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Resumo

O presente artigo tem por objetivo discutir a experiência dos adolescentes do Centro de Excelência
DLJCD em Aracaju/SE na prática da atividade do grupo “Clube Roda de Conversa”, com vistas a
observar um possível aprimoramento das relações entre os pares e os benefícios advindo desses
encontros. Para tal, a observação participante mostrou-se um método bastante proveitoso na
aquisição de informações durante as reuniões do Clube, uma vez que se adéqua ao caráter
contingencial da exposição de conteúdo subjetivo. Os resultados obtidos com a instrumentalização
desta natureza na prática de grupo sugerem que a vivência das diferenças com intensa troca subjetiva
pode contribuir no aprimoramento das relações sociais no grupo, com o consequente aumento na
qualidade de vida em ambiente escolar.

Palavras-chave: Práticas educativas, Intersubjetividade, identidade, grupo.

Abstract

This paper aims to discuss the experience of the adolescents of the DLJCD Center of Excellence in
Aracaju / SE in the practice of the group "Roda de Conversa Club", with a view to observing a
possible improvement of the relations between the peers and the benefits coming from these
meetings. To that end, participant observation has proved to be a very useful method in the
acquisition of information during Club meetings, once it is adapted to the contingent nature of
subjective content exposure. The results obtained with the instrumentalization of this type in group
practice suggest that the experience of the differences with intense subjective exchange can
contribute to the improvement of the social relations in the group, with the consequent increase in the
quality of life in the school environment.

Key words: Educational practices, Intersubjectivity, identity, group.

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo discutir la experiencia de los adolescentes del Centro de
Excelencia DLJCD en Aracaju / SE en la práctica de la actividad del grupo "Club Rueda de
Conversación", con miras a observar un posible perfeccionamiento de las relaciones entre los pares y
los beneficios que vienen de esos reuniones. Para ello, la observación participante se mostró un
método bastante provechoso en la adquisición de informaciones durante las reuniones del Club, una
vez que se adecúa al carácter contingencial de la exposición de contenido subjetivo. Los resultados
obtenidos con la instrumentalización de esta naturaleza en la práctica de grupo sugieren que la
vivencia de las diferencias con intenso cambio subjetivo puede contribuir en el perfeccionamiento de
las relaciones sociales en el grupo, con el consiguiente aumento en la calidad de vida en ambiente
escolar.

Palabras clave: Prácticas educativas, Intersubjetividad, identidad, grupo.
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Introdução

A modalidade de Ensino Integral, através de suas estratégias pedagógicas, com vistas ao
desenvolvimento social dos sujeitos envolvidos, tem como um de seus objetivos fomentar nas
Unidades de Ensino, a atitude protagonista nos estudantes, tendo a prática de formação de Clubes de
Protagonismo, como uma das principais formas de despertar tal atitude juvenil, ou seja, um indivíduo
sujeito de sua própria ação.

O Clube de Protagonismo é um espaço destinado ao estudante no qual,
através da sua experiência, ele poderá desenvolver diversas competências e
habilidades fundamentais à criação do seu Projeto de Vida como por exemplo
a autonomia, a capacidade de trabalhar em equipe de tomar decisões, a
auto-organização e muitas outras. O que há de mais legal no Clube é que ele
possibilita a INTEGRAÇÃO das pessoas e o seu crescimento. No Clube de
Protagonismo, o estudante tem a oportunidade de aprender muitas coisas que
são indispensáveis para se tornar um protagonista. O clube é organizado a
partir de uma determinada área de interesse e a partir disso, os membros
desenvolvem atividades que proporcionam trocas de informações, de
experiências e muitos aprendizados importantes relacionados ou não à vida
escolar. (ICE, 20099, p.8)

Desta forma, temos como objetivo lançar um olhar para além do viés dos benefícios individuais
descritos neste processo, geralmente como o desenvolvimento de habilidades sociais, mas sim
observar, através da interação social no grupo, um possível aprimoramento destas relações que numa
vivência imersiva entre intersubjetividades provoque um verdadeiro salto de e para a alteridade
produzindo uma elevação da ideia de diferença para uma espécie de fim em si mesmo, como forma
de resolução, ultrapassando uma alteridade comumente limitada à contemplação e de
reconhecimento do outro, para um princípio de entendimento e identificação humana, produzindo a
possibilidade de bem-estar emocional com certo efeito terapêutico.

