimento das necessidades do 

outro, sendo capaz de perceber que este precisa de “cuidado, atenção”; contudo, os aspectos 

da sua dinâmica psíquica o levam a machucar continuadamente este outro, principalmente 

aqueles que mantenham um vínculo de maior proximidade com ele. Parece que aspectos 

inconscientes o conduzem de forma impulsiva a machucar o outro que é também ele mesmo, 

como pode ser percebido do trecho da sua entrevista, na qual ele responde sobre o que pensa 

sobre educação. 

 
Que vise o bem dos seres e que ele também olhe o outro, que preste atenção 
no outro, que ele cuide do outro, que a partir do momento que ele vai visar a 
interdependência, ele não vai machucar o outro, não só por que ele não deve, 
mas também porque não irá se machucar, ele machucando o outro ele vai 
machucar a si mesmo. Quando ele passa a usar a interdependência, ai ele vai 
querer evitar isso. (Entrevista semi-estruturada com Caio). 
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A compulsão por agredir, nas relações interpessoais, conduzia o adolescente a um 

impulso por vezes suicida, pois, após o envolvimento com o narcotráfico, Caio teve vários 

momentos em que se expunha em trocas de tiros, tanto com a polícia como com outros 

membros do narcotráfico, de forma continuadamente intensiva e auto-destrutiva. 

Sobre os estágios do juízo moral, Kohlberg (1981/1992, p. 571) indica que “são 

estruturas de pensamento sobre a prescrição das regras e dos princípios que obrigam os 

indivíduos a agir por formas consideradas moralmente corretas”. Neste sentido, no que diz 

respeito ao desenvolvimento moral, partindo da análise das respostas da aplicação dos dilemas 

morais de Kohlberg, pode-se classificar Caio no estágio “hedonista instrumental relativista”, 

no qual a “ação moralmente correta é definida em termos do prazer ou da satisfação das 

necessidades da pessoa. A igualdade e a reciprocidade emergem como ‘olho por olho, dente 

por dente’” (BIAGGIO, 1997, p. 4), ou seja, 

 
A perspectiva de Caio é individualista e concreta. Ele tem consciência de 
que todos possuem objetivos a alcançar, e isso o leva a um conflito entre o 
correto e o relativo. Contudo, ele segue as normas somente quando há um 
interesse imediato próprio. Para ele, cada um deve seguir seus interesses e 
necessidades e deixar que os outros façam o mesmo. O correto é o que é 
justo, o que é uma troca, um trato, uma barganha. Ele procura atender suas 
próprias necessidades enquanto convive com o grupo e compreende que os 
outros também têm seus interesses, mas está por demais egocentrado. 
Quanto ao raciocínio moral, ele tem a compreensão de que diferentes 
pessoas têm diferentes interesses pelas mesmas questões, ainda que 
igualmente válidas na sua reclamação de justiça, a partir disso ela passa a 
desenvolver uma relatividade moral, embora ele não tenha meios de 
solucionar satisfatoriamente o problema. Como por exemplo, no dilema 
clássico de Kohlberg (o dilema de Heinz), no qual é perguntado se o marido 
deveria roubar um remédio de uma farmácia para salvar a vida de sua 
esposa, Caio respondeu que o marido deveria roubar sim, para “salvar a vida 
da mulher dele, porque ninguém sabe o futuro e vai que ele vá precisar dela 
depois, então é melhor salvar e depois ter alguém que vai lhe salvar 
também”, este é o típico raciocínio pré-convencional. (L.X., psicólogo que 
acompanhava a disciplina “Cuidar do ser”). 
 
 

Os encaminhamentos realizados para atendimento psicoterápico individual não 

funcionaram, pois o adolescente não conseguia permanecer na terapia, alegando dificuldades 

para ir e de “não gostar do terapeuta, [...] que se mete muito na vida e quer saber demais e ele 

não precisa, não é doido, não quer ninguém se metendo e pronto. [...] essa história de 

sentimento, ficar falando, mexendo na vida não dá certo, pode feder”, bem como houve 

resistência da genitora em ir para as entrevistas agendadas. Quando questionados sobre a 

dificuldade de irem ao terapeuta, os dois se acusavam mutuamente, ele dizendo que “ela não 
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lembrou, não quer ir e fica enrolando” e ela dizia que “ele não quer nada com a vida e ai eu 

não vou deixar o trabalho em vão”. 

 

4.7.6.2. Dimensão Objetiva 

Wilber (2006, p. 36-37) indica que a dimensão objetiva é 

 
[...] portanto, o que qualquer evento individual parece ser de fora. Isso 
inclui, sobretudo, o comportamento físico, os componentes materiais; a 
matéria e a energia e o corpo físico – porque todos esses itens aos quais 
podemos nos referir de modo objetivo, na 3ª pessoa, ou “ele”. 
 
 

Esta dimensão trata do organismo do lado de fora, como por exemplo, trata dos 

neurotransmissores e não dos sentimentos como na dimensão subjetiva; trata da matéria-

energia e não da consciência. Nesta dimensão, gostaríamos de realçar como o uso de 

substâncias psicoativas (Loló, maconha, crack), por parte do adolescente, gerou um processo 

de desgaste físico, com grande interferência no seu desempenho escolar. O seu porte físico 

atlético passou a sofrer um declínio gradativo, vindo a perder mais de seis quilos em menos de 

2 meses. Vale salientar que para conseguir acompanhar as atividades noturnas do 

narcotráfico, Caio tinha que passar uma grande quantidade de horas sem dormir, o que acabou 

afetando sua ida para a escola formal. A genitora relata assim esta situação: 

 
Veja só, ele depois que passou a sair de noite com os amigos não consegue 
levantar mais de manhã pra escola. Falo, falo, mas não adianta. Tem 
chegado quase todo dia de madrugada, ele é homem, o senhor sabe, precisa 
sair, mais tá demais da conta, já passou do limite. [...] ele não acorda de jeito 
nenhum, fui no colégio como Dona Ana disse, tá com mais de 40 faltas, dá 
pra imaginar uma coisa dessas, não tem jeito. Num vou tirar um homão 
desse debaixo de pau da cama. Antes eu nem chamava, ele levantava e ia, de 
noite não pára em casa, não vejo mais pegando no livro, tão tudo jogado ai 
pelos canto. [...] eu já disse pra ele que ele teve asma quando pequeno e se 
inventar de cheirar estas coisas ele vai morrer. [...] Já teve não sei quantas 
infecção de garganta (Entrevista com genitora de Caio). 
 
 

Assim, o aumento da ansiedade e hiperatividade, seguidas de períodos de prostração e 

sonolência, apresentado nos últimos meses de participação do curso pode também ser 

atribuído a fatores químicos que passaram a afetar a dinâmica do adolescente. 
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4.7.6.3. Dimensão Inter-objetiva 

A dimensão interobjetiva trata do social, ou dos comportamentos e das formas 

externas do grupo. Neste caso, diz respeito a todos os fatos materiais, econômicos e sociais 

que estão estreitamente implicados na situação de Caio. Nesta dimensão faremos um recorte 

no social através da família, escola e ONG implicadas no caso. 

 

4.7.6.3.1. A família 

No que diz respeito à estrutura familiar, Caio, que morava com a mãe em uma casa da 

comunidade nos dois primeiros anos do curso, por dificuldades financeiras foi morar na casa 

da avó materna, que já abrigava sua irmã mais velha com mais quatro filhos. Além do pai de 

Caio não colaborar financeiramente, neste período a sua genitora, que trabalhava com costura, 

não conseguiu sustentar a freguesia vindo a apresentar dificuldades para se manter. Deste 

grupo apenas a irmã mais velha trabalhava passando jogo do bicho, de forma que a 

manutenção de toda a família passou a ser através da aposentadoria da avó. Neste período a 

irmã de Caio retoma os laços afetivos com um dos principais chefes do narcotráfico, o que 

possibilita a seus dois tios mais velhos (16 e 17) começar a dividir a chefia do narcotráfico 

local, como também a comandar roubos de carro na periferia da comunidade. 

Não houve nenhuma alteração da situação de escolarização dos pais do adolescente 

nos três anos de acompanhamento do curso, bem como permaneceu e até mesmo agravou-se a 

relação do adolescente com o pai, pois este quis retornar à relação com a sua mãe, o que não 

foi bem aceito pelo adolescente. Neste período também saiu a sentença que reafirmava a culpa 

do pai do adolescente em roubo, seguido de morte, ocorrido 7 anos antes, fato que veio a 

público dentro do ambiente da comunidade, deixando o adolescente mais “envergonhado da 

situação do meu (seu) pai”. 

A participação da família no processo de formação do adolescente, como mostra o 

Quadro 38, permaneceu sem alterações ao longo do curso. O apoio emocional continuou 

fraco, mantendo-se o vínculo simbiótico entre a genitora e o adolescente. Segundo relato da 

genitora, o adolescente “era como se fosse um menino pequeno, gostava de dormir com ela 

até hoje, não deixando nem o pai ficar junto dela” (Sic). Quando convidada a participar das 

reuniões com os pais e responsáveis, a genitora quase sempre faltava, alegando trabalho em 

sua casa, houve registro de apenas um contato com o pai, que também colocava-se como 

incapaz de se responsabilizar pelo adolescente naquele momento de envolvimento inicial com 

o narcotráfico. Quando chamada pela equipe de coordenação do curso para conversar sobre o 



382 
 
 

 

envolvimento do jovem com o uso de inalantes e substâncias psicoativas, a genitora mostrou-

se incrédula frente às informações, não aceitando o fato de que Caio havia sido visto várias 

vezes fazendo uso de inalante em pontos de risco da comunidade. 

Sem a presença de uma figura de autoridade que colocasse limites dentro do ambiente 

familiar, a mãe de Caio afirmava sua impossibilidade de se responsabilizar por ele, ficando 

assim o adolescente sem nenhuma referência de supervisão familiar. 

 
Agora ele já é um homem, você sabe, não dá mais pra ficar de olho, ele tem 
que ter as coisas de homem, as coisas dele. Só que agora ficou solto demais, 
ninguém pega mais. O pai só liga pra outra família, não dá nada pra ele, 
como ele vai ficar nesta situação, sem ter ninguém por ele. [...] Não dá mais 
pra saber onde ele ta, nem com quem ta, falta de conselho não é, mas quem 
tem cabeça, tem seu guia, não é mesmo. Já falei que esta vida de bandido 
não é negócio, ele ta vendo o exemplo do tio dele, a mãe já vendeu muita 
coisa pra tentar soltar da cadeia e nada, mas ele ta virado, não escuta nada. 
Gritou com o pai e disse que a vida é dele e ele quem manda agora. [...] 
Butar pra fora eu não vou, mas fazer o que? Me diga, tem todo mundo por 
ele, mas não quer, quer ficar até de madrugada na rua, volta e dorme até não 
sei que hora. Não adianta nem chamar para ir pro colégio. 
 
 

Com a transferência de residência para a casa da avó, a situação de tensão e violência 

psicológica aumentou, pois se tornaram comuns as “batidas policiais” em busca de armas e 

drogas, bem como toda sustentação da família passou a depender dos proventos do 

narcotráfico. Neste período, Caio passou também a sair com os tios para “beber, farrar e pegar 

mulé”, pois o fato de se associar com os responsáveis pelo narcotráfico dava ao adolescente 

um “status com as meninas da comunidade, dá pra tirar o queijo (relação sexual) agora” (fala 

de Caio, anotada no diário etnográfico). 

Diante desta situação a mãe foi novamente convocada para uma reunião com os 

responsáveis pela instituição e com o tutor do adolescente no curso; como ela não 

compareceu, a reunião foi marcada na própria casa da genitora do aluno. Apesar das 

conversas, não se conseguiu nenhuma alteração da situação; e mesmo com o apoio da 

instituição, que passou a oferecer uma bolsa de apoio financeiro para a manutenção do aluno, 

os vínculos com a estrutura do narcotráfico foram mais intensos e o adolescente 

gradativamente começou a estabelecer um laço direto com os representantes do narcotráfico, 

agora cada vez mais sem medo de exposição frente aos moradores da comunidade. 
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4.7.6.3.2. A Escola Formal 

Quando contatada pela equipe de professores da instituição, a escola procurou facilitar 

a negociação para permanência do aluno, apesar do alto número de faltas e do intenso número 

de notas baixas, praticamente o aluno estaria reprovado pelas notas, caso fosse seguido o 

regimento da escola. Contudo, como não apresentava nenhuma estrutura que pudesse dar 

apoio ao aluno, a escola permaneceu “neutra”, ou seja, ajudaria caso o aluno não criasse 

nenhum problema para a administração. 

Não foi percebida nenhuma mobilização afetiva intensa; havia como que uma 

conformação com a situação, o que mais parecia ser uma apatia. Não houve envolvimento de 

nenhum professor, apenas a coordenação participou do processo. A dimensão burocrática era 

tão intensa que as questões humanas e existenciais pareciam perdidas em um mar de 

negociações. E a perda era encarada como a “de mais um nesta vida”, um elemento a mais 

para engrossar a estatística do fracasso escolar. 

 

4.7.6.3.3. A ONG NEIMFA  

A equipe de professores e coordenadores do NEIMFA, por estarem inseridos 

diretamente no tecido social local e manterem um estreito vínculo com os alunos e família, 

manifestaram inicialmente um cadeia de reações que foi da negação, barganha, raiva, culpa, 

depressão até a aceitação. A presença dos laços afetivos estava presente e o caminho 

encontrado para administrar a avalanche de sentimentos foi o aumento dos encontros 

periódicos entre a equipe de participantes, professores e coordenadores. 

Inicialmente, os professores com um vínculo mais direto com o aluno e seu “tutor” 

apresentaram uma forte negação em relação a perceberem o grau de envolvimento do aluno 

com o narcotráfico. Esta negação seguiu-se de um processo de barganhar junto ao adolescente 

e a própria família alternativas para que “ele deixasse aquela vida”. A raiva brotou da 

frustração de todas as estratégias utilizadas na negociação terem falhado. Inicialmente a raiva 

não era admitida pelo grupo, que procurava na família um alvo para responsabilizar. As 

tensões diminuíam ou cresciam conforme o andamento do processo de envolvimento do 

adolescente com o narcotráfico. Cada notícia de que o aluno fora visto com um grupo suspeito 

despertava uma tensão geral. Tensão também vivenciada pelos outros alunos do curso que 

passaram a receber pressão de suas famílias para não se envolverem com Caio. 

