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RESUMO 

  

Esta dissertação apresenta uma análise institucional (Lapassade & Lourau) de 

intervenções em duas escolas públicas vizinhas. Embora separadas por apenas um muro, 

elas são bastante diferentes. Uma é uma escola especial destinada a pessoas com 

deficiência intelectual e/ou múltipla e a outra é uma instituição de ensino regular. Nelas, 

foram analisados dois momentos: a consultoria realizada por um coletivo, em 2011, 

quando houve a tentativa de implantação de Círculos de Estudos (Larsson & Nordvall, 

Norbeck, Kaplan) e de dispositivos utilizados na Escola da Ponte (Pacheco); a 

intervenção realizada em 2012, com os objetivos de (a) proceder à análise institucional 

das escolas, no decorrer da tentativa de círculos de estudos; (b) descrever as instituições 

em seus momentos de universalidade, particularidade e singularidade e (c) analisar a 

institucionalização das escolas. O método combinou escuta, observação e intervenção, 

numa abordagem participativa, que incluiu análises das implicações dos participantes, 

dos gestores das escolas e do pesquisador. A pulverização da demanda, as tentativas 

autogestionárias no interior das práticas predominantemente de heterogestão, as 

transversalidades entre as escolas, entre elas e a Secretaria de Educação, entre o 

calendário pedagógico e o ano eleitoral, os analisadores como dinheiro, muro que separa 

as escolas, projeto de consultoria para as escolas e o pesquisador-prático em campo 

explicitaram desafios e contradições das escolas estudadas. Inseridos em instituições 

sociais de controle (Deleuze) demarcadas pela crença no acesso autônomo ao poder e ao 

conhecimento (Monceau), os limites dos círculos de estudos enunciaram a ordem 

escolar, bem como ensejaram a criação de nexos entre pesquisa científica, noção de 

aprendizagem significativa e singular e novos arranjos do tecido social.  

Palavras-chave: Análise institucional; socioanálise; círculos de estudos; Escola da 

Ponte; análise da implicação; educação. 
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ABSTRACT 

This dissertation presents an institutional analysis (Lapassade & Lourau ) of 

interventions in two nearby public schools. Although only separated by a wall, they are 

quite different. One is a special school designed for people with intellectual and / or 

multiple disabilities and the other is an institution of standard education. In them , we 

analyzed two moments: the consultancy carried out by a collective in 2011, when there 

was an attempt to implement Study Circles ( Larsson & Nordvall , Norbeck , Kaplan ) 

and devices used in the Bridge School (Pacheco); the intervention held in 2012 , with 

the objectives of (a) conduct an institutional analysis  of the schools during the attempt 

to form study circles, (b) describe the institutions in their moments of universality , 

particularity and singularity, and (c) analyze the institutionalization of schools. The 

method combined listening, observation and intervening, adopting a participatory 

approach, which included analysis of the implications of the participants, of the school 

managers and of the researcher. The spraying of the demand , the attempts of auto-

management within the predominantly hetero-management practices, the transversality 

between schools, between them and the Department of Education, between the teaching 

calendar and election year, the analyzers as money, wall separating schools, consulting 

project for schools and researcher-practical in the field made explicit challenges and 

contradictions of the schools studied . Embedded in social institutions of control 

(Deleuze) demarcated by the belief in the access to power and to self- knowledge 

(Monceau ), the limits of the study circles enunciated the school order and gave rise to 

the creation of links between scientific research, the notion of meaningful learning and 

unique and new arrangements of the social net. 

Keywords : Institutional analysis; socioanalysis; study circles; School Bridge; analysis 

of the implication; education. 
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1. Introdução 
 

O deserto é o pior dos labirintos. 

 

Esta pesquisa dedica-se à análise institucional em duas escolas públicas da rede 

municipal de ensino de Contagem, Minas Gerais, que apresentaram afinidades à 

pedagogia autogestionária como a da Escola da Ponte e seus Círculos de Estudos. Sua 

condição de produção remonta ao ano de 2009, quando comecei a participar de 

movimentos contra-hegemônicos em que nos reunimos com o intento de formar redes 

sociais com pessoas interessadas em experiências de aprendizagem e, parafraseando o 

professor José Pacheco1, posicionarem-se como professores solidários em vez de 

professores solitários. Cheguei à proposta desta dissertação casualmente, graças a 

Rúbia, uma amiga com interesses semelhantes aos meus. Educadora infantil, foi ela que 

me apresentou à Áurea
2
, uma coordenadora pedagógica de uma escola particular. Elas 

me convidaram a participar de um grupo sobre educação, o que deslanchou esta 

pesquisa. Senhora muito simpática, Áurea conheceu José Pacheco e juntos, decidiram 

convidar pessoas, em Belo Horizonte, para dialogar sobre questões contemporâneas da 

educação. No segundo ou terceiro encontro, passei a participar para aprender e para 

compartilhar alguns de meus desassossegos, dúvidas e curiosidades derivadas de 

práticas educativas.  

 

Os encontros ocorriam, inicialmente, de forma itinerante, em espaços públicos ou 

cedidos. Iniciei o meu contato com o grupo quando foi utilizado o auditório da 

Associação Cultural Nova Acrópole3, uma organização internacional4 que promove a 

filosofia à maneira clássica.  Eu estava lá, conversando com amigos, na escadaria de 

acesso ao prédio, quando me apareceu um senhor de andar discreto e com um olhar 

                                                           
1 Educador, idealizador da Escola da Ponte e divulgador dos Círculos de Estudos que serão abordados 

neste trabalho. 
2
 Com exceção do José Pacheco, de meu próprio nome e das professoras que compuseram a banca de 

exame desta dissertação, todos os atores constantes neste romance institucional são chamados por 

codinomes. Tal decisão foi tomada porque nenhum dos participantes demonstrou interesse em expor o seu 

nome quando lhes solicitei essa escolha nas duas restituições eletrônicas desta pesquisa. Com isso, violei 

a regra do tudo dizer da Análise Institucional, primeira de muitas profanações dessa teoria. 
3
 www.nova-acropole.org, visitado em 8 de maio de 2012. 

4
 www.acropolis.org, visitado em 1º de janeiro de 2013. 

http://www.nova-acropole.org/
http://www.acropolis.org/
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estrábico e agudo. Sem interromper nossa conversa, ele nos saudou. Sem olhar 

diretamente para mim, parecia, contudo, me fitar nos olhos. Escutei sua fala lusitana e 

respondi aos cumprimentos dando-lhe boas vindas. Ele queria apenas confirmar o 

endereço e, acertado o local, entrou no prédio. Quando eu ia seguir rumo à minha casa, 

Rúbia, a amiga pedagoga, e Áurea, a senhora simpática, ainda minha desconhecida, 

apareceram na porta e me convidam para participar do encontro sobre educação. Entrei 

certamente pela curiosidade em saber o que fazia brilharem febrilmente os olhos 

daquelas mulheres. Elas me perguntaram se conhecia a Escola da Ponte. Apesar de 

minha completa ignorância sobre o que se tratava, fiquei para o encontro, conheci o 

pedagogo português José Pacheco, o senhor que me abordara na entrada, e comecei a 

participar das reuniões sobre transformação da educação.  

 

Os próximos encontros foram no espaço CentoeQuatro, sede do Instituto Antônio 

Mourão Guimarães5. O CentoeQuatro é um centro cultural multiuso, aberto para a 

ocupação artística, a convivência e a popularização do acesso aos bens culturais. 

Localizado no hipercentro de Belo Horizonte, na Praça Rui Barbosa, 104, possui um 

café, sala de exibição de cinema e salão de gafieira. Está aberto à participação de 

coletivos e indivíduos interessados na cultura e em produções artístico-intelectuais. O 

CentoeQuatro é parceiro do Instituto Libertas de Educação e Cultura, uma escola 

privada que oferece ensino infantil, fundamental e médio e que teve a intervenção de 

José Pacheco em seu fazer pedagógico. Talvez seja devido à parceria entre essas duas 

organizações que esse espaço cultural demonstrou afinidade com a nossa proposta, nos 

acolheu e disponibilizou sua sala de cinema para nossos encontros.  

 

Para a divulgação dos encontros, um convite foi lançado na web, inicialmente mediante 

e-mail de contatos pessoais e, posteriormente, por meio das redes sociais virtuais, 

produzindo um efeito bola de neve decorrente dos encaminhamentos sucessivos de e-

mails. O convite foi uma carta aberta aos educadores, intelectuais, acadêmicos, gestores 

pedagógicos e pessoas comprometidas com a educação. Ele propôs o diálogo não tanto 

no sentido formal, mas, sobretudo, informal e não-formal, termos tomados de 

                                                           
5 http://www.centoequatro.org, visitado em 10 de junho de 2011. 

http://www.centoequatro.org/
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empréstimo a Libâneo (2010). Para esse pedagogo, a educação é um fenômeno 

psicossocial amplo que permeia os mais variados âmbitos sociais. A educação formal 

tem características intencionais e organizadas, como a que se pratica no estabelecimento 

escolar. A educação não-formal é aquela intencional e desenvolvida por meios não 

escolares, com outros dispositivos e suportes de inter-relações, do tipo campanhas e 

sites da internet. A educação informal, porosa e permeante no tecido social, caracteriza 

todo processo de socialização e de trocas em que se educa sem que se tenha uma clara 

intenção de educar (Libâneo, 2010).  

 

Para quem quisesse participar dos encontros no espaço CentoeQuatro, era suficiente 

estar interessado no assunto. Não era preciso experiência docente, tampouco qualquer 

formação ou titularidade. A senha de entrada – divulgada por e-mail na internet – era 

chegar de coração aberto e, se possível, levar bebidas e/ou comidas, o que contribuía 

para o cunho coletivo do evento. A princípio, as reuniões ocorriam presencialmente 

numa periodicidade mais ou menos quinzenal. Muitas vezes, nas suas intermitências, os 

interessados se comunicavam pela internet, trocando experiências, bibliografias, 

documentários, portifólios, blogs, vídeos, livros, e-books etc. Estabelecia-se 

conversação em que se conheciam novas experiências, como a da Escola Municipal 

Amorim Lima6, situada na cidade de São Paulo. Trata-se de uma escola que desenvolve 

um projeto político pedagógico coletivo e continuado. Fundamenta-se em bases 

comunitárias ativas e participativas e na organização de redes de autonomias. Seu 

projeto pedagógico considera a alta heterogeneidade social e cultural do bairro, próximo 

à USP e ao Instituto Butantã. Na web, acessa-se também o movimento Românticos 

Conspiradores, ao qual a Escola Amorim Lima pertence: uma rede colaborativa 

formada por pessoas que militam pela transformação da Educação Pública7. Seu 

objetivo é fazer a comunicação e intercâmbio de práticas de superação do paradigma 

arcaico da educação, de modo a tecer uma rede social de educadores.  

 

                                                           
6  www.amorimlima.org.br, visitado em 10 de junho de 2011. 

7 romanticos-conspiradores.ning.com/page/sobre-o-rc, visitado em 10 de junho de 2011. 

http://www.amorimlima.org.br/
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Alguns dos participantes do espaço CentoeQuatro começaram a contribuir com outras 

atividades afins a essa proposta.  Muitos se registram na Escola-de-Redes, um blog que 

reúne 

uma rede de pessoas dedicadas à investigação teórica e à disseminação 

de conhecimentos sobre redes sociais e à criação e transferência de 

tecnologias de netweaving. A Escola-de-Redes é um misto de escola 

(ambiente favorável à realização de processos educativos, mas uma 

escola-não-escola, quer dizer, um ambiente de aprendizagem e não de 

ensinagem: este parêntese foi acrescentado em maio de 2010) e think 

tank, ambos organizados em rede. Ela é uma coligação de pessoas e 

grupos que integram comunidades de projeto e de prática, de 

aprendizagem e de pesquisa
8
. 

 

Os participantes compartilharam experiências e falaram de inovações, além de 

investigarem problemas contemporâneos da educação e seus dispositivos, como o 

Círculo de Estudos da Escola da Ponte e o Círculo de Cultura de Paulo Freire. 

Sobretudo, nesses encontros, chamados por força do hábito grupo de estudos, tiveram a 

oportunidade de conhecer pessoalmente José Pacheco, integrante do grupo e animador 

do Projeto Fazer a Ponte, documento idealizador e propulsor da Escola da Ponte. 

Espaço para trocas e conversas, o grupo de estudos foi um movimento que resultou na 

formação de uma rede de educadores que sempre esteve aberta a novos integrantes.  

 

As pessoas que participavam do grupo no CentoeQuatro eram bem diversificadas em 

termos de condições sociais, gênero, gostos e opiniões.  Eu percebia que a insatisfação 

com a educação tinha um efeito aglutinador no grupo, além da expectativa de conhecer 

pessoalmente Pacheco, muitas vezes frustrada por causa da agenda sobrecarregada de 

trabalho dele. Recorrentemente, algum participante ou visitante fazia convites ou 

encomendas ao grupo. Solicitava trocas, palestras, capacitações, o que levou Áurea, que 

coordenava o coletivo, a convidar alguns participantes do grupo a atuarem como 

autônomos em um ou outro trabalho pedagógico.  

 

Foi assim que a oferta do grupo de estudos passou a gerar demandas dos 

frequentadores, para além dos encontros. A partir de um movimento de solicitações ao 

                                                           
8  http://escoladeredes.ning.com/video/fluzz-ebook?xg_source=activity, visitado em 10 de junho de 2011. 

http://escoladeredes.ning.com/video/fluzz-ebook?xg_source=activity
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coletivo, a coordenadora, Áurea, e alguns participantes fizeram intervenções em escolas 

do município de Belo Horizonte, acompanharam iniciativas pedagógicas de visitantes, 

ministraram palestras motivacionais e capacitações. Ademais, José Pacheco 

recomendava os encontros no CentoeQuatro às pessoas que o procuravam  no Estado de 

Minas Gerais, interessadas em melhorar a educação. Essa procura levou Áurea a fundar 

uma empresa limitada, um instituto de pesquisas e ações educacionais, da qual era 

proprietária exclusiva, sem sociedade com os demais membros do grupo, Pacheco ou 

funcionários da Prefeitura de Contagem.  

 

Com efeito, a oferta da experiência grupal é um dispositivo que gera não apenas 

transferências, mas também demandas que emergem em situações coletivas, das quais 

resultam vivências compartilhadas que, eventualmente, exprimem-se sob formas 

coletivas (...), as quais, por sua vez, podem ter efeitos nas situações que as originaram 

(Lévy, 2001, p.115). A demanda apresenta vários registros e matizes, sendo sua análise 

um dos fundamentos deste estudo. Inscreve-se em dois registros, no econômico e no 

psicológico. O primeiro é endereçado a um outro, uma encomenda que se refere a bens 

e objetos ou a uma relação mercadológica de oferta-demanda.  No segundo, o da 

subjetividade, é explicitada a falta, a função desejante que remete a outras demandas de 

dinâmica inconsciente. No limite, trata-se de uma demanda de amor (Lévy, 2001, 

p.114). Nesse registro, ela nunca está pronta e não pode ser banalizada.  

 

Do ângulo de uma clínica institucionalista, Baremblitt (1992) define demanda em 

oposição a necessidade e fatalidade.  Ela não remete apenas a bens e à falta, mas é um 

processo de elaboração do sujeito sócio-histórico. Afirma-se na escuta, nas operações de 

deslocamento cujos posicionamentos entre a fatalidade e a escolha, entre coisa e sujeito, 

são evidenciados. Nesse sentido, parece-me que a demanda se faz na enunciação do 

sujeito, sendo ela mesma uma desnaturalização das necessidades e um estranhamento do 

óbvio. 

 

Junto a outras pessoas mais frequentes, passei a me reunir em outros lugares além do 

CentoeQuatro, para pensar sobre as atividades do grupo de estudos. Desse modo, surgiu 
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outro coletivo, chamado Escola sem Escola. Formado por profissionais experientes e 

por jovens educadores, passou a ofertar assessoria pedagógica. Em termos de análise 

institucional, Escola sem Escola atuou como um analisador (Lapassade, 1979) do grupo 

inicial, permitiu elaborações, descentrou o poder, levou os participantes a fazer suas 

próprias análises e a coletivizá-las. Aulas, provas, salas, grade curricular foram 

questionadas, mesmo por membros que tinham uma carreira consolidada dentro do 

modelo pedagógico tradicional, atuando em escolas renomadas de Belo Horizonte. 

Escola sem Escola foi como uma linha de fuga de modos arcaicos de educação. O nome 

poderia soar agressivo aos clientes e às escolas, uma vez que alude à defesa da 

dissolução da escola. Inicialmente, foi um termo-fetiche. No entanto, meses depois, 

tornou-se uma alcunha íntima e inadequada que, no desfiar das atividades, retornava 

como um sintoma. Revelava um grupo que, apesar de não ser uma escola, às vezes se 

parecia com uma. Ocasionalmente, dentro do grupo, eu tinha a impressão de estar numa 

escola, com a reprodução de seus papéis (diretoria, coordenação pedagógica, psicologia 

escolar, capacitador, professor, secretaria, aluno exemplar, aluno bagunceiro, lições 

etc.).  Talvez, esse sentimento fosse devido ao longo tempo dedicado por alguns colegas 

a funções tradicionais na escola e ao fato de eu ser um pedagogo de grupos não-

escolares – na época fazia a mediação junto a grupos de egressos do sistema prisional e 

de usuários de drogas. 

 

Esta pesquisa se iniciou a partir de uma demanda. Em 2010, dois visitantes do grupo de 

estudos, o diretor da Escola G. e uma funcionária do sindicato de professores, 

vinculados à Prefeitura Municipal de Contagem, solicitaram-nos a formulação de um 

projeto para a sua comunidade escolar.  

 

Contagem é uma cidade industrial da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Paradoxalmente, embora caracterizada por lutas sindicais, ela ainda vive à sombra dos 

prejuízos de uma política coronelista e corrupta. Dados do IBGE, de 20089 mostram-na 

                                                           
9
  http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/srmpibmunicipios.pdf, visitado 

em 16 de outubro 2011. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/srmpibmunicipios.pdf


15 
 

como cidade de atividades comerciais e serviços, o que gera mais de 50% do seu PIB. 

Portanto, não é mais uma cidade predominantemente industrial, como no passado. 

 

Reunimo-nos no sábado, 26 de fevereiro de 2011, no Centro Histórico de Contagem. 

Éramos professores de três escolas municipais, o representante da Secretaria de 

Educação e Cultura de Contagem (Seduc), educadores-consultores, entre os quais José 

Pacheco e eu. A presença de todos era facultativa, assentada nos interesses em 

participarem de uma nova proposta para a educação pública. 

 

A equipe de assessoria formada pelos consultores do coletivo Escola sem Escola, aos 

quais foi feita a demanda, era composta por nove membros assim organizados: Áurea, 

Tati, Nanci, Oscar, Babi, Carol, Zazá e eu passamos a formar trios para atender três 

escolas públicas do município de Contagem.  

 

A partir do primeiro encontro, os educadores se mobilizaram para promoverem 

trabalhos político-pedagógicos, tendo em vista as condições e singularidades do 

município. Dias depois, reunidas novamente as três escolas e parte do grupo de estudos, 

os professores formalizam por escrito suas propostas e demandas, além de apresentarem 

documentos, projeto pedagógico e planos de ação. Dessa vez, o encontro foi no parque 

ecológico, espaço público adjacente às escolas A. e Z.. Os atores interessados, nessa 

ocasião, decidiram pelos encontros coletivos nas escolas. Sem nada cobrar, Pacheco 

cedia um tempo para orientações e intervenções. 

 

Apesar das imprecisões das condições de trabalho e dos entraves quanto ao pagamento, 

indefinido até meados da intervenção, eu aceitei participar dessa atividade por estar 

interessado em intervir nas contradições das instituições escolares. Interessava-me um 

espaço de troca entre educadores para instituir, com eles, outras possibilidades, como 

círculos de estudos ou comunidades de aprendizagens. Por quatro meses, eu atuei com 

outros dois amigos do grupo de estudos no coletivo da Escola G.. Nossa proposta era 

não fazer para a escola, mas fazer com ela círculos de estudos para elaborar soluções 
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pedagógicas. Apostávamos na potência criativa da escola. Considerei que isso seria um 

formato inovador, por se contrapor às consultorias educacionais de costume, que são 

atacadistas, implantam modelos, técnicas importadas e padronizam manuais, 

instrumentos pedagógicos e livros didáticos, desconsiderando por completo as 

particularidades das comunidades escolares.  

 

Com meu ingresso no Mestrado em Psicologia na Universidade Federal de São João del 

Rei, em março de 2011, comecei a indagar se essa tentativa de criar círculos de estudos 

em Contagem não seria um bom tema de pesquisa para minha dissertação. Durante os 

primeiros meses da orientação da dissertação, apresentara uma proposta de pesquisa 

sobre as políticas de prevenção de abuso de álcool e outras drogas no programa de 

inclusão social de egressos do sistema prisional em Minas Gerais. No entanto, a minha 

formação no mestrado foi uma desconstrução crítica do desenho experimental, da 

relação se/então e da utilização da palavra e de dados como representação da verdade 

objetiva. Talvez fosse uma proposta agradável à instituição universitária – uma 

investigação zelosa contra o plágio, combinada com a reprodução de cânones seculares 

–, mas, certamente, uma desfeita ao novo campo de coerência científica proposto em 

Analise Institucional (Lourau, 1993), por meio do qual estava disposto a investigar. 

 

A opção pelas Escolas A. e Z. se deu a partir de um melhor posicionamento como 

pesquisador-prático e pelo fato de não ter trabalhado antes nelas como consultor. Por 

outro lado, descartei qualquer possibilidade de pesquisar a Escola G., posto ter me 

defrontado com a sobreimplicação, a divergência radical entre mim e a diretoria da 

escola. 