Tal impacto psicossocial em recorte de grupo pode ser captado pelo observador participante cujo
caráter empático não só dele, mas de todos os sujeitos envolvidos, é princípio contido no exercício da
alteridade, proporcionando através da vivência do Clube a possibilidade de instituição de um espaço
que promova o aprimoramento das relações humanas, colaborando para a construção da identidade
deste grupo social.

Tratando-se de processos identitários, Stuart Hall, em sua obra A identidade cultural na
pós-modernidade, propõe-se a discutir certa crise de identidade de um “sujeito pós-moderno”,
contextualizando-o num processo por ele chamado de descentramento das identidades característico
das sociedades urbanas do final do século XX. (HALL, 2006).

Para falar de uma crise, o autor supracitado argumenta sobre uma complexa e intensa mudança nas
estruturas sociais que outrora serviam como uma espécie de “guarda-chuva” referencial para a
definição de identidades, tornando mais fragmentados os conceitos tradicionais acerca de “classe,
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade”. O momento crucial de tal crise ocorreria quando da
perda de um “sentido de si” socialmente definido antes por divisões de escolhas seletivas tidas como
convergentes, deslocando o sujeito de seus posicionamentos sociais e descentrando o “eu” do que
pareciam solidas construções culturais muito bem definidas, agora postas em questionamento.

Nesta dinâmica de interação social entendendo crise como mudança e processos de transformação,
tem-se a adolescência como uma espécie de palco natural de acontecimentos desta natureza cuja
fragmentação de sujeitos ocorre em intensidade singular enquanto fase de desenvolvimento, e na

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/clube_roda_de_conversa_a_intersubjetividade_e_o_salto_de_alteri.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



abertura destes, perpassados por uma ela pluralidade infinita em possibilidades de vivências
encontra-se a intersubjetividade.

Todo este cenário fragmentador de sujeitos é propício a provocar intensa turbulência interna e insegurança nas
relações consigo mesmo e com os outros, fazendo despontar a dinâmica de Grupo Operativo, definida como um
“conjunto de pessoas, ligadas no tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se
propunham, explícita ou implicitamente, a uma tarefa, interatuando em uma rede de papéis com o
estabelecimento de vínculos entre si.” (SOARES e FERRAZ, 2007, P,52) como um valioso recurso enquanto ponto
de estabilização neste processo de construção de identidade.

Percebe-se, segundo tal proposta de interação social, a possibilidade de instrumentalização do grupo
para fins positivos no contexto volátil de exposição de identidades, tanto na afirmação interna quanto
no fortalecimento da relação sujeito-ambiente, além de configurar um momento de socialização
seguro e extremamente importante para o aprimoramento do olhar humano acerca do convívio com o
outro.

Esta rede de vínculos pautada não só no acolhimento e respeito pelas opções identitárias, mas cuja
filosofia de vida é sentir-se livre com a diferença numa intersubjetividade dos diferentes juntos,
causa um impacto positivo, produzindo um forte efeito articulador entre os sujeitos envolvidos
através da confiança, ou seja, alta predisposição entre si e para si, entre os diferentes e suas relações.
Chamaremos “salto de alteridade” a esse processo de produção de sistema de grupo baseado no
exercício engajado de alteridade, ocorrendo exposição com identificação como a ideia da diferença
enquanto espécie de princípio epistemológico de convivência, não só enquanto constituinte
existencial, mas obtendo-se um efeito terapêutico da presença.

Desta forma, a atividade ora descrita e analisada neste artigo, representa uma valiosa oportunidade
para observação de jovens em seu processo de formação de identidade na dinâmica das interações
sociais em ambiente escolar, o qual representa um cenário de intensas transformações humanas e
enquanto matriz de referenciais identitários, sendo analisada aqui em específico a experiência de
grupos através do Clube de Protagonismo: Roda de Conversa. Nas linhas que seguem, serão
descritos e analisados, tanto os encontros, quanto os diálogos provenientes destes, com foco em um
sujeito protagonista, o qual verbalizou sua vivência em ser transgênero.

Trilhando caminhos

A criação do Clube Roda de Conversa é fruto da coragem e iniciativa dos próprios estudantes frente
às suas necessidades subjetivas e comprometimento na construção de uma sociedade tolerante e
esclarecida, culminando com a formalização do Clube no segundo semestre do ano letivo de 2018.