Havia uma ambivalência de sentimentos no clima das reuniões dos professores e 

coordenadores, pois passou a surgir com intensidade a questão da possibilidade de 
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desligamento do aluno do curso. A raiva gradativamente deu lugar à culpa: “onde foi que 

erramos?” passou a ser a mola mestra das discussões. Paralelo a isto o grupo de alunos 

também vivia os efeitos das tensões e do clima institucional, sendo o grupo das sextas-feiras 

transformado num lugar para elaboração da “dor das escolhas”, como batizou um dos alunos 

estes encontros. 

As reuniões de professores e alunos também se intensificaram, passando o mote das 

aulas a girar em torno deste caso, até que gradativamente as alternativas de “dar 

oportunidade” vão se esgotando, havendo neste período encontros com os pais dos alunos 

para esclarecer a situação. Nessas reuniões com os pais e representantes da comunidade surgia 

o “risco do confronto com o narcotráfico”; era a primeira vez que a instituição estava vivendo 

a entrada de um dos seus alunos na criminalidade e isso assustava tanto a comunidade como 

os representantes da instituição. As identidades e representações sociais estavam sendo 

revisitadas pela situação de crise. 

A pressão da rede social local se intensificou sobre a instituição, pois os pais dos 

outros alunos sentiam receio que os seus filhos sofressem algum “atentado”, já que no 

momento havia um grande choque entre gangues rivais pelo controle do tráfico, e Caio estava 

diretamente ligado a um destes grupos, inclusive tendo recebido ameaças e tentativa de morte. 

Neste ponto, a “depressão” tem lugar, pois passa-se a viver sob tão intensa pressão que se 

esgota a energia, sofre-se na linguagem de um dos professores: “De/Pressão”. O silêncio 

ocupa o espaço das relações, estando os professores e coordenadores, assim como alunos, 

esgotados de falar e tentar. Tudo caminha lentamente, num processo de elaboração demorado, 

os lutos sendo realizados no silêncio, cada um cuidando de sua parte na dor do existir e 

compartilhar o sofrimento. Caio vai saindo lentamente, num misto de acolhimento e limite. 

Gradativamente instala-se um novo clima no grupo, começa a circular a idéia de 

“liberdade de escolher, mesmo caminhos de dor”. Assim o grupo vai entrando no clima de 

aceitação do outro em sua radicalidade mais profunda. Neste período o grupo de alunos 

retomou o contato com um psicanalista e professor de teatro para falarem sobre “as perdas”. 

Acompanhei este encontro e pude perceber a profundeza da dor e a abertura que também 

surgia no grupo de alunos. Em minhas anotações, deste encontro, destaco a fala de dois alunos 

que representam, para mim, a síntese desse momento de formação humana. 

 
O grupo começa chorando, também choro com eles, choramos sonhos 
perdidos, choramos vínculos, esperanças e dores, choramos também pelo 
não saber. O psicanalista também chora, lavamos a alma penso ou a 
adubamos para novos nascimentos. Há um choro de uma dor sentida, aquela 
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dor que vem da alma e transborda contagiando a todos os presentes. Não sei 
quanto tempo choramos, o tempo perde-se nestes momentos. Monalisa 
rompe o silêncio de palavras: “sofro porque vejo que ele não é mal, ele 
apenas tentou sonhar, sonhos que ainda não conseguiram ser seus. Eram os 
sonhos dos professores do NEIMFA, sonhos que não conseguiram frutificar, 
sonhos que não se tornaram parte dele, sonhos dele mesmo, mas sonhos 
ficam, eles não morrem”. Há mais silêncio, outros alunos falam, lembram 
coisas boas vividas juntos com Caio, resgatam o humano dentro do mar da 
barbárie que se estabeleceu. [...] Joaquim fala da igualdade na dor vivida por 
todos nós humanos: “penso nele como um amigo, alguém que está fazendo 
coisas erradas, mas que nem por isso deixou de ser humano, na dor todos nós 
somos tão parecidos” (Diário etnográfico do pesquisador). 
 
 

O lugar de elaboração dos professores e coordenadores foi gradativamente se 

organizando e a etapa de aceitação sem acomodação teve início, como podemos perceber do 

extrato de uma das reuniões a seguir. 

 
A reunião extra, marcada para às 5 da tarde de quarta-feira, teve início com 
uma discussão sobre o pedido de ajuda médica para Caio, pois ele acabará 
levando um tiro na perna e sua irmã estava pedindo apoio para ele. 
Houveram vários debates, sendo decidido continuar sustentando-se “uma 
posição de acolhimento, mas de limite”. A irmã de Caio entrou na reunião e 
falou da situação do adolescente. Foi sugerido encaminhamento médico e a 
necessidade de que ele pudesse, “com ajuda dos advogados, conhecidos da 
instituição, poder se apresentar à polícia. Já que além da situação de roubo 
havia acusações mais graves, como um possível homicídio”. A irmã falou 
que entendia da gravidade da situação, mas que Caio estava irredutível, não 
aceitando a possibilidade de se entregar. A coordenação reafirmou seu 
compromisso de ajudar aos seus alunos e ex-alunos, “mas sem infringir as 
leis”. […] O clima da reunião era de segurança e as decisões tomadas sem 
atropelos, na medida do “acolhimento e limite” (Diário etnográfico do 
pesquisador). 
 
 

4.7.6.4. Dimensão Intersubjetiva 

A dimensão intersubjetiva – também denominada de dimensão cultural ou a percepção 

vista por dentro do grupo, sua visão de mundo, seus valores e sentimentos comuns – é um 

fator fundamental para percebermos a rede mais ampla, na qual se encontram o indivíduo, a 

família e os outros grupos sociais, como a escola e a ONG. Os dados que contextualizaram a 

apresentação da comunidade no início desta tese fazem parte desta dimensão. Aqui faremos 

um corte mais estreito, destacando o quanto a violência simbólica, a qual estão submetidos os 

moradores da comunidade do Coque, afetou a vida e os destinos do aluno Caio. Para isso 

analisaremos cinco matérias jornalísticas de impressos de grande circulação que trazem 

alguns estereótipos da mídia que ajudaram e ajudam a compor o quadro que limita e alimenta 

o imaginário da comunidade do Coque e da população pernambucana. Buscaremos relacionar 
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como esse emaranhado de crenças, preconceitos e valores afetaram a vida vivida do aluno em 

observação. 

 

4.7.6.4.1. “Galeguinho do Coque” meados dos anos 1970 

“Galeguinho”, um apelido que vem sempre associado à comunidade do Coque, apesar 

desta não ser a sua origem. Um nome marcado no imaginário pernambucano como símbolo da 

violência, um nome que atrela e destina a um lugar de morte. Ao longo da pesquisa fiquei 

intrigado ao observar como em um lugar sem heróis e nem modelos de identificação 

saudáveis, o que resta para se identificar são “os heróis bandidos”, aqueles que pela força e 

violência acabam rompendo o cerco do esquecimento a que estão relegados os que nascem 

nas favelas. 

Observando mais atentamente os movimentos na comunidade do Coque, via que os 

meninos pintavam seus cabelos de “galego” no carnaval e então se tornavam fortes e ágeis nas 

guerras de lama. Aquela grande quantidade de cabelos “galegos” ocupava o espaço 

comunitário por mais de um mês, e sempre o “galego”, não outra cor, apenas um amarelo 

envelhecido. Estes ‘novos galegos’, sem o perceberem, retratavam um “galego” famoso, o 

único da comunidade do Coque que se tornou famoso, “destaque de jornais e até da 

televisão”. Assim um modelo de identificação surge, um modelo que aponta para os meninos, 

interessante que são mais os meninos que se tornam galegos, um destino possível frente ao 

esvaziamento dos ideais.  

“Galeguinho do Coque” entra para o mundo do crime aos dezesseis anos, idade 

emblemática e desafiadora, pois como ele, Caio e outros garotos também iniciam sua vida na 

marginalidade nesta idade. Assim como na história de “Galeguinho” não há espaço para saída 

da marginalidade, o imaginário local está povoado desta crença: “uma vez marginal, sempre 

marginal”. Não há escapatória possível, a não ser a morte ou o presídio, de forma que os que 

se engajam neste caminho, como que aceitam este destino e o repetem compulsivamente, 

como se interpretassem um script pré-estabelecido ou um vaticínio, como o de Édipo Rei, 

assim opera a dimensão intersubjetiva. 

Os jogos de linguagem que permeiam o espaço comunitário estão povoados de crenças 

limitantes, crenças que ganham um reforço continuado no olhar discriminador da sociedade 

em volta. Não há saída para os que nascem nos mocambos, vaticinam os novos oráculos da 

pós-modernidade (a mídia). 
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4.7.6.4.2. Coque: a triste história dos mocambos. Diário de Pernambuco, Recife, 27 de 

jul. 1975. 

Assim como outra reportagem que data da década de 50, o Coque tem seu surgimento 

“triste”, assim como a maioria dos mocambos do Brasil. Atrelar o nascimento ao sofrimento 

parece rotina na vida vivida daqueles que habitam a comunidade. O lugar de nascimento, de 

pertencimento precisa ser honrado nos fala a teoria de sistemas; contudo, se este lugar está 

continuadamente associado à morte, violência e tristeza, fica difícil poder sustentá-lo como 

lugar humano, talvez este seja mais um dos motivos, além do fator de discriminação, porque 

muitos moradores da comunidade do Coque negam sua origem quando interpelados onde 

moram. A insatisfação de Caio com a vida é, na realidade, uma insatisfação que data do 

próprio surgimento da comunidade. 

A história das origens das favelas se arrasta em seus destinos, pois não importa as 

mudanças que ocorram em sua estrutura, este “triste” nascimento as acompanha, fazendo com 

que seus moradores atuais carreguem este peso simbólico da origem. Assim Caio e sua 

família estão marcados por este nascimento triste, como triste foi a história de sua concepção. 

 

4.7.6.4.3. Coque não muda: fome, crime e promiscuidade. Mas continua divertido. 

Diário de Pernambuco, Recife, 19 de set. 1976.  

O “Coque não muda” traz uma mensagem que reinstala continuadamente a idéia da 

impossibilidade de mudança, assim aqueles que aí nascem, como Caio, estão destinados à 

“fome, crime e promiscuidade”, mesmo que seja em um ambiente que “continua divertido”. 

Esta teia de imagens, costuradas ao longo dos anos, vai fazendo um depósito imaginário que 

pesa sobre os habitantes da comunidade, levando-os gradativamente a se colocarem no lugar 

da impossibilidade. 

A idéia de não-mudança, além de implicar uma estagnação, oblitera a possibilidade de 

sonhar e projetar um futuro digno, sobrando apenas divertir-se na banalidade do consumo de 

bebida e de sub-músicas. Com este horizonte cultural de selamento, jovens como Caio ficam 

aprisionados a terem suas identidades atreladas às expectativas limitadas locais. 

 

4.7.6.4.4. Coque: Natal sem árvore ou lapinha, mas com muito lixo. Diário de 

Pernambuco, Recife, 20 de dez. 1976.  

A crença de que Coque é um depósito social de “lixo humano” permeia o imaginário 

pernambucano. Nascer no Coque, ou em uma grande favela urbana no Brasil, significa, hoje, 
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ser o resto daquilo que sombreia a sociedade de consumo. O “natal sem árvore ou lapinha” 

poderia ser substituído por um ‘natal sem a possibilidade de consumo’, apenas existindo o 

estímulo constante para Ter. Assim vai se formando um lugar “com muito lixo”. Um lugar no 

qual a miserabilidade e a ausência de políticas públicas são confundidas com potencial para 

criminalidade. 

O estímulo exacerbado de consumo leva Caio desde pequeno a sonhar com o 

“computador” para poder ser diferente do outro. 

 

4.7.6.4.5. Coque: a morada da morte. Bairro teve 58 homicídios no ano passado. Jornal 

do Commercio, Recife, 12 de jan. 1997.  

A morada da morte não permite o surgimento da vida, pois impossibilita qualquer 

projeto de formação humana em andamento. Ser a “morada da morte” indica que o destino 

dos que aí habitam está traçado para a morte, assim como o descartável está destinado ao lixo. 

O paradoxo é que todas as vidas estão destinadas à morte, contudo as crenças limitantes 

divulgadas na mídia, e embutidas nesta manchete de jornal, podem fazer com que elas se 

extingam mesmo antes de terem sido vividas ou de terem alcançado a possibilidade de 

humanização. Pois são vidas postas na condição de descartáveis, vidas que não representam 

humanidade e que são esvaziadas de história, apenas mais um corpo entre os “58 homicídios”. 

Assim, como ninguém pergunta a história do descartável, apenas usa-o e joga-o fora, Caio e 

outros tantos jovens têm suas histórias encobertas por esta complexa rede de exclusão social. 

Este conjunto de reportagens expressa crenças e valores, traçando um background 

cultural no qual se deslocam as subjetividades nos múltiplos palcos sociais, de forma que na 

estreiteza de pensamentos oferecem-se poucas saídas para os que nascem marcados pela 

pobreza. Se há “vidas severinas”, como dizia João Cabral, também há ‘vidas galegas’, vidas 

que surgem em dimensões multivariadas, mas que não se lhes oferece possibilidade de 

crescimento e nem o direito de alcançar algo mais próximo de uma formação humana, apenas 

aparece o destino de não-ser e de morrer no esquecimento como um mero dado estatístico da 

burocracia. 

 



 

 

 

CONCLUSÃO: PISTAS E APONTAMENTOS 

 

Iniciamos esta tese levantando questões, tentando desocultar as experiências 

silenciadas de vida e morte presentes na comunidade do Coque, buscando resgatar o diálogo 

com os “virgílios” e fazer falar, mediante uma escuta inclusiva, os atores de uma experiência 

educativa, frente às múltiplas faces da educação. Pretendíamos, assim, poder extrair e 

aproveitar ao máximo possível as experiências presentes em cada encontro, de forma a 

mudarmos o destino do “olhar” de sobrevôo feito de cima dos viadutos acadêmicos e do senso 

comum. 