 

A sobreimplicação é explicitada no contraste entre a direção da Escola G. e a minha 

forma de intervir, aferrada em reunir professores solidários à educação pública de 

qualidade. Isso se evidenciou desde o primeiro encontro na Escola G., ocorrido em 23 

de março de 2011 entre seus educadores e a consultoria da qual eu participava. Quando 

cheguei à sala de aula, vi cadeiras distribuídas em roda para todos se sentarem sem 

deixarem de se ver. Contudo, foi impossível iniciar o trabalho e nos apresentar. O 
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diretor da escola tomou a palavra desde o início. De acordo com Zazá, relatora do 

encontro e assessora do coletivo Escola sem Escola: 

Iniciou-se, então uma espécie de “chamada” e algumas pessoas foram 

“eliminadas”. Naquele encontro de formação de professores, a 

atividade começou com a convicção e exortativas do diretor, [o 

projeto a ser proposto] vai dar certo, (...) tem que dar certo e quem não 

quiser participar [do projeto] que dê o fora (Anônimo, 2011c). 

 

Sem saber o que se queria desse espaço, na qualidade de consultor, interpelei a todos, e 

não somente ao diretor que falava por todos e em nome de nós. Como forma de ruptura 

ou intensificação de um mal-estar, a pergunta explicitava um problema que ali se fazia 

presente, no aqui-e-agora. Perguntei ao coletivo: 

Como investir em um projeto de autonomia dentro de uma estrutura 

hierárquica? 

[A hierarquia dificulta se sempre temos que pedir autorização. A 

hierarquia autoritária dificulta.] 

Como vocês se sentem frente a isso? 

 

Com relação a esse evento, a assessoria do grupo Escola sem Escola registrou: 

 

Há hierarquia, mas também flexibilidade. Há algumas pessoas rígidas. 

A direção e a coordenação são mais flexíveis, o que é meio caminho 

andado. A supervisão do primeiro turno é mais rígida. 

(...) 

Como o Hélder interpelava sempre, [o diretor da Escola G] tomou 

postura de aspereza afirmando que não aceitaria o ‘ping-pong’, como 

programa de auditório de perguntas e respostas (Anônimo, 2011c).  

 

Ao final do encontro, segundo os registros do coletivo Escola sem Escola: 

Ao narrar o trabalho anterior realizado com consultoria, inacabado, a 

busca de diálogo com a secretaria não funcionou. [O diretor diz:] “A 

Secretaria não tem conteúdo, Zé Pacheco é nosso escudo. Os 

funcionários são ‘oreia seca’. Como Zé Pacheco é um grande escudo, 

a Secretaria aceitou o desafio. Entramos em um processo que tem que 

dar certo. O trabalho é enorme pode dar errado nas outras escolas, 

aqui não” (Anônimo, 2011c).  
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Apesar de minhas pontuações não terem obtido qualquer apoio dos colegas assessores 

nem dos professores da escola, pareceu-me, após a sessão, que o autoritarismo, a 

aspereza e o apelo utilitário da imagem de José Pacheco ficaram expressos na fala da 

direção e, com o passar dos encontros, se intensificaram. No entanto, minha objeção em 

intervir e pesquisar a Escola G. não se deu pelos entraves explicitados, mas sim pelo seu 

avesso, referente aos meus desejos e interesses. Neles se descortinava o que Enriquez 

sublinha como possivelmente a mais grave dificuldade dos interventores. Trata-se da 

vontade de revolução dos práticos 

 

que pensam transformar as estruturas e destruir as instituições através 

de sua implicação vigorosa na intervenção que conduzem. 

Aparentemente, eles se preparam para uma vocação de mártir, pois 

tornam-se insuportáveis para todos os grupos com os quais colaboram 

(Enriquez, 2001, p.234)  

 

A partir desse exercício de análise de implicação expressei o meu desejo de revolução. 

Para não me tornar mártir, dissuadi-me de qualquer possibilidade de retornar à Escola 

G. na condição de pesquisador-prático e optei por investir nas outras duas escolas.  

 

As características territoriais das Escolas A. e Z. conferem-lhes uma rara fecundidade 

para a dinâmica institucional educativa. Pensava em investir em possíveis nexos entre 

elas, ao mesmo tempo vizinhas e antípodas pedagógicas. A meu ver, as possibilidades 

de integração são amplas. A Escola Municipal A. é uma escola especial para o 

atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ao lado, está a Escola 

Municipal Z. de ensino fundamental. Adjacente às escolas, há um parque ecológico 

público de grandes dimensões, que oferece atividades físicas acompanhadas por 

profissionais, equipamentos de ginástica, playground, auditório e uma pequena mata. 

Embora sejam ambas municipais, cada escola apresenta sua história particular.  

 

A Escola A, no início, foi uma instituição particular, o Centro Clínico-Pedagógico, 

localizado em outro endereço. De acordo com seu Projeto Político Pedagógico, naquele 

local foram desenvolvidos atendimentos especializados de fisioterapia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, estimulação sensório-motora e acompanhamento psicológico e 
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pedagógico. Em 1981, foi fundada a associação de pais dos alunos do Centro Clínico-

Pedagógico que, por impossibilidade de funcionar, devido à falta de recursos 

financeiros, mudou sua razão social e assumiu, com ajuda política, o atendimento a 180 

pessoas.  

 

Em 1999, a Escola A. passou a ocupar o espaço que divide hoje com a Escola Z.. Em 25 

de setembro desse ano, foi batizada com o nome de um pai de aluno que militava pelos 

direitos das pessoas com deficiência. A Escola A., em 2004, iniciou as discussões 

relativas à inclusão de alunos com deficiência nas escolas de ensino comum e, em 2005, 

introduziu o programa de formação ofertado pela Secretaria de Educação, Cultura e 

Esporte (Seduc), contemplando em suas temáticas a educação inclusiva (Anônimo, 

2010i). Em 2006, inaugurou o programa de formação em educação inclusiva. Ofereceu 

suporte às escolas comuns, desenvolveu capacitação de professores, discussão de caso, 

apoio didático e tecnológico. Seu trabalho concentrou-se em quatro frentes: 

complementação curricular através do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

aos alunos com deficiência incluídos no ensino comum; escolarização, tendo em vista as 

singularidades dos estudantes com deficiências e transtornos globais do 

desenvolvimento; Programa Com Viver, oficinas temáticas como meio ambiente, artes 

e educação física adaptada e ambiente cultural; e, por fim, Rede de Apoio à Inclusão 

(RAI), com encontros de formação de professores das escolas comuns e de familiares e 

responsáveis por seus alunos. 

 

Os encontros entre a Escola A. e a assessoria do coletivo Escola sem Escola iniciaram-

se a 3 de fevereiro de 2011. Reuniram-se representantes da assessoria, educadores da 

Escola A. e um representante da Secretaria de Educação. Os professores estavam fora 

do turno de trabalho e decidiram por opção pessoal conhecer a proposta. Solicitaram 

esclarecimentos sobre o porquê do encontro. De acordo com o registro de Tati, uma 

consultora (2011d): 

o motivo apresentado foi o fato de ser um grupo de estudo e estar 

ligado ao Pacheco. Explicitando que o trabalho [era] centrado nas 

pessoas, o grupo passou a se apresentar e a colocar o que atraiu cada 

um. Dentre as opiniões registradas, os educadores falaram da 

possibilidade de uma proposta diferenciada. Explicitaram o desejo e a 

necessidade de voltar com a escolarização. O representante da 
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Secretaria da Educação, afirmou que a escola [teria] autonomia, que 

não [poderia] ser confundida com independência. A Secretaria [seria] 

parceira e se tivesse que interferir, assim o faria. Tem que haver 

relação de confiança. Uma professora fala da exclusão, do muro que 

divide os deficientes dos normais (Anônimo, 2011d). 

 

 Os consultores do coletivo Escola sem Escola fecharam a reunião com o aviso do 

encontro no sábado, 26 de fevereiro de 2011, com as três escolas que seriam convidadas 

para participar da proposta. Como tarefas para esse dia, solicitaram aos educadores uma 

lista de demandas, seus currículos e a construção de diário de bordo pessoal. 

 

A história da Escola Municipal Z., a segunda aqui estudada, começa em 1989. Em 

princípio, não atuou como uma escola regular, mas atendeu exclusivamente crianças 

com deficiências. De acordo com os relatos de 2011 de educadores da escola, a criação 

dela ocorreu durante a gestão de um prefeito, Wilson Generoso, que tinha um filho com 

deficiência. Como Contagem ainda não possuía um serviço especializado para atendê-

lo, a escola especial foi criada. Todavia, frustrada a reeleição do prefeito Generoso, a 

proposta da escola não foi efetivada por seu sucessor e pela Seduc. Outro cenário se 

descortinou com a posse do novo prefeito. Em notas de uma professora da Escola Z., 

encontro: 

 

Com uma estrutura adequada a essa clientela [pessoas com deficiência] 

(...) e já estávamos no mês de março, uma equipe da Secretaria de 

Educação decidiu atender os alunos de todas as escolas da rede 

municipal que não sabiam ler nem escrever. (...) Na verdade não 

sabiam porque eram indisciplinados e os métodos de alfabetização 

eram cartilhas, silábicos e ultrapassados (Anônimo, 2011g). 

 

Uma equipe foi formada por psicólogos e amigos do secretário da escola. Ademais, 

foram desenvolvidas, para qualificar as práticas pedagógicas, parcerias com a 

Universidade Federal de Minas Gerais e com uma escola particular de Belo Horizonte, 

Balão Vermelho, que apresentava uma proposta pedagógica construtivista. Optou-se por 

trabalhar a alfabetização de acordo com essas premissas, a partir dos estudos e 

metodologias propostas por Emília Ferreiro. 
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No que tange à organização pedagógica, o número de crianças nas salas de aula da 

escola era bastante reduzido, no máximo 12 estudantes. A avaliação dos alunos era 

qualitativa e contínua, por meio de textos biográficos que narravam seus avanços. Entre 

março a agosto, no espaço de cinco meses, todas as crianças estavam lendo e 

escrevendo. As redações dos alunos foram utilizadas como material didático. A 

metodologia consistia na construção de autobiografias, dramatizações delas, produção 

de textos coletivos e suas interpretações orais e escritas. Ao mesmo tempo, o outro lado 

do prédio, separado por um muro, servia como espaço provisório para escolas em 

reformas ou ainda em construção. Nesse momento, a Escola A. ainda não tinha sido 

criada. 

 

Fora do turno, os professores faziam pesquisas, visitas, seminários e trocas de 

experiências. Realizavam assembléias nas quais coletivos de alunos e professores 

decidiam normas disciplinares, horários, uso de uniforme e dos espaços. Os alunos eram 

de diversas localidades, não usavam uniformes e os seus horários eram flexíveis. Havia 

o problema da distância entre a escola e a casa dos alunos, posto que muitos moravam 

nas regiões periféricas de Contagem, distante  do centro comercial onde se encontra a 

Escola. Por conta dessas diferenças, ocorreram violências entre alunos que formavam 

gangues por bairro. Outro problema era o transporte. Não havia passes-livres de ônibus 

coletivos para os estudantes, pois, por não serem pessoas com deficiência, não tinham 

direito ao benefício, de modo que alguns atravessavam grandes distâncias a pé para irem 

às aulas. Em paralelo, a comunidade do bairro exigia uma escola para os seus filhos, 

próxima de suas casas e de qualidade. 

 

Em 1990, a Escola Z. se tornou uma escola comum e foi transferida para o outro lado do 

prédio, onde as salas são maiores. Alunos da comunidade local foram admitidos e 

outros retornaram às suas escolas de origem. A Escola Z., para se tornar uma escola 

regular, teve que se submeter às conformidades determinadas pela Seduc, por exemplo, 

grade curricular, livros didáticos, uniforme, horário de chegada e de saída.  
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 Em 1991, com todas as modificações sofridas, muitos alunos foram reprovados ao final 

do ano letivo por não terem aprendido a ler. Porém, no ano seguinte, por volta de 

fevereiro, os professores constataram que boa parte dos alunos reprovados já sabia 

escrever e ler e mostravam-se aptos para prosseguir nas outras séries. Entretanto, a lei 

de educação não permitia mais avançá-los. Os professores, contudo, decidiram 

contrariar a lei e passaram a não entregar mais o boletim do final de ano, deixando para 

o ano seguinte a elaboração do resultado final. Com a reformulação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996, os educadores encontraram uma 

maior liberdade para trabalhar. No entanto, houve muita rotatividade de professores que 

não concordavam com o aprendizado em ciclos e defendiam o retorno às séries. As 

sucessivas direções da escola cada vez mais adotaram uma política de qualidade, tendo 

como critério os resultados de testes de avaliação para admissão em escolas técnicas e 

colégios públicos de ensino médio. A escola passou a ter maior visibilidade, com 

prêmios em olimpíadas de conhecimento, aprovação de alunos em bons colégios do 

ensino médio e a realização de projetos diversificados em a parceria com indústrias, 

município e união. 

 

A partir de 2006, iniciou-se a proposta inclusiva da Escola Z. Foram matriculados 

alunos com surdez e, para eles, foi criada uma turma de alfabetização em libras. Foram 

desenvolvidos projetos de produção de vídeos sobre a vida de cada um dos estudantes. 

Para as pessoas com surdez, foi escrito um livro coletivo. De acordo com o plano de 

ação de 2011, elaborado pela Escola Z., a inclusão é um dos grandes desafios, visto que 

alunos com deficiências passaram a ser matriculados na escola. 

 

De acordo com o relatório do grupo de estudos, no encontro realizado na Escola Z., em 

3 de fevereiro de 2011, reunindo representantes da assessoria, da Escola e da Secretaria 

de Educação, foi  

questionado sobre que grupo éramos e o que representávamos. Foi-lhe 

esclarecido sermos participantes de um grupo de educadores 

denominado “Escola sem escola” ligado ao Professor Pacheco, 

fundador da Escola da Ponte, em Portugal, cujo objetivo é participar 

da construção de uma nova educação através de parcerias com 

educadores, como no caso, interessados em um novo fazer (Anônimo, 

2011e). 
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 A Proposta Pedagógica para a Escola Municipal Z, formalizada em 17 de março de 

2011, por solicitação da assessoria do coletivo Escola sem Escola, demonstra o interesse 

em fazer parcerias com o Parque Ecológico, situado ao lado da instituição.  

 

O Parque Ecológico, vizinho da escola, pode liberar uma ou duas 

quadras para a prática de esportes, o teatro de arena para 

apresentações de danças, músicas e peças teatrais, uma sala de aula 

para arte, oficinas, exposições. Todo lugar na escola ou arredores pode 

virar um lugar de aprender. Com relação ao projeto a ser feito com a 

assessoria, explicita que haverá critério de escolha dos estudantes a ser 

elaborado pela equipe de trabalho (Anônimo, 2011a).  

 

Em seu item 4, demanda do projeto, explicita-se a ampliação da jornada dos estudantes 

com e sem deficiência, respeitando seus ritmos, diferenças e necessidades. O item 6, 

Assessoria, define que inicialmente haverá um custo de R$20.000,00 (vinte mil Reais) 

para custear as despesas com a assessoria na construção do projeto (Anônimo, 2011a).  

 

A inclusão parece ser a prioridade da Escola Z.. A alfabetização de surdos é um grande 

desafio e previu-se para 2011 o Atendimento Educacional Especializado para 44 

estudantes com diferentes deficiências: físicas, auditivas, visuais, capacidades limitadas, 

intelectuais, transtorno invasivo do desenvolvimento. Contudo, os professores falam da 

dificuldade com a turma de surdos e da integração das suas atividades. Nas notas da 

assessoria do coletivo Escola sem Escola, encontra-se: 

 

Tudo na escola é difícil, até mexer no horário é complicado. 

Explicitaram suas queixas em relação à falta de disponibilidade para 

grupo de estudos interno, há muita gente controlando e poucas 

trabalhando. (...) O formato da grade curricular, não há espaço para o 

ensino de LIBRAS. Qualquer mudança na grade é inviável porque 

mexe com [o horário de] todos os professores (Anônimo, 2011g).  

 

No encontro do dia 25 de março de 2011, em que estava presente a diretora da Escola 

A., ainda não se mostraram claras as definições da negociação entre a assessoria e as 

escolas. Elas reivindicavam a autonomia da administração dos recursos, conforme a 
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LDBEN 9394/96, e a descentralização da administração financeira das escolas (decreto 

municipal nº 936/08) para ter uma negociação direta entre a caixa escolar e a 

consultoria. Nos registros do coletivo Escola sem Escola, lê-se:    

 

Poucos queriam falar do pedagógico: a questão principal era a 

assessoria, com as seguintes questões: qual é a empresa? Quantas são 

as pessoas? Já assinaram um contrato? A proposta da assessoria não 

aponta uma verba para a Escola, para as despesas. Como fica isso? [A 

coordenadora Áurea] explica que muitas questões devem ser 

respondidas pela Secretaria da Educação. A diretora da Escola A. diz 

que a informação que recebeu é que a verba de R$20.000,00 é total e 

não mensal e não há verba além dessa. Há uma preocupação de o 

trabalho começar e parar por falta de verba. Como iniciar um projeto 

sem resolver as questões financeiras? (Anônimo, 2011 f). 

 

Nesta pesquisa, proponho debruçar-me sobre essas e outras questões relativas ao 

percurso da quase instituição dos Círculos de Estudos. Proponho os seguintes objetivos 

da pesquisa: (a) proceder à análise institucional das escolas, no decorrer da tentativa de 

círculos de estudos; (b) descrever as instituições em seus momentos de universalidade, 

particularidade e singularidade e (c) analisar a institucionalização das escolas. Orientado 

por esses objetivos, perguntei: Como aconteceu a tentativa de círculos de estudos das 

duas escolas públicas vizinhas, integrantes da rede de ensino do município de 

Contagem, Minas Gerais?  

 

Para elaboração de perguntas, beneficiei-me dos diálogos da qualificação, dos pareceres 

dos membros da banca examinadora e da orientação. A professora Maria de Fatima 

Queiroz sublinhou três nebulosidades no projeto, (a) a dimensão transferencial, como os 

riscos das complacências e/ou das recalcitrâncias dos sujeitos-coletivos; (b) a demanda, 

com o entrave da inexistência radical de uma encomenda para o pesquisador; (c) o 

método. Essas observações geraram, respectivamente, as seguintes perguntas: 

a) Que papel exerci nesses círculos, como pesquisador-prático? Quais foram meus 

passaportes de entrada? Como foi a minha atuação durante a pesquisa? Como os 

participantes reagiram à intervenção? Como sucederam os riscos de 

complacência do grupo, no atendimento aos desejos e expectativas do 

pesquisador, por exemplo, encenando o que o pesquisador deseja ver? Como 
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foram os riscos de recalcitrância do grupo? Fui colocado como um intruso, como 

um invasor, por exemplo? Tornei-me um bode expiatório do que não funcionou? 

Como foi a minha renegociação para participar como pesquisador? Como foram 

os posicionamentos nas relações entre o grupo de estudos, secretaria de 

educação e as escolas? 

b) Quem demandou a pesquisa? Como intervir se não há encomenda? Que tipo de 

trabalho foi ofertado? Como foi feito o gerenciamento da pesquisa pelo coletivo? 

Tendo em vista que não houve um pedido de intervenção, como foi estabelecida 

a relação entre a oferta da pesquisa e a demanda social? Por onde passa o fluxo 

da demanda na pesquisa? Como ela foi analisada ou, melhor dizendo, elaborada? 

c) Como o caminho previsto ao se propor a metodologia foi alterado pelo percurso 

da pesquisa e, reciprocamente, a pesquisa foi orientada pelos métodos 

propostos? Como foi o trabalho de campo? Quem são os atores e como 

participaram? Como foram as coautorias? Quais são as vantagens e 

desvantagens de considerar o pesquisador-prático como um analisador? 

 

As sugestões da Professora Heliana Conde entraram com familiaridade na aventura da 

pesquisa e estranharam sem cerimônias os hiatos e as formalidades do projeto de 

qualificação. Ela acena para as densidades e implicações que me auxiliaram na 

formulação das seguintes perguntas: 

a) A partir do postulado de Granet, o método é o caminho depois de percorrido, e 

do poema de Antonio Machado, Caminhante, não há caminho, se faz caminho 

ao andar, quais são os riscos epistemológicos para um jovem pesquisador em 

análise institucional, sobretudo tendo em vista as distinções necessárias entre a 

análise da implicação e a produção (auto)biográfica? 

b) Como se deram as negociações do fluxo do dinheiro? Como foi a utilização da 

Caixa Escolar? 

c) Como se definiram os posicionamentos entre a pesquisa-intervenção, suas 

referências socioanalíticas e as pedagogias autogestionárias, sobretudo, os 

Círculos de Estudos e Escola da Ponte? 

d) Dentro da pesquisa qual é o lugar da autogestão pedagógica? 
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e) Quais riscos se apresentam na multirreferencialidade, suas vantagens e 

desvantagens? 

 

Construí, com base em uma roda de conversa com o Professor Gilles Monceau (2012), 

em 1º de novembro de 2012, na Universidade Federal de Minas Gerais, outros 

problemas em torno deste estudo e da dinâmica institucional dos Círculos de Estudos de 

Contagem:  

a) Em análise institucional como lidar com a profecia fracassada (efeito 

Mühlmann) e o consequente entrave das contradições entre a eterna primavera 

do contra-instituído, o retorno do instituído e a consequente dissolução da 

autogestão?  

b) Como criar dispositivos em contextos escolares atravessados pela falta de 

disposição e de disponibilidade? 

c) Como ocorreram, na pesquisa, as análises com e nas instituições e, em 

contrapartida, a sedução de analisar para as instituições?  

d) Enfim, como estudar um fenômeno evanescente cuja efetivação não teve tempo 

de criar raiz? 

 

A orientação da Professora Marília da Mata Machado contribuiu para a decantação de 

perguntas sobre a construção teórica e prática da pesquisa, a começar por: Que 

implicações, analisadores e transversalidades surgiram nas tentativas de implantação de 

Círculo de Estudos?  
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2. Referencial Teórico  
 

Quem procura o que não perdeu quando acha não reconhece. 