São aproximadamente 20 alunos que se reúnem na Biblioteca da Unidade de Ensino DLJCD, uma
vez por semana em dia e horário pré-estabelecidos para o ano letivo com possibilidade de alteração e
adequação ao calendário escolar e necessidade dos alunos, desde que não comprometa o horário das
aulas, tendo sido acordado para o ano letivo de 2019 as quintas-feiras, às 11h30min no horário de
intervalo do almoço, após a refeição, o espaço utilizado permanece fechado para uso do grupo
durante toda a reunião.

Durante as reuniões foi estabelecido pelo grupo através de seu representante que qualquer um que
queira se pronunciar terá direito à palavra e seu momento de fala deverá ser respeitado e acolhido.
Para dar início à conversa, com todos sentados em cadeiras e dispostos em círculo, o representante
ou qualquer um pode relatar suas opiniões e experiências acerca de temas que envolvam suas
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vivências e realidades.

Par organizar o diálogo é utilizada a estratégia do “objeto da fala”, trata-se de um objeto escolhido ou
produzido pelo grupo, o qual é passado de pessoa para pessoa no sentido horário ou anti-horário,
sendo que somente quem está segurando o objeto tem o direito de falar naquele momento. É
permitido passar a vez, tendo em vista ninguém pode sentir-se pressionado para contribuir, porém,
caso mude de ideia, precisará esperar que a peça volte e retorne para a pessoa que passou a vez e
deseja agora falar. No caso desta roda de conversa o objeto da fala era uma bola de papel.

De forma geral os principais temas dizem respeito à identidade étnica e gênero e suas relações com
os ambientes familiar e escolar, aspectos positivos e negativos. Ao término faz-se um momento de
olhar uns para os outros (sorrisos ocorrem naturalmente), reafirmando o sentimento de confiança e
liberdade no grupo.

Cabe salientar, que no modelo de ensino integral entende-se que cada funcionário da Unidade
Escolar é um educador em potencial e está inserido no processo de orientação dos estudantes, não só
quanto ao esclarecimento de aspectos da realidade escolar referentes à sua função específica, mas
como agente para mobilização e engajamento dos estudantes nos elementos da rotina escolar em
geral.

É parte do procedimento de criação dos Clubes de Protagonismo a escolha pelos estudantes
fundadores de um “Apoiador/a”, que pode ser qualquer funcionário/a do colégio geralmente com
quem os estudantes estabeleçam uma relação de afinidade e confiança para dar suporte às atividades
do Clube, estas se dão na forma de sugestões das atividades e dinâmicas, auxílio na organização,
atuando como facilitador na utilização de recursos e espaços do colégio, bem como provimento de
apoio emocional. Ele nunca deve impor suas ideias aos estudantes, nem determinar aspectos do
funcionamento do grupo (tais como horários, espaços e dinâmicas). De acordo com o Manual de
Clubes de Protagonismo, apoiar não é a mesma coisa que fazer pela outra pessoa. Em suma, o
“Apoiador/a” deve representar uma figura de segurança simbólica a ser recorrida opcionalmente,
quando necessária, de presença solícita, receptiva e acolhedora às demandas do grupo.

O processo de observação

Como se tratou da observação de adolescentes em processo de interação social de grupo, num
período de tempo de 40min, com o observador inserido na dinâmica da experiência, e cujo objetivo
era a maior apreensão possível de material subjetivo, foi priorizada a abordagem qualitativa e
Método de Observação Participante (MINAYO, 1999) permitindo assim, nesta situação de livre
expressão, maior entendimento da relação sujeito-ambiente pela análise do material etnográfico. O
registro da observação foi realizado de forma cursiva, com o uso de diário de campo.

Neste encontro, a ideia para iniciar os diálogos foi “Identidade”. O observador participante e
apoiador do Clube já dispunha de conhecimento prévio da presença de integrantes com identidade de
gênero trans, guiando assim a escolha para foco na observação, facilitada pela apresentação dos
participantes.

Na ocasião da observação, foi disponibilizada a Biblioteca da Unidade de Ensino como local para a
reunião do Clube, os estudantes orientados pelo representante do Clube sentaram-se nas cadeiras e
formaram um círculo. Foi explicado a novos participantes o objetivo e algumas regras do clube,
todos permaneceram em silêncio e deu-se início às apresentações.

O resultado que será apresentado abaixo, focou no relato de uma estudante transgênero, tendo em
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vista este ter sido bastante significativo para as discussões do grupo.