Descemos o viaduto, encarnando no cotidiano vivido da comunidade, em busca de 

pistas que nos ajudassem a compreender em que medida modelos de integralidade específicos 

afetam a educação concreta dos adolescentes, mediante um deslocamento da noção de sujeito 

cognoscente, como uma entidade rígida e sólida (sujeito substancialista) e apoiado no 

paradigma cartesiano, para uma visão de sujeito incorporado desenvolvido com base nas 

idéias da fenomenologia de Merleau-Ponty, nas propostas da filosofia budista e na abordagem 

transpessoal.  

Nessa descida, de forma mais ampla, situamo-nos em um campo de múltiplas 

complexidades, o que nos demandou um olhar multiparadigmático da investigação 

qualitativa, de forma a não perdermos ou mutilarmos as características transdisciplinares que 

contemplavam a dimensão humana do fenômeno pesquisado. Assim, foram utilizados 

diversos instrumentos que nos ajudaram a ampliar o destino do “olhar”: o “Diário 

etnográfico”, o “Diário do aluno”, a “Entrevista semi-estruturada”, a “Observação e análise 

dos conteúdos trabalhados e da prática pedagógica”, o “Questionário do ideal, do comum, do 

Eu”, o “Teste de bonecos”, o “Teste sociométrico”, o “Desenvolvimento das competências de 

produção de texto e consciência metalingüística”, a “Escrita de si” e o “Estudo de caso”.  

Frente a um fenômeno complexo e que visa à integralidade, este “pluralismo 

metodológico integral” (WILBER, 2006) apareceu-nos como uma perspectiva coerente para 

auxiliar na descida do viaduto e no contato direto com a experiência, pois nos permitiu 

desenvolver uma visão abrangente das várias dimensões do todo. Nessa perspectiva, esses 

instrumentos são vistos como pequenos “holons” que ajudaram no desvelamento e 
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compreensão do fenômeno, frente à teia complexa de múltiplas relações e dimensões. E, 

então, o que encontramos? 

O acompanhamento das experiências vividas do Curso de Educadores Holísticos 

forneceu algumas pistas para compreensão da possibilidade de uma pedagogia direcionada à 

integralidade no campo educativo, capaz de atuar, simultaneamente, como uma possibilidade 

de saída e ultrapassagem dos modelos redutivos de formação para a cidadania democrática 

vigentes na atualidade. 

A primeira concepção fundamental do trabalho consiste no entendimento de que a 

existência pode ser compreendida mais adequadamente sem os extremos do substancialismo 

ou do niilismo, na “circularidade fundamental” ou círculo existencial concebido como “Roda 

da Vida”. É nessa circularidade de compreensão que se processa a formação humana, pois ao 

mesmo tempo em que se aponta como meta da formação a liberdade, desdobram-se os 

potenciais das múltiplas dimensões humanas em vista da plenitude de sua realização no 

mundo-da-vida. Assim, em que pesem as dificuldades de sua realização, a meta da formação 

humana não se reduz à adequação do indivíduo ao sistema por meio da criação de um 

“cidadão”, nem à priorização de um único aspecto da multidimensionalidade do ser, como por 

exemplo a dimensão cognitiva. A meta da educação é a plena humanização do ser, o que só é 

possível pela inclusão e integração contínua de suas múltiplas faces. 

Por meio dessa ótica, a educação é compreendida como uma dádiva ou compaixão; 

um ciclo complexo de reciprocidade (dar-receber-retribuir) que manifesta o fato de que os 

seres necessitam ser solidários uns com os outros, pois todos são chamados a viver a mesma 

sucessão de existências condicionadas que precisam ser transcendidas para alcançarmos a 

felicidade pessoal e coletiva.  

No Curso de Educadores Holísticos essa transcendência pretende manifestar-se no 

âmago de um gesto cotidiano que descobre sua origem transbordante, ou seja, busca-se 

enfatizar que o prazer da dádiva (doação de si, amor, solidariedade) está vinculado à 

experiência da vida e da liberdade, pois o sistema da dádiva é uma projeção social de nosso 

sistema de consciência, desse emaranhado de níveis hierárquicos que é a nossa mente de 

liberdade. A dádiva nos insere numa rede universal expressa pela alegoria budista: 

 
Uma rede infinita de fios estendida sobre o universo, cujos fios horizontais 
atravessam o espaço, e os fios verticais, o tempo. Em cada interseção dos 
fios se encontra um indivíduo, e cada indivíduo é uma pérola de cristal. A 
grande luz do Ser Absoluto clareia e penetra cada pérola, que reflete não 
apenas a luz de todas as outras pérolas da rede, mas também o reflexo de 
cada um dos reflexos do universo (Hofstadter, 1985, p. 289). 
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Assim, podemos dizer que a compreensão de educação apresentada pelos alunos do 

curso de Educadores Holísticos os situa em uma perspectiva de integralidade, manifestando 

estreita sintonia com “os quatro pilares da educação” propostos por Jacques Delors, 

acrescidos da necessidade de uma integração da multidimensionalidade do ser, que se 

apresenta em um desdobramento contínuo, já que a plenitude do mundo da forma está em 

processo de permanente expansão. 

A segunda concepção fundamental do trabalho consiste na compreensão dos processos 

de crescimento percebidos com base em um modelo formativo do curso, que inclui a não-

separatividade e a flexibilização do self, tendo por referência a noção de “entre-deux”, como 

caminho que favorece um processo contínuo de integração ou “incorporação” das múltiplas 

dimensões do ser-no-mundo. 

Inicialmente, tomando por base os objetivos e expectativas apresentados pelos 

coordenadores do curso “Educadores Holísticos”, selecionamos alguns aspectos a serem 

melhor observados ao longo do curso e que consistiam basicamente em perceber os 

deslocamentos nas identidades dos alunos conforme as mudanças nas atitudes egocêntricas, 

na maturidade emocional e nas mudanças metacognitivas. 

As expectativas dos coordenadores de que os alunos apresentassem transformações, 

das atitudes egocêntricas para atitudes alocentradas, foram de forma geral cumpridas, pois 

ocorreram modificações da percepção uns dos outros, no sentido de haver um aumento da 

importância da pessoa alheia como ser humano, em relação a si mesmo e o aumento da 

objetividade no julgamento dos outros, em detrimento da projetividade. Ou seja, os alunos 

passaram a valorizar mais o outro, bem como começaram a estabelecer relações sem tantas 

projeções negativas. 

Houve um aumento no desenvolvimento da maturidade emocional; e mais 

particularmente houve um aumento do controle da hetero-agressividade, da confiança em si 

mesmo e a diminuição das tendências neuróticas, expressa no aumento das redes de relações 

do sociograma, no aumento da auto e heteroestima, na atribuição dos “bonecos” e adjetivos 

mais positivos, o que favoreceu a melhoria das relações grupais e a melhoria da auto-imagem. 

A expectativa que o trabalho proposto ajudasse no desenvolvimento de habilidades 

metacognitivas, permitindo aos participantes aumentar não só a capacidade de pensar sobre o 

texto, mas também a capacidade de produzir textos com um esquema mais elaborado e que 

refletissem uma inclusão de “Si”, ou seja, uma maior “incorporação”, também foi alcançada, 



392 
 
 

 

tendo a maioria dos alunos conseguido uma expansão nos aspectos cognitivos e no 

conhecimento de si. 

Contudo, os desafios de uma educação que visa a integralidade se esgotam com esses 

resultados? Hoje, como nunca antes, existe uma vasta indústria baseada no auto-

aperfeiçoamento, que tem em seu cerne o senso de que não somos aceitáveis assim como 

somos. Nós devemos ser melhores, mais rápidos, mais magros, mais atrativos, mais 

dinâmicos, “mais integrais”, etc. Esta é a versão do século XXI do pecado original. O 

“pecado” é que não somos bons o bastante, e existem incontáveis ícones, apresentados 

particularmente na mídia, aos quais deveríamos supostamente corresponder. Talvez os 

exemplos mais óbvios disso estejam no culto da celebridade, na cultura “fashion” do corpo e 

na massificação. 

No centro desse questionamento está a noção dominante de subjetividade (self), como 

o epicentro do conhecimento, da cognição, da experiência e da ação, na cultura ocidental. 

Uma noção que vem sendo sistematicamente desafiada nos últimos anos. O aparecimento 

desse tema no interior da educação marca um evento bastante significativo, pois indica a 

possibilidade de pensarmos o sujeito aprendente – e seu estatuto de self como sujeito 

cognoscente – segundo a idéia de “incorporação” e redefinir a meta da formação para uma 

perspectiva de humanização do ser conforme a integração de suas múltiplas dimensões. 

Assim, quando pensamos a complexidade que envolve o humano, sentimo-nos 

desafiados a encontrar maneiras para compreendê-lo, mas quando buscamos encontrar meios 

para entender como os humanos tornam-se humanos pelos caminhos da educação, somos 

instigados a desafio ainda mais complexo. Contudo há uma descoberta profunda na ausência 

de fundação em nossa cultura, uma ansiedade para encontrar um significado para vida em um 

mundo em desconstrução. 

O hiato aberto entre homem e mundo, presente na maioria das perspectivas de 

educação, continua requerendo questionamentos. Considerar a ausência de fundação como 

negativa, como uma perda, leva a um sentido de alienação, de desespero, de “perda do 

coração” e niilismo. A cura geralmente adotada no campo educacional consiste em encontrar 

um novo fundamento, seja ele o vínculo precipitado a um novo paradigma, como por 

exemplo, o “construtivista”, ou o retorno a velhos alicerces, por meio do “positivismo”, por 

exemplo.  

Pensamos que o diálogo entre a fenomenologia de Merleau-Ponty, as idéias do 

filósofo indiano Nagarjuna e as de Ken Wilber pode contribuir para pensarmos um caminho 
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do meio que preencha esse hiato. As noções de entre-deux e da não-dualidade desses filósofos 

se aproximam, permitindo pensarmos uma relação de inseparatividade entre homem e mundo, 

de forma que não precisamos sucumbir a um objetivismo, com seu ‘sujeito substancialista’, 

reduzidos a meros mecanismos biológicos, e nem a um subjetivismo, com seus ‘sujeitos 

criados ou construídos’ abstratamente. A experiência observada nos apontou a possibilidade 

de uma educação que favoreça uma incorporação contínua do ser-no-mundo. 

As idéias desses autores nos permitem pensar uma via alternativa, que contemple 

homem e mundo sem os dualismos, conforme a idéia de co-emergência, ou inseparatividade, 

e, portanto, com seus ‘sujeitos incorporados’, engajados em um mundo que surge inseparável 

deles. Essa idéia nos possibilita movimentarmo-nos na ausência de fundação sem termos que 

recorrer a extremos, objetivismo ou niilismo, pois abre a perspectiva de continuarmos 

sustentando uma ação ética e compassiva em um mundo sem fundações. 

Nesse sentido, a compaixão constitui uma “habilidade chave” para ter acesso a uma 

nova visão do Self. Como lembram Varela, Thompson e Rosch (2003, p. 251), 

 
[...] a perda de um ponto de referência fixo ou alicerce no self, no outro ou 
na relação entre eles – é inseparável da compaixão, assim como os dois lados 
de uma moeda ou as duas asas de um pássaro. Nosso impulso natural, 
segundo esta visão, é a compaixão, mas essa tem sido obscurecida por 
hábitos de apego ao ego, como o sol é obscurecido por uma nuvem que 
passa. 
 
 

Esta concepção de self, inicialmente apresentada segundo a noção de “vacuidade”, e 

que nos remete precipitadamente a uma visão negativa, como ausência de ego, ausência de 

mundo, ausência de dualidade, vazio, ausência de fundação, na realidade parece-nos com uma 

estratégia de remoção dos apegos habituais deste self, pois, na realidade, 

 
Qualquer que seja ele, não é alicerce; ele não pode ser capturado como um 
alicerce, um ponto de referência ou ninho para um sentido de ego. Ele não 
existe. Nem ele não existe. Ele não pode ser um objeto da mente ou do 
processo de conceitualização. [...] Quando a mente conceitual tenta capturar 
o self, ela não encontra nada, e então o vivencia como vazio. Ele só pode ser 
conhecido diretamente. Ele é chamado de a natureza de Buda, a ausência de 
mente, a mente primordial, o bodhicitta absoluto, a mente da sabedoria, a 
mente do guerreiro, a bondade total, a grande perfeição, o que não pode ser 
fabricado pela mente, a naturalidade. Não é em nada diferente do mundo 
comum: é esse mesmo mundo comum, condicional, transitório, doloroso, 
mundo sem alicerces, vivenciado (conhecido) como o estado não-
condicional, supremo. E a manifestação natural, a incorporação desse estado 
é a compaixão. [...] ‘Quando a mente que raciocina não mais se apega e 
controla, ... acorda-se para a sabedoria com a qual nascemos, e surgem 
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energias compassivas sem pretensão’ (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 
2003, p. 251). 
 
 

Assim, a meta de se alcançar este “sujeito incorporado” aparece como uma alternativa 

a esse “self condicionado” que não sabe o que há de pedir, pois não se reconhece na dádiva e, 

mais diretamente, nunca é capaz de realizá-la, e, quando o faz, é no sentido de receber ainda 

mais, o que faz com que ele nunca esteja contente, nunca se perceba como tendo o suficiente e 

nunca esteja seguro de ser amado ou de existir simplesmente. Assim, dar acesso a um 

movimento de generosidade e dádiva é permitir o acesso a algo mais do que o ego, é aceitar o 

advento de um Self não condicionado; a experiência do Self é a experiência da generosidade; 

a experiência do incondicionado é a experiência de um gesto gratuito, de um movimento de 

reconhecimento e de gratidão. Por não saber dizer “obrigado”, o ego continua exigindo ainda 

mais. É o Self que agradece, que responde à dádiva de um objeto pela dádiva do ser que 

confirma ter recebido e em condições favoráveis na plenitude de uma carência que sorri. 