Wilson das Neves 

 

2.1. Análise da Implicação  
 

A análise da implicação ou da contratransferência, segundo Machado (2004, p.120) é o 

processo pelo qual o pesquisador-prático se volta para seu próprio trabalho e o 

investiga cuidadosamente. Machado (2004) retoma escritos de Dubost (1987), 

lembrando que esse psicossociólogo trata a intervenção como um objeto de elaboração 

teórica, na qual seis domínios são importantes para a análise da implicação: 

1. Teoria do sistema: com qual aparato conceitual o pesquisador define o 

contexto de estudo?  

2. Teoria do objeto: os fenômenos são problemas a resolver? São sintomas? 

São analisadores?  

3. Teoria do processo: que acontecimentos precederam a intervenção? Que 

métodos e procedimentos de pesquisa e de intervenção foram utilizados?  

Como método e objeto se articularam? 

4. Teoria da mudança social: a pesquisa-intervenção deseja o progresso, a 

retomada de crescimento, a modernização? Propõe ajustamento? Soluciona 

desequilíbrios internos ou externos? Significa evolução e, caso afirmativo, o 

que se entende por isto? Provoca responsabilização com autonomia? 

5. Teoria da sociedade e da natureza humana: que teorias da sociedade e da 

natureza humana atravessam a prática? Teoria do funcionamento e 

constituição da sociedade? Teoria interacionista da relação 

indivíduo/sociedade? Teoria marxista da luta de classes como motor da 

história?  

6. Teoria da pesquisa: que lugar a pesquisa ocupa na consulta? Que teorias de 

pesquisa são utilizadas? Quais são as ideologias a elas ligadas?  
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A indagação constante relativa aos próprios pressupostos teóricos, metodológicos, 

epistêmicos é importante, especialmente, porque, imerso na complexidade da 

intervenção ou da consulta, o pesquisador-prático corre o risco de se perder e de 

subestimar as deturpações que ele próprio insere no processo.  

 

Certamente, Freud foi um dos precursores da análise das implicações, não apenas 

presente em sua autoanálise, mas, sobretudo, na sua escrita científica. Em seu estudo 

autobiográfico, Freud (1976) escreve sobre o inextrincável entrelaçamento do seu 

percurso pessoal e o da teoria psicanalítica. Descreve como a violência antissemita 

sofrida, o gosto pelo darwinismo, os interesses literários – como os conselhos do 

Mefistófeles de Goethe –, os estudos sobre as propriedades anestésicas da cocaína, a 

hipnose e o amor transferencial como substitutivo foram fundamentais para a 

inauguração da psicanálise.  

 

Do mesmo modo, Amado recomenda um entrelaçamento em que o pesquisador se 

coloque permanentemente em busca de uma implicação bem temperada, da qual 

participam a vida e o conhecimento, seu próprio desejo e sua postura ética (Amado, 

2002, p. 370). Com efeito, a análise da implicação não consiste apenas na subjetivação 

da objetividade científica, mas principalmente no seu contrário, a objetivação do 

processo de subjetivação. Segundo Amado, o físico, etnólogo e psicanalista, Georges 

Devereux 

 

deduziu que ela [a subjetividade] deve ser considerada o caminho real 

para uma objetividade autêntica e não fictícia. (...) As “perturbações” 

ligadas a essa subjetividade só se tornariam “fonte de erros 

incontrolados e incontroláveis” quando “negligenciadas” [pelo fato de 

que subjetividade é inerente a qualquer observação]. (Amado, 2002, p. 

368) 

 

Para a Psicologia Social Clínica, a implicação é uma forma de acesso à análise, a 

expressão paradoxal dos fluxos da transferência que ligam sujeito e campo por suas 

diferenças e semelhanças. Sendo assim, o pesquisador de processos psicossociais 

encontra-se inteiramente envolvido e intensamente demandante. A implicação é 

elaborada por meio de um dispositivo de escuta que a faça repercutir. Mais ainda, deve 

ser formalizada. O modo de análise passa pelo escrito e chega a uma redação, uma 

dissertação (Barus-Michel, 2004, p.129). Com efeito, a análise [da implicação] é um 
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itinerário que o ator e mesmo o pesquisador nunca deixam de percorrer. Longe de ser 

um obstáculo, a implicação assim manejada é um instrumento (Barus-Michel, 2004, 

p.130). 

 

Com o objetivo de expandir o campo de intervenção para o campo de análise das 

implicações, Monceau (2005) propõe coletivizar as informações por meio das quais o 

pesquisador elabora posicionamentos e se envolve na dinâmica social. Ele estuda os 

seus objetivos e os dos financiadores e as tensões entre intenções heurísticas e 

praxeológicas. Explicitar as perspectivas metodológicas, teóricas, axiológicas e 

teleológicas permite refletir sobre a pesquisa no seu desenrolar, ampliando a sua 

cientificidade, de modo a estabelecer, a posteriori, uma linha permeante entre ciência e 

não-ciência. Para ele, na intervenção há o 

(...) trabalho das implicações primárias (no dispositivo e em seus 

desafios locais), das implicações secundárias do investigador (na 

instituição científica) e dos demais participantes (em suas respectivas 

instituições). Para as primeiras, trata-se particularmente das relações 

que se estabelecem entre os parceiros. Para as últimas, escolhas 

teóricas e metodológicas e questões que o pesquisador importa para 

esse campo particular (Monceau, 2005, p. 474). 

 

 2.2. Análise Institucional 
 

Segundo Monceau (2008), a noção de implicação se afirma na análise da 

institucionalização por meio da coletivização da análise e dos dispositivos de autogestão 

que facultam a enunciação da instituição, seus gerenciamentos e burocratizações.   

 

O conceito de implicação, [uma das operações socioanalíticas 

pensadas por Lourau e Lapassade,] foi por eles trabalhado em 

discussão, e também em oposição, com o conceito de transferência e 

contratransferência da psicanálise. Consideravam que a separação 

entre transferência e contratransferência não tinha nenhum sentido, 

pois os analistas, assim como os analisados, têm a mesma natureza. O 

que os distingue é a posição do dispositivo de análise e em particular a 

relação de saber e a relação de poder. (Monceau, 2008, p.21).  
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Assim, o que realmente importa em socioanálise não é saber o quanto se está implicado, 

muito ou pouco, mas como se está implicado e, de algum modo, questionar qualquer 

possibilidade de assepsia metodológica. A questão não é se devemos nos livrar de 

nossas ideologias, mas tentar analisá-las coletivamente. O verdadeiro trabalho 

científico deve estar aí (Monceau, 2008, p.22). De acordo com Monceau (2008), a 

sobreimplicação se define pela impossibilidade de análise coletiva da implicação. Por 

exemplo, é o caso de um pesquisador de instituição escolar que professa a ideologia de 

que a escola é incontestavelmente necessária para a formação de cidadãos na sociedade 

em que se insere. Poder-se-ia demarcar aí uma sobreimplicação entre o pesquisador e a 

escola e a crença na impossibilidade de analisar coletivamente a evasão escolar como 

não sendo um valor negativo. Desse modo, esse pesquisador teria muita dificuldade em 

não repudiar a atitude de um aluno que pula o muro de sua escola. Assim, taparia seus 

ouvidos para o efeito analisador, pelo qual ele saberia que não se trate apenas de o aluno 

matar aula, mas também de a aula estar matando o aluno. 

 

A implicação explicita o efeito analisador da dinâmica institucional e é conceito 

fundamental da análise institucional: é quase impossível analisar o devir sem tentar 

descrever em que ele nos analisa – ele, o analisador de todas as coisas, o parteiro da 

contradição permanente (Lourau, 1990, p.3). Na contramão desse processo, há o 

implicacionismo, moda alardeada pelo capitalismo: exalta-se a implicação para recusar 

a análise do trabalho intelectual e o questionamento do pragmatismo do 

implicacionismo. Para Lourau (1990), a implicação [em análise] é um nó de relações; 

não é ‘’boa” (uso voluntarista) nem má (uso jurídico-policialesco). A sobreimplicação, 

por sua vez é a ideologia normativa do sobretrabalho, gestora da necessidade do 

“implicar-se” (1990, p.4), na qual o nós está carregado de uma encomenda de 

sobreimplicação (1990, p.7). Desse modo, a sobreimplicação, na organização do 

trabalho como sistema de qualidade e de qualificação do trabalhador – inclusive de 

intelectuais e pesquisadores –, funciona como uma forma de exploração da 

subjetividade.  

 

Incluir a implicação nos domínios científicos significa propor um novo campo de 

coerência radicado na lógica da contradição dialética. A análise da implicação é o cerne 
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do trabalho socioanalítico, e não consiste somente em analisar os outros, mas em 

analisar a si mesmo a todo momento, inclusive no momento da própria intervenção 

(Lourau, 1993, p.36). Afirma-se, assim, o estudo da dinâmica institucional como 

processo de autocriação permanente, de modo a salientar que a experiência de nossa 

imaginação, em referência ao pesquisar, faz (ou não) surgir a urgência – a necessidade 

– de certos conceitos, e não o inverso (Lourau, 1993, p.113). Nessa concepção, Análise 

Institucional realiza-se na análise de implicações relativas às contradições dentro e entre 

três momentos – o do instituído, do instituinte e do institucionalizado–, entre 

institucionalização e processo de autodissolução e nos entrelaçamentos da autogestão e 

da heterogestão. 

 

Como o objetivo desta pesquisa é a análise institucional de intervenções realizadas em 

duas escolas do município de Contagem que tentam instituir círculos de estudos, 

adotou-se como referencial teórico a vertente proposta inicialmente por Lourau e 

Lapassade, precursores da corrente institucionalista fundamentada na dialética 

hegeliana, e os incrementos recentes de Monceau (2008). 

 

Para Lapassade e Lourau (1972), o conceito de instituição abrange os momentos 

hegelianos da universalidade, da particularidade e da singularidade. Lourau (1975) 

lembra que instituição é um termo polissêmico, empregado de diversas maneiras na 

linguagem corrente. A palavra instituição já foi usada no sentido de educar, de civilizar 

ou de fazer uma constituição política. Antigamente, instituíam-se crianças e povos. Na 

fala coloquial, instituição refere-se tanto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 

quanto a empresas, associações, fundações, organismos, estabelecimentos, 

equipamentos, sistemas e organizações. Lapassade e Lourau (1972, p. 146) definem 

sociologicamente a instituição como forma que assume a reprodução e a produção de 

relações sociais num dado modo de produção. 

 

Para Castoriadis (2003), filósofo do movimento institucionalista, as instituições 

encontram sua fonte no imaginário social: a lei instituída, por exemplo, sustenta-se na 

força imaginária que lhe atribui condições de funcionalidade. Segundo Lapassade 
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(2005), foi Castoriadis quem desenvolveu, em 1965, o conceito de sociedade instituinte 

e sociedade instituída, contribuindo assim para a formulação teórica da Análise 

Institucional. 

 

Traduzindo os três momentos de Hegel para definir instituição, Lapassade e Lourau 

(1972) conceituam o instituído, o instituinte e o institucionalizado. Não se trata de 

estágios gradativos de evolução e não se supõe uma ordem cronológica ou de 

importância entre os três. Nem tampouco a instituição possui momentos espaço-

temporais distintos, mas eles são indissociáveis e sincrônicos, coexistem numa unidade 

negativa e dinâmica que descreve e explicita elipses, deslocamentos e contradições.  

 

O instituído é o momento da universalidade, quando o conceito de instituição é 

plenamente verdadeiro e abstrato. Esse momento refere-se às normas universais gerais, 

regras e saberes, à unidade positiva abstrata, sustentada pelo discurso da verdade e por 

uma realidade clara. Por exemplo, quando se diz que a escola é uma instituição de 

ensino, a tomamos em seu momento instituído, universal, geral, abstrato. 

 

Para Lapassade e Lourau (1972), a redução da escola a esse momento leva à distorção 

positivista da instituição. Corre-se um forte risco em deter-se na generalização porque, 

ao se aferrar a uma concepção abstrata de instituição, são desconsideradas e interditas as 

relações sociais concretas, suas contingências e acontecimentos. 

 

O instituinte inscreve-se como a negação da universalidade imaginária, hegemônica e 

abstrata do primeiro momento do conceito de instituição. Corresponde ao particular que 

se opõe ao geral, aos acontecimentos que negam o universal, ao movimento contingente 

e fugaz da vida social. Esse momento, em sua negatividade, estabelece uma tensão com 

a positividade instituída que, por sua vez, reage com a interdição, o silenciamento e a 

alienação do particular (Lourau, 1975). A escola vista em seu momento instituinte 

aparece atravessada por suas diversas particularidades, diferentes inserções sociais – 

professores, alunos, pessoal da limpeza, pessoal administrativo e de serviços, com suas 
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respectivas idades, cores, credos e concepções ideológicas frequentemente 

contraditórias, situações econômicas e de poder diversas etc.  

 

Lapassade e Lourau (1972) argumentam que fixar-se apenas nas particularidades da 

instituição leva a desconhecer o panorama da história e a perder a perspectiva de 

contexto. Reduzir a análise ao momento instituinte é recuar para a ideologia das 

necessidades, o psicologismo, e é distorcer a visão da sociedade, transformando-a em 

soma de introjeções culturais de indivíduos.  

 

O institucionalizado, terceiro momento do conceito de instituição, segundo Lourau 

(1975), corresponde ao encontro da positividade do instituído com a negatividade 

instituinte e refere-se às organizações sociais em funcionamento. Satisfatoriamente ou 

não, elas desempenham suas funções e papéis. Considerar o terceiro momento é parte 

do pensar dialeticamente a instituição, é questionar qualquer possibilidade de uma 

lógica dicotômica, binária e maniqueísta entre o particular e o geral. O momento da 

singularidade é o momento da unidade negativa, resultante da ação da negatividade 

sobre a unidade positiva da norma universal (Lourau, 1975, p.10). A escola vista em 

sua singularidade é uma organização que, bem ou mal, funciona, organiza de alguma 

forma suas particularidades, é dotada de um substrato material constituído por prédios, 

salas, mesas, cadeiras, tem suas normas, organogramas, horários. 

 

De maneira esquemática, Lourau (1993, p.89) expõe os três momentos da seguinte 

forma: 

 UNIVERSALIDADE (unidade positiva) – INSTITUÍDO 

  

 

 PARTICULARIDADE (negação simples) – INSTITUINTE 

  

  

 SINGULARIDADE (Segunda negação, – INSTITUCIONALIZAÇÃO 

   unidade negativa) 
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O modelo teórico construído para a escola-quartel, por Oury, tal como trabalhado por 

Lourau (1975, p.11), ajuda a pensar as escolas municipais de Contagem. Além de sua 

função principal – a educação – elas também desempenham as finalidades de controle e 

de produção. Nelas há controle social: as crianças têm os seus corpos docilizados, os 

tempos e espaços são determinados, há seriações e módulos de lições 

compartimentalizados; os adultos estão submetidos a normas e regras de trabalho. No 

que diz respeito à função produtiva, reproduzem-se crianças alfabetizadas, formulários 

preenchidos, relatórios fechados, cafezinhos distribuídos, etc. 

 

Ater-se ao momento de singularidade leva a uma visão estritamente organizacional de 

instituição, desconsiderando-se conflitos, contradições, particularidades e 

acontecimentos únicos. Assim, para realizar a análise institucional das escolas de 

Contagem, faz-se um exercício de análise dialética, considerando-se os momentos da 

universalidade, da particularidade e da singularidade. 

  

Para Lapassade e Lourau (1972, p. 170-172), na prática, há socioanálise (termo que 

utilizaram, em analogia à psicanálise) quando ocorrem as seguintes operações: (1) 

Análise da demanda, compreendendo a demanda oficial, feita pelos responsáveis da 

organização, e a do grupo-cliente, o coletivo que abarca a pesquisa; (2) Autogestão da 

intervenção pelo coletivo-cliente, definição de horário, sessões, vínculo entre sessões e 

as demais atividades cotidianas, planejamento, divisão em eventuais subgrupos de 

análise, demandas particulares aos analistas, pagamento; (3) A livre expressão, ou 

estabelecimento de um contrato que cria um espaço no qual os participantes falam 

inclusive da interdição e do não-saber da organização; (4) A elucidação da 

transversalidade, estudo das filiações, hierarquias, relações dominantes, minorias 

psicológicas e relações que os clientes mantêm com a organização (a transversalidade é 

horizontal, quando se refere aos pertencimentos e referências múltiplos, e é vertical 

quando escalona relações internas e externas do grupo); (5) A elaboração da 

contratransferência institucional, isso é, a análise das reações dos analistas e das suas 

implicações no campo de investigação; (6) A elaboração dos analisadores, isso é, a 

criação de dispositivos para revelar contradições, conteúdos reprimidos, relações de 
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poder, interditos e não-saberes institucionais, inserções na estrutura social e outros 

reveladores de particularidades e de arranjos institucionalizados. 

 

Uma sessão de grupo socioanalítica pode desembocar em uma assembléia-geral ou em 

outras formas de participação coletiva. Em todos os casos, o analista renuncia à 

neutralidade, à redução do campo de análise ao interindividual e afetivo, à aceitação de 

um grupo centrado em si mesmo, fora do tempo e do espaço. A autogestão da 

intervenção, paradoxalmente, é o dispositivo de explicitação da heterogestão que 

usualmente atravessa o corpo social. Como afirma Lourau (2000b, p.14), a autogestão 

que existe, a que tem podido existir, acontece dentro de uma contradição total, já que a 

vida cotidiana, a minha e também a de vocês, se passa no terreno da heterogestão. 

 

Entre os dispositivos da análise institucional, destaca-se, nesta pesquisa-intervenção, a 

análise da contratransferência institucional, particularmente a análise das minhas 

reações durante as ações de intervenções. Mais especificamente, a análise de minha 

implicação com práticas de autogestão, fazendo ofertas passíveis de gerar uma 

demanda, procurando garantir a livre expressão, apontando transversalidades sociais 

que impedem a autogestão, assinalando analisadores que mostram o funcionamento 

heterônomo das escolas, narrando o romance institucional (Lourau, 2000b).  

 

O romance institucional nunca é dado a priori, mas ressalta o peso da gênese, de tudo 

aquilo que, sob a forma de acontecimentos e de imaginário, se acumula na história da 

instituição (Lourau, 2000b, p.6). Sua escrita desvela, como a análise da implicação, 

princípios institucionais, formulados por Lourau (1993) não como disfunções da 

sociedade, mas como produtos sociais e deformações da dinâmica sócio-histórica 

(Lourau, 2000a). Lapassade (1980) lembra que ele e Lourau preferiram nomeá-los 

efeitos leis, para que se ressalte o cunho contingente e mutante das instituições.  São 

eles: 
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(1) O Efeito quente e frio, que descreve o eterno retorno das efervescências sociais que 

emergem e submergem nos ciclos históricos. Constata-se que a análise institucional 

tende a desaparecer em momentos de efervescência social, quando então é 

sobreposta pela ação, pela manifestação e pela reivindicação; em períodos de 

ausência de efervescência social, seus dispositivos se generalizam e decorrem 

cientifizações e profecias.  

 

Los períodos calientes (persistente agitación, transtornos políticos, 

huelgas, etc.) son la vez a negación del análisis institucional como 

atividade separada, especializada. Y, a la inversa, las mejores 

condiciones sociales de su desarrollo “científico” son las peores 

condiciones de su generalización  (Lapassade, 1980, p.132). 

 

(2) O Efeito periférico do Estado consiste na presença da instituição Estado 

disseminada nas relações periféricas e íntimas, tanto na vida sexual como no varejo 

do cotidiano. A análise institucional permite romper a centralidade do Estado e 

evidenciar a artificialidade das separações entre Estado, Mercado e Sociedade Civil, 

entre Organizações Não-Governamentais e Aparelhos do Estado, eleitores e 

representantes políticos etc.  

 

Si el análisis institucional, método de intervención microsocial, tiene 

um sentido, éste es el de desemboscar el efecto periférico del Estado, 

el de encontrar la centralidad allí donde ésta se oculte, es decir, en 

todas las partes y em todo momento em la práctica social (Lapassade, 

1980, p.133). 
 

(3) O Efeito Weber mostra, na racionalização e burocratização das técnicas e do 

conhecimento, o não-saber como banalidade da sapiência. Trata-se da perda 

progressiva da informação e (...) à medida que tal ou qual setor da sociedade (a 

educação, por exemplo) se racionaliza e se torna cada vez mais importante 

(Lourau, 2000a, p.2). Isso ocorre, por exemplo, quando a burocracia escolar é 

racionalizada mediante um sincretismo instrumental voltado para a qualidade total. 

Para atingir esse objetivo, a despeito das divergências metodológicas, axiológicas, 

praxeológicas e teleológicas, adota-se de forma utilitarista uma mescla de táticas 

pedagógicas de países com maior rendimento na avaliação internacional, o PISA 

(Programme for International Student Assesment, OECD, 2010). Valem então tanto 
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os métodos construtivistas quanto o pensamento político-pedagógico de Paulo 

Freire.  

 

(4) O Efeito Mühlmann descreve as suturas da institucionalização no vazio deixado pelo 

fracasso da profecia inicial. 

  

No que concerne à pedagogia, é o movimento revolucionário, com 

suas tendências e lutas internas, suas vitórias, suas interrupções e 

fracassos, que se expõe por trás da plácida “história das ciências da 

educação” (Lourau, 2000a). 

  

Pode-se, assim, lembrar a Escola da Ponte – cuja história será relatada adiante – 

como um museu, repetir a Pedagogia da Autonomia como um cânone, apresentar 

José Pacheco como um mártir e Paulo Freire como um santo, expostos, 

preferencialmente, em cima de um tablado, optando por utilizar o datashow a seguir 

os fluxos das interações sociais.  

 

(5) O Efeito Analisador assinala um movimento que se agita constantemente, mesmo 

em períodos repressores e de tirania. Trata-se das crises e desvios que revelam 

forças e saberes que não são oficialmente representados pela instituição.  

 

Os efeitos analisadores também têm por consequência a revelação das 

relações entre gênese teórica e gênese social; em outras palavras, 

lembram os limites e os pontos cegos da ciência. Os analisadores 

desafiam os analistas ao assinalar que a ciência, à medida que 

progride, tem tendência a “esquecer” as condições de seu 

aparecimento, de seu desenvolvimento, por trás dos imperativos do 

“objeto” e do “método” (Lourau, 2000a, p.3). 