Resultado e discussão

A roda de conversa ora observada proporcionou experiências riquíssimas de observação e análise, as
quais serão apresentadas de maneira categorizada, a saber: expressões verbais e não verbais,
Intervenções empáticas e feedbacks positivos, motivação na expressão de vontade para realização da
nova reunião.

Frente à primeira categoria foram observadas as expressões de linguagem verbal e não verbal de
estudantes após sua fala ao grupo, tais como: choro, sorrisos, abraços, expressões e gestos faciais e
corporais que demonstrassem satisfação com o presente momento. Foi escolhido para análise o
seguinte relato:

Eu tenho minha identidade Trans, eu sinto que sou uma mulher no corpo de
um homem entendeu, eu quero ser assim, hoje eu tenho coragem e me visto
como eu sou, a minha família não aceitava no começo, respeita mais agora,
mas não aceita não... é ruim ver a cara das pessoas...mas eu sei o que eu
quero pra mim, não vou abrir mão, estou sendo verdadeira, então (J. 15 anos)

Quando o “objeto da palavra” foi entregue, a mesma estava sentada na cadeira, e ao relatar sua
experiência manteve o corpo na postura inicial, o tom de voz oscilante, mas a fala fluída.

Houve expressões faciais, tais como o balançar da cabeça e os olhos demonstrando expansão e
vivacidade, bem como o gesticular das mãos ao acompanhar o discurso sobre si mesma, o qual fazia
com energia em demonstração de seu próprio “eu”.

Ao término da fala abraçou-se emocionada com uma amiga que sentava ao seu lado direito e
permaneceram assim algum tempo.

A adolescente (o uso do gênero feminino tem como objetivo respeitar a identidade da depoente)
prestava bastante atenção no relato dos outros jovens e demonstrava compreensão e seriedade, nas
expressões faciais. Ao término, quando todos levantaram para uma despedida final, demonstrava um
semblante leve e sorria.

A exposição de sua condição sexual em um ambiente escolar revela uma característica de coragem
da depoente, tendo em vista o preconceito social em torno da comunidade LGBTQ+. Transgênero
são pessoas que, tendo sido registradas no sexo masculino ou feminino ao nascerem, se identificam
como sendo de outro gênero.

As discriminações à população T, em razão da forma como se exprimem do
ponto de vista do gênero, se manifestam desde a infância, na forma de
violências, imposições ou de abandono/negligência familiar, de um longo
processo de expulsão da escola e de várias outras opressões e violências
(inclusive sexuais), muitas vezes sem qualquer tipo de interferência do
Estado no sentido de coibi-las. A adolescência e os primeiros anos da vida
adulta tendem a ser períodos em que as discriminações se acentuam, pois é
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também quando a pessoa necessita se expressar plenamente como realmente
se percebe, do ponto de vista do gênero. Ainda neste período, por vezes,
ocorrem as primeiras relações afetivo-sexuais, entrando em conflito com
várias normas e imposições sociais. Por serem estes períodos da vida também
estratégicos para a definição das condições de vida futuras, é comum que
adolescentes e jovens trans acumulem, nesta fase, intensos prejuízos sociais
decorrentes das discriminações sofridas, que podem comprometer sua
possibilidade de sobre vivência material e sua saúde mental, em razão de
experiências de isolamento, rejeição, autorrejeição, abuso de drogas, entre
outras. Além disso, adolescentes e jovens trans se tornam alvos preferenciais
da violência comunitária e policial, nos grandes centros urbanos brasileiros.
(CFESS, 2016, p. 13-14)

Diante do exposto, uma das hipóteses que podem ter estimulado a adolescente a sentir liberdade em
expor sua condição no grupo de colegas, foi o que Rosemberg (2006) denominou de “escuta
empática”, isto é, ela estava imersa em um ambiente onde se sentiu respeitada o suficiente para expor
sentimentos e necessidades, pois sabia que a escuta do outro seria livre de rótulos, estereótipos e
falas violentas. A empatia proporciona um movimento de colocar-se no lugar do outro por meio da
identificação de sentimentos e necessidades. A lógica é que se alguém vivenciou um dia na vida a
tristeza, por exemplo, saberá ouvir a tristeza do outro, pois será capaz de perceber o que ela provoca,
e também será capaz de compreender as necessidades alheias, abrindo-se para o acolhimento.