Percebemos ser necessária uma abertura de reflexão no campo educacional, no qual as 

teorias que sustentam a noção de “sujeito da educação” e a “experiência humana” possam ser 

apreciadas criticamente, permitindo-nos ressignificar a visão hegemônica do sujeito 

educacional para além da cidadania democrática e da fixação no racionalismo, deslocando 

essa visão para uma análise voltada à integralidade da formação humana no mundo. 

Sim, mas o que tudo isso tem a ver com educação? Onde fica a escola neste processo? 

Diante dessas observações, destacamos os benefícios que seriam auferidos para as 

perspectivas em educação mediante a manutenção do diálogo entre as conquistas presentes na 

educação formal e não-formal; por outro lado, considerando a tendência que se descortina 

atualmente no horizonte cultural, dissociá-las ou opô-las como rivais é algo que não ajuda o 

projeto de formação humana, pois, nos caminhos da educação, seja ela formal ou não-formal, 

a identidade da “tia-afeto”, presente na educação não-formal e tão criticada na educação 

formal, é cada vez mais requerida ao lado da “professora-cabeça” da educação formal, uma 

vez que, com as mudanças sociais profundas ocorridas nos últimos decênios, cada vez mais a 

educação será convidada a participar no processo de reorganização social. 

E o espiritual, como entra nessa história? Em que pese a dificuldade de as teorias em 

educação incluírem a dimensão espiritual como uma categoria central ao entendimento da 

formação humana, esta dimensão pareceu-nos fundamental para compreender a experiência 

observada. Os “exercícios espirituais”, como a meditação da atenção/consciência e a “escrita 

de si”, postos sistematicamente em prática como estratégias formativas, pareceu-nos favorecer 
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a incorporação das experiências, ou seja, ajudavam a que pensamentos e sentimentos, e outros 

tantos aspectos humanos, passassem a se expressar de forma mais coerente e congruente nos 

comportamentos manifestos dos alunos. 

Dentro da tradição filosófica, a palavra espiritual encontra terreno de sustentação 

desde a antiga Grécia, na qual os “exercícios espirituais” faziam parte do aprender a viver do 

filósofo e se distinguia da ética e da moral por ser uma forma mais abrangente e inclusiva, 

assim como englobava tanto o pensamento, a imaginação e a sensibilidade.  

 
A filosofia antiga ‘supõe o exercício espiritual como uma forma de viver, 
uma forma de vida, uma eleição vital’, e que possui um valor existencial que 
afeta a nossa maneira de viver, nosso modo de estar no mundo; formam 
parte integral de uma nova compreensão do mundo, uma compreensão que 
exige a transformação, a metamorfose de mim mesmo. [...] consiste em ‘uma 
prática destinada a operar uma mudança radical do ser’ (HADOT, 2006, p. 
11). 
 
 

Nesse sentido, a utilização sistemática de estratégias que sensibilizassem esta 

dimensão poderia ajudar na promoção da superação das inúmeras divisões que nos marcam ao 

longo do processo de formação, pois 

 
[...] permite compreender com maior facilidade que exercícios como estes 
não são produtos apenas do pensamento, senão de uma totalidade psíquica 
do indivíduo que, em especial, revela o autêntico alcance de tais práticas: 
graças a elas o indivíduo acessa o círculo do espírito objetivo, o que significa 
que volta a situar-se na perspectiva do todo (HADOT, 2006, p. 24). 
 
 

Reiteramos que diferentemente das concepções a respeito dos fins da educação, como 

a tarefa prática de preparar os indivíduos para a vida social, a educação dentro de uma 

perspectiva integral busca ampliar e resgatar os fundamentos da razão educativa, a saber: a 

humanização. Isso implica novos desafios para educação e para escola. Nesse sentido, as 

palavras de Neidson Rodrigues (2001, p. 253-254) permanecem plenamente atuais: 

 
Assim, gostaria de proclamar a seguinte perspectiva, que pode ser 
considerada como crença ou aposta de futuro: cada vez mais a Escola 
exercerá ou poderá exercer um papel que a ela jamais foi atribuído em 
tempos passados: o de ser a instituição formadora dos seres humanos.  
O processo educativo que ela deverá desenvolver não poderá ser 
fragmentado e hierarquizado, nem qualquer de suas partes ser eleita como 
mais importante do que outra. Esse procedimento tenderia a uma espécie de 
ideologização da Educação. Mas isso tem acontecido. Em que sentido?  
Desde os primórdios dos tempos modernos que alguns dos procedimentos 
próprios da ação escolar, isto é, a transmissão, a aquisição e o 
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desenvolvimento de conhecimentos e habilidades têm sido destacados e 
constituídos em núcleo central da Educação. Os processos de escolarização 
têm colonizado a Educação.  
Pode-se identificar a lógica desse fenômeno. A partir dos tempos modernos 
ocorreram diversos movimentos para universalizar a Educação Escolar e 
essa universalização tem sido cada vez mais entendida como universalização 
da Educação. Como a Educação Escolar sempre teve por característica 
central lidar com questões do conhecimento e da formação de habilidades, 
ambas as concepções de Educação Escolar e Educação foram se 
identificando até dissolver absolutamente o sentido de formação humana. A 
concepção de formação foi reduzida ao plano dos domínios dos 
conhecimentos.  
No entanto, pode-se perceber, na atualidade, um movimento crescente em 
sentido contrário. Na medida em que os meios e as formas tradicionais de 
Educação acham-se de tal modo corroídos, começam a ser direcionados para 
a Escola os olhares dos povos, na esperança de que esta exerça uma função 
Educativa e não apenas a da Escolarização. Somente que será necessária 
uma outra visão da Escola, dos conteúdos escolares, do papel dos educadores 
e da relação da Escola com a sociedade.  
As crianças serão enviadas para a Escola cada vez mais cedo e nela 
permanecerão por um tempo mais extenso. E isso não será porque há um 
mundo novo de informações a ser processado e, sim, porque a Escola deverá 
exercer o tradicional papel das famílias, das comunidades, da Igreja, e ainda, 
o que lhe era próprio: desenvolver conhecimentos e habilidades. Ela deverá 
se ocupar com a formação integral do ser humano e terá como missão 
suprema a formação do sujeito ético. 
 
 

Para concluir, citamos um trecho de Nagarjuna (THURMAN, 1976 apud VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2003, p. 253), como uma metáfora para indicar a complexidade 

presente em uma educação que visa a integralidade. 

 
Assim como o gramático leva uma pessoa a estudar gramática; 
Um Buda ensina de acordo com a tolerância de seus alunos; 
A alguns, ele estimula a abster-se dos pecados, outros a fazer o bem, 
A alguns a confiar no dualismo, outros no não-dualismo; 
E a alguns ele ensina o profundo, 
O atemorizante, a prática da iluminação,  
Cuja essência é o vazio, que é a compaixão. 
 
 

Esta metáfora indica que em uma educação integral há um profundo respeito ao outro; 

para alguns a relação formativa acontece dentro de uma perspectiva perceptiva dualista de 

ajuda (“abster-se dos pecados”, viver ético numa linguagem atual, e a “fazer o bem”), para 

outros enveredar no não-dualismo abre novas perspectivas de aprendizagem e, enfim, há 

também espaço para aqueles que se arriscam a viver em um mundo sem fundações, cuja 

essência é o vazio, que é a compaixão. 
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E daí, terminou? Quais os caminhos dos alunos neste momento? O que ocorreu com 

eles após esse período? A tese terminou. Contudo, apresento um pequeno aparte para quem 

gosta de história e sonha, sem ingenuidade, mas sonha, com um mundo mais demasiadamente 

humano. 

José Silva continua vivendo com os tios, está fazendo o 2º ano do ensino médio e 

encontra-se ativamente engajado nas atividades sociais e espirituais do NEIMFA. 

Gudimylla mantém-se envolvida no projeto e na escola, saiu de casa e está grávida de 

um parceiro que assumiu o bebê. Conseguiu superar a média dos 13 anos de idade, das suas 

irmãs e da sua mãe, para engravidar. Segundo ela, “agora tenho mais um motivo para apostar 

na vida e no futuro”. 

Joaquim Neto foi aprovado no curso de pedagogia da UFPE, e encontra-se como um 

dos facilitadores dos novos cursos do NEIMFA. 

Caio permanece no narcotráfico local, estando, no momento, foragido da polícia. 

Mantém vínculo de amizade com os alunos do curso. 

Sophia está concluindo o ensino médio, desejando realizar o curso de pedagogia, 

encontra-se envolvida nos projetos sociais do NEIMFA. 

Ana Beatriz tentou o curso de Designer no SENAC, mas não foi aprovada; encontra-se 

no grupo de preparação para o vestibular montado pelos colegas do curso. Está engajada 

como facilitadora nos grupos do NEIMFA. 

Pedro continua trabalhando com serviços de transporte com carroça, não teve nenhum 

envolvimento com o narcotráfico. 

Raissa conseguiu uma bolsa de preparação para o vestibular. Participa ativamente das 

atividades sociais do NEIMFA. 

Monalisa conseguiu um estágio de um ano no Centro Budista de Viamão, no qual se 

prepara para o vestibular de pedagogia. 

Aristófanes foi aprovado no vestibular de psicologia da UFPE, coordenando 

atualmente um grupo de crianças que estão se preparando para a entrada no Curso de 

Educadores Holísticos e está dando aula no grupo de preparação para o vestibular. 

Nasio realizou um retiro de três meses de aprofundamento no budismo tibetano, 

encontra-se como facilitador do grupo de preparação dos holísticos e dando aula de 

preparação para o vestibular. 

Afrodite está concluindo o ensino médio e se preparando para o vestibular, encontra-se 

vinculada aos trabalhos sociais do NEIMFA. 
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Fia não conseguiu aprovação no seu primeiro vestibular, está no grupo de preparação e 

mantém-se engajada nos trabalhos sociais da instituição. 
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ANEXO 2 – Questões do diário do aluno 

 

 

ROTEIRO PARA DIÁRIO DO ALUNO 

 

1) O que aprendi neste encontro? 

2) O que aprendi serve para 

3) Como me senti participando desse encontro? 

4) Do que menos gostei: 

5) Do que mais gostei: 

6) Minha relação com as pessoas do grupo? 

a) colegas 

b) professores 

7) Espero que? 

8) Escreva sobre um tema livre, uma reflexão pessoal: 
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ANEXO 3 – Roteiro da entrevista semi-estruturada 

                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

ENTREVISTA SEMI-ABERTA 

NOME: SEXO: DATA NASC.: 

IDADE: ESCOLA: DATA COLETA: 

1) Qual sua visão da educação? Como você percebe a educação? O que é 

educação? 

2) Como você percebe a educação no NEIMFA? 

3) Como você percebe a educação na sua escola (escola formal)? 

4) Como se ensina a refletir no NEIMFA?  

5) Como é que você percebe a meditação no seu processo de formação? 

6) Desenhe uma pessoa aprendendo na escola? Fale sobre o desenho. 

7) Desenhe uma pessoa aprendendo no NEIMFA? Fale sobre o desenho 

8) Desenhe uma pessoa ensinando na escola? Fale sobre o desenho. 

9) Desenhe uma pessoa ensinando no NEIMFA? Fale sobre o desenho 
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                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

NOME: 

Desenhe uma pessoa aprendendo na escola? Fale sobre o desenho. 
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                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

NOME: 

Desenhe uma pessoa aprendendo no NEIMFA? Fale sobre o desenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 
 
 

 

 

                                   FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

NOME: 

Desenhe uma pessoa ensinando na escola? Fale sobre o desenho 
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                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

NOME: 

Desenhe uma pessoa ensinando no NEIMFA? Fale sobre o desenho 
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ANEXO 4 - Exemplo de entrevista semi-estruturada 

 

 

                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 04 
ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

NOME: Caio SEXO: M DATA NASC.:  
IDADE: 15 anos DATA COLETA: 
 
QUESTÃO 1-  
P4 – Qual a sua visão da educação? (O aluno fica em silêncio por um breve período de tempo, aparentando não 
entender a pergunta). O que é educação para você? 
R – Eu acho que educação é o que nos forma. É o que vai ver como nós seremos, é o que nós vamos vir a ser. 
Acho que é a educação que nos dá isso. 
P 4– Como assim? 
R – Eu acho que seria, é como se a educação fosse dizer como seria aquele ser humano através da educação 
dele. Através da educação ele será alguém. A forma como é essa educação é o que vai mudar o ser humano. 
P 4– É qual é ela, a forma de educação que você acha que pode mudar o ser humano? 
R – Uma educação que vise bem a interdependência, uma educação holística. 
P 4– É o que é uma educação holística para você? Como é que é essa educação holística? O que é ser 
interdependente? 
R – Seria educar o outro, para que ele não só vise o seu bem, só seu eu, o bem dos seres que ele também olhe o 
outro, que preste atenção no outro, que ele cuide do outro, que a partir do momento que ele vai visar a 
interdependência ele não vai machucar o outro, não só por que ele não deve, mas também por que não irá se 
machucar, ele machucando o outro ele vai machucar a si mesmo. Quando ele passa a usar a interdependência, ai 
ele vai querer evitar isso. 
 