 

Analisadores evidenciam o recalque do saber social, de modo a explicitarem as 

forças sociais não representadas. Por exemplo, Lapassade (2005) estuda o desvio 

como um efeito analisador da ordem estabelecida. Para ele, condutas anti-escolares 

dos alunos seriam frutos dos dispositivos organizacionais da escola como as 

seriações, os encaminhamentos e a avaliação entendida como forma de selecionar e 

de classificar os educandos.  
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(6) O Efeito Lukacs descreve a cientifização, seus recortes e sistematizações. A ciência 

suprime as condições sociais de suas descobertas e codifica e recorta o 

conhecimento, alijando-o dos seus procedimentos.  

 

El no-saber de la sociedad sobre ella misma es la consecuencia del 

progresso dela ciencia. Cuanto más formalizada, cuantificada y 

rigurosa es una ciencia, más pierde de vista las condiciones sociales de 

su nacimiento y de su desarollo (Lapassade, 1980, p.130).  

 

Essa redução comumente está presente nas lições de sala de aula, por exemplo, na 

didática da transmissão oral, como uma verdade revelada, que pode dispensar os 

alunos da pesquisa e da reflexão sobre o tema curricular. 

 

(7) O Efeito Heisenberg sintoniza-se com a noção de implicação. Define que toda 

observação é uma intervenção. Além de constituir o fenômeno, essa relação 

contribui para refletir sobre imposturas do controle de posições e da neutralidade 

científica.  

 

Por último, el efecto Heisenberg da a conocer su pertinencia en el acto 

de escribir sobre el análisis intitucional, así se trate de monografias de 

intervención o de refleciones teóricas. Pone em tela de juicio el 

estatuto del intelectual en su vida diaria (Lapassade, 1980, p.131).   

 

Tais efeitos são princípios que descrevem relações entre saber e poder, bem como as 

relações estabelecidas entre analista e o analisador.  Esses efeitos produzem 

analisadores naturais ou construídos que servem para deslocar o lugar do analista a um 

posto excêntrico, de modo que o analisador conduza a análise institucional:  

El acento puesto por la corriente institucionalista em la implicación 

del analista supone una alteración de la noción de ciencia social.(...) 

Aquí es donde interviene nuevamente la teoria de los analisadores 

como mediación entre la experiencia  y todo conocimiento 

“verdadero”, esto es, tanto al nível de nuestro cuerpo como al de las 

construcciones intelectuales más abstractas, passando por el nivel de 

la conciencia social y del saber social. La ideologia del analista, su 
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sistema conceptual, pero también su cuerpo y su sexo, son elementos 

del dispositivo analizador (Lapassade, 1980, p.109)  

 

Despindo o analista do suposto saber, ao posicioná-lo como um dentre tantos 

analisadores e suas clivagens, tema-gerador, ator do teatro do oprimido, artista de um 

happening etc., a instituição fala seus não-ditos, interditos e contradições. É nesse ponto 

que Lapassade define a transanálise, análise institucional como construção de 

analisadores que revelam o acontecimento social do transe: 

El transanálisis se deve definir como uma acción em la que los 

analisadores naturales y construidos permitan explorar y trabajar le 

dialéctica energética de las relaciones conflictivas entre lo instituido y 

lo instituyente, esto es, entre la energía social ligada y la energia social 

libre (Lapassade, 1980, p.292).     

 

Os estudos sobre ritos de possessão e bioenergéticos com finalidade terapêutica 

contribuíram para que Lapassade (2005) elaborasse uma análise institucional em que o 

pesquisador é implicado no campo de investigação a ponto de ser seu constituidor: esse 

trabalho tem me mostrado que o observador é constituinte do terreno onde ele estuda 

(...). Assim, observadores se constituem em produtores do candomblé (2005, p.8). Em 

práticas e estudos de ritos de transe, como a macumba e o candomblé do Brasil, 

Lapassade (2005) observou que as sacerdotisas desses ritos cultuavam livros de 

etnologia, como os de Verger, ao mesmo tempo etnógrafo e pai-de-santo.   

 

Lapassade propôs também uma revisão de suas primeiras intervenções, aventando que a 

socioanálise como análise institucional em situação de intervenção foi uma mitologia 

que se precisou desconstruir (2005, p.13). Fundamentado na análise das implicações, 

podemos pensar com Lapassade que a socioanálise como prática institucional é uma 

etnografia constitutiva [que se propõe], efetivamente, mostrar os procedimentos pelos 

quais o social se reúne localmente e, portanto, se institui nas e pelas práticas 

institucionais dos membros (2005, p.65).   
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A análise institucional encontra, ao historiar seus próprios escândalos, crises e desvios, 

um analisador das revoluções. Sublinha o choque entre história oficial e existencial, 

instiga uma historiografia dialógica que conjuga uma história provocadora da criação de 

uma política ainda não existente e de uma política enunciadora da demanda por uma 

historia que ainda não existe (Rodrigues, 2002). Parece-me que Lourau, em sua 

maturidade teórica, decide por investigar essa dupla luta ideológica do discurso, 

apresentando uma análise institucional que prioriza a instituição discursiva, a instituição 

da história e seus efeitos:  

 

Efeito Weber, efeito Mühlman, efeito analisador, efeito Lukacs, efeito 

Heisenberg... O que me força algum tempo, a colocar em segundo 

plano o aprofundamento da teoria da intervenção socioanalítica 

(análise institucional em campo) para me refugiar na construção de 

um método de análise sócio-histórica? (Lourau, 2000b, p.3) 

 

Fundamentado na multirreferencialidade dos métodos, as versões finais de análise 

institucional de Lapassade e Lourau expandem para outros campos metodológicos 

complementares à socioanálise. Seja emancipação do analisador como liberação de uma 

energia social, ou aproximação com outras microssociologias, ou construção de um 

método de análise sócio-histórica, a análise institucional passa a ser definida como um 

novo campo de coerência científico via análise da implicação, na qual os grupos 

autogestionários deixam de ser condição sine qua para sua validação e fidedignidade. 

 

2.3. Círculos de estudos: história e instituição 

 

Não é possível precisar onde e quando aconteceu a primeira experiência de círculos de 

estudos. Apesar de ser discutível o momento e o local em que foram criados, é notória a 

singularidade de sua institucionalização na Suécia, onde se desdobrou e continuou até o 

século XXI. Nesse país, o círculo de estudos ganhou abrangência nacional, como 

fenômeno de massa. Seus agenciamentos políticos, ulteriormente, tiveram repercussão 

mundial (Larsson & Nordvall, 2010). 
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 Pode-se afirmar que são várias as experiências grupais denominadas círculos de 

estudos. São dos mais diversos enquadres, feitios e ocorrem em diferentes países. Não 

obstante suas particularidades, três iniciativas remontam a mais de cem anos. Segundo 

Kaplan (2009), no começo do século XX, é possível encontrar referências de coletivos 

intitulados círculos de estudos, tanto nos Estados Unidos como na França e na Suécia.  

 

Nos Estados Unidos, por volta de 1874, surgiu o study circle, um dispositivo de 

educação para adultos, desenvolvido pelo Círculo Literário e Científico de Chautauqua, 

cidade situada a noroeste do estado de Nova York, às margens do lago com o mesmo 

nome. Esse círculo é o Clube do Livro mais antigo dos Estados Unidos. Dentre seus 

objetivos, ressaltam-se a promoção do hábito de leitura de estudos científicos, artes, 

literatura sagrada e secular e o encorajamento de estudos individuais, inclusive a 

pessoas que não frequentaram instituições de ensino superior. No site da instituição de 

Chautauqua
10

, verifica-se que as atividades continuam em funcionamento em um 

complexo arquitetônico dentro de uma área de preservação ambiental formidável que, 

além dos círculos, apresenta uma variada programação com exposições de artes 

plásticas, dança e atividades recreativas e uma programação sobre diferentes credos 

religiosos. Nos verões são escolhidos nove livros para serem estudados e seus autores 

são convidados a apresentar seus trabalhos. De acordo com Kaplan (2009), essa 

modalidade de educação à distância, feita em pequenos grupos, voltada para a instrução 

de pessoas que não tiveram acesso à escolarização formal regular, sobretudo mulheres, 

influenciou diretamente a criação dos círculos suecos. No país escandinavo, eles 

emergiram no contexto da criação dos movimentos de educação popular, em 

comunidades cristãs, organizações antialcoolistas e sindicais.  

 

Na França, as primeiras menções a círculos de estudos ocorreram nos movimentos de 

educação popular católico. Em 23 de fevereiro de 1902, foi organizado o primeiro 

Congresso de Círculos de Estudos Sociais em Paris, onde estavam representados mais 

                                                           
10 www.ciweb.org, visitado em 10 de dezembro 2011. 

http://www.ciweb.org/
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de 300 círculos, num espaço de debate público, de encontro de cidadãos e de pessoas 

com interesses comuns (Kaplan, 2009:54). 

  

Assim, os primeiros círculos de estudos despontaram com a era industrial e a eclosão de 

grandes movimentos e sistemas político-ideológicos. Várias forças animaram o início 

do séc. XX, um período tumultuado, povoado por intenso nacionalismo e pela criação 

de propostas coletivas revolucionárias. Inseridos nesse contexto, surgiram movimentos 

sociais de reivindicação de direitos de minorias seculares, como os grupos em defesa de 

condições dignas de trabalho e os que lutam pela emancipação da mulher, ou coletivos 

que propõem a criação de uma nova sociedade e a construção de um Estado justo. 

Eclodiram ideologias – capitalismo, socialismo, fascismo e democracia representativo-

burocrática –, os grandes mitos do século XX (Livraga, 2011). O Estado passou a se 

ocupar da educação de adultos, criada para adequar o cidadão a uma nova lógica 

disciplinar da ordem pública idealizada, do progresso da civilização e com a finalidade 

de preparar as pessoas para as mudanças do modo de produção das fábricas (Kaplan, 

2009). Dessa maneira, construiu-se o cenário para a educação de adultos nos países que 

demandavam mão-de-obra especializada, bem como a mobilização por melhores 

condições sociais. 

 

No que tange aos círculos de estudos, 1902 foi um ano especial, pois, além do 

Congresso em Paris, houve o início das atividades na Suécia, onde esse modo de ensino 

grupal antecedeu as reformas das escolas que ocorreram após a segunda guerra mundial. 

Nesse país, Oscar Olsson foi personagem importante na educação de adultos, tendo em 

vista que é frequentemente atribuída a ele a versão sueca dos círculos de estudos 

(Larsson & Nordvall, 2010, p.10).  

 

Kaplan (2009) acredita que Olsson foi insuflado pelos círculos de estudo dos Estados 

Unidos. Tomou conhecimento daquela experiência por meio de um artigo apologético 

de Edvard Wavrinsky sobre o referido dispositivo de educação de adultos dos Círculos 

Literário e Científico de Chautauqua. Então, decidiu desenvolver algo semelhante na 

Suécia. Nesse momento, Olsson foi o responsável pelo movimento antialcoolista em seu 
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país e ficou muito interessado em difundir a nova modalidade de trabalhar na prevenção 

ao consumo de álcool e na educação em pequenos grupos. 

 

Nos primeiros círculos de estudos animados por Olsson, participaram pessoas com 

poucas condições financeiras e que não tiveram acesso à escola, como agricultores e 

operários. Passaram a estudar, nesse início de movimento, temas de interesses como 

conteúdos escolares elementares, aquisição de competências para o trabalho e debates 

políticos. Olsson atribuía primazia a uma agenda cultural com assuntos relacionados à 

música e à literatura.  

 

Desse modo, as atividades assumiram uma condição heterodoxa, por dois motivos. 

Primeiro, o círculo focou experiências em grupo, não somente conteúdos escolares ou 

técnicos, mas também introduziu a literatura e as artes na educação da classe 

trabalhadora. Segundo, tendo em vista as características de cada localidade e seus 

participantes, investigou temas de interesses dos participantes.  Sob um ponto de vista 

mais pragmático, com o crescimento das atividades em grupo, Olsson passou a defender 

a criação de círculos universitários, protagonizados por professores, como forma de 

fazer frente à baixa escolaridade da população adulta daquela época. Nesse modo de 

intervenção, ele propôs a autonomia dos cidadãos no desenvolvimento da sociedade, 

com o argumento de que os participantes devem combinar conhecimentos aplicados em 

Ciências Sociais com questões políticas e, sobretudo, com o estudo das organizações de 

movimentos sociais. Olsson desenvolveu o conceito de autoeducação nas práticas 

grupais, não se referindo a uma educação autodiretiva ou individual, mas à formação de 

coletivos cooperativos e autogestionários (Larsson & Nordvall, 2010:10). 

 

Com o passar dos anos, o círculos na Suécia tomaram para si diversos fins, de acordo 

com as singularidades locais e interesses dos coletivos, tanto para aprender conteúdos 

específicos como para construir um espaço para aprendizagens sociais, culturais e 

artesanais. Dessa maneira, a tradição dos círculos de estudos mudou radicalmente desde 

sua primeira fase, sendo deixada em segundo plano sua filiação ideológica. Por 

exemplo, essas experiências grupais começaram paulatinamente a permear um amplo 
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conjunto de organizações. As bibliotecas baseadas no movimento desapareceram e 

surgiram manuais específicos para os círculos de estudos. Paulatinamente, eles 

passaram a atuar de maneira informal e descentralizada, diferente dos movimentos 

sociais clássicos, como os de causa trabalhista, feminista, ambientalista ou 

antialcoolista. No início da segunda metade do século XX, tal modo de intervenção 

atingiu, inclusive, pessoas anteriormente contrárias aos primeiros círculos, como os 

partidários da Igreja Luterana. 

 

Larsson e Nordvall (2010) comentam que, após a segunda guerra mundial, já se 

observavam muitas reclamações dos participantes dos círculos de estudos suecos acerca 

da erosão dos interesses comuns e do desinteresse em participar ativamente em projetos 

sociais locais. Apesar disso, eles continuaram a crescer de maneira constante em 

número de participantes.   

 

A partir das décadas de 1960 e 1970, foram construídas na Suécia condições 

indispensáveis de viabilidade dos círculos de estudo, quando foram geradas importantes 

negociações entre a sociedade civil e o Estado para o financiamento das ações.  Foram 

inauguradas, para tanto, as associações de estudos, instituições destinadas a assegurar as 

condições financeiras para a manutenção dos círculos como política pública.  Assim, a 

forma de compartilhamento grupal passou a desempenhar uma função política nacional. 

Em 1969, Palme, o primeiro-ministro, usou o termo Círculos de Estudos Democrático 

para denominar a nação sueca. De acordo com Larsson (2001), a despeito do emprego 

retórico dessa afirmação, é importante acentuar a importância do uso específico, nessa 

nomeação, do conceito democracia, que passa a ser empregado doravante em íntima 

relação com a vida cotidiana e alicerçada sobre uma vigorosa sociedade civil. 

 

Larsson (2001) procurou explicitar diferentes aspectos que relacionam democracia à 

sociedade civil e ao círculo de estudos. A articulação dos três conceitos atende às 

condições de funcionamento dos grupos, cujos participantes podem, em princípio, 

estudar livre e voluntariamente o que pensam ser importante e criar um espaço em que 

se pode participar em sociedade e exercer a cidadania. Essa pesquisa descreve o círculo 
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de estudo como dispositivo de democracia direta e participativa. Larsson, por meio de 

observação participante em grupos, verificou que as conversações são muito 

‘contextuais’, no sentido de que suas próprias vidas, acontecimentos locais e planos 

são abordados (2001, p.8). O dispositivo é configurado em uma relação complexa, uma 

teia que se nomeia sociedade civil. A dinâmica grupal baseia-se em conversações 

triviais, algo que não tem a pretensão de transformar o Estado, os interesses 

corporativos ou os sistemas políticos e econômicos. Entretanto, é um espaço de 

preservação da sociedade civil. Nesse território, o objetivo dessa modalidade grupal não 

é mudar a sociedade e sim ser uma ação de redução de danos da sociedade civil, um 

grupo de autogestão no qual se estabelecem trocas e propostas de temas de estudos. 

 

O círculo de estudo é um dispositivo que contribui para a autoridade de cidadãos. Suas 

práticas questionam a educação como privilégio das elites. As relações ocorridas nos 

círculos defendem a ampliação das relações entre cidadãos e colocam como cerne dos 

problemas políticos o isolamento dos indivíduos e o enfraquecimento dos objetivos 

comuns. Com efeito, os círculos de estudos são instâncias de encontros, em que pessoas 

fazem algo juntas. Neles, é propiciado o espírito de cidadania em relações cooperativas.  

 

Nos círculos, acentua-se a democracia como relações de comunicação em rede entre 

cidadãos. Cria-se um ambiente deliberativo, uma política que contesta perspectivas 

totalitárias e compromete cidadãos com a finalidade de aprofundarem argumentos e 

avaliá-los. Em relação ao conhecimento, o dispositivo grupal adota o conceito de 

autoeducação, definido por Olsson como educação para e através do povo (Larsson, 

2001, p. 30).  

 

Na Suécia, a partir de 1970 até o fim do século XX, o número de participantes dos 

círculos de estudos se estabilizou. Paralelamente, diminuiu progressivamente a 

participação em outros movimentos sociais na sociedade civil (Larsson & Nordvall, 

2010). Os círculos se modificam ao optar por exercer uma função complementar às 

atividades de instituições, organizações ou movimentos, sendo que seus debates se 

ampliaram em torno da crise da democracia e outras ideologias coletivas.   
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Assim, os círculos assumiram novas configurações. As demandas pelos grupos se 

particularizaram. Cerca de 30% de seus participantes foram recrutados por meio de 

anúncios e por websites das associações de estudos, enquanto o percentual de 

participantes vinculados a movimentos e/ou organizações baseados em círculos de 

estudos diminuiu, atingindo o patamar de 26% do total, o que, de acordo com Larsson e 

Nordvall (2010), apesar de exibir ainda um montante bem expressivo, apontava um 

índice muito menor do que fora.  

 

Neste início do século XXI, os círculos de estudos atravessam uma fase polimórfica e 

inventiva. De acordo com o Conselho de Educação de Adultos da Suécia, a temática 

estética, que inclui a aprendizagem de literatura, artes plásticas, música e dos meios de 

comunicação, é a escolha mais frequente nos círculos de estudos, abarcando 60% do 

total das atividades, acompanhada pelos estudos nas áreas de humanidades, como 

idiomas e história, que atingem 14% das atividades, enquanto que as temáticas de 

ciências sociais e comportamentais contam com 6% do total dos círculos.  

 

Diante dessa variedade, há polêmica em torno do propósito dos círculos de estudos 

suecos, suas características e metas, de modo que a sua conotação anarquista, atribuída 

pelos críticos, não é completamente equivocada, uma vez que uma das consequências de 

sua pedagogia é a autonomia, a capacidade de legislar e de não apenas cumprir a lei 

(Larsson & Nordvall, 2010).  

 

Entrevistas com 10.800 participantes dos círculos de estudos, realizadas em 2010, na 

Suécia, mostram uma pluralidade de círculos abarcando os seguintes assuntos: língua 

inglesa, música, intepretação bíblica, construção de instrumentos musicais, tecelagem, 

pescaria, caminho para o futuro, informática, relacionamento de pessoas com demência, 

canção para bebês, verão nos campos, costura japonesa, canções folclóricas suecas, 

círculo literário, música e dança medieval, esporte saudável, seu cão, língua alemã, a 

comunidade e o ambiente, com suas próprias forças, questões de relevância para os 

aposentados, rock e, finalmente, conversas sobre a vida (Larson & Nordvall, 2010).  
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Na aproximação do dispositivo à ágora, consagrada na Grécia antiga por Sócrates como 

o espaço político do filosofar, Larsson (2001) identifica no círculo de estudos um 

território que possibilita formas menos frustrantes e menos violentas de sociedade, em 

que as pessoas sentem que podem viver melhor desenvolvendo seus interesses em 

cooperação com os outros. Essa modalidade de compartilhamento grupal é 

fundamentada em diretrizes éticas e políticas. São valorizadas as aprendizagens 

significativas dos participantes, a diversidade, baseada na valorização da 

heterogeneidade de cor, sexo, condição social e crença dos participantes. Pelo princípio 

da diversidade refuta-se a crença numa racionalidade comum, numa razoabilidade geral. 

A política de reconhecimento é o cerne dos valores de diversidade nos círculos de 

estudos, o movimento de se individualizar ao legitimar o outro.  

 

Como se vê, é impossível uma única definição dos círculos de estudos. Nesse sentido, 

Larsson e Nordvall (2010) lançam mão da metáfora da gramática para propor a 

construção do fundamento e organização dessas formas grupais, tendo em vista seus 

usos. A partir dos estudos em história da educação, os autores adotam a redação da 

gramática dos círculos de estudos em contraposição à gramática da escolarização 

(Larson & Nordvall, 2010, p.13) para compreender os condicionantes da instituição 

escolar. A gramática da escolarização consiste na limitação dos assuntos abordados de 

maneira silábica e compartimentalizada, a divisão do tempo em lições, exames e a 

relação desigual entre professores e alunos. Diferentemente, o círculo de estudo sueco 

se caracteriza por: (1) Participação voluntária e usualmente baseada no interesse em um 

tópico escolhido; (2) Acesso aberto e sem exigência de qualificações como pré-requisito 

para participar; (3) Pessoas de diferentes idades; (4) Alguns círculos são organizados 

pelos participantes que escolhem o tópico, o líder, etc; outros são organizados por 

profissionais das associações de estudo; (5) Apesar de haver exceções, não 

há nenhum exame a ser aplicado, tampouco méritos formais ou distinções; (6) Entre 

cinco a dez pessoas se reúnem em círculos, favorecendo uma participação ativa; (7) Há 

círculos de estudo  de três horas de duração com intervalo, normalmente constituídos 

por 10 a 15 sessões noturnas; (8) Um círculo pode ser liderado por um não expert; (9) 

Os participantes devem ter uma parte igual na conversação, numa atmosfera informal; 
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(10) Existem muitos formatos para os círculos de estudos; (11) Círculos de 

estudos podem ser ligados a vários interesses políticos, religiosos, sociais e a diferentes 

perspectivas.  (Larson & Nordvall, 2010, pp.13-15). 