Desta forma, a escuta empática promoveu a possibilidade de a depoente expressar-se, ser acolhida e
ao mesmo tempo acolher o outro, sendo este tipo de escuta fundamental em um processo grupal.

Neste sentido, adentramos na segunda categoria, a qual interrelaciona-se ao que foi exposto
anteriormente: Intervenções empáticas e feedbacks positivos aos relatos expostos. Neste processo,
foi possível perceber o foco nos olhares para o protagonista do discurso, havendo a enunciação de
palavras por parte dos ouvintes tais como: “perfeito”, “é isso aí”, “lindo” ou “linda” e abraços no
intuito de apoiar e agradecer pela coragem na exposição.

Conforme Rosemberg (2006) motivações altruístas, a qual. constitui um dos meios mais efetivos de
superar sentimentos de inferioridade, promovendo autoconfiança entre os participantes e colaborando
para o desenvolvimento do sujeitos. Assim, os componentes comportamentais da empatia são
fundamentais para que a outra pessoa se sinta compreendida.

Tanto o altruísmo, quanto a empatia conduzem à reflexão da terceira categoria: Motivação na
expressão de vontade para realização da nova reunião. Neste caso, o representante perguntou a todos
ao mesmo tempo o que acharam da reunião, resultando em diversas declarações de satisfação e
desejo de continuar com a experiência das rodas de conversa, expressas em atitudes como bater
palmas, e gestos de agradecimento com as mãos, além de sorrisos e verbalizações de que preferiam
continuar com as rodas de conversa do que voltar para a sala de aula no horário seguinte.

As rodas de conversa abrem espaço para que os sujeitos estabeleçam encontros de diálogo e
interação, ampliando suas percepções sobre si e sobre o outro, em um movimento de alteridade e
compreensão sobre a voz do outro em seu contínuo espaço de tempo. De acordo com Freire, só é
possível uma pratica educativa que faça sentido se os sujeitos vivenciarem uma participação livre e
crítica.

As rodas de conversas possibilitam encontros dialógicos, criando
possibilidades de produção e ressignificação de sentido – saberes – sobre as
experiências dos partícipes. Sua escolha se baseia na horizontalização das
relações de poder. Os sujeitos que as compõem se implicam, dialeticamente,
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como atores históricos e sociais críticos e reflexivos diante da realidade.
Dissolve-se a figura do mestre como centro do processo, e emerge a fala
como signo de valores, normas, cultura, práticas e discurso. Portanto, na
roda, a fala é compreendida como expressão de modos de vida. (SAMPAIO
et ali, 2014, p.1301)

Assim, o objetivo da roda de conversa ora observada situa-se em um universo apartado da ideia de
prescrição comportamental, preenchida por rótulos e estigmas, ao contrário, objetivou-se “pôr em
reflexão (em ato de pensamento) os desafios colocados às práticas sociais” (FREIRE, 2007, p. 33).
Desta forma, as rodas de conversa não podem ser vistas como meros ajuntamentos de sujeitos em
uma disposição física definida,

[...] elas são uma postura ético-política em relação à produção do
conhecimento e à transformação social, efetivando-se a partir das
negociações entre sujeitos. O espaço da roda de conversa intenciona a
construção de novas possibilidades que se abrem ao pensar, num movimento
contínuo de perceber – refletir – agir – modificar, em que os participantes
podem se reconhecer como condutores de sua ação e da sua própria
possibilidade de “ser mais”. O fato de o diálogo ser posto como aberto e
igualitário não significa dizer que essas negociações sejam tranquilas, visto
que, nesses espaços, estão postos jogos de poderes e questionamentos às
hegemonias. (FREIRE, 2007, p. 33).

Tal movimento ficou claro com o relato descrito na primeira categoria, onde a aluna, identificada
como mulher transgênero, ousa expor sua subjetividade para o grupo, questionando o instituído e
recebendo deste o apoio que precisava.

Como dispositivos de construção dialógica, as rodas produzem
conhecimentos coletivos e contextualizados, ao privilegiarem a fala crítica e
a escuta sensível, de forma lúdica, não usando nem a escrita, nem a leitura da
palavra, mas sim a leitura-ação das imagens e dos modos de vida cotidianos.
Elas favoreceram o entrosamento e a confiança entre os participantes,
superando a dicotomia: sujeito-objeto. (SAMPAIO et ali, 2014, p.1302)

Compreende-se, portanto, que os estudantes prefiram continuar nas rodas de conversa, tendo em
vista esta acolher o que os jovens buscam: liberdade de expressão, autonomia, escuta empática e
acolhimento, num processo de construção de suas identidades a partir da alteridade, sendo esta
fomentadora de espaços dialógicos positivos.