QUESTÃO 2 
 
 
QUESTÃO 3  
P4 – Como é que tu percebe a educação na tua escola? Na tua escola formal, lá no Especial? Como é que tu 
percebe a educação de lá? 
R – A educação geral? 
P – É, como você avalia a educação lá na escola? 
R – A escola meio que educa, sei lá, na questão de só de um ser melhor que o outro. Eles ensinam, mas só que 
com o objetivo de que cresçam tudinho, mas eles esperam que com o nosso crescimento outras pessoas falhem 
no crescimento também. É a questão de disputa como se na escola eu me dando bem os outros que se virem. 
P – E qual o problema que você vê nisso? 
R – Que não é bem assim também. 
P4 – Por que não? 
R – Por que eu vou está feliz com a infelicidade do outro, com a desgraça do outro? Isso não é bem legal por 
que isso poderia ser ao contrário ele não iria gostar, ia ser também visando a interdependência se eu sob esse 
sentido de fazer com que o outro sofresse isso vai trazer outro sofrimento também para mim. Não vai haver um 
avanço no geral, completo. 
P4 – Qual é a preocupação central lá da escola? 
R – Vestibular, profissões, querem, tentam preparar as pessoas  para que elas se dêem bem no vestibular. 
P- Como é aqui no Neimfa. A visão de educação? 
R – Sobre a educação daqui do Neimfa é uma educação, assim que esta sempre visando o bem não só de si, mas 
do próximo, com um todo em geral. 
P – Do bem como? O que? 
R – Seria uma educação para a paz assim. Eles educam a pessoa, para que a pessoa forneça paz, para a 
sociedade. 
P4 – E aqui no Neimfa qual o objetivo? 
R – Felicidade, paz.  
P4 – Não estimula para o vestibular não? 
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R – Sim, mas estimula pro vestibular com o objetivo que nós sejamos alguém na vida, para ajudar, eles visam o 
vestibular como uma forma de ajudar como se o vestibular fosse abrir um caminho para nós fazermos o bem. E 
lá eles visam ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro para se mesmo, seu bem material. 
P4 – Que problemas, tu achas que isso gera para a sociedade? 
R – A própria desigualdade social. Questão de se ele está visando o dinheiro, o objetivo um vai ter mais do que 
o outro. E com essa disputa enquanto uns têm muito, outros vão ter menos ou pouco demais. 
P4 – E isso vai gerar o que? 
R – Um bocado de desavenças, brigas. 
P – Aqui no Neimfa como é que eles ensinam você a pensar essas coisas? E qual a diferença em relação a 
escola? 
R – Como assim? 
 
QUESTÃO 5 – Como se ensina a pensar no NEIMFA?  
P – Como é que eles ensinam a tu pensar dessa forma aqui? E ter esse jeito de pensar o que eles fazem para tu 
pensar dessa forma? 
R – Acho que é através da relação que diferente do colégio nós aqui temos uma relação com os professores 
amigáveis, de ajuda, de amigos mesmos, na escola há muita diferença em questão de autoridade, eles estão lá 
dando aula, mas vendo o aluno com algo inferior a eles. E aqui os professores tratam a gente com igualdade, 
inclusive igualdade não só assim entre os alunos, que até lá no colégio mesmo eles fazem com que muitos 
alunos se sintam diferentes, eles dão atenção mais a um do que a outros. E aqui não, aqui vê os alunos e os 
professores com igualdade, como pessoas que podem chegar onde eles estão, que tem capacidade de assumir 
seu lugar, eles acreditam no nosso potencial. 
P – Você falou de relação? Como é essa coisa de relação? Como é esse ensinar a pensar na relação? Como é 
isso? Como é que tu entendes como eles fazem isso? 
R – Acho que se dá na questão do afeto que tem nesse vínculo do afeto que há entre o professor e o aluno, que 
gera a questão de confiança, essas coisas assim faz com que nos fornece a confiança do outro. Quando sentimos 
afeição por uma pessoa nos sentimos confiantes em frente dela por trás tudinho ai nós iremos através do afeto 
pensar e tentar entender tudinho o que ela faz tudinho, no afeto o professor já afeta o aluno, através do afeto, 
não é uma relação qualquer entre professor e aluno, onde ele, só está dando o assunto tudinho. É onde o 
professor afeta assim profundo o aluno. 
P – Cita um exemplo teu, de como aconteceu uma coisa dessa contigo? 
R – no ano passado, quando estava andando com pessoas erradas e o meu professor Alexandre, que eu tinha um 
nível de afeto muito forte com ele, ele disse que ali não iria dá certo que eu não ia me da muito bem. Essas 
coisas assim, por ele assim eu decidi deixar aquilo de lado, chego até a dizer que foi por ele mesmo, mesmo que 
eu sentia até necessidade, vontade de estar ali com o outro grupo, pelo afeto que eu sentia por ele assim acho 
que não teve algo a mais que me fez desistir deles, acho que foi só o afeto mesmo por que quando a pessoa tem 
afeto pelo o outro ele procura não machucar. 
 
QUESTÃO 6  
P4 – Como é que você percebe a meditação no seu processo de formação? 
R – Meditação em que sentido, naquele sentido de ficar sentado, parado lá? 
P – Não, meditação não precisa ser sentado, mas essa reflexão mais profunda? 
R – Como é que eu sinto? 
P – Como é que você percebe a importância, se ela está sendo importante para você ou não? 
R – Acho que a meditação veio me ajuda a pensar muito mais completo, mais global. Ela me faz refletir, me faz 
pensar as conseqüências tudinho, que vão ter minhas ações, ela esclarece, portanto onde minhas ações vão 
afetar, de que forma vão afetar e afetando do o que vai acontecer, ela me faz pensar sobre as minhas ações, 
sobre como eu devo ser, quem sou eu, acho que ela tira as vendas que está nos meus olhos e que está nos 
impedindo de enxergar a realidade. 
P – E como é que tu percebes ela dentro do curso, dentro do ensinar outras disciplinas que aqui ensina também. 
Os materiais que também tem na escola. Por que aqui ensina muita coisa que ensina em escola. Como é que tu 
vê ela no meio dessas disciplinas. As aulas de cuidar do ser, por exemplo que tem meditação, tem as técnicas 
transpessoais, como é que ela ajuda ou não ajuda a pensar de forma diferente? 
R – Não entendi direito. 
P – O que tu pensas da meditação ser usada na tua escola formal? 
R – Eu acho que a meditação lá a escola, ela iria nos ajudar, por que ela nos possibilita ir no nosso interior, 
assim a gente poderia ficar mais calmo, ficar atento, ela nos possibilita uma harmonia. 
QUESTÃO 7 COMO VOCÊ PERCEBE AS TÉCNICAS DE PSICOLOGIA USADAS NO CURSO 
P – E as técnicas da psicologia transpessoal que você faz? 
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R – Acho que as técnicas nos ajuda a ter controle, controle da mente. Ela faz com nos harmonize nossa mente, 
com o corpo, mas não acho que ela de mais vitalidade ao que nós vamos fazer acho que dá mais sentido a nossa 
vida aos afazeres das coisas. A maneira como nosso pensamento está com o nosso corpo, seria uma forma de 
nós nos sentirmos por inteiros. 
P – E o que isso ajuda na vida? 
R – Na nossa relação com o mundo. 
P – Como assim? 
R – Que com a nossa mente com harmonia, com o corpo vai nos possibilitar a paz interior e quando nós 
conseguimos isso acho que há o que sai de nós, e como se nós fossemos uma luz atingindo os outros, e 
mostrando o caminho para o outro, o caminho da felicidade. Seria assim. 
P – Quando você estuda na escola você sente isso? 
R – As vezes, quando eu estou em paz, sim eu consigo estudar, consigo, inclusive ajudar os outros, aos colegas 
que ficam próximo quando não entendem eu ajudo, mas quando eu estressado, impaciente, quando me corpo 
não está em harmonia com a mente, e além de não conseguir  ajudar o outro eu muitas vezes não aprendo. 
P – A escola favorece essa união da mente e corpo? 
R – Não. 
P – Por que não? 
R – Porque eles não se preocupam como o aluno está psicologicamente. Eles só querem que nós aprendamos o 
assunto que eles estão dando. Eles não se importam como nós estamos nos sentindo, não pede nossa opinião, 
eles não se preocupam com a alma do ser humano. Eles fornecem pessoas que tenham o conhecimento, mas eles 
não ensinam a usar esses conhecimentos. 
P – Eles teriam que ensinar a usar como? 
R – Na perspectiva deles darem o conhecimento, mostrar como aquele conhecimento pode ajudar, o que nós 
podemos fazer de bom através daquele conhecimento. 
 O aluno recebeu quatro folhas protocolos para desenhar: na primeira, uma pessoa aprendendo na 
escola, na segunda, uma pessoa aprendendo no NEIMFA, na terceira uma ensinando na escola e na quarta uma 
pessoa ensinando no Neimfa. Após 40 minutos, tempo de duração da realização dos desenhos, o aluno voltou a 
falar sobre os desenhos. 
QUESTÃO 8 
P – Tu fizeste um desenho de uma pessoa aprendendo na escola. Fala sobre esse desenho? 
R – O desenho está, que mostra o aluno aprendendo a ler. Que na escola são, só mais aprender a ler e a escrever, 
os assuntos que é matemática, português, história, ciência, só ensina isto. 
P – Como assim? 
R – Só fica no aprender assunto, nada de vida, pra que serve na vida. 
QUESTÃO 9 
P4 – Desenhasse uma pessoa aprendendo no Neimfa? 
R – Eu desenhei um menino escolhendo, eu botei os dois caminhos e ele apontando para o caminho do estudo 
que é caminho positivo e a partir do momento que ele faz a escolha consciente de que é livre ele poderia 
escolher o lado negativo, mas ele não escolhe, por que a partir do momento que ele está no Neimfa acho que o 
objetivo não é esse. Acho que o objetivo é o bem, a paz ai ele escolhe o estudo dele, pois ele acredita que 
também pelas experiências dos próprios professores daqui do Neimfa eles acreditam que o estudo vai lhes levar 
ao lugar positivo, levar ele a felicidade. 
P – Mas como é esse estudo? Por que na escola você também tem estudo? Qual é a diferença desse estudo daqui 
do Neimfa? 
R – O estudo da vida. Lá o estudo é mais português, matemática, mas não estuda a vida. O que é a vida, as 
conseqüências que a vida dá, as escolhas, liberdade, essas coisas que não estuda lá. 
P – Você fala muito de liberdade. Você botou uma pessoa aprendendo, colocando eu sou livre. Qual a 
importância disso para você? Por que tu achas que uma pessoa aprendendo a ser livre? 
R – Porque a partir do momento que ela tem consciência da liberdade, ela vai se sentir livre, o escolher o que 
lhe fará feliz. Eu acho que quando nós escolhemos consciente e livres ai nós escolhemos o queremos para nós 
em que isso nos deixa feliz. 
P – Mas isso também como você falou gerou sofrimento para você? E quando você deixou o outro grupo. Você 
também teve sofrimento, como é que você ver isso? 
R – Se eu gerei sofrimento é por que eu estava meio apegado a eles, mas pelo contrário, eu acho que depois que 
aquilo passou eu estou me sentido feliz até de ter deixado o outro grupo, por que o outro grupo, além de estar 
fazendo mal a mim mesmo estaria fazendo a outras pessoas e aqui não, aqui eu estou desenvolvendo para ajudar 
as outras pessoas ao invés de perturba-las. 
P – Como é que você vê o outro grupo hoje? 
R – Eu acho como pessoas alienadas, de que aquilo é o melhor para elas, e que se está feliz fazendo aquilo. 
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P – Mas elas estão de alguma forma? 
R – Mas é passageiro. 
P – Mas tudo é passageiro? 
R – Mas eles estão sempre correndo o risco, eles não estão sempre felizes. 
P – Mas você também está sempre feliz? 
R – Não, mais assim, eu acho que o que está em jogo é que eles estão trazendo sofrimento. Mesmo que não seja 
para eles, mas está trazendo sofrimento para os outros. E o outro estando triste ele também serão afetado. 
P – O fato de você ter escolhido aqui já garante a você algo de felicidade? 
R – Não, mas também, me garante que eu não vou está fazendo alguém sofrer. 
P – E qual a importância disso? 
R – A não-violência, eu acho que não causo sofrimento a ninguém, estudar ao invés de roubar, acho que é 
questão de mais violência ou menos violência para os outros. 
P – Mas veja bem, o estudo leva muito tempo para dar o retorno, lá você tem o retorno mais rápido. 
R – Mas correndo o risco de morte. 
P – Sim, mais aqui você também corre o risco de morte. Todo mundo vai morrer. 
R – Sim, mas tem que ser daquele jeito? Acho que também é uma questão de valores, de moral, tomar algo que 
a pessoa levou tempo para comprar e ai a pessoa chega e toma sem ao menos conhecer aquela pessoa, eu acho 
que também uma questão de moral e valores. 
P – Você acha se eles conhecessem a pessoa eles não tomariam? 
R – Não. 
P – Por que não? 
R – Porque não, se eles tem uma relação com aquela pessoa, geralmente eles não tomam. Eu acho que a relação 
para eles interessam muito, por que é mais fácil eles roubaram alguém que eles não conhecem do que alguém 
que conheça. 
QUESTÃO 10 
P – Você fez um desenho de uma pessoa ensinando na sua escola. Fale sobre esse desenho Caio. 
R – eu desenhei um boneco maior do lado do quadro apontando para o quadro como se fosse o professor e um 
bocado de  bonecos menores de frente para o quadro e copia o professor. Eu diferenciei bastante o tamanho do 
boneco pelo fato de na escola eles mostrava a autoridade do professor do professor diante do aluno, os 
professores vêem o aluno como algo inferior a eles, não como alguém que está ali para ele ensinar, para ele 
repassar, mas alguém seja inferior até com isso ele vê o aluno como inferior. Ai pela diferença de tamanho, eu 
desenhei isso, essa idéia, pela diferença que há entre o professor e o aluno. Nesse desenho eu quis mostrar que o 
professor esta tentando explicar o assunto, a equação do 1° grau e o aluno está tentando ver se entende. Porque 
na escola se a pessoa tiver dúvidas diz que é no final que tira a dúvida, não pode interromper e perguntar se 
tiver dúvidas por isso ele está vendo se entende para depois dizer. 
 
QUESTÃO 11 
P4 – Tu fizeste o desenho de uma pessoa ensinando no Neimfa? Fala sobre esse desenho? 
R – Eu desenhei um boneco com as mãos abertas feito o cristo redentor com as mãos abertas ai olhei cada mão 
dele aponta para uma direção ai numa direção ele mostra que através daquele a pessoa pode crescer e o outro 
caminho a pessoa não cresce. Mas que mesmo assim ele nos dá o direito de escolher, diz que nós somos livres e 
escolhemos o que nós queremos, mas que a nossa escolha pode não ser positiva. 
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ANEXO 5 – Questionário do ideal, do comum, do “EU” 

 

 

                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

QUESTIONÁRIO DO IDEAL, DO COMUM, DO “EU” 

 DATA COLETA: 

NOME: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Cultura Geral           

2 Inteligência           

3 Memória           

4 Força Física           

5 Sucesso na Vida           

6 Força de Vontade           

7 Cortesia           

8 Moralidade           

9 Generosidade           

10 Paciência           

  T           

 

1. Que nota você daria a si mesmo, para cada uma dessas qualidades? 

Faça um X na coluna correspondente a cada nota, de 0 a 10. 