 

Vale reforçar que é característica exclusiva da experiência sueca a sua 

institucionalização em âmbito nacional. A maioria dos círculos de estudos suecos não 

foi criada espontaneamente e sim por meio de um sistema de suporte administrativo e 

econômico, mais ou menos unificado e burocrático.  

 

Pacheco (1995) relata outra especificidade sueca: nesse país, há o círculo-mãe, uma 

espécie de encontro nacional no qual animadores de diversos grupos estabelecem trocas 

de experiências e conhecimentos acerca de círculos de estudos. O encontro nacional do 

círculo-mãe permite, além de compartilhar de maneira político-pedagógica os aportes 

recentes dessa forma de grupo, ter mais de um canal de interlocução com a comunidade 

científica e com a sociedade civil e corrobora para sua justificativa e manutenção como 

política nacional.  

 

Com relação às repercussões, contribuições e impasses dos círculos de estudos suecos 

no cenário internacional, Larson and Nordvall (2010) sublinham que o círculo de estudo 

tem, na pós-modernidade, uma abrangência mundial ainda distante dos dois milhões de 

participantes suecos, aproximadamente um terço da população adulta. No que tange ao 

panorama mundial fora da Suécia, Larson e Nordvall (2010) afirmam que o círculo de 

estudos não pode ser considerado um fenômeno social amplo. No entanto, destacam 

muitas iniciativas internacionais que adotam esse procedimento grupal. Nos Estados 

Unidos, o Everyday Democracy é um centro que oferece suporte à organização de 

círculos de estudos no país, desenvolvendo programas endereçados a questões 

econômicas e sociais, desenvolvendo as temáticas de política externa, relações raciais, 

pena de morte e direitos homoafetivos.  

 

Australian Study Circles Network e Study Circle Bangladesh são organizações que 

fomentam o círculo de estudos em seus países, desenvolvendo projetos e manuais para 

sua implantação. Algumas publicações estão disponíveis na internet
11

 para orientar a 

                                                           
11 http://www.studycirclebangladesh.info/admin/publication/2007032711_photo.pdf, visitado em 08 de 

agosto de 2011. 

http://www.studycirclebangladesh.info/admin/publication/2007032711_photo.pdf
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realização dos círculos (National Democratic Institute for International Affairs of 

Bangladesh, 2005). 

 

Chile, Estônia e Portugal são países que tiveram iniciativas suecas na introdução dos 

círculos de estudos, obtendo resultados diversos. De acordo com Larson e Nordvall 

(2010, p.36), as propostas do círculo de estudos baseadas em relações horizontais e de 

autogestão não mostraram bons resultados no Chile. Concluiu-se que a experiência de 

círculos de estudos em sindicatos no Chile trouxe certa decepção para os atores 

envolvidos, não sendo considerada adequada para lidar especificamente com os 

aspectos hierárquicos e autoritários do sindicalismo chileno. 

 

A experiência do círculo de estudo na Estônia retrata a importância de valorizar o 

contexto local. Portanto, existem algumas críticas pertinentes à ambição de se exportar o 

círculo de estudos sueco sem a devida tradução para o contexto local. Como críticas à 

implantação do círculo, Larson e Nordvall (2010, p.36) relatam a avaliação do círculo 

em Portugal, uma autocrítica feita por um educador de adultos responsável pela 

implantação. Nela se ressalta a importância de valorizar experiências locais e se 

beneficiar com as possibilidades do meio, sua história e cultura. 

 

Norbeck (2004), educador de adultos e professor da Universidade de Linköping, Suécia, 

foi contratado pela Agência Sueca para a Cooperação e Desenvolvimento Internacional 

para ir à Braga, na Universidade do Minho, e em Lisboa, para desenvolver um projeto 

de educação de adultos. Ele descreve a introdução dos círculos de estudos em Portugal e 

relata sua experiência nesse país, os avanços e recuos de sua empreitada. O começo de 

seu trabalho veio com o fim da ditadura em Portugal, em 1976, quando os governantes 

de esquerda, após a Revolução dos Cravos, defenderam a política de educação para o 

povo. Naquele contexto, tornou-se patente a necessidade de uma política afirmativa em 

educação, visto que a ditadura de Salazar e seus sucessores a negligenciaram, a ponto de 

reduzirem a educação obrigatória de seis para três anos.  Noberck (2004) conta que as 

primeiras iniciativas de programas educacionais nas aldeias mais pobres de Portugal 

fracassaram porque os ativistas não consideraram os costumes dos moradores, afeitos a 

receberem as notícias por meio do pároco da cidade. Eles consideraram os professores 

como intrusos e suas intervenções distantes de sua visão de mundo. 
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Entre 1977 a 1983, Norbeck (2004) desenvolveu seu trabalho na região norte do país, 

onde havia maior índice de vulnerabilidade social, educacional e econômica. Ele relata 

as dificuldades iniciais em conhecer Portugal, seu povo, cultura e língua. Seu trabalho 

começou sem que ao menos soubesse as noções básicas da língua portuguesa e a 

aprendeu por conta própria. Foram constantes os desentendimentos com seus colegas de 

equipe. Posteriormente, soube que a animosidade dos parceiros não se dava apenas por 

dificuldades de comunicação verbal. Ela foi motivada porque os educadores 

portugueses não foram consultados em relação ao projeto, sobretudo quanto à 

participação do sueco: 

Fui assim vítima de um erro (...): o governo escolhe uma determinada 

instituição do seu país que, por sua vez, faz um acordo com a Agência 

e uma instituição sueca relativamente a um determinado projecto. No 

entanto, é a direção da instituição escolhida que aprova todos os 

acordos. A responsabilidade da implementação do projeto cabe aos 

funcionários de um nível mais baixo dessa instituição que, muitas 

vezes sem qualquer preparação, devem simplesmente aceitar tudo o 

que foi decidido num nível mais elevado, incluindo o trabalho a 

realizar com o pessoal estrangeiro. Em particular em Portugal, 

ocorreram conflitos como este entre os funcionários locais e os suecos 

em quase todos os projectos apoiados. O pessoal português sentia que 

tinha sido ignorado e desvalorizado, já que não tinha sido consultado 

sobre os planos definidos ou sobre os especialistas recrutados na 

Suécia (Norbeck, 2004, pp.48-49). 

 

 

Ademais, Norbeck (2004) relatou ser compreensível os colegas portugueses se sentirem 

contrariados e invadidos. Entretanto, eles mantinham as aparências, dizendo sim a 

muitas das propostas suecas e evitavam em surdina que essas acontecessem, fazendo o 

que achavam ser mais interessante. 

 

Após seis meses, o educador decidiu rescindir o contrato e retornar à Suécia. Contudo, 

reconhecido pelas autoridades o boicote da equipe com a qual trabalhava, manteve o 

contrato e procurou pessoas que acreditassem na democratização e numa abordagem 

diferente de educação (Norbeck, 2004:50). Após um trabalho com a nova equipe, com 

colaboração e escuta mútua, Norbeck e seus parceiros identificaram em Portugal a 

redução nas práticas de educação para adultos. A experiência dos círculos de estudos 

forneceu contribuições para a aprendizagem criativa e participativa dos educadores de 

adultos em Portugal. Desconstruindo a formalidade da linguagem e apoiando-se nos 
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costumes e na linguagem das pessoas da zona rural, os participantes abraçaram o círculo 

e apostaram no surgimento de ideias e iniciativas locais. Deu-se espaço para as questões 

das pessoas e os encontros deixaram de serem aulas de soluções e conselhos. O círculo 

de estudos em Portugal se fez na negação e inversão do modelo escolar anteriormente 

adotado. Os educadores paulatinamente se permitiram receptividade para um trabalho 

em grupo com autogestão e com uma escuta séria e respeitosa.  

 

Com muitos erros e alguns acertos, as mudanças ocorreram lentamente. Os educadores 

dispensaram projetos e jargões academicistas para desenvolverem atividades que 

fomentaram o diálogo e cujas didáticas tinham uma linguagem mais acessível e 

culturalmente adaptada.  A partir disso, criou-se um curso para os professores que se 

mostraram mais interessados nos círculos de estudos e prontos para o adotarem. 

 

Norbeck (2004) descreve a reação dos educadores em relação às pessoas das classes 

populares rurais e a reação dos camponeses que se sentiam ofendidos e inferiorizados 

ante os educadores. Seria esse mal-estar próximo àquele que os professores portugueses 

sofreram quando os suecos apareceram com o novo projeto? Como avaliação do 

trabalho, Norbeck (2004) salienta que a dificuldade de escuta da opinião do outro, por 

mais insignificante que possa parecer, é um dos principais obstáculos encontrados na 

experiência portuguesa. Ao pontuar essa dificuldade, várias vezes, obteve como 

resposta dos educadores portugueses que talvez o método funcione bem na Suécia, mas 

não se enquadra na cultura latina, com sua forma própria de trabalhar. Concluiu que o 

trabalho de desenvolver os pontos filosóficos centrais dos círculos de estudos, a saber, 

desenvolver uma cultura de cooperação, ser receptivo, exercer a escuta e dar abertura às 

contribuições, é uma tarefa difícil de ser aprendida pelos participantes e educadores.  

 

Com efeito, Norbeck (2004) observou que os círculos de estudos em subúrbios e 

aldeias, protagonizados por professores comunitários, ameaçavam a identidade 

profissional do professor regente, adquirida ao longo de gerações. Ademais, os 

educadores de adultos são colocados nos baixos escalões da hierarquia dos docentes, de 

modo a gerar sensação de inferioridade e instabilidade.  
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Após um ano de intervenções, Norbeck (2004) retornou a Braga para avaliar os 

resultados e observou muitos entraves na adoção dos círculos de estudos.  Considera a 

iniciativa malograda devido à falta de apoio dos superiores hierárquicos, falta de uma 

formação coletiva envolvendo todos os atores do projeto e a desconsideração de que o 

método do círculo de estudos recusa a delegação a uma pessoa que vem e traz a boa 

nova de reformar o ensino. 

 

 2.4. Círculo de estudos da Escola da Ponte 
 

A partir da experiência de Norbeck em Portugal, pode-se enxergar o círculo de estudos 

como espaço-tempo potencialmente capaz de operar a prática de uma formação 

consentânea com as metáforas do discurso teórico (Pacheco, 1995, p. 12). Entretanto, 

outra forma de intervenção grupal com utilização do círculo de estudos foi criada a 

partir de 1976, em Portugal. Essa iniciativa foi desenvolvida por alguns professores da 

Escola da Ponte. O espaço físico da escola funcionava num prédio antigo adjacente a 

um depósito de lixo. Nessa data, a instituição espelhava a estrutura escolar tradicional. 

Pacheco (2002) salienta a presença de muitas insatisfações entre os professores que se 

diziam interessados em reformar a educação.  No entanto, lembra que todos os 

movimentos reformadores se assemelham na rejeição do passado. Mas a especulação 

teórica sem caução da prática engendra apenas reformulações de uma utopia sempre 

por concretizar (Pacheco, 2002, p.100).  

 

No que tange as relações interpessoais, a Escola da Ponte, em Vila das Aves, cercanias 

de Porto, em Portugal, era um local marcado pela presença de violências de todo o tipo, 

incluindo agressões físicas graves aos professores e aos alunos. Somada a esses 

problemas, houve uma grande concentração de alunos marginalizados, recusados por 

outras instituições escolares: pessoas com deficiência, com desvio de conduta, trajetória 

de delinquência ou simplesmente em situação de pobreza.  
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Quanto aos professores, Pacheco (1995) descreve a precariedade de suas condições de 

trabalho. Eles lamentavam as capacitações compulsórias que ocorriam em auditórios 

lotados, a plateia de professores como depósito de tendências e informações 

pedagógicas. No levantamento das necessidades, falavam que as metodologias 

revolucionárias propostas pelos formadores não eram verificáveis na prática. Ademais, 

os planos de formação continuada eram padronizados, idênticos para todas as escolas, 

sem se considerar as peculiaridades regionais e as necessidades específicas.  

Não espante, pois o despudor a que se assiste em muitos cursos de 

formação, nos quais os sumários precedem as sessões, os conteúdos 

são transmitidos em blocos de três ou quatro dias consecutivos e em 

que não se sabe bem quando e onde as práticas (previstas) decorrem 

(Pacheco, 1995, p.307). 

 

A intenção dos cursos de formação de professores se apresenta paradoxalmete como 

negação do que se queria transmitir. Por mais que seja ponto pacífico em pedagogia a 

teoria da não extensão do conhecimento, da impossibilidade de transferência 

intersubjetiva do conhecimento, uma vez que, de acordo com Freire (2006), 

conhecimento é algo que só pode ser aprendido tendo em vista as práticas sociais, 

permanece o abismo entre os processos da capacitação do professor e os processos 

educativos dos educandos. 

 

Pacheco (2003), ao defender a identidade entre modos de aprender e modos de ensinar, 

coloca em questão as relações de poder assimétricas e de dominação na relação 

professor/aluno. Como consequência, os professores tornam-se passivos, posicionam-se 

como consumidores de tendências educacionais, de novas técnicas, métodos e 

nomenclaturas, sem terem espaço para falar, duvidar, pesquisar e não-saber. 

 

 A tese do isomorfismo pedagógico acentua a questão pedagógica, ao problematizar a 

possibilidade do professor aprender de modo diverso do qual ensina:  

Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor 

aprende é o modo como o professor ensina. Que o modelo 

predominante da formação universitária é, por vezes, a negação do 

que se pretende transmitir e que a universidade é... a matriz. Talvez 

porque se descurasse a necessidade de criar dispositivos de auto-

formação cooperativa, que rompessem com a cultura do isolamento e 

auto-suficiência que ainda prevalecem nas nossas escolas. Talvez... 

(Pacheco, 2003, p.5). 
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Oposição, recusa, ruptura, libertação de práticas simbólicas e institucionais de 

dominação, os círculos de estudos em Vila das Aves foram um processo de 

autoformação de professores. Nessas experiências grupais, política e educação, prática e 

teoria são indissociáveis. A recusa coletiva dos professores em separá-las cria um 

espaço para refletir e construir uma autonomia possível. 

 

Assim, os educadores da Escola da Ponte (Pacheco, 2008), reuniram-se, a partir de 

1978, para construir uma equipe de profissionais que optou por se apropriar da 

instituição escolar que vivia momentos difíceis, com falta de recursos materiais, 

financeiros e de pessoal. Nessa ocasião, Pacheco (2008) atuava como coordenador 

pedagógico de um programa ministerial de educação de Portugal, que tinha como 

objetivo fazer cumprir a formação continuada de professores prevista por lei. A partir de 

encontro em grupos, na escuta e levantamento das necessidades dos professores 

inseridos nas contradições de suas práticas, verificou a dificuldade e a importância de 

planejar e teorizar sobre o que se pensava. Esse movimento originou a construção do 

projeto político-pedagógico da Escola da Ponte.  

 

Para Pacheco (2008), em princípio, círculos de estudos podem ser entendidos como um 

movimento histórico e político de autoformação em grupos que compartilham traços de 

uma recusa à transferência linear de informações e denunciam a contradição de duas 

pedagogias. Uma, a que forma o professor no que ele deve fazer e, outra, aquela que 

tem por objeto o aluno e as práticas que o professor aprendeu a fazer.  

 

A formação do professor, realizada em exposições exaustivas, desconsidera as pessoas 

em formação, erige um muro de verborragia entre o como se faz a aula e o que se 

prescreve a ser feito. Aturdido pela combinação do que foi dito e não foi experimentado, 

o professor sai de sua formação para o seu exercício solitário docente, impregnado pela 

retórica: faça o que mando e não o que faço (Freire, 2006).  
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A organização em grupo se deu a partir da reunião em que os atores sociais da Escola da 

Ponte manifestaram a insatisfação com a transferência linear de informações em suas 

capacitações, sua reprodução em sala de aula, a incoerência entre teoria e prática, entre 

planejamento e ato pedagógico. Nesse contexto, foram criados os círculos de estudos na 

Escola da Ponte, sem que se adotasse necessariamente esse nome (Pacheco, 2008). 

 

O modo de compartilhamento grupal da Escola da Ponte emerge na análise da demanda 

dos professores, mediante a formação do coletivo auto-organizado de professores e o 

questionamento do mito da monodocência (Pacheco, 2002, p.118). Para atender a seus 

alunos, os educadores da Escola da Ponte, em círculos de estudos, organizam 

coletivamente suas ações, formações e planejamentos. De acordo com Pacheco (2008), 

esse pequeno grupo de professores da Escola da Ponte assumiu a autogestão, a saber, 

centralizou-se nos problemas locais, adotou perspectiva de cooperação em relação ao 

contexto de formação, apropriou-se dos processos de autoformação, conectou pesquisa e 

formação, investiu na dimensão estratégica e em meios e situações de aprendizagem.  

Dessa forma, os grupos de autoformação de professores emergem como uma ação 

afirmativa frente às dominações e à marginalidade de sua condição histórico/política 

como reacção à monorracionalidade técnica, que caracteriza modelos de formação 

ditos tradicionais (Pacheco, 2008, p.12). 

 

Segundo Pacheco (2008), nos mencionados grupos de autoformação de professores, 

acontecem relações diferentes daquelas estabelecidas nos modelos escolares. A relação 

entre professor e aluno é substituída pela relação entre participantes e animador do 

grupo. Os círculos de estudos são negociados e organizados por meio de métodos de 

pesquisa que consideram a participação dos seus componentes na produção do 

conhecimento. As reuniões diferem do modelo escolar cujo ensino, grade curricular e 

livros didáticos são previamente formulados. Nelas se desenvolve uma postura de 

investigação na produção de materiais e no planejamento de estudos. 

 

Pacheco referencia-se aos estudos de educação libertária de Paulo Freire para 

fundamentar a participação coletiva no planejamento em grupo com o propósito de 
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construir um projeto do nosso sonho (Pacheco 1995, p.187).  No entanto, a despeito dos 

créditos conferidos ao grupo de autoformação de professores para a construção da 

Escola da Ponte, Pacheco ressalva que o círculo de estudos não é um dispositivo 

redentor dos sortilégios dos modelos tradicionais de formação (Pacheco, 1995, p.30). 

Mas ele é um dispositivo, um recurso estratégico que permite a apropriação da 

formação, no reconhecimento de que tal processo não é independente da história de 

vida dos sujeitos (Pacheco, 1995, p.30). 

 

Em 2008, a Ponte era uma escola sem muros, com a finalidade de atender às propostas 

das práticas educativas que ali aconteciam, sem grandes separações entre teoria e 

prática, sem salas de aula nem classes. A escola passou por uma reforma arquitetônica, 

derrubou as paredes das salas para que estruturalmente não houvesse aulas. Em seu 

lugar, foram construídos espaços polivalentes em que ocorriam diversas atividades 

como ensaio teatral, debate ou pesquisas (Pacheco, 2008). Passou a ser uma escola sem 

provas, séries, recuperação ou reprovação.  Para tanto, a Escola da Ponte
12

 fez um 

contrato de autonomia com o Estado, tendo em vista a construção coletiva, realizada 

pela comunidade escolar, de um modelo de organização de escola próprio, divergente 

em muitos aspectos do modelo instituído para a escola pública estatal.  

 

No que diz respeito ao método pedagógico, a relação entre discente e docente passou a 

ocorrer de diferentes modos. Existem espaços com maior planificação, intervenção e 

presença dos professores. São lugares dedicados às crianças que estão começando a ler e 

a escrever, os chamados espaços de iniciação, nos quais a criança permanece até 

aprender a conviver e a participar de atividades em pequenos e grandes grupos. 

Também há os grupos de transição, não definidos por um local específico. Neles, as 

crianças se preparam para a elaboração dos seus itinerários de aprendizagem.  

 

Esses momentos têm o objetivo não somente de integrar as crianças como também de 

cuidar das sequelas das violências sofridas pelo estigma, uma vez que parte das crianças 

é encaminhada para a Escola da Ponte por não terem sido aceitas em escolas 

                                                           
11 www.escoladaponte.com.pt , visitado em 10 de junho de 2011. 
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tradicionais; outras chegam acompanhadas por diagnósticos médicos e/ou psicológicos 

estigmatizadores e desabonadores, sendo preciso um tempo para a ambientação no novo 

espaço de aprendizagem. Nas atividades realizadas pelos grupos de desenvolvimento, os 

participantes se organizam tendo como referência a organização familiar, com seus 

vínculos proximais, sem distinção de idade, anos de escolaridade ou classe.  A 

experiência comunitária da Escola da Ponte permite uma convivência de todos os atores 

da instituição, sendo espaço formativo e difusor das normas elaboradas com a 

coparticipação deles.  

Educar é fornecer os meios e acompanhar processos de 

desenvolvimento. Na Escola da Ponte, o currículo escolar é entendido 

como um conjunto de situações e actividades que vão surgindo e que 

alunos e professores reelaboram conjuntamente. É feliz a criança a 

quem se permite satisfazer a liberdade de ação num ambiente de 

segurança, confiança e apoio criado pela presença dos educadores. 

Porém, a liberdade permitida a cada criança é concedida na proporção 

do que ela é capaz de utilizar. O plano da quinzena dos alunos é muito 

negociado com os professores, é também feito pelos professores. 

Haverá nisto algo perverso? Partindo de problemas que os alunos 

inventariam, os professores agem como persuasores mais ou menos 

democráticos... (Pacheco, 2003, pp. 71-72). 

 

A experiência da Escola da Ponte se expandiu em intercâmbio de experiência com 

outras instituições educativas no mundo, na procura de superar os desafios de promover 

uma educação em rede, uma escola sem dicotomias entre teoria e prática, entre gestores 

e operadores, sem classes, sem avaliação classificatória ou eliminatória. Ela investe no 

desenvolvimento de outras possibilidades de organização do espaço e tempo de 

situações de aprendizagem que não podem ser tipificadas convencionalmente como 

aulas. 