A identidade é desenvolvida ao longo do ciclo vital, contudo, é na adolescência que há
transformações significativas, envolvendo o desejo de ser independente dos

pais e de outros adultos, a necessidade de liberdade para ser ele mesmo, escolher seus amigos e
preservar a intimidade de seus pensamentos e sentimentos.

Desta forma, o grupo de pares constituído na adolescência pode ser compreendido como um
“laboratório social”, onde as relações igualitárias e recíprocas permitem a exploração de diversos
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tipos de comportamentos, favorecendo o desenvolvimento do adolescente.

Cabe salientar que em geral os adolescentes tendem a escolher amizades que sejam como eles
próprios, influenciando-se mutuamente, tornando-se mais parecidos e sentindo-se mais acolhidos. Os
adolescentes associam-se a grupos que compartilham seus valores, atitudes e comportamentos. Por
outro lado, a “pressão dos pares”, se não trabalhada de forma positiva, pode levar a problemas no
desenvolvimento psíquico do jovem, uma vez que os pares exercem forte influência na construção
indenitária deste grupo social.

Neste contexto, o incentivo a rodas de conversa onde eles sejam os protagonistas e haja o princípio
do respeito, empatia, acolhimento e altruísmo direciona para um processo educativo que incide em
dois pilares fundamentais para a educação do século XXI: aprender a ser e a conviver.

Conforme o relatório Delors (2003), aprender a conviver, isto é, aprender a viver

[...] representa, hoje em dia, um dos maiores desafios da educação. O mundo
atual é, muitas vezes, um mundo de violência que se opõe à esperança posta
por alguns no progresso da humanidade. A história humana sempre foi
conflituosa, mas há elementos novos que acentuam o perigo e, especialmente,
o extraordinário potencial de autodestruição criado pela humanidade no
decorrer do século XX. A opinião pública, através dos meios de comunicação
social, torna-se observadora impotente e até refém dos que criam ou mantêm
os conflitos. Até agora, a educação não pôde fazer grande coisa para
modificar esta situação real. Poderemos conceber uma educação capaz de
evitar os conflitos, 96 ou de os resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o
conhecimento dos outros, das suas culturas, da sua espiritualidade? É de
louvar a idéia de ensinar a não-violência na escola, mesmo que apenas
constitua um instrumento, entre outros, para lutar contra os preconceitos
geradores de conflitos. A tarefa é árdua porque, muito naturalmente, os seres
humanos têm tendência a supervalorizar as suas qualidades e as do grupo a
que pertencem, e a alimentar preconceitos desfavoráveis em relação aos
outros. Por outro lado, o clima geral de concorrência que caracteriza,
atualmente, a atividade econômica no interior de cada país, e sobretudo em
nível internacional, tem tendência de dar prioridade ao espírito de competição
e ao sucesso individual. De fato, esta competição resulta, atualmente, numa
guerra econômica implacável e numa tensão entre os mais favorecidos e os
pobres, que divide as nações do mundo e exacerba as rivalidades históricas. É
de lamentar que a educação contribua, por vezes, para alimentar este clima,
devido a uma má interpretação da idéia de emulação. Que fazer para
melhorar a situação? A experiência prova que, para reduzir o risco, não basta
pôr em contato e em comunicação membros de grupos diferentes (através de
escolas comuns a várias etnias ou religiões, por exemplo). Se, no seu espaço
comum, estes diferentes grupos já entram em competição ou se o seu estatuto
é desigual, um contato deste gênero pode, pelo contrário, agravar ainda mais
as tensões latentes e degenerar em conflitos. Pelo contrário, se este contato se
fizer num contexto igualitário, e se existirem objetivos e projetos comuns, os
preconceitos e a hostilidade latente podem desaparecer e dar lugar a uma
cooperação mais serena e até à amizade. Parece, pois, que a educação deve
utilizar duas vias complementares. Num primeiro nível, a descoberta
progressiva do outro. Num segundo nível, e ao longo de toda a vida, a
participação em projetos comuns, que parece ser um método eficaz para
evitar ou resolver conflitos latentes. (DELORS, 2003, p.96-97)
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Portanto, é urgente o investimento na dimensão educativa que englobe a convivência, contudo para
que o sujeito possa respeitar as diferenças e gerir

adequadamente os conflitos, há a necessidade do olhar para o processo de autoconhecimento,
representado pela dimensão “aprender a ser”, que tem por