2. Que nota você acha que a maioria das pessoas, em geral, obteriam, para cada uma dessas 

qualidades? Faça um 0 na coluna correspondente a cada nota. 

3. Que nota você gostaria de ter para cada uma dessas qualidades? Ponha um V na coluna 

correspondente a cada nota. 
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ANEXO 6 – Desenho dos 8 bonecos 
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ANEXO 7 – Ficha protocolo do “testes de Bonecos” 

 

 

                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

 

TESTE DOS BONECOS DATA COLETA: 

NOME: 

NOME DE TODOS OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE PESQUISA 

P1: Silva 

P2: Gudimylla 

P3: Joaquim Neto 

P4: Caio 

P5: Sophia 

P6: Ana Beatriz 

P7: Pedro 

P8: Raissa 

P9: Lucas 

P10: Monalisa 

P11: Aristófanes 

P12: Nasio 

P13: Afrodite 

P14: Fia 

EQUIPE DE PROFESSORES DA ESCOLA FORMAL: 

EQUIPE DE PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE “EDUCADOR

HOLÍSTICOS”: 

BONECO ATRIBUIDO PELO GRUPO: 
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ANEXO 8 – Modelo de ficha do Testes Sociométrico 

 

 

                                            FICHA PROTOCOLO                             Nº: 

QUESTIONÁRIO SOCIOMÉTRICO “QUEM ESCOLHE QUEM” 

 DATA COLETA: 

NOME: 

1. Quem eu escolheria para meu companheiro de diversões. 

 

 

 

 

2. A quem do grupo eu pediria para me ajudar nos estudos. 

 

 

 

 

3. A quem eu escolheria para ser meu representante de turma. 
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ANEXO 9 – Texto-estímulos da tarefa de julgamento início 

 

INTRODUÇÃO 

Conhecimento científico e tecnologia 

Em sentido amplo, conhecimento é o atributo que tem o homem de reagir frente ao 

que o cerca. Dessa forma, podemos distinguir três tipos de conhecimento: o empírico, o 

científico e o filosófico. 

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. Porto Alegre: 

Editora Sagra Luzzatto, 2003, p. 130. 

DESENVOLVIMENTO 

A convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial aponta 

a uma dupla vertente: a repressiva-punitiva, concernente à proibição e à eliminação da 

discriminação racial, e a promocional, concernente à promoção da igualdade. Os Estados-

partes assumem o dever de adotar medidas que proíbam a discriminação racial e de promover 

a igualdade, medainte a implementação de medidas especiais e temporárias que acelerem o 

processo de construção da igualdade racial – são ditas ações afirmativas. 

A mera proibição da exclusão não necessariamente importará em inclusão de grupos 

socialmente vulneráveis. Na experiência brasileira, constata-se que a lei Afonso Arinos, de 

1951, foi a primeira a tipificar o racismo como contravenção penal. Somente com a 

Constituição de 1988 o racismo foi elevado a crime, inafiançável, imprescritível e suejito à 

pena de reclusão. A lei nº 7.716/89, denominada Lei Cão, veio a disciplinar os crimes 

resultantes de preconceito de raça e cor, sendo alterada em 1997, para também contemplar a 

injúria baseada em discriminação racial. 

SANTOS XAVIER, A. C. dos. Como se faz um texto: a construção da dissertação 

argumentativa. Recife: Ed. do Autor, 2001, p. 37-38. 

CONCLUSÃO 

Assim, nesta sociedade da informação, o conhecimento é fator relevante para o 

desenvolvimento do país, processo no qual as universidades desempenham um papel 

estratégico. É lá nas universidades públicas e privadas que se pensam e se criam soluções para 

as questões fundamentais do ser humano, não importando a origem social, credo ou cor da 

pele dos que nelas ingressam. 
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SANTOS XAVIER, A. C. dos. Como se faz um texto: a construção da dissertação 

argumentativa. Recife: Ed. do Autor, 2001p. 26 

 

TEXTO COMPLETO 

O jovem em seu tempo 

O primeiro fator a ser analisado durante uma avaliação mais profunda da jovem 

geração brasileira, deve ser o contexto histórico. Há quem diga que não se fazem mais jovens 

como os de antigamente, como os de 68. não é justo comparar duas gerações tão diferentes, a 

começar pelo período político e econômico que cruzaram. A de 68 viveu numa época em que 

o mercado de trabalhho não era tão competitivo, pelo menos no Brasil, sobrando tempo para 

pensar em outras questões políticas, por exemplo. Além disso, o próprio ambiente restrito de 

liberdade e marcado pelo AI-5 alimentava o espírito lutador que moveu aquela juventude. 

Mas hoje é diferente. A atual jovem geração brasileira cresceu com liberdade. 

Certamente o valor mais importante para este período. O sexo livre faz, a cada dia que passa, 

milhares de vítimas de doenças como a AIDS que aumenta assustadoramente entre jovens 

mulheres. O consumo de drogas tem situação semelhante no que se referre ao aumento. 

Acidentes de carro, em sua maioria envolvem jovens e o número de vítimas mortas é 

crescente. Mas, é essa mesma liberdade que mata vários jovens que impulsiona e caracteriza a 

autal geração. 

O contexto polítco também teve participação de peso na formação desses brasileiros. 

Talvez menos politizados, vsito que o governo não pressiona mais como na época da ditadura 

militar, mas certamente mais preocupado com a economia, especificamente com aquestão do 

emprego, ou será desemprego? Essa pressão econômica acaba fazendo o papel de estimular o 

jovem a se empenhar na formação intelectual e superar os obstáculos que a falha educação, 

que o governo impõe, causa. 

É importante afirmar que esta geração é conformista, falta-lhe mais ionteresse e 

participação política, vontade de querer mudar o que está errado, tirar o corrupto e o 

corruptível. Isso está ligado á educação não só a que o governo oferece, mas à que os pais, 

aqueles da geração 68 dão. 

SANTOS XAVIER, A. C. dos. Como se faz um texto: a construção da dissertação 

argumentativa. Recife: Ed. do Autor, 2001, p. 13-14. 
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ANEXO 10 – Textos estímulos da tarefa de julgamento depois 

INTRODUÇÃO 

Ética e jornalismo 

O jornalista não pode ser despido de opinião política. A posição que considera o 

jornalista um ser separado da humanidade é uma bobagem. A própria objetividade é mal-

administrada, porque se mistura com a necessidade de não se envolver, o que cria uma 

contradição na própria formulação política do trabalho jornalístico. Devemos, sim, ter 

opinião, saber onde ela começa e onde acaba, saber onde ela interfere nas coisas ou não. É 

preciso ter consciência. O que procura, hoje, é exatamente tirar a consciência do jornalista. 

VIANA, A. C. et all. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Editora 

Scipione, 2006, p. 14-15.  

DESENVOLVIMENTO 

A denúncia da imprensa é um instrumento mais importante de que dispõe a 

democracia para combater a corrupção e saber o que acontece por trás dos bastidores. O caso 

Watergate foi o resultado de exaustivas investigações dos jopranlistas do Washington Post. 

Coletaram dados, levaram até o fim as suas suspeitas e correram o risco das suas acusações. 

Não foram notícias baseadas em diz-que-diz ou espalhadas nas paginas dos jornais pro 

adversários políticos. Notícias divulgadas sem investigação jornalística mais profunda acabam 

sendo banalizadas. 

A sociedade precisa ter acesso a fatos que a convençam. A esperada e saudável 

indignação não vai surgir com denúncias feitas sem provas. Histórias de corrupção em cores, 

fatos cruéis, denúnicias vazias levam a quê? Será que com comédia e piadas é que se pretende 

apresentar fatos de tal relevância? Não há lugar para tanto sense of humor em um país onde a 

miséria seja tão grande como a nossa. Infelizmente, a hora não é para brincadeiras. Do 

contrário, as pessoas esperarão os joranis e revistas apenas ansiosas pelo próximo capírtulo da 

novela das mil e uma corrupções brasileiras. 

VIANA, A. C. et all. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Editora 

Scipione, 2006, p. 90-91.  

 

CONCLUSÃO 

Há mil remédios para a miséria, mas nenhum para a pobreza. Como socorrer os que 

insistem em não morrer de fome? Nem Deus poderia corrigir sua sorte. Entre os favorecidos 
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da fortuna e os esfarrapados, circulam esses esfomeados honorários, explorados pelo fausto e 

pelos andrajos, saqueados pro aqueles que, tendo horror ao trabalho, instalam-se, segundo sua 

sorte ou vocação, no salão ou na rua. E assim avança a humanidade: com alguns ricos, com 

alguns mendigos e com todos os seus pobres. 

VIANA, A. C. et all. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Editora 

Scipione, 2006, p. 14.  

TEXTO COMPLETO 

A paz e a guerra 

Há ideologia que prssupõem seja o homem um ser naturalmente inclinado á guerra, 

essencialmente agressivo. São idéias fundamentadas na teoria da evolução, nos conceitos de 

luta pela existência, em que o mias forte ocupa as altas posições econômicas e políticas. 

No entanto, estas concepções são completamente contrárias à tend~encia 

evolucionária humana, que retrocede não só até a evolução em nível animal. Nem mesmo os 

carnívoros se alimentam uns dos outros, como o homem competitivo devora os rivais. 

Nenhum futuro evolucionário espera o homem que segue este caminho. A luta 

cmpetitiva não deixará sobreviventes. Mesmo que se limite a uma guerra econômica, só pode 

acabar em contenda social, em crises de desemprego, em apuros financeiros e num fracasso 

quanto à utilização dos recursos do mundo da maneira mais compelta e eficiente. 

Fora de uma atitude mútua de colaboração social e da produção voltada e planejada 

para o consumo, não há solução para tais dificuldades. Enquanto se mantiverem as condições 

atuais, o homem sentir-se-á agressivo, estará preparadoo para assegurar seu próprio bem-estar 

ás custas do próximo. 

Esta, contudo, não é a natureza do homem, e sim a natureza do homem em nível 

subumano. Se o colocarmos em condições de trabalho realmente humanas, tendo em vsita o 

bem comum, sua natureza tornar-se-á mais humana, mais cooperativa, e seu futuro estará 

assegurado. Se fracassasrmos neste propósito, seu futuro será a guerra e a destruição. 

NOVO TEMPO EDITORIAL. Ensino moderno. São Paulo: Novo tempo editorial, 

1999, p. 76. 
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ANEXO 11 – Critérios seletivos básicos do curso 

 
 
 
 
1. Ser morador da comunidade do Coque ou comunidades vizinhas; 

2. Idade entre 13 e 14 anos; 

3. Regularmente matriculado em escola formal; 

4. Participação da família ao longo do curso; 

5. Motivação para estudar. 
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ANEXO 12 – Seis questões da avaliação inicial 

 

 

1- Por que deseja realizar o curso? 

2- Diga as 5 (cinco ) coisas mais importantes na sua vida.  

3- O que pensa sobre estudar. 

4- O que pensa fazer depois que concluir o curso? 

5- O que estará fazendo daqui a dez anos? 

6- Se ao final da seleção ficasse você e outro candidato, precisa da vaga mais do que você, o 

que você faria? Por quê? 
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ANEXO 13 – Unidades de significado da questão 1 – O que é educação para você? 

 

P1 – Participante José Silva 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Educação para mim seria um aperfeiçoamento integral 
em tudo, em casa, na escola, em todo lugar todo 
mundo é obrigado a ter educação. A educação vai nos 
ensinar a ter convivência, saber tratar o outro no dia-a-
dia. Há vários conceitos de educação. Para mim a 
educação seria uma forma de globalizar o mundo, 
deixar todo mundo ligado. Globalizar uma sociedade é 
fortalecer uma sociedade, trazer conhecimento para 
todas as pessoas. Fazer experiências, avaliações é 
importante. 

P1.US1.Um aperfeiçoamento integral em tudo, em 
casa, na escola, em todo lugar; 
P1.US2. Vai nos ensinar a ter convivência, saber 
tratar o outro no dia-a-dia. 
P1.US3. Forma de globalizar o mundo, deixar todo 
mundo ligado. 
P1.US4. Globalizar uma sociedade é fortalecer uma 
sociedade, trazer conhecimento para todas as pessoas. 
P1.US5. Fazer experiências, avaliações é importante. 

 

P2 - Participante Gudimylla 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Formação do ser humano, assim, um jeito de fazê-lo 
ser humano de verdade. Acho que a educação serviria 
para o ser humano ter uma visão mais ampla e se 
desenvolver mais, não só no aspecto de inteligência, 
também na parte espiritual e social. 

P2.US6. Formação do ser humano; 
P2.US7. Um jeito de faze-lo ser humano de verdade; 
P2.US8. Serviria para o ser humano ter uma visão 
mais ampla; 
P2.US9. Se desenvolver mais, não só no aspecto de 
inteligência, também na parte espiritual e social. 

 

P3 - Participante Joaquim Neto 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Para mim, é o processo que o indivíduo recebe saberes 
para poder interagir com a sociedade a partir daqueles 
saberes. Tem um processo que o indivíduo na escola, 
ele aprende as coisas e leva aquilo que ele aprendeu 
para as gerações dele através da escola, tem outro 
processo que ocorre dos saberes para sua própria vida. 
Educação é os dois ao mesmo tempo: o que se ensina 
em cada disciplina e o que pode levar para a própria 
vida dele. 
 

P3.US10. É o processo que o indivíduo recebe saberes 
para poder interagir com a sociedade a partir daqueles 
saberes; 
P3.US11. Tem um processo que o indivíduo na escola, 
ele aprende as coisas e leva aquilo que ele aprendeu 
para as gerações dele através da escola; 
P3.US12. Tem outro processo que ocorre dos saberes 
para sua própria vida; 
P3.US13. São os dois ao mesmo tempo: o que se 
ensina em cada disciplina e o que pode levar para a 
própria vida dele. 