 

Podemos dizer que a ponte entre Portugal e Brasil foi percorrida por um velho 

companheiro de Paulo Freire. É assim que o cronista português Fernando Alves (2002, 

p.25) apresenta Rubem Alves (2002), difusor da Escola da Ponte no Brasil. Essa 

divulgação se deu por meio de artigos em periódicos, palestras sobre a educação e, 

sobretudo, pelo livro dedicado exclusivamente à Escola da Ponte, intitulado A escola 

com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Nele, Rubem Alves (2002) 

relata que, em 2000, foi convidado para ir a Portugal para conversar com professores da 
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Universidade de Braga e com alunos da escola secundária interessados em uma obra 

sua, Estórias para quem gosta de ensinar. 

 

Depois de ter encerrado sua jornada, seu anfitrião em Portugal, Ademar dos Santos, 

perguntou-lhe se gostaria de conhecer algo completamente diferente. O filósofo 

brasileiro pediu detalhes. Nada obteve como resposta. Ademar sabia que apresentaria 

algo que iria ao encontro às reflexões e posicionamentos de Alves (2002), que, afinal, se 

mostrava contra a voga das escolas como linhas de montagem e certificadas por 

normatizações e qualidade total.  Para Alves (2002), educar não é ensinar apenas o que 

se sabe, nem apenas ensinar o não se sabe. Educar é também experiência do 

desaprender.  

 

Alves esperava que o diretor, José Pacheco, fizesse as honras de uma apresentação 

institucional. Diferentemente, uma menina de uns nove anos passou por eles e o diretor 

lhe perguntou se poderia mostrar e explicar a escola ao visitante. No que ela assentiu, o 

diretor não estava mais presente. A primeira desaprendizagem do visitante da Escola da 

Ponte: Jamais lhe passa pela cabeça que a questão não é somar saberes, mas subtrair 

saberes, para que possam ver as coisas que nunca viram (Alves, 2002:33). 

 

Dá-se início à visita guiada para conhecer o funcionamento e dispositivos da escola. A 

garota faz a apresentação, com propriedade e familiaridade, da formação de pequenos 

grupos com interesses comuns, do programa de trabalho de quinze dias com a mediação 

do professor. Após esse período, alunos e professores avaliam o grupo e quando o tema 

de estudo se esgota, decidem por sua dissolução. 

 

Alves (2002) descreve outro estranhamento, relativo à sala de aula. Em seu lugar, vê 

espaços escolares dispostos de maneira excêntrica, salas enormes, pequenas mesas, 

estante com livros, computadores para consulta e alunos conversando sem gritos. As 

professoras estão assentadas ao lado das crianças. Bem ao fundo, música erudita junto à 

conversação das crianças, algumas visivelmente com os traços mongóis que 
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caracterizam pessoas com síndrome de Down. Todas conversam, sem a necessidade de 

intervenção disciplinar da professora.  

 

Albuquerque (2002) observa que, na Ponte, deficiência não é adjetivo e tampouco 

substantivo. Para ele, a prática inclusiva nessa escola é uma comprovação de que educar 

pode ser um espaço em que se pode errar de maneira amparada, em contextos amigáveis 

de aprendizagem. Pacheco (2002) comenta que não se trata de juntar as crianças com 

necessidades específicas aos ditos normais. A inclusão não se assenta na abstração, mas 

num currículo em que as crianças se veem positivamente como alunos e pessoas. 

Frequentemente, sob o rótulo e o estigma da diferença, priva-se a ‘criança diferente’ 

(ainda que inconscientemente) de experiências que lhe permitiriam ganhar consciência 

de si como ser social-com-os-outros (Pacheco, 2002, pp.100-101).   

 

Para entender a Escola da Ponte como um conjunto de espaços e situações de 

aprendizagem solidária, cabe aqui expor seu funcionamento. O plano de trabalho se 

assemelha a projetos de pesquisa que verificam alcance de objetivos e aprendizagens. 

Segundo Santos (2002), esse e outros dispositivos propiciam a revolução copernicana 

na educação, isso é, a mudança de centro, pesos, distâncias e movimentos na relação 

entre aluno, professores e currículo.  

 

Ao entrar em outra sala, a menina explica a Alves (2002) que lá se aprende a ler com 

frases inteiras. Diferente do antigo método global escolanovista – no qual Alves 

aprendera a ler –, os textos são redações das crianças, o que desloca a fonte do ensino 

do professor para a comunidade. Mais adiante, afixado numa parede, Alves (2002) 

encontra um quadro de avisos que serve como dispositivo para ajuda mútua dos 

aprendizes com esses dizeres: Tenho necessidade de ajuda em...  E, ao lado, Posso 

ajudar em... 

 

Perplexo, Alves (2002) quis entender mais sobre o funcionamento da escola. Teve 

acesso a um texto sobre normas de conduta, escrito pelos alunos, o Livro dos direitos e 
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dos deveres. Um computador registra em arquivos de texto denominados acho bom e 

acho mal o que os educandos gostam ou não de fazer. Para lidar com os problemas na 

instituição, as crianças participam de uma assembleia presidida por uma delas em que 

dialogam, expõem problemas e propõem soluções. Segundo Pacheco (2002), o 

estabelecimento mudou muito em 1998, quando o tribunal organizado pelas crianças foi 

substituído pela comissão de ajuda, de modo que o castigo foi substituído pelo refletir. 

 

O Livro da quinzena é escrito pelos alunos e serve de referência bibliográfica para seus 

estudos. Esse livro costuma ser alimentado por textos encontrados na Caixinha de textos 

inventados, redações escritas espontaneamente pelos alunos. A Caixinha de segredos é 

outro dispositivo que permite aos alunos deixarem suas falas para os educadores. 

 

Na escola se aprende principalmente a falar e a escutar o outro e isso consta da Carta de 

direitos e deveres redigida pelos alunos da escola. Albuquerque (2002) comenta que os 

professores quase não faltam e que o ambiente é de cumplicidade para aprender e 

ensinar. Alves (2002) tece considerações sobre o aprender sem compartimentar as 

informações. Para isso, investiga o aprendizado da linguagem, que ele considera a 

mediadora por excelência das faculdades psicológicas superiores e da cultura. Segundo 

Alves (2002), a linguagem é a coisa mais difícil de ser ensinada e aprendida: quem 

ensina não sabe que está ensinando, quem aprende não sabe que está aprendendo e, 

enfim, a aprendizagem acontece. Ele pergunta: por que a aprendizagem da linguagem é 

tão perfeita, sendo tão informal e tão sem ordem clara? (Alves, 2002, p.48).  

 

Albuquerque (2002) descreve a Escola da Ponte como um lugar de encontro, onde cada 

criança aprende com muitos professores: A Escola da Ponte tem muitos alunos, mas 

nunca ouvi dizer que tem a mais. E as salas de aulas são imensas. Pelo simples fato, 

como refere José Pacheco, de o critério de formação dos grupos de alunos ser afetivo e 

este não ter idade (Albuquerque, 2002, p. 82).  
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Pacheco (2002) parafraseia Agostinho da Silva: todos seremos professores de todos, os 

que sabem um pouco mais ensinarão aos que sabem um pouco menos. Para tanto, a 

organização da escola deve contar com vários grupos na equipe educativa, formada por 

pais, professores, alunos, pessoal auxiliar etc.  

 

Segundo Santos (2002), a Escola da Ponte é a concretização de um ambiente aprazível e 

solidário, que favorece e propicia a aprendizagem. Deixa os educandos mais seguros e 

dispostos para aprenderem sua história com os outros e não apenas condicionados à 

orientação dos adultos. Em sua opinião, devemos à Ponte, entre muitas outras, esta 

lição – educar na cidadania não é o mesmo que educar para a cidadania (Santos, 2002, 

p.16). 

 

A Escola da Ponte conseguiu instituir um projeto coletivo a partir da construção de 

dispositivos dos grupos de autoformação de professores. Há mais de trinta anos, seu 

modo de atuar contraria as estruturas e funções escolares dominantes, em cujas origens 

é possível identificar a formação da aprendizagem como ascese, a aula em sua 

proximidade espaço-temporal com a missa, a escola análoga a uma igreja e a sala de 

aula arquitetonicamente disposta à semelhança de uma capela. Seria o século da 

criança? Prefiro convir com Santos (2002, p.11), que o século XX é o da agonia da 

educação, sua canonização instrumental. 
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 3. Metodologia 
 

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, se hace camino al 

andar. Al andar se hace el camino, y al volver la 

vista atrás se ve la senda que nunca se ha de 

volver a pisar. Caminante no hay camino sino 

estelas en la mar. 

Antonio Machado 
 

A perspectiva metodológica deste trabalho é a análise institucional. Adoto como 

referência, entre outras, o texto de Lapassade (2005), que traz uma construção 

metodológica multireferencial: a análise institucional, juntamente com a 

psicossociologia de grupos, a etnometodologia, o interacionismo simbólico e a 

fenomenologia social compõem o campo transdisciplinar das microssociologias. Elas 

compartilham a descrição do cotidiano como realização prática. Elas investigam o 

trânsito entre a indexicalidade, os dêiticos – aqui, lá, isto, aquilo etc., onde se 

contextualiza o objeto –, e a reflexibilidade – como o contexto é afetado pelos seus 

elementos particulares. Elas consideram os raciocínios práticos ou do senso-comum na 

construção do social instituído e produzem dispositivos de autogestão.  

 

 3.1. Métodos de referência  
 

Com efeito, a análise institucional permite a construção de um modelo metodológico 

dinâmico em que o posto de pesquisador e analista cede frequentemente lugar ao do 

prático, cuja função principal não é analisar, mas pontuar analisadores naturais ou 

construir analisadores (Lapassade, 2005, 1979). Para tal finalidade, busquei informações 

sobre as escolas de Contagem e, em especial, sobre a tentativa de se criar nelas círculos 

de estudos. Usei dispositivos sugeridos pelos seguintes métodos: Socioanálise 

(Lapassade, 2005), Pesquisa de ação participativa (Whyte, 2005), Pesquisa ação 

institucional (Barbier, 1985), Pesquisa participativa de Paulo Freire (1983). 
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 3.1.1. Socioanálise 
 

De acordo com Ardoino e Lourau (2003), a Análise Institucional (AI) é o corpo 

multiforme do movimento institucionalista que pode ser organizado em três aspectos: a 

AI generalizada, uma leitura teórica sobre as organizações e conjuntos sociais tendo 

como base o conceito sociológico de instituição; a AI restrita, caracterizada por 

privilegiar o estudo específicos de organizações (no caso desta pesquisa, as duas 

escolas); a AI em ato, ou socioanálise, como prática clínica de intervenção.  

 

Em relação aos seus dispositivos, a AI/socioanálise (Lapassade, 2005) tem em conta os 

seguintes elementos:  

a) A negociação de acesso ao campo. Além da autorização formal, o pesquisador 

está constantemente renegociando o seu acesso, na construção do vínculo entre 

pesquisador e sujeitos de pesquisa.   

 

b) Os graus de implicação do observador: periférica, ativa e completa. A 

implicação periférica caracteriza a postura do pesquisador que estabelece uma 

distância metódica do campo, para que a análise não seja comprometida pela 

cumplicidade. Na implicação ativa, o pesquisador se esforça para fazer parte do 

campo. Tanto em um como no outro, o pesquisador permanecerá com os sujeitos 

participantes apenas durante a pesquisa. Diferentemente, na implicação 

completa, o pesquisador se envolve com o campo, seja por fazer parte dele antes 

da pesquisa, seja por se converter como membro do coletivo estudado. O grau de 

implicação dessa pesquisa será definido a posteriori, pelo coletivo, a partir da 

modulação das relações entre grupos-sujeitos-participantes e pesquisador.   

 

 3.1.2. Pesquisa de Ação Participativa 

  
Além da socionálise, outros dispositivos permitem intervir e, simultaneamente, 

pesquisar. Outras formas de se obter informações compreendem a conversação corrente, 
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a entrevista etnográfica e a pesquisa documental, procedimentos da pesquisa 

participante que Lapassade (2005) toma de empréstimo de Whyte (2005). Esse conjunto 

de procedimentos é adotado nesta pesquisa e estabelece a dinâmica de relações entre o 

pesquisador e os sujeitos de pesquisa.  

 

A abordagem da Pesquisa de Ação Participativa (PAP) de William Whyte sugere uma 

postura de pesquisa:  

O sucesso nessa tarefa [obter algo coerente a partir de qualquer padrão 

presumido de relações entre tantos elementos diferentes] requer 

imaginação e criatividade – processos mentais altamente subjetivos. A 

publicação resultante pode ou não ser convincente para determinados 

leitores, mas não há qualquer modo de submetê-la a um teste 

científico (Whyte, 2005, p.360). 

 

Logo após a grande crise financeira de 1929, Whyte (2005), um antropólogo de 

formação, pesquisou em um bairro italiano de Boston, Estados Unidos. Suas 

observações se estenderam da década de 1930 ao início da década de 1940. Segundo 

afirma, no início, seu trabalho foi o de um pesquisador não-participante e, à medida que 

foi aceito na comunidade, percebeu-se quase como um participante não observador. 

Apenas depois dessa imersão, Whyte explicitou, com a ajuda de seus sujeitos, a 

Pesquisa de Ação Participativa (PAP), um método construído dentro do trabalho de 

campo. 

 

A PAP é um método no qual os pesquisadores convidam alguns integrantes da 

organização estudada a participar com eles de todas as fases do processo, desde o 

esboço da pesquisa, passando pela coleta de dados e pela análise, até a aplicação prática 

dos resultados (Whyte, 2005, pp.354-355).  

 

A observação participante é proposta por Whyte como uma maneira de estar em campo 

com um amigo nativo. Na PAP, estabelecer vínculos com indivíduos-chaves é de 

fundamental importância para conhecer e descrever o campo de estudo. Em sua 

pesquisa, Whyte narra a construção de uma relação de amizade com um líder de uma 
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pequena gangue, Doc, que, além de lhe apresentar a sociedade em que vivia, o ajudava a 

conhecer mais pessoas, possíveis informantes e participantes. Doc também ensinou a 

Whyte a maneira de perguntar, as situações em que devia evitar perguntas e a fazer 

perguntas certas. Ensinou-lhe a ter prudência em relação às indagações: 

 

No dia seguinte, Doc explicou a lição da noite anterior. ‘Vá devagar, 

Bill, com essa coisa de quem, o quê, por quê, quando, onde. Você 

pergunta essas coisas e as pessoas se fecharão em copas. Se te aceita, 

basta que você fique por perto, e saberá as respostas a longo prazo, 

sem nem mesmo ter que fazer as perguntas (Whyte, 2005, pp.303-

304).  

 

Para Lapassade, com o método PAP, Whyte não apenas inspirou a criação da 

socioanálise, mas sobretudo foi um precursor no que diz respeito à consideração da 

implicação do pesquisador com seu objeto de estudo. O livro ficou conhecido após a 

escrita de um apêndice, em 1955, para a segunda edição em inglês. Whyte decidiu 

escrevê-lo ao constatar, enquanto preparava uma bibliografia para seus alunos, a falta 

de informações relativas à implicação do pesquisador no campo (Lapassade, 2002, p. 

376-377).   

   

 3.1.3. Pesquisa Ação Institucional 
 

Barbier (1985), pesquisador e prático institucional, formulou a Pesquisa Ação 

Institucional (PAI), método que tem como seu principal referencial teórico a Análise 

Institucional de Lapassade e Lourau. A PAI se caracteriza por atrelar à pesquisa 

características da prática clínica e por utilizar a análise da demanda. Ela é um espaço de 

escuta clínica sensível e multirreferencial (Abdalla, 2005, p.385). Adota também uma 

abordagem participativa, o que a aproxima da PAP de Whyte.  

 

Basicamente, o método de PAI tem cinco características. Primeira, a interdependência 

entre a teoria e prática, a práxis institucional do grupo. Segunda, a relação dialógica 

entre o grupo, o pesquisador e o objeto de pesquisa. Terceira, a produção do objeto de 
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conhecimento, que é feita dentro do campo. A quarta é a identificação de contradições 

dinâmicas, que serão estudadas sob a lógica dialética institucional. Quinta, a 

impermanência de seus resultados, que somente poderão ser compreendidos numa 

estrutura englobante significativa.   

 

Na investigação em Contagem, foram adotadas essas características. A prática de 

pesquisa confundiu-se com a escuta clínica, o pesquisador buscou o diálogo com os 

membros dos grupos estudados, a identificação de analisadores importantes da vida da 

escola e da dinâmica institucional. Na medida das possibilidades, como sugerido 

também por Barbier (1985), adotou aquelas características já mencionadas da 

abordagem socioanalítica proposta por Lapassade e Lourau: análise da demanda, 

autogestão, livre expressão, explicitação de analisadores, análise da transversalidade e 

da contratransferência institucional. 

 

 3.1.4. Pesquisa participante 
 

Freire (1983) apresenta uma proposta de pesquisa com o objetivo de construir 

metodologias e programas de educação de adultos. Segundo ele, grupos não são objetos 

de pesquisa, mas, neles, os sujeitos participam da construção de conhecimentos sobre si 

próprios. Igualmente, o pesquisador é sujeito cognoscente que se educa no processo, ao 

mesmo passo em que atua como educador. 

 

As propostas de Freire (1983) sugeriram passos para esta pesquisa: conhecer mais sobre 

a cultura dos grupos nas escolas municipais, realizar visitas informais e conversar com 

os membros, anotar o que lhes chama atenção, entrevistar as lideranças, oferecer 

serviços de mediador de grupo, esclarecer que, se a oferta não for aceita, o trabalho não 

se realizará, apontar a necessidade de reuniões amplas, com a participação de todos os 

interessados para discutirem suas principais questões, nunca sobrepor sua voz a dos 

demais membros.  
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Essas propostas de Freire foram feitas em 1971, antecipando-se, portanto, a muitas das 

formulações da Análise Institucional. É praticamente certo que tenham sugerido a 

Lapassade e Lourau, assim como a outros institucionalistas, que conheciam bem o 

trabalho de Freire, os dispositivos da análise da demanda, oferta de trabalho pela equipe 

de pesquisadores e o gerenciamento da pesquisa feito pelo coletivo, formado pela 

equipe de pesquisa e os interessados. 

 

 3.2. Procedimentos 
 

Não quero a faca, nem queijo. Quero a fome. 

Adélia Prado 

 

Como sugerido por Minayo (1994, p. 26), o ciclo da pesquisa aqui adotado comporta 

uma fase exploratória, o trabalho de campo e o tratamento do material.  

 3.2.1. Estudo exploratório 
 

A primeira fase foi realizada em 2011. Tive a oportunidade de acompanhar 

esporadicamente as atividades voltadas à criação de círculos de estudos em três escolas 

municipais de Contagem. Participei, junto ao coletivo Escola sem Escola, do início de 

uma intervenção nelas, com a coparticipação de José Pacheco e sob o aval da Secretaria 

Municipal de Educação. Com a sobreimplicação ocorrida anteriormente em uma delas, 

a Escola G, renunciei a trabalhar nela e decidi ofertar meus trabalhos nas Escolas A. e 

Z.  Conheci seus atores, que me permitiram o acesso às documentações e registros da 

instituição, ao Projeto Político Pedagógico e aos relatos dos círculos de estudos que 

tentavam constituir. Participei do levantamento de demandas do coletivo, tive acesso a 

atas, a diários de bordo de alguns dos participantes e ao planejamento estratégico de 

ações. Em 2012, mediei a elaboração e apropriação de saberes e não-saberes pelo 

grupo-sujeitos participantes e iniciei a renegociação de minha participação, agora em 

outra condição, como mestrando qualificado e em fase de elaboração de dissertação. 
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 3.2.2. O trabalho de campo 
 

Na segunda fase, o trabalho de campo, eu obtive informações mais precisas sobre as 

duas escolas por meio de entrevistas, de diálogos e de observações anotadas em diário 

de campo. A seguir são detalhados esses procedimentos: 

 3.2.2.1. Encontros coletivos 
 

Anteriormente, já havia trabalhado como mediador em grupos em diversos contextos: 

escola, penitenciária, espaços comunitários, coletivos de cumprimento de medida 

judicial, atividades de remissão de pena para egressos do sistema prisional, psicoterapia, 

roda de capoeira e terreiro de samba. Aprendi que, em grupo, as pessoas não se unem 

apenas pelas semelhanças ou objetivos compartilhados, mas, principalmente, pelas 

diferenças. Observei que, paradoxalmente, as sessões em grupo começam a dar liga 

quando as pessoas, com a ajuda de um mediador, compartilham suas diferenças.  

 

Sem nunca chegarem a ser propriamente atividades de grupo, as atividades em grupo 

são operadas por uma clínica específica, diferente da clínica médica. Não derivam tanto 

do grego klinikós – ação que se exerce junto ao leito do paciente –, mas antes da noção 

epicurista Climene – movimento de deriva, de emergência do inédito (Muller-Granzotto, 

2007). Não procedem somente de experiências profissionais, mas da vivência e da 

participação em grupos. Passei a ver as atividades grupais como dispositivo de 

mediação entre as esferas íntima, social e pública do sujeito. Na AI/socioanálise de 

Lapassade e Lourau, assim como em algumas outras perspectivas institucionalistas, 

encontrei uma fundamentação para as minhas práticas de mediação. 

  

Assim, nos encontros coletivos em Contagem, inicialmente, enquanto eu estava ligado 

ao coletivo Escola sem Escola, adotei a perspectiva de mediador. Na segunda fase, em 

que fiz a oferta de meu trabalho tendo em mente ser um facilitador de círculos de 

estudos, adotei a perspectiva de analista institucional, buscando induzir uma demanda 

de intervenção, querendo introduzir a autogestão e, especialmente, detectando possíveis 
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analisadores das escolas. Tive dificuldades de dar prosseguimento à intervenção. 

Restou-me, contudo, a possibilidade de refletir sobre a minha implicação.  