[...] objeto a realização completa do homem, em toda a sua riqueza e na
complexidade das suas expressões e dos seus compromissos: indivíduo,
membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e produtor, inventor
de técnicas e criador de sonhos. Este desenvolvimento do ser humano, que se
desenrola desde o nascimento até à morte, é um processo dialético que
começa pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, à relação
com o outro. Neste sentido, a educação é antes de mais nada uma viagem
interior, cujas etapas correspondem às da maturação contínua da
personalidade. Na hipótese de uma experiência profissional de sucesso, a
educação como meio para uma tal realização é, ao mesmo tempo, um
processo individualizado e uma construção social interativa. É escusado dizer
que os quatro pilares da educação, acabados de descrever, não se apóiam,
exclusivamente, numa fase da vida ou num único lugar. Como se verá no
capítulo seguinte, os tempos e as áreas da educação devem ser repensados,
completar-se e interpenetrar-se de maneira a que cada pessoa, ao longo de
toda a sua vida, possa tirar o melhor partido de um ambiente educativo em
constante ampliação. (DELORS, 2003, p.99)

Neste sentido, promover espaços dialógicos no contexto escolar, como o Clube Roda de Conversa,
possibilita a aprendizagem em sua forma mais ampla, abarcando o conhecimento do outro e de si, os
quais incluem um terceiro e fundamental eixo: a educação emocional. Sobre este tema, Freire (1996)
asseverou:

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como
uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e emoções, os
desejos, os sonhos, devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura
reacionista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma
experiência a que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina
intelectual. (FREIRE, 1996, p.146)

A educação emocional, envolve a capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções; bem como a
capacidade de “perceber e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de
compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de controlar emoções para
promover o crescimento emocional e intelectual”. (BUENO, 2003 p.280)

O desabafo da estudante exposto neste texto, com o consequente acolhimento do grupo, e a vontade
de permanecer neste, tendo em vista o movimento de apoio e empatia, demonstra a importância da
educação emocional para o desenvolvimento do sujeito, contudo, por que a educação emocional não
é valorizada como a educação cognitiva? Tal pergunta é ao mesmo tempo uma indagação e uma
provocação, a qual conduz a ampliar o olhar para o processo educativo, entendendo educação como
formação humana, a qual perpassa e ultrapassa a aprendizagem cognitiva ou empírica, sendo
fundamental o olhar para o autoconhecimento, a convivência e a educação emocional.
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Conclusão

Foi possível constatar a experiência de grupo do Clube Roda de Conversa como algo fortalecedor de
individualidades e empoderamento de indivíduos. A impregnação de tal vivência demonstrada de
forma positiva no grupo, pode ser observada na capacidade de construção de um espaço de liberdade
e acolhimento com autoprodução de um sistema positivo de interação na prática, observado através
do respeito às suas regras, forma como lidam com as mesmas, o modo de ocupação do espaço
utilizado em termos de adesão à participação no formato do sentar em círculo, discurso de
identificação, respeito e reconhecimento do direito de fala do outro, respeito institucional pelo grupo,
valorização do momento, autopermissão de reações de espontaneidade e exposição de conteúdo
subjetivo. Tais observações demonstram confiança e estabilidade do ambiente, intervenções
empáticas, feedbacks positivos e cuidado com o outro.

Tudo isto nos permite concluir pelo aprimoramento das relações sociais no grupo, com
esclarecimento e refinamento da percepção do outro, em que foco e instrumentalização do princípio
da alteridade na vivência das intersubjetividades têm

efeito terapêutico, no sentido de prover um ambiente estabilizador emocionalmente na medida em
que acolhe e articula pessoas, fortalece identidades e sua busca, auxiliando no preenchimento das
lacunas que geram insegurança.

Esta iniciativa faz-se necessária em todas as escolas, desde o ensino fundamental, até o ensino
médio, respeitando as singularidades de cada etapa do desenvolvimento, tendo em vista fortalecer os
vínculos e o processo do autoconhecimento humano.
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