 

P4 - Participante Caio 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Eu acho que educação é o que nos forma. É o que vai 
ver como nós seremos e o que nós vamos vir a ser. 
Acho que é a educação que nos dá isso. 
Eu acho que seria, é como se a educação fosse dizer 
como seria aquele ser humano através da educação 
dele. Através da educação ele será alguém. A forma 
como é essa educação é o que vai mudar o ser humano. 
Uma educação que vise bem a interdependência, uma 
educação holística. Seria educar o outro, para que ele 
não só vise o seu bem, só seu eu. Que vise o bem dos 
seres e que ele também olhe o outro, que preste atenção 

P4.US14. É o que nos forma, que vai ver como nós 

seremos, o que nós vamos vir a ser. 

P4.US15. A forma como é essa educação vai mudar o 

ser humano. 

P4.US16. Nos torna alguém. 

P4.US17. Que vise a interdependência, não só vise o 
seu bem, só seu eu, que também olhe o outro, que 
preste atenção no outro, que cuide do outro. 
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no outro, que ele cuide do outro, que a partir do 
momento que ele vai visar a interdependência, ele não 
vai machucar o outro, não só por que ele não deve, mas 
também porque não irá se machucar, ele machucando o 
outro ele vai machucar a si mesmo. Quando ele passa a 
usar a interdependência, ai ele vai querer evitar isso. 

 

P5 - Participante Sophia 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Educação é um processo de desenvolvimento moral 
pelos seres humanos, não só pensar em si, mas pensar 
nos outros. 
Você não querer ser melhor que ninguém, ver que o 
outro é igual a você. 

P5.US18. É um processo de desenvolvimento moral 
pelos seres humanos, não só pensar em si, mas pensar 
nos outros; 
P5.US19. Não querer ser melhor que ninguém, ver que o 
outro é igual a você. 

 

P6 - Participante Ana Beatriz 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Educação para mim é você ter um boa formação, ter 
um bom estudo, não só em esforço de escola, você ir a 
pesquisa, sempre você buscar um bom conceito para 
você, e não só guardar aquilo, você tem que entender e 
praticar na vida aquilo que você aprendeu. 

P6.US20. É ter um boa formação; 
P6.US21. Ter um bom estudo; 
P6.US22. Não só em esforço de escola; 
P6.US23. Ir a pesquisa; 
P6.US24. Buscar um bom conceito para você, e não só 
guardar aquilo; 
P6.US25. Entender e praticar na vida aquilo que você 
aprendeu. 

 

P8 - Participante Raissa 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Educação para me é um processo de desenvolvimento, 
onde a pessoa vai passando por várias etapas e a cada 
tempo que vai passando por cada etapas da sua vida e 
da educação, ela vai adquirindo conhecimentos e vai 
crescendo com esses conhecimentos. 
Há educação a partir do momento que ela sobe, vou dar 
um exemplo: eu quero ajudar alguém, aquilo vai ajudar 
ela, ela não vai, penso, só crescer se eu der dinheiro e 
pronto. Não, ela com o passar do tempo, que a pessoa 
vai dando ensinamento a ela, educando ela, ela vai ter 
outra visão daquilo, ela vai ver que pode também haver 
outras maneiras de ajudar, e aquilo vai ser bom pro 
crescimento dela. Educação é ajudar outra pessoa, é 
você saber que existe outras formas de ajudar. 

P8.US26. É um processo de desenvolvimento, onde a 
pessoa vai passando por várias etapas e a cada tempo 
que vai passando por cada etapas da sua vida e da 
educação, ela vai adquirindo conhecimentos e vai 
crescendo com esses conhecimentos. 
P8.US27. É ajudar outra pessoa, é você saber que existe 
outras formas de ajudar. 

 

P9 - Participante Lucas 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
É uma escola que dá formação ao aluno em todos os 
níveis, em todos os espaços. 
Mostrar ao aluno caminhos de como ele pode agir no 
mundo com as outras pessoas, cooperativa mesmo, 
formar o aluno no seu intelecto, no seu nível cognitivo, 
e em outras partes como, lidar com o emocional, com 

P9.US28. É uma escola que dá formação ao aluno em 
todos os níveis, em todos os espaços; 
P9.US29. Mostrar ao aluno caminhos de como ele 
pode agir no mundo com as outras pessoas; 
P9.US30. Cooperativa mesmo; 
P9.US31. Formar o aluno no seu intelecto, no seu 
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outras pessoas, nas suas casas. Ajudar o aluno a 
compreender a educação. 

nível cognitivo, e em outras partes como, lidar com o 
emocional, com outras pessoas, nas suas casas; 
P9.US32. Ajudar o aluno a compreender a educação. 

 

P10 - Participante Monalisa 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Educação é um conjunto de saberes: tem a educação 
informal que a gente tem em casa, ai nossos pais 
passam para a gente tudo que a gente deve fazer, o 
adolescente fazer isso, isso e tal, ai tem o professor que 
diz um mais um e dois ai a gente aprende aquilo ai 
você obtém aquele saber, aquele conhecimento e que 
você deve praticar aquilo. Eu acho que educação é isso 
um conjunto de saberes que deve ser praticado. 

P10.US33. É um conjunto de saberes: Educação 
informal que a gente tem em casa e do professor que 
diz um mais um e dois; 
P10.US34. Aprender e obtém aquele saber, aquele 
conhecimento e que deve ser praticado; 
P10.US35. Um conjunto de saberes que deve ser 
praticado. 

 
P11 - Participante Aristófanes 

Questão 1: O que é educação para você? 
Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 

Acho que a partir do momento que o indivíduo entra no 
processo de educação, ele passa também pelo processo 
de formação. Então acho que educação teria o papel de 
formar as pessoas. 
Seria fazer o ser se questionar sobre sua própria 
educação, por que é diferente ensinar de educar, acho 
que ensinar é só transmissão de conhecimentos, de 
conteúdos das disciplinas, acho que educação envolve 
a parte de transmissão e parte também de 
questionamentos dessa transmissão desses conteúdos a 
partir do momento em que o indivíduo começa a 
questionar sobre o que está sendo ensinado ele começa 
um processo de educação e formação 
espontaneamente, que é criticar os conteúdos que ele 
está recebendo. Fazer uma crítica produtiva para entrar 
num processo de formação. 
O processo de formação seria inserir uma abordagem 
total, uma abordagem holística mesmo, saber 
desenvolver os aspectos do ser humano, os aspectos 
psíquicos, intelectuais e emocionais, quando você 
começa a desenvolver esses aspectos, acho que você 
entra em um processo de transformação com o objetivo 
de proporcionar uma visão mais ampla ao ser, sem 
deixar a pessoa alienada com os problemas diários, 
problemas em geral, que a pessoa quando entra nesse 
processo de formação, com a capacidade de 
desenvolver suas capacidades totais, ele obtém uma 
visão mais ampla de mundo, dos problemas, da 
sociedade. 
 

P11.US36. Teria o papel de formar as pessoas; 
P11.US37. Seria fazer o ser se questionar sobre sua 
própria educação; 
P11.US38. É diferente ensinar de educar, acho que 
ensinar é só transmissão de conhecimentos, de 
conteúdos das disciplinas; 
P11.US39. Envolve a parte de transmissão e parte 
também de questionamentos dessa transmissão desses 
conteúdos a partir do momento em que o indivíduo 
começa a questionar sobre o que está sendo ensinado 
ele começa um processo de educação e formação 
espontaneamente, que é criticar os conteúdos que ele 
está recebendo.  
P11.US40. Fazer uma crítica produtiva para entrar 
num processo de formação; 
P11.US41. Seria inserir uma abordagem total, uma 
abordagem holística mesmo, saber desenvolver os 
aspectos do ser humano, os aspectos psíquicos, 
intelectuais e emocionais; 
P11.US42. Um processo de transformação com o 
objetivo de proporcionar uma visão mais ampla ao ser, 
sem deixar a pessoa alienada com os problemas 
diários, problemas em geral, que a pessoa quando 
entra nesse processo de formação, com a capacidade 
de desenvolver suas capacidades totais, ele obtém uma 
visão mais ampla de mundo, dos problemas, da 
sociedade. 
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P12 - Participante Nasio 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Educação é previsão e ampliação dos conhecimentos, 
dos fatos, através de uma reflexão que faz uso tanto da 
razão quanto da emoção. 
É transmitir os conhecimentos ou os saberes fazendo 
uso de uma reflexão, mas não uma reflexão que limite 
o uso da razão e do intelecto, mas uma reflexão que 
faz a junção do intelecto e do coração. 

P12.US43. É previsão e ampliação dos 
conhecimentos, dos fatos, através de uma reflexão que 
faz uso tanto da razão quanto da emoção; 
P12.US44. É transmitir os conhecimentos ou os 
saberes fazendo uso de uma reflexão, mas não uma 
reflexão que limite o uso da razão e do intelecto; 
P12.US45. É uma reflexão que faz a junção do 
intelecto e do coração. 

 

 

P13 - Participante Afrodite 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
O que é educação? Educação é uma coisa assim, não é 
simples, mas também não é complicada. Eu acho pra 
mim mesmo assim: é uma junção de saberes, bons 
modos, aprendizagem, motivação. Motivação, assim, 
diante do professor, da escola e em qualquer outro 
lugar. Em relação ao aluno, existe esse interesse que a 
pessoa não só viesse aprender coisas, mas tivesse a 
motivação de não só aprender, mas aprendendo e 
usando também aquilo na prática. Como por exemplo, 
eu mesmo aprendo e passo o que eu sei para as outras 
pessoas. 

P13.US46. Não é simples, mas também não é 
complicada; 
P13.US47. É uma junção de saberes, bons modos, 
aprendizagem, motivação.  
P13.US48. Motivação, assim, diante do professor, da 
escola e em qualquer outro lugar; 
P13.US49. Não só aprender (coisas), mas aprendendo 
e usando também aquilo na prática. Como por 
exemplo, eu mesmo aprendo e passo o que eu sei para 
as outras pessoas. 

 

 

P14 - Participante Fia 
Questão 1: O que é educação para você? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
É um meio para a pessoa adquirir uma ética, moral que 
ajude no social. É um caminho para você chegar a uma 
ética, se a pessoa quiser ter uma ética, uma moral no  
social e ter uma convivência vai precisar da educação. 
O aluno vai para a escola aí ele aprende, aí ele está 
passando por um processo de educação de escola. Ele 
tem várias etapas. Cada ano ele passa por uma etapa, 
quando termina essa etapa é como se ele tivesse um 
mínimo: ele alcançasse um meio de convivência e de 
inteligência, mas falta a educação depois deste ponto, a 
educação para adquirir uma ética, moral que ajude no 
social. 

P14.US50. É um meio para a pessoa adquirir uma 
ética, moral que ajude no social; 
P14.US51. É um caminho para você chegar a uma 
ética, se a pessoa quiser ter uma ética, uma moral no 
social e ter uma convivência vai precisar da educação; 
P14.US52. Passando por um processo de educação de 
escola. Ele tem várias etapas. Cada ano ele passa por 
uma etapa, quando termina essa etapa é como se ele 
tivesse um mínimo: ele alcançasse um meio de 
convivência e de inteligência, mas falta a educação 
depois deste ponto, a educação para adquirir uma 
ética, moral que ajude no social. 

 

 

 



440 
 
 

 

ANEXO 14 – Unidades de significado da questão 2 

 
 
 

P1 - Participante José Silva 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Uma educação nem muito forte, nem muito fraca, uma 
educação equilibrada. 
Os professores deixa a nossa percepção livre, para ver 
primeiro o nosso nível. Deixa fazer só, sem pressão, 
depois dá um balanço, por exemplo, na aula há 
liberdade, ele vai está ali junto, sendo um termo de 
referência, de educação, ai você vai ver, eu acho que o 
Neimfa dá educação assim, nos deixa livre, ensina 
pensar pela meditação, e aumenta o convívio. 
Há conversa dos professores com os alunos, com os 
amigos, com o grupo. Eu acho que educação também 
depende de tempo. 
Porque é como se fosse uma criança, na minha 
educação ela vem crescendo ao longo do tempo, você 
vai construindo dentro de você, até que ela cresce. 

P1.US1. Uma educação nem muito forte, nem muito 
fraca, uma educação equilibrada, nos deixa livre. 
P1.US2. Ensina pensar pela meditação. 
P1.US3. aumenta o convívio, Há conversa dos 
professores com os alunos, com os amigos, com o 
grupo 
P1.US4. também depende de tempo, porque é como 
se fosse uma criança, na minha educação ela vem 
crescendo ao longo do tempo, você vai construindo 
dentro de você, até que ela cresce 
 

 
 

P2 - Participante Gudimylla 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
É diferente. Por que aqui os professores sempre se 
importam, não só com a nossa vida aqui dentro, mas 
também lá fora, eles tentam manter um padrão assim, 
da sua forma de vida, você não pode fazer duas 
escolhas ao mesmo tempo, você tem que seguir regras, 
fazer tipo um caminho só. Como uma escolha. Se você 
quiser você segue, se não quiser você é livre. 
Por que eles não se importam com nossa escolha e 
aqui se importa. 
A forma de tratar a gente. Por que fica se preocupando 
com o que a gente está fazendo de bom e de ruim fica 
te perguntando o que a gente sente, se a gente está com 
algum problema, alguma dificuldade. 

P2.US5. É diferente. sempre se importam, não só com 
a nossa vida aqui dentro, mas também lá fora 
P2.US6. você tem que seguir regras, fazer tipo um 
caminho só. Como uma escolha. Se você quiser você 
segue, se não quiser você é livre. 
P2.US7. fica se preocupando com o que a gente está 
fazendo de bom e de ruim fica te perguntando o que a 
gente sente, se a gente está com algum problema, 
alguma dificuldade. 

 
 
 

P3 - Participante Joaquim Neto 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
P – E como você percebe a educação aqui no Neimfa? 
R – Aqui no Neimfa concilia, além do Neimfa apoiar 
que você estude para passar no vestibular para 
conseguir um emprego e entrar na universidade, o 
Neimfa apóia que você se auto-eduque, que você leve 
o que aprende para a sua vida. Não só para fazer prova, 
não só para passar, mas na sua relação como os outras 
pessoas. 

P3.US8. concilia, além de apoiar que você estude para 
passar no vestibular para conseguir um emprego e 
entrar na universidade, apóia que você se auto-eduque 
P3.US9. leve o que aprende para a sua vida. Não só 
para fazer prova, não só para passar, mas na sua 
relação como os outras pessoas. 
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P4 - Participante Caio 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA?  