 3.2.2.2. Diário de campo  
 

O diário de campo, prática de inspiração etnográfica, foi mantido nesta pesquisa-

intervenção. Para o antropólogo Geertz (1989), a disposição intelectual dos que mantêm 

o diário é mais importante que a técnica ou o procedimento de preenchê-lo. Segundo 

ele, fazer etnografia consiste em realizar uma descrição densa, mais próxima de uma 

crítica literária que do trabalho de decifrar códigos.  

 

O diário de campo foi o principal instrumento desta pesquisa. Com ele enfatiza-se que a 

descrição do percurso é método. Para Lourau, o diário nos permite o conhecimento da 

vivência cotidiana de campo (não como fazer das normas, mas como foi feito da 

prática) (1993, p.77). Objetiva-se, com sua utilização, mostrar os detalhes da pesquisa, 

explicitar seu making of e obter resultados mais rigorosos: 

 
Uma outra vantagem do diário de pesquisa é fazer a restituição da 

pesquisa de campo como sendo a de um laboratório. Nas ciências 

exatas, tudo o que se passa no laboratório faz parte da exposição final. 

Não são aceitos os discursos meramente belos acerca da descoberta; 

exige-se a descrição exata de todo a ocorrido durante a experiência. 

Mas, as ciências sociais e humanas são bem menos "exigentes", 

infelizmente... (Lourau, 1993, p.78) 

 

 O preenchimento do diário de campo, como sugere Geertz (1989), envolve o registro de 

um emaranhado de elementos estranhos, irregulares e inexplícitos, a constituição de um 

manuscrito intrincado, repleto de elipses e incoerências, o que levará à construção de 

leituras ricas e diversificadas. 
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 3.2.3. Tratamento do Material 

 

Em análise institucional, a contradição permanentemente apontada entre teoria e práxis 

se apresenta como uma tensão em que ocorrem trocas e transformações. O tratamento 

das observações, documentos, diários, notas e outras informações obtidas na pesquisa-

intervenção é um ato analítico que busca justamente apontar contradições, 

nebulosidades, elipses, pontos-cegos e tapas-sexo das instituições. De um modo geral, é 

possível demarcar tais elementos nos registros feitos e nas informações obtidas. A 

análise da implicação auxilia esse processo de demarcação.  

 

Neste trabalho, acompanho Lourau (1993), para quem a lógica da contradição dialética, 

fundamento da Análise Institucional, permite explicitar as contradições (a) entre 

instituído e instituinte, (b) teoria e prática, (c) institucionalização e processo de 

autodissolução, (d) autogestão e heterogestão, bem como atingir nova instância de 

coerência em relação ao que está instituído na ciência. Com efeito, analisar as 

contradições é organizar um novo campo epistêmico baseado nas noções de instituição e 

implicação, escapando à não implicação e desimplicação apregoadas nas supostas 

objetividade e neutralidade científicas. 
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 4. Detalhamento do trabalho de campo 
 

 Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.  

Rosa, João Guimarães (2001, p.119). 

 

Belo Horizonte, sexta-feira, 18 de maio de 2012. Estava eu a procurar uma forma de 

restabelecer o contato com as Escolas A. e Z. Sem passaporte de entrada nas 

instituições, telefonei para os diretores e me apresentei como um dos educadores que 

estavam vinculados ao projeto de Áurea e Pacheco, mesmo sabendo os riscos que tal 

apresentação poderia acarretar. 

 

Por telefone, soube que, na Escola Z., houve mudanças na direção.  A diretora Zélia 

estava em licença de saúde, fazendo um tratamento de câncer de garganta, e o vice-

diretor Antônio Roberto, que também participara dos grupos em 2011, assumiu a escola. 

Logo após minha apresentação, ele iniciou a conversa com a queixa de que a consultoria 

do José Pacheco cobrara 20 mil por mês para realizar a assessoria. Eu lhe disse que meu 

objetivo seria acompanhar o desenvolvimento da escola Z., num trabalho de pesquisa 

para a minha dissertação de mestrado pela Universidade Federal de São João del Rei e 

não como uma consultoria.  

 

No telefonema para a Estela, diretora da Escola A., ela se mostrou bem receptiva à 

proposta de pesquisa. Nessas comunicações, confirmei que as escolas não haviam dado 

continuidade à consultoria com Áurea. Marquei um encontro presencial em cada uma 

delas.  

 

Em Contagem, na sexta-feira, 25 de maio de 2012, eu me apresentei para conversar com 

a diretora da Escola A. Ela não se encontrava e a vice-diretora, Cátia, que também 

participara dos círculos de 2011, recebeu-me com muita hospitalidade. Lembramos que 

nos conhecêramos em um dos encontros da consultoria e iniciamos uma conversação. 

Estava muito difícil estar na sala da direção, pois as paredes do corredor da escola 

estavam sendo pintadas. O cheiro da tinta era muito incômodo. Durante a conversa, de 

cerca de quarenta minutos, entre mim e a vice-diretora, fomos interrompidos duas 
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vezes. Eram professoras com a voz rouca, dizendo que não conseguiam mais dar aulas.  

Em relação a minha proposta, Cátia me disse que, da parte dela, eu poderia participar 

dos processos da escola. Consultamos horários e acertamos que eu iria apresentar uma 

proposta para diretora e professoras. Quando a conversa ficou mais descontraída, ela me 

falou de problema da autonomia das professoras. Há uma dificuldade em assumir os 

tempos de planejamento, pesquisa e estudos de caso: O tempo pedagógico é da escola e 

não pessoal.  Disse que a instituição solicita algum tempo para pesquisa e formação, tão 

importante quanto o momento da educação em sala de aula. Ela salientou a importância 

dos registros, atas e relatórios que dificilmente são feitos e cuja falta desorganiza as 

atividades da escola. A título de exemplo, comentou que o grupo em 2011 não redigiu 

atas, com prejuízo de foco e resultados das atividades, pois ali não era espaço para falar 

da vida pessoal. Em seguida, pediu que eu explicasse mais sobre a pesquisa.   

 

Falei sobre contribuir para a construção coletiva dos saberes dos sujeitos, que não 

seriam tomados como simples objetos da pesquisa, mas como sujeitos cognoscitivos. 

Detalhei a minha proposta tendo em vista as operações da AI: a análise da demanda, a 

conversa livre entre os participantes, combinada à minha participação, etc. Disse-lhe 

que conteúdos da vida pessoal e assuntos externos, como o tema da burocracia da 

Secretaria de Educação, sempre atravessam os grupos e as instituições. Os temas de 

trabalho seriam desenvolvidos de acordo com a disposição dos professores. Os 

encontros em grupo não foram colocados como condição para o trabalho.  

 

A vice-diretora Cátia ainda me disse, sobre a escola vizinha, Z., que algumas 

professoras de lá participam da Rede de Apoio à Inclusão (RAI), um programa de 

educação oferecido pela Escola A.. Defende que as escolas especiais não devem acabar. 

Pensa que, para alguns graus de deficiência, sobretudo a intelectual, as crianças e 

adolescentes precisam de uma atenção individualizada. A escola especializada está 

legalizada na LDBEN. Ao me despedir, deixei com ela um modelo de termo de 

consentimento livre e esclarecido e combinei de lhe enviar uma proposta por e e-mail. 

Ela ficou de telefonar para dar uma resposta, mas deixamos atividades agendadas para a 

quarta-feira seguinte.  



73 
 

 

Saí, em direção à escola vizinha, pela mesma porta pela qual entrara. Na escola Z., o 

portão principal estava semiaberto e entrei sem dificuldades. Cheguei com uma hora de 

antecedência em relação ao horário marcado. Vi crianças muito alegres e comunicativas 

nos corredores da escola. Duas meninas carregavam uma mesa de totó. Vi um quadro 

repleto de troféus e uma foto do ex-presidente do Brasil, Lula, condecorando um aluno 

da escola Z., vencedor da olimpíada de matemática. A sala da diretoria estava aberta. 

Então, o diretor Antônio Roberto acenou lá de dentro para que eu entrasse.  

 

Durante a nossa conversa, de vinte minutos no máximo, atendeu a quatro telefonemas e 

teve que sair para resolver um grande problema, o desaparecimento de um funcionário. 

Após breve apresentação, perguntou-me se o meu trabalho precisaria ser pago. Um 

pouco a contragosto, disse-lhe que não. Antônio Roberto perguntou se eu trabalhava na 

consultoria do José Pacheco e lhe disse que sim e que atuei nas atividades da consultoria 

de 2011 na Escola G.. Respondeu-me que, nesse caso, o primeiro passo seria assinar 

contrato de trabalho voluntário. Perguntei-lhe se, de alguma forma, o trabalho com o 

José Pacheco havia continuado em 2012. Disse-me que não, que o grupo havia acabado, 

que a consultoria oferecera o trabalho por 100 mil reais por ano e que eles pediram à 

Seduc para continuarem o trabalho sem a consultoria e com essa verba. A Seduc 

descartou essa proposta e assim foram encerradas as atividades do grupo.  Procurei 

saber sobre o que fora aproveitado do trabalho e sobre o que se desenvolveu na escola. 

Ele me falou de um projeto da rádio e de um trabalho para diminuir a violência no 

recreio com monitoria feita pelos próprios alunos.  

 

Sobre suas demandas, disse-me que a inclusão de pessoas com deficiência é um desafio. 

Todas as escolas são obrigadas a incluir, mas nada foi feito pelo poder público para 

ajudar no processo de inclusão. Disse também que tem alunos que não são incluídos na 

escola, apenas passam o tempo lá, que os estagiários não são preparados para lidarem 

com pessoas com necessidades especiais. Perguntei como é a sua relação com a escola 

vizinha, A.. Antônio Roberto falou enfaticamente que é ótima e que alguns de seus 

professores fazem formação lá. Combinamos que lhe enviaria por e-mail uma 
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apresentação sumária, não mais que duas páginas, com o objetivo de mobilizar a 

participação dos educadores. Deixei com ele o modelo do termo de consentimento livre 

e esclarecido e marcamos uma apresentação para o dia 6 de junho, no intervalo entre as 

aulas dos professores. Em função dos preparativos para a festa junina e recesso escolar 

em julho as intervenções da pesquisa retornariam no segundo semestre.  

 

Ao chegar à minha casa, eu enviei para as escolas a seguinte proposta: 

 

 Proposta de pesquisa participativa 

Esta é uma proposta de pesquisa participativa com os professores. Passando pelo 

pensamento de Paulo Freire e pela Análise Institucional, fundamenta-se na noção 

segundo a qual grupos não são objetos de pesquisa, mas que, neles, os sujeitos 

participam da construção de conhecimentos sobre si próprios. Igualmente, o 

pesquisador é sujeito cognoscitivo, que se educa no processo, no mesmo passo em que 

atua como educador. 

Assim, sugiro os seguintes passos para a pesquisa: conhecer mais sobre a cultura dos 

grupos das escolas; realizar visitas informais e conversar com os membros; anotar o que 

lhes chama a atenção; entrevistar as lideranças; oferecer serviços de mediador de grupo; 

esclarecer que, se a oferta não for aceita, o trabalho não se realizará; apontar a 

necessidade de reuniões amplas, com a participação de todos os interessados para 

discutirem suas principais questões; nunca sobrepor minha voz a dos demais membros.  

 

Operacionalização  

As sessões em grupo serão desenvolvidas para responder à pergunta da pesquisa: 

“Como acontecem os círculos de estudos das duas escolas públicas vizinhas, integrantes 

da rede de ensino do município de Contagem, Minas Gerais?”  

 A pesquisa será proposta como uma construção coletiva que obedecerá seis operações:  

(1) Análise da demanda, compreendendo a demanda oficial, feita pelos responsáveis da 

organização, e a do grupo-cliente, o coletivo que abarca a pesquisa;  
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(2) Autogestão da intervenção pelo coletivo-cliente, definição de horário, sessões, 

vínculo entre sessões e as demais atividades cotidianas, planejamento, divisão em 

eventuais subgrupos de análise, demandas particulares aos analistas, pagamento;  

(3) A livre expressão, ou estabelecimento de um contrato que cria um espaço no qual os 

participantes falam inclusive da interdição e do não-saber da organização;  

(4) A elucidação da transversalidade, estudo das filiações, hierarquias, relações 

dominantes, minorias psicológicas e as relações que os clientes mantêm com a 

organização;  

(5) A elaboração da contratransferência institucional, isso é, a análise das reações dos 

analistas e das suas implicações no campo de investigação;  

(6) A elaboração dos analisadores, isso é, a criação de dispositivos para revelar 

contradições, conteúdos reprimidos, relações de poder, não ditos e não-saberes 

institucionais, inserções na estrutura social e outros reveladores de particularidades e de 

arranjos institucionalizados. 

Cabe ressaltar que todos os procedimentos respeitarão a individualidade dos 

participantes e a confidencialidade e privacidade deles e das instituições envolvidas, 

conforme o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Enviei-lhes igualmente o arquivo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desta 

pesquisa:  

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

  Você está sendo convidado a participar do estudo: Análise institucional 

da formação de círculos de estudos de educadores em escolas municipais. 

 Os avanços na educação ocorrem através de estudos como esse, por isso 

a sua participação é importante. O objetivo do estudo é conhecer o processo de 

instituição de grupos de autoformação de professores. Caso você concorde em 

participar, gostaria de entrevistá-lo(a) e de participar das atividades de seu grupo. 
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 Ressaltamos que a pesquisa será sigilosa e confidencial. Os nomes das 

pessoas e das instituições participantes não serão mencionados, a não ser que solicitem 

formalmente sua menção a partir de seu próprio interesse. Não há riscos ou desconfortos 

no estudo. Informamos que não será adotado nenhum procedimento que lhe traga 

qualquer desconforto ou risco à sua imagem profissional ou vida pessoal. 

 Caso queira, gostaríamos que participasse de outras fases do estudo, 

transformando-o numa construção coletiva. Porém, a decisão em participar será sempre 

de sua livre e espontânea vontade. 

 Você terá acesso a todas as informações do estudo, de seus resultados 

parciais e finais, e poderá desistir da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento.  

 Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________ (nome 

do voluntário), li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o 

estudo e de quais procedimentos participarei. A explicação que recebi esclarece os 

riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que meu nome não 

será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  

Eu concordo em participar do estudo.  

 

Contagem, ............/ ................../................ 

 __________________________________________                 __________________ 
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Assinatura do voluntário ou de seu responsável legal                Documento de identidade 

_____________________________________________ 

Hélder  Henrique da Silva 

______________________________________________ 

Marília Novais da Mata Machado 

Contatos do pesquisador: (031) 9805-0007 / helderpaideia@gmail.com  

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 

Após dois meses sem retornar às escolas, devido às festas juninas e ao recesso do final 

de semestre, recebi um convite para uma reunião com a supervisora da Escola A., na 

quarta-feira, 20 de agosto de 2012. No entanto, logo ao chegar, fui informado, na 

recepção da escola, que ela e a diretora não estavam. Então, aproveitei o desencontro e 

fui até a Escola Z.. Estando dentro dela, lembrei-me da porta que liga as duas escolas. 

Dirigi-me a ela, girei a maçaneta e vi que estava trancada. Perguntei a uma encarregada 

da limpeza quem poderia abrir a porta. Ela me direcionou ao zelador. Fui atrás dele e 

perguntei por que a porta estava trancada. Disse-me que os alunos com deficiência da 

Escola A. entravam na Escola Z. e que suas professoras ficavam à procura deles. O 

zelador, em seu cinto, tinha dependurado um molho com várias chaves da escola e disse 

que ia abrir a porta para mim. Contudo, não o acompanhei e disse-lhe que ainda tinha 

que falar uma coisinha com o diretor Antônio Roberto, mas que ele poderia deixar a 

porta aberta para eu passar.  

 

Encontrei-me com o Antônio Roberto no meio do corredor. Cumprimentei-o e ele não 

localizou de onde me conhecia.  Bastou falar “a pesquisa...” para ele se lembrar de mim 

e me encaminhar para a supervisora pedagógica Lucinha. Ela começou a conversa da 

mesma maneira que o diretor a fizera anteriormente, falando do preço do projeto, vinte 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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mil por mês. Disse-lhe que eu participara da proposta e das reuniões de planejamento e 

que, apesar do projeto ter sido suspenso, mantenho vínculo de amizade e colaboração 

com Pacheco. Enfaticamente, lhe garanti que ele não recebeu nenhum tostão da 

assessoria em Contagem. Expliquei-lhe que meu interesse ali era escrever um livro 

sobre os círculos de estudos que resultaram no projeto da Escola Z., em 2011. Então, ela 

me mostrou o caderno que conta o processo de elaboração do projeto Escola sem 

Fronteiras
13

, fruto da parceria com a consultoria.  

 

Descreveu-me vários projetos com a parceria de grandes empresas. Recentemente, 

conseguiram a aprovação de um projeto de inclusão digital com o Mec e isso acarretou 

uma briga com a Secretaria de Educação de Contagem (Seduc) que culminou na recusa 

desta em dar repasses para o projeto, por considerar que a Escola atropelou as relações 

entre Mec e Prefeitura. Depois de negociar com a Escola, a Seduc efetuou o repasse 

somente depois de tombar como patrimônio da Prefeitura todo material da escola 

adquirido para o projeto. Acrescentou que sente receio de muita coisa se perder após 

esse ano eleitoral, o que ocorre costumeiramente quando o futuro prefeito é de partido 

diferente do anterior. 

 

Comentei que soube, durante a consultoria, que o filho da então prefeita, Marina Serra, 

estudava na Escola Z.. Lucinha me disse que todos os filhos da prefeita haviam 

estudado ali. Porém, o mais novo teve que sair porque estava sendo perseguido por 

outro aluno. Observou que muitas pessoas da escola nem sabiam que ele era filho da 

prefeita e que os outros dois filhos dela haviam concluído lá as quatro séries iniciais, 

quando ainda não havia as séries depois do quinto ano do ensino fundamental. Quanto 

ao filho mais novo, o ônibus especial que usava era o da prefeitura, o mesmo que todos 

usavam. O ônibus parava um pouco distante da escola e um colega aproveitava para 

correr atrás dele, que tinha que correr para entrar na escola. A supervisora era de 

opinião que o filho da Marina Serra deveria ter motorista e até mesmo segurança para 

chegar à escola. Apesar de reconhecer a necessidade de segurança, diz que não poderia 

fazer nada com o outro aluno – por esse comentário conivente, deu-me a impressão de 

                                                           
13

 O nome desse projeto foi criado pela equipe de educadores da Escola Z. quando os membros do Escola 

sem Escola lhes prestavam consultoria pedagógica. 
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que qualquer forma de responsabilização pela violência seria um ato discriminatório. 

Lucinha me contou que, meses após o filho da prefeita sair da escola, quem o perseguia 

também foi transferido. Tentaram entrar em contato com a prefeita para matricular 

novamente o seu filho, mas foi em vão. 

 

Sobre a possibilidade de fazermos um trabalho em conjunto com as escolas A. e Z., ela 

afirmou que existe uma professora que participara dos dois projetos, nas duas escolas. 

Complementou que a profissional participa como professora itinerante em outras 

escolas para dar suporte em educação especial. As escolas têm um projeto de 

compartilhar uma brinquedoteca que não foi adiante e, disse queixosa, todos os 

brinquedos ficaram com a Escola A.  

 

Com relação à direção da Escola Z., a supervisora afirmou-me que existe um racha entre 

direção e vice-direção. Opinou que a eleição não foi pertinente, que era melhor que 

houvesse sido nomeada pessoa com quem o diretor tivesse afinidade de trabalho.  Por 

fim, Lucinha disse que se interessa em participar da minha pesquisa, pois quer fazer 

mestrado. Consenti com seu interesse e disse que ela poderia se beneficiar com o 

aprendizado desta pesquisa. Despedimo-nos e fui passar pela porta entre as escolas; só 

que ela estava trancada. Tive que dar a volta e sair de uma escola para entrar na outra.  

 

Na sala da direção da Escola A., a diretora disse que a supervisora teve seus 

documentos de carros extraviados e que estava no Detran resolvendo esse problema. 

Sugeri, então, participar da atividade coletiva que estava acontecendo, a elaboração do 

regimento interno. Eu e a diretora da Escola A. fomos para a sala de reunião. Nela, uma 

mãe e duas professoras conversavam sobre a elaboração do regimento interno da escola 

A..  Ao saber que a próxima etapa seria a elaboração do projeto pedagógico, pontuei 

enfaticamente que a estrutura do regimento teria que conversar com os princípios e fins 

do projeto pedagógico. De preferência, esse deveria ser discutido antes daquele e que 

poderíamos tratar disso a partir da próxima semana.   
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No sábado, 25 de agosto de 2012, estive na reunião dos professores da Escola Z., com o 

objetivo de apresentar a minha proposta. Cheguei estrategicamente trinta minutos 

atrasado a fim de pegar a reunião já em funcionamento. Os professores estavam falando 

das olimpíadas da escola. O problema em pauta era a cor do uniforme das equipes. Uma 

professora disse que não poderia ser azul ou alvinegro por serem as cores do Cruzeiro e 

do Atlético, clubes de futebol de forte rivalidade.  Além disso, afirmou que a maioria da 

escola é atleticana. Outra professora contestou que não existia uma pesquisa ou 

levantamento sobre as torcidas da escola. A conversa foi ficando acalorada. A 

professora de artes sugeriu que fossem usadas as cores básicas. Outra, falou do verde-

limão que está na moda. Um professor – à exceção do diretor e de mim, todos os 

homens estavam no fundo do auditório – foi para frente e disse que nos dias de hoje não 

se costuma mais usar uniformes. Em meio a rumores, uma professora ao meu lado 

comentou que a escola está com um público mais diversificado e que aumentaram os 

problemas sociais na escola. Durante a bulha, o diretor Antônio Roberto me pediu o 

pendrive com a apresentação. O datashow estava instalado; porém, lhe disse que não ia 

precisar fazer uma projeção e que minha fala seria muito rápida. Em função do clima 

conturbado dos professores, Antônio Roberto me respondeu: talvez o convite seja mais 

uma reflexão. Então lhe repliquei que talvez seja mais uma provocação do que uma 

reflexão. Ele guardava o projetor e o computador enquanto os professores continuavam 

a falar dos problemas para a realização das olimpíadas. Nesse momento, uma professora 

se levantou da cadeira e aconselhou a todos não usarem o espaço do parque, posto que, 

da última vez que esteve lá com sua turma, um de seus alunos brigou com outro rapaz 

que usava o parque, que é de uso público e não pode ser fechado para uso exclusivo da 

escola.  