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
P4 – Como é a educação aqui no Neimfa? 
R – Sobre a educação daqui do Neimfa é uma 
educação, assim que esta sempre visando o bem não só 
de si, mas do próximo, com um todo em geral. 
P – Do bem como? O que é isto? 
R – Seria uma educação para a paz assim. Eles educam 
a pessoa, para que a pessoa forneça paz, para a 
sociedade, você se modifica acaba ajudando os outros. 

P4.US10. está sempre visando o bem não só de si, 
mas do próximo, com um todo em geral. 
P4.US11. uma educação para a paz assim.  
P4.US12. educam a pessoa, para que a pessoa forneça 
paz, para a sociedade, você se modifica acaba 
ajudando os outros. 

 
P5 - Participante Sophia 

Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 
Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 

Você precisa aprender acolher e pensar nas outras 
pessoas. Por que o NEIMFA acolhe muitas pessoas 
que precisam e pensam no outro tentando ajudar da 
forma que tentam ajudar os alunos a crescer a 
desenvolver, não só nos assuntos da escola, mas dos 
sentimentos, de tudo mais e amadurecer, não só pensar 
eu não devo fazer aquilo, mas deve pensar eu devo 
fazer aquilo, mas antes de fazer coisas, devemos 
pensar no que vamos e não fazer sem pensar, por que 
isso pode até machucar outras pessoas. 

P5.US13. Você precisa aprender acolher e pensar nas 
outras pessoas.  
P5.US14. tentam ajudar os alunos a crescer a 
desenvolver, não só nos assuntos da escola, mas dos 
sentimentos, de tudo mais e amadurecer. 
P5.US15. não só pensar eu não devo fazer aquilo, mas 
deve pensar eu devo fazer aquilo, mas antes de fazer 
coisas, devemos pensar no que vamos e não fazer sem 
pensar, por que isso pode até machucar outras 
pessoas. 

 
 
 

P6 - Participante Ana Beatriz 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
A educação do Neimfa é totalmente diferente, por que 
os professores, não passam o assunto todo, eles pegam 
os assuntos mais importantes e ligam com a vida, não é 
assunto por assunto e pronto e não é só isso, eles 
também mandam nós praticar isso na nossa vida, pra 
nós melhorarmos como pessoa total, para ver se nós 
chegamos num bom desenvolvimento de nós e na 
sociedade e na comunidade. É assim, fazer diferente de 
só ficar nas idéias, é idéia e praticar em casa e em todo 
lugar. 

P6.US16. é totalmente diferente, por que os 
professores, não passam o assunto todo, eles pegam 
os assuntos mais importantes e ligam com a vida. 
P6.US17. não é assunto por assunto e pronto e não é 
só isso, eles também mandam nós praticar isso na 
nossa vida. 
P6.US18. melhorarmos como pessoa total, para ver se 
nós chegamos num bom desenvolvimento de nós e na 
sociedade e na comunidade.  
P6.US19. É assim, fazer diferente de só ficar nas 
idéias, é idéia e praticar em casa e em todo lugar. 

 
 

P8 - Participante Raissa 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Aqui no Neimfa, eu já acho que é assim, dá muito 
valor a gente, o que agente pensa, sente, todas as 
coisas juntas, porque antes dos professores darem os 
assuntos eles perguntam a gente o que a gente sabe 
sobre aquilo, se o professor vai dá aula, sobre 
generosidade, por exemplo, só que antes de falar sobre 
generosidade, ele pergunta pra gente o que a gente 
sabe sobre generosidade, e explica pra gente, cita 
exemplo, usa muitas coisas que une agente, faz peça de 
teatro, música que fica marcante pra gente, todos 
aprende e trabalham juntos. Eu gosto da educação 
daqui do Neimfa. 

P8.US20. dá muito valor a gente, o que agente pensa, 
sente, todas as coisas juntas. 
P8.US21. usa muitas coisas que une agente, faz peça 
de teatro, música que fica marcante pra gente, todos 
aprende e trabalham juntos. 
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P9 - Participante Lucas 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
Aqui a educação é mais grupal, mais todo mundo 
junto. E o aluno tentando aprender com o professor e o 
professor tentando aprender com o aluno, na escola 
também ocorre isso, mas no NEIMFA é com mais 
freqüência, é a todo o momento, não é só em sala de 
aula que o professor tem o vínculo, mas em todo o 
momento. Como os alunos podem se relacionar, como 
podem ajudar os outros, através da relação dele com os 
outros, pra fazer agente pessoas de verdade. 

P9.US22. é mais grupal, mais todo mundo junto.  
P9.US23. É o aluno tentando aprender com o 
professor e o professor tentando aprender com o 
aluno.na escola também ocorre isso, mas no NEIMFA 
é com mais freqüência, é a todo o momento, não é só 
em sala de aula que o professor tem o vínculo, mas 
em todo o momento.  
P9.US24. Como os alunos podem se relacionar, como 
podem ajudar os outros, através da relação dele com 
os outros, pra fazer agente pessoas de verdade. 

 
 

P10 - Participante Monalisa 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
P – Como você percebe a educação aqui no Neimfa? 
R – Não é só a aquela educação onde os professores 
ficam junto do quadro e os olhos longe dagente. Mas 
onde eles também vêem quando estamos muito 
acostumados com essa educação dos outros ensinando 
a gente fica muito retraído. É aqui que eu vejo isso, 
quando o professor deixa a gente ir até o professor e de 
vim até a gente e diz: como é que você está? O que tá 
pensando, tá sentindo, não vê só os assuntos, vê a vida 
dagente mesmo. E por ai a gente começa a falar com 
ele, a gente tem um educador amigo, que pelo 
exemplo, ele faz também, agente aprende mais e vai 
crescendo como pessoa e faz também as coisas em 
grupo. 

P10.US25. Não é só a aquela educação onde os 
professores ficam junto do quadro e os olhos longe 
dagente. O professor deixa a gente ir até o professor e 
de vim até a gente e diz: como é que você está? O que 
tá pensando, tá sentindo, não vê só os assuntos, vê a 
vida dagente mesmo. 
P10.US26. tem um educador amigo, que pelo 
exemplo, ele faz também, agente aprende mais. 
P10.US27. vai crescendo como pessoa  
P10.US28. faz também as coisas em grupo. 

 
 

P11 - Participante Aristófanes 
Questão 2: Como você percebe a educação aqui no NEIMFA? 

Discurso na linguagem do participante Redução unidades de significado 
P – Como você percebe a educação aqui no Neimfa  
R – Acho que o Niemfa está tentando quebrar esse 
tabu da escola, que é ensinar só através da transmissão 
de conteúdos e fazer com que os alunos decore as 
coisas, não procure respostas para as outras coisas, eu 
acho que o Neimfa tenta quebrar esse tabu. Tanto a 
parte intelectual, junto com a espiritual, e tudo mais, 
dando ênfase em todos os aspectos. O Neimfa dá mais 
ênfase, a essa parte mais espiritual da pessoa, ela junta 
tudo. Na escola formal o aluno só aprende mais essa 
parte intelectual de decoreba, de raciocínio, que é a 
própria cultura ocidental nas escolas. E acho que o 
Neimfa mostra a outra parte, que a parte da 
espiritualidade, assim uma educação mais ampla do ser 
mesmo. 

P11.US29. está tentando quebrar esse tabu da escola, 
que é ensinar só através da transmissão de conteúdos 
e fazer com que os alunos decore as coisas, não 
procure respostas para as outras coisas, eu acho que o 
Neimfa tenta quebrar esse tabu.  
P11.US30. Tanto a parte intelectual, junto com a 
espiritual, e tudo mais, dando ênfase em todos os 
aspectos.  
P11.US31. dá mais ênfase, a essa parte mais espiritual 
da pessoa, ela junta tudo. Na escola formal o aluno só 
aprende mais essa parte intelectual de decoreba, de 
raciocínio, que é a própria cultura ocidental nas 
escolas. 
P11.US32. mais ampla do ser mesmo. 

 
P12.US33. se diferencia da escola exatamente porque 
dá valor a esse aspecto espiritual do ser humano, quer 
a pessoa mais humana. 
P12.US34. as coisas que aprendemos no dia-a-dia faz 
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parte do que aprendemos aqui. 
P12.US35. não há diferença do que vemos aqui e o 
que vemos lá fora, fazemos essa relação devido a 
importância que damos a essa parte espiritual e dos 
sentimentos.  
P12.US36. A pessoa vai crescer assim no todo 
P12.US37. o conhecimento é valorizado e vai pra 
vida. 
 
P13.US38. Trabalha em equipe 
P13.US39. todo mundo junto com o objetivo de ficar 
melhor em todas as coisas, na escola, em casa, pra 
vida mesmo. 
P13.US40. que você escuta e vai botar isto na prática 
mesmo, se não dê fica tentando até aprender de 
verdade.  
P13.US41. pra levar a pessoa a crescer até onde ela 
puder ir. Eu acho todo mundo diferente, cada pessoa 
tem sua força, a educação faz esta força de crescer, na 
escola, aprendendo as matérias, em casa e na rua e 
mistura com os sentimentos. 
 
P14.US42. é baseado mais na solidariedade, sei lá, 
numa coisa mais afetiva. 
P14.US43. não tem aquele negócio de hierarquia, 
professor tem acesso a todos na sala de aula, é 
diferente. 
P14.US44. Com afeto a pessoa se transforma, como lá 
na escola agente não tem aquele contato direto com o 
professor, falta coisa, fica só na cabeça. Já aqui o 
afeto vai afetando a educação da pessoa de forma 
positiva, lógico. 
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ANEXO 15 – Ficha de avaliação 

 

 

CURSO DE EDUCADORES HOLÍSTICOS 

ALUNO (a): __________________________________________________________ 

 

 ALUNO GRUPO MONITORES 

Assiduidade    

Pontualidade    

Participação nas Atividades    

Grupo de Estudo    

Cooperação    

Escuta    

Fala    

Escrita    

Leitura    

Cuidar do Ser    

Capacidade de Negociar e discordar    

Consciência dos Limites    

Autonomia e Iniciativa    
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ANEXO 16 - Ficha de avaliação geral 

 

Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis 

Avaliação do Curso de Educadores Holísticos 

 

 Avaliador: ________________________________ 

 Data: __/__/____ 

 Nome do Aluno: ___________________________________ 

 

 1. Análise da Entrevista 

 

Conceitos FOCO 

5 4 3 2 1 

1. Apresenta-se motivado para permanecer no curso?      

2. Os argumentos apresentados foram explicitados com clareza?      

3. Tem clareza dos objetivos do curso?      

4. Consegue visualizar-se como educador no futuro?      

5. Apresenta potencial para colaborar com a transformação da comunidade?      

FREQÜÊNCIA      

5 = Superior 
4 = Médio Forte 
3 = Médio 
2 = Médio Fraco 
1 = Insuficiente 
 

2. Habilidades Gerais 

Habilidade Forte Médio Fraco 

Assiduidade    

Pontualidade    

Participação nas Atividades    

Grupo de Estudo    

Cooperação    

Escuta    

Fala    

Escrita    

Leitura    
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Capacidade de Negociar e discordar    

Consciência dos Limites    

Solidariedade    

Autonomia e Iniciativa    

FREQÜÊNCIA    

 

 3. Leitura, Gramática e Produção de Textos 

Habilidade Forte Médio Fraco 

Leitura    

Gramática    

Produção    

FREQÜÊNCIA    

 

 4. Cuidar do Ser 

Habilidade Forte Médio Fraco 

Meditação    

Yoga    

Teatro Ritual    

Conhecimento Geral na área espiritual    

FREQÜÊNCIA    

 

 5. Avaliação Livre 

 Em que medida você considera que o desempenho geral foi bem sucedido, ou seja, que 

o propósito foi atingido? Cite aspectos positivos e negativos? 

 

 

 

 

 

 Sua avaliação Geral: 
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ANEXO 17 – Como os participantes viam o grupo (incluindo a si próprio) 

 

Participantes Início Depois 
José Silva 4 7 
Gudimylla 5 7 

Joaquim Neto 4 7 
Caio 5 7 

Sophia 4 7 
Ana Beatriz 6 8 

Pedro - - 
Raissa 4 7 
Lucas 5 7 

Monalisa 4 7 
Aristófanes 4 6 

Nasio 4 6 
Afrodite 4 5 

Fia 4 6 
Média Total 4,3 6,7 

  

 

 

 

 

ANEXO 18 – O indivíduo vendo a equipe de professores da escola formal e do NEIMFA 

 

 

 Professores da Escola Formal Professores do NEIMFA 
Participantes Antes Depois Antes Depois 

José Silva 7 5 6 8 
Gudimylla 2 6 2 8 

Joaquim Neto 7 6 7 8 
Caio 6 5 6 7 

Sophia 5 6 5 8 
Ana Beatriz 7 7 5 8 

Pedro - - - - 
Raissa 5 5 5 7 
Lucas 4 7 4 8 

Monalisa 6 7 6 8 
Aristófanes 6 6 7 8 

Nasio 5 6 5 8 
Afrodite 6 5 7 7 

Fia 7 7 6 7 
Média Total 5,6 6 5,3 7,7 
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ANEXO 19 – O indivíduo vendo a si mesmo 

 

Participantes Início Depois 

José Silva 2 7 

Gudimylla 2 7 

Joaquim Neto 6 7 

Caio 7 8 

Sophia 2 7 

Ana Beatriz 6 8 

Pedro - - 

Raissa 3 7 

Lucas 4 7 

Monalisa 4 7 

Aristófanes 7 7 

Nasio 4 7 

Afrodite 3 6 

Fia 5 8 

Média Total 4 7,1 
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ANEXO 20 - O Indivíduo sendo visto pelo grupo 

 

 

Participantes Antes Depois 

José Silva 3 6 

Gudimylla 4 6 

Joaquim Neto 6 8 

Caio 4 7 

Sophia 3 7 

Ana Beatriz 3 6 

Pedro - - 

Raissa 4 6 

Lucas 4 7 

Monalisa 5 7 

Aristófanes 5 7 

Nasio 6 7 

Afrodite 4 6 

Fia 3 7 

Média Total 4 6,7 

 

 