 

As conversas no auditório aumentaram e o ruído parecia o de uma colméia. Então o 

Antônio Roberto se levantou: Não vamos polemizar (...); depois decidimos sobre isso. 

Em seguida me apresentou como o estudante de psicologia da Universidade Federal de 

São João del-Rei que teria uma reflexão para compartilhar com eles.  
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Procurei ser rápido e direto. Depois de agradecer o convite para estar ali, apresentei-me 

como pedagogo e psicólogo clínico e disse que estava escrevendo uma dissertação para 

a Universidade Federal de São João del-Rei. Disse que participo, há três anos, de uma 

formação com o professor José Pacheco, que resultou na minha participação do blog 

Românticos Conspiradores em defesa da educação pública de qualidade. Convidei todos 

para participarem do blog. Disse que também participei das discussões que precederam 

a elaboração do projeto Escola sem Fronteiras, resultado de encontro entre a assessoria 

sob orientação do Pacheco e alguns educadores da Escola Z.. Como entraves, falei do 

preço exorbitante pedido pela consultoria. Todavia, observei que esse não seria o 

primeiro projeto a ser interrompido na Escola Z. e que havia muitos projetos que não 

foram postos em prática ou que ficaram no meio do caminho. Comentei que a 

instituição escolar não sabe muito bem de seus intentos e que não apresenta 

flexibilidade para rever seus rumos. Apartaram a minha fala dizendo que a proposta era 

interessante, mas que não teriam um tempo a mais no calendário para mais uma reunião.  

Pontuei que o tempo pedagógico é muito rígido. Comentei brevemente que no ano 

eleitoral a instabilidade da escola fica mais nítida e comparei a escola a um trem em que 

seus tripulantes discutem como seus vagões serão organizados e o maquinista impõe 

ritmo à locomotiva; contudo, não sabem de onde esse trem veio e tampouco sabem para 

onde ele vai. A autonomia dos pedagogos é algo distante, pois eles não têm poder 

sequer para reorganizar o seu tempo e seus rumos em função de suas prioridades. 

Acresci à imagem que os vagões construídos no século XVIII não sabem comportar 

novos integrantes, antes marginais que não participavam dessa viajem. 

 

Após eles fazerem um silêncio, talvez de assentimento, indiferença ou contrariedade, eu 

decidi falar aos professores de minha pesquisa. Disse que eles poderiam participar se 

quiserem. Falei da participação ativa como sujeito cognoscente e não como objetos de 

pesquisa. Aproveitei para falar do interesse da supervisora Lucinha em fazer mestrado, 

o que seria também momento para estabelecermos trocas e aprendizagens, visto ser eu 

um mestrando vinculado à UFSJ. Falei da necessidade de um espaço de escuta e de 

elaboração de demandas. Disse que a única condição que colocaria para o trabalho seria 

que ele fosse realizado no tempo pedagógico e, preferencialmente, pelas manhãs de 

quarta-feira. Explicitei que o objetivo desse combinado é acabar com o premente 

problema de o professor ter que fazer hora extra ou trabalhar em casa para fazer os 
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projetos da escola acontecerem. Aproveitei para reclamar dos dias letivos e escolares 

aos sábados, como aquele em que nos reuníamos, uma extensão da carga horária 

imposta a ferro e fogo sem a consulta dos professores ou fundamentação pedagógica.  

 

Abri o espaço para questões. Perguntaram-me se seria como uma psicoterapia. 

Respondi-lhes que se tratava de uma socioanálise, uma psicanálise da instituição, em 

que os participantes pudessem falar livremente. Uma professora sugeriu que os 

professores interessados procurassem a Lucinha para que organizássemos os próximos 

encontros. Sem mais perguntas, acatei a sugestão, agradeci a atenção de todos e fui 

embora. 

 

Na quarta-feira, 29 de agosto de 2012, fui conversar com a supervisora da Escola A. 

Antes, dirigi-me à sala da diretoria e lá estava a vice-diretora Cátia. Esperei uns vinte 

minutos para ser atendido e aproveitei esse tempo para conhecer os murais da escola. 

Chamou minha atenção uma apresentação na parede das quatro principais atividades da 

escola: Escolarização, Atendimento Educacional Especializado, Oficinas Pré-

Profissionalizantes e Rede de Apoio à Inclusão. 

 

A conversa com a Cátia se iniciou com amenidades sobre a importância da minha 

presença na escola. Trocamos algumas informações sobre estratégias pedagógicas para 

inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. De repente, começamos a 

falar sobre o projeto proposto por Áurea. De fora para dentro, disse-me a vice-diretora. 

Procurei me ater a essas palavras e deixei que ela falasse o que lhe ocorria. Falou das 

definições da Secretaria para a viabilização do projeto, que o orçamento para a escola 

não teria um valor adicional destinado ao gasto com a consultoria, que o dinheiro seria 

retirado daquele já previsto para a escola, condicionado ao número de alunos 

matriculados. No entanto, a verba da escola já tinha outras destinações. Cátia se queixou 

do tempo pedagógico fora da sala de aula, das reuniões, dos horários fora do expediente, 

das horas-extras. Considerou ser interessante o trabalho da Áurea, porém disse que ela 

ficou a esperar a tomada de iniciativa das professoras que nada fizeram e o projeto não 
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caminhou. Comentou que Áurea esperava dos professores que mostrassem iniciativas 

práticas exitosas e partissem delas, o que também não ocorreu. Por isso, eu lhe disse que 

meu trabalho tinha que ser no horário da escola. Assim, a intervenção seria uma via de 

mão dupla. Falei que aprendi essa lição com ela, Cátia, e estava adotando essa condição 

para a pesquisa, tanto naquela quanto na escola vizinha: fazê-la no tempo da escola, sem 

reunião extra, evitar criar um novo espaço ou uma nova atividade antes de conviver nas 

ambiências e no cotidiano da escola. Pontuei que a via de mão dupla seria concomitante, 

pois não havia garantia que minha intervenção pudesse provocar repercussões nas ações 

futuras, mas, se agíssemos juntos nas ações da escola, os resultados estariam nas 

próprias ações. 

    

De volta ao assunto do projeto, Cátia concluiu que, depois do preço e da sobrecarga na 

caixa-escolar, a aposta de Áurea em pedir uma postura de pesquisa para os professores 

foi um dos principais elementos do fracasso do projeto. Em seguida, comentou sobre 

sua filha que faz pedagogia na UFMG e que também participa de pesquisa e como ela 

está se mostrando mais qualificada e com melhores observações como educadora. 

Quando lhe pergunto sobre as articulações políticas do projeto, ela diz que não sabe 

como o projeto veio parar na escola. Sabe que teve o dedo do diretor da Escola G. que, 

naquele ano de 2012, foi candidato a vereador de Contagem. Falei do meu 

desconhecimento acerca das articulações e fiz questão de reiterar que Pacheco nada 

recebeu pela consultoria. 

 

Depois, fui convidado para estar lá para a conclusão do Regimento Escolar, quando 

cuidariam da elaboração do Projeto Pedagógico. Seria depois do recesso, na semana de 

7 a 12 de outubro, na segunda-feira, 15. Voltamos ao assunto da demanda do tempo 

pedagógico de pesquisa e planejamento que é subutilizado na escola. Falei que essa 

desarticulação é um problema que se radica também na universidade, onde o tripé 

pesquisa/ ensino/ extensão é muitas vezes desarticulado e de difícil conversação. Soube 

que a supervisora estava em Juiz de Fora para fazer uma prova de língua estrangeira 

para admissão em Programa de Pós-Graduação em Mestrado. Anotei seu e-mail e 

combinei de entrar em contato com ela. Despedi de Cátia e lhe perguntei se a porta entre 



84 
 

as duas escolas estava aberta. Ela chamou uma senhora encarregada da limpeza para 

abri-la para mim. Na direção da porta entre as escolas, a senhora percebeu que 

esquecera a chave e voltou para buscá-la. Veio com o molho de chaves e brincou: tanto 

tempo trabalhando aqui que acabamos ficando bobos.  

 

Na Escola Z., estava afixado um bilhete na porta da sala da supervisora Lucinha: não 

incomodar, estamos fazendo o boletim. Estava observando um mural ao lado da 

diretoria, onde havia um fluxograma da escola que é um interessante analisador das 

relações entre escola/ aluno/ Seduc, quando avistei Antônio Roberto no corredor.  

Cumprimentamo-nos e nos dirigimos para a sua sala. Entreguei-lhe o caderno da 

supervisora que conta a história de como foi feito o projeto Escola sem Fronteiras, com 

a consultoria de Áurea. Comentei que soube pelo noticiário que o corpo do funcionário 

da escola, desaparecido semanas antes, fora encontrado e que ele havia sido vítima de 

um sequestro.  Depois, expus minha curiosidade sobre a repercussão da minha proposta. 

Antônio Roberto respondeu-me laconicamente com as seguintes palavras: o problema é 

disponibilidade e disposição dos professores. Não desanime.   

 

Na segunda-feira, 15 de outubro de 2012, estive pela primeira vez à tarde na Escola A.. 

Era dia escolar, porém num horário sem atividades letivas. A vice-diretora Cátia me 

apresentou para as pessoas na sala, seis professoras, duas supervisoras e, ao fundo, um 

funcionário dos serviços gerais. Ela me apresentou e disse que eu, infelizmente, não 

conseguira mobilizar os professores para a pesquisa. Eu me reapresentei e disse que 

aquele dia para mim era um marco zero para analisar com eles algumas possíveis 

demandas da escola. Quando falei do projeto da Escola da Ponte, uma das supervisoras, 

relacionando-o com o projeto do coletivo Escola sem Escola, lembrou-se dele como um 

projeto que não deu certo. Dos presentes, apenas uma das professoras acompanhara a 

elaboração do projeto entre a escola e a consultoria da Áurea. 

 

As demais pessoas mostraram não saber do ocorrido. Durante o tempo em que eu estive 

nessa reunião, elas utilizaram um monitor de cinquenta polegadas mostrando uma 
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planilha de planejamento. Tratava-se do plano trianual da escola que deveria ser 

entregue à Seduc. Naquele dia, foram tratados três temas. O primeiro foi levantado pelo 

encarregado dos serviços gerais ao questionar a redação da seguinte frase na planilha: 

Desenvolver o dia escolar, como assim? Pontuou que um dia ou evento não se 

desenvolve, se realiza. Outro tema foi a contratação de professores temporários pela 

Seduc. Os presentes argumentaram que os novos professores deveriam ser informados 

que a Escola A. trabalha com educando com deficiência intelectual e múltipla. Sobre 

esse assunto uma professora comentou que, no ato de sua contratação, a funcionária da 

Seduc apenas advertiu: as crianças da Escola A. não são normais. E ela, por ter vindo 

de uma escola da periferia com sérios problemas de violência, pensou que não eram 

normais por serem delinquentes juvenis. Por fim, houve polêmica em torno do tema 

propiciar o clima organizacional da Escola A. Modificaram a redação para propiciar 

momentos que contribuam para o bem-estar profissional. 

 

Uma professora me procurou dizendo estar interessada no meu estudo e em fazer 

mestrado. Despedi-me, comprometendo-me a restituir minha análise relativa ao que foi 

pesquisado na Escola A. e disse à vice-diretora que precisaria do TCLE assinado e 

carimbado. Então nós dois fomos cuidar disso e ela me acompanhou até a porta de saída 

da escola. Falamos sobre os conflitos na escola e sobre isso perguntou se eu tinha 

presenciado uma professora comentar que a eliminação do conflito nas escolas é da 

ordem do impossível. Concordei e disse que a dimensão do conflito estava aí. Ponderei 

que, nas escolas públicas que conheci, há alta rotatividade, muito adoecimento e que 

nenhum médico plantonista ou consultor do clima organizacional eliminaria o conflito, 

mas apenas explicitaria os sintomas. 

 

Fui à Escola Z. obter um complemento do TCLE, um carimbo com o registro da escola, 

pois só tinha os dados do diretor. Na chegada, encontrei o diretor de saída.  Pedi que ele 

tivesse a gentileza de complementar o termo. Estava com pressa e não foi necessário 

adentrar à escola pois ele carimbou a folha pela janela da secretaria. Disse a ele que o 

trabalho de pesquisa terá continuidade na escola e ele me pareceu receptivo. Entretanto, 
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particularmente, senti que havia colhido informações suficientes para esta pesquisa. 

Então me comprometi a enviar-lhe uma restituição de informações iniciais da pesquisa.  

 

Obtive apenas duas respostas às restituições da pesquisa preliminar que fiz por e-mail. 

Estela, diretora da Escola A., me desejou um bom ano de 2013 e José Pacheco me 

convidou para escrevermos um livro juntos, o que vem muito a calhar com a proposta 

desta pesquisa, uma abordagem não apenas participante, mas participativa e aberta às 

contribuições dos sujeitos da pesquisa. A Escola sem Escola, docentes das Escolas A. e 

Z., outros funcionários e representantes da Seduc nada responderam.    
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 5. Pequenos e irrelevantes detalhes 
 

Para o desejo do meu coração, o mar é uma gota. 

Adélia Prado 

 5.1. Análise da demanda  
 

Em relação à análise da demanda, posso dizer que, desde o início, ela foi um efeito da 

oferta da intervenção. Vista com desconfiança desde o primeiro encontro, em 2011, a 

oferta foi questionada no que consistia e em quem a representava. Somente após a 

explicação de que ela pertencia ao grupo Escola sem Escola, ligado ao Professor 

Pacheco, foram enunciadas algumas demandas a mim.  No encontro entre consultoria e 

o coletivo da Escola A., falamos do interesse na volta à escolarização, da exclusão e do 

muro que separa os alunos com deficiência dos demais. Particularmente, uma professora 

da escola Z. falou sobre suas expectativas e fantasias quanto a implementação de 

projetos. Dirigiu sua demanda, num lapso, à Escola da Ponte. Queixou-se de métodos 

excludentes e conservadores, anacrônicos e incompatíveis com a necessidade de uma 

escola inclusiva. Solicitou encarar a realidade e a necessidade dos alunos e colocá-los 

acima dos interesses dos funcionários da escola. Outra educadora pediu um trabalho 

mais efetivo relativo a inclusão: Já fizemos palestras, seminários, workshop etc. Mas o 

desafio é grande. 

 

De acordo com o Plano de Trabalho da Caixa da Escola Z., pude verificar a 

formalização de uma encomenda que, entretanto, não foi feita diretamente a mim. No 

contrato entre a escola e o Instituto de Pesquisas e Ações Educativas, solicitou-se a 

concretização da proposta do projeto Escola sem Fronteiras, em que  

estão previstas a constituição da equipe de profissionais a partir de sua 

adesão à proposta; formação dos profissionais através de grupos de 

estudos; elaboração de plano de ação para implementação de um 

projeto educacional de qualidade, dentro de um modelo cooperativo e 

solidário que venha atender às necessidades específicas da 

comunidade. (Plano de Trabalho) 
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A primeira contradição a ser explicitada é que nunca houve uma demanda das escolas 

para a realização de Círculo de Estudos para autoformação de professores e, entretanto, 

outras demandas ocuparam seu lugar.  Com efeito, durante a pesquisa, pude acolher 

expectativas e interesses em relação à formação docente, formação do pesquisador, 

organização de registros e outros instrumentos e procedimentos institucionais, a 

inclusão efetiva e a preparação para docentes interessados em participar da pesquisa 

como forma de se preparar ou de fazer articulações com programas de pós-graduação de 

mestrado.  

 

A segunda contradição consiste nas diferentes solicitações dos sujeitos-clientes.  Eles 

enunciaram demandas por participação, pela elaboração de um novo projeto de 

intervenção e por acompanhamentos nas reuniões do fluxo escolar explicitavam uma 

remissão a mais um projeto engavetado ou a uma visitação cúmplice com o estado de 

coisas das instituições. Na escuta ofertada, nenhuma das falas demandantes dos sujeitos 

se alinhou com a encomenda formal dirigida à consultoria. Nessas enunciações pude 

escutar a demanda em seus vários registros: a relação de encomenda, de oferta e 

procura, a enunciação da falta, a contradição entre desejo e querer. Contudo, não foi 

elaborada uma demanda coletiva, tampouco a coletivização da análise. Sustenta-se a 

questão: Por que não foram formados os grupos nas escolas? Apresenta-se aí uma 

sobreimplicação? Se sim, como se mostra e da parte de quem? 

 

 5.2. Autogestão da intervenção pelo coletivo-cliente 
 

Talvez a tarefa de entrar em contato, já no fim do primeiro semestre letivo, com uma 

proposta de parceria com as escolas, tenha sido um dos principais entraves da 

autogestão da intervenção pelo coletivo-cliente. Desde o início, minhas intervenções 

foram de encontro com a preexistência de uma heterogestão rígida. A falta de 

flexibilidade no calendário escolar negou a autonomia dos professores da Escola Z. Na 

Escola A., a necessidade de entrega do planejamento trianual para a Seduc, regimento e 

projeto pedagógico, foi a dificuldade encontrada para inserir dispositivos na e para a 

autogestão. Nessa escola, acompanhei poucos professores e funcionários que se reuniam 

para construir um regimento sem a construção de um Projeto Político Pedagógico, 
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inversão que pontuei como um agravante para a autonomia e autogestão escolar, posto 

que um regimento sem um projeto coletivo está fadado à heteronomia do arbitrário 

instituído. 

 

Por fim, ressalta-se que os docentes e outros funcionários das duas escolas não 

conheceram o grupo do CentoeQuatro. Portanto, suas mobilizações desde o início foram 

demarcadas pela heterogestão: a articulação o diretor da Escola G. – ex-secretário 

municipal e candidato a vereador no ano de 2012. Esse diretor esteve em alguns dos 

encontros e quis introduzir experiência semelhante em Contagem. 

  

  5.3. A livre expressão 
 

A livre expressão é um mito destronado nas operações da Análise Institucional. A 

instituição é permeada por contradições e não é suficiente a oferta de uma escuta 

sensível e multirreferencial para ocorrer a expressão livre de um coletivo. Por um lado, 

as enunciações foram, na maior parte, individualizadas. Mas foi por meio delas, 

escutando seus efeitos analisadores, que pude localizar a voz da instituição, as relações 

de desejo e poder. Por outro lado, percebo a pulverização das falas como o principal 

indício do fracasso de uma demanda coletiva e de uma coletivização da análise. Afinal, 

observei que, de fato, nunca se fala tudo, nunca se fala com todos juntos e há sempre o 

atravessamento do poder e do desejo.  

 

 5.4. A elucidação da transversalidade 
 

O ano de disputas eleitorais, tensões entre Seduc e escolas, relações particulares entre a 

prefeitura e a Escola Z., parceria frustrada entre as duas escolas e conflitos políticos 

internos foram transversalidades do social que se impuseram à pesquisa.  
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Destaco o contexto de eleições, tanto no município de Contagem como nas escolas 

municipais como um atravessamento importante. A supervisora da Escola Z. diz ter 

receio de muita coisa se perder, após esse ano eleitoral, como habitualmente ocorre se o 

partido do futuro prefeito for diferente do partido do anterior. E foi o que ocorreu: 

Carlim, candidato do Partido Comunista do Brasil, venceu Durval Ângelo nas eleições 

para prefeito, rompendo com a hegemonia de oito anos do Partido dos Trabalhadores 

em Contagem.   

 

Foram elucidadas tensões entre a Secretaria de Educação de Contagem e a Escolas Z. e 

A.. Em relação à primeira, um projeto de inclusão digital com o Mec – obtido antes da 

intervenção da consultoria Escola sem Escola – acarretou uma briga com a Seduc, que 

se recusou a repassar mais ajuda ao projeto pelo fato da escola ter recebido o 

financiamento federal, “atropelando”, assim, a prefeitura. Depois de negociar, a Seduc 

fez algum repasse, mas apenas após tombar, como patrimônio da prefeitura, todo o 

material da escola conquistado com o projeto federal. Outro fator agravante das relações 

com a prefeitura com a Escola Z. foi a transferência do filho mais novo da prefeita 

Marina Serra, por ser vítima de violência física e de bullying, sem a tomada de 

iniciativas eficazes por parte da escola para prevenir ou remediar essa situação. 

 

 Em relação à Escola A., a vice-diretora disse que a Seduc não aumentou o repasse da 

verba da Caixa Escolar para o pagamento da consultoria, o que implicaria no arrocho do 

orçamento. Por fim, ela disse que não sabe como veio esse projeto para a escola. Sabe 

que teve o dedo diretor da Escola G. e que, em 2012, ele se candidatou para vereador de 

Contagem. 

 

Sobre as relações entre a Escolas A. e Z., observei algumas trocas sem, todavia, 

qualquer iniciativa de integração do trabalho pedagógico.  Soube que uma professora 

leciona nas duas instituições e participa da Rede de Apoio à Inclusão (RAI). Porém, ela 

não quis participar deste projeto. Outra professora da Escola Z., entusiasta da Escola da 

Ponte, disse não ter mais disponibilidade para fazer outra atividade, pois está muito 

ocupada cuidando da nova sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). A 
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supervisora da Escola Z. lamentou não ter ido adiante uma tentativa de parceria com a 

Escola A. para fazer uma  brinquedoteca. 

 

No que tange às eleições para diretoria da Escola Z., ela resultou em uma cisão entre a 

direção  e a vice-diretoria,  eleita sem ter afinidade com o diretor.  A vice-diretora da 

Escola A., candidata a diretora em 2012, queixou-se das articulações políticas do projeto 

da consultoria, que veio de fora para dentro. No fundo, as intervenções da pesquisa nas 

escolas ocorreram com vários atravessamentos das contendas políticas que contribuíram 

para a elucidação de uma sobreimplicação apresentada na seguinte fala do representante 

da Seduc à Escola A.: [terão] autonomia que não deverá ser confundida com 

independência. 

 

  5.5. A elaboração da contratransferência institucional  
  

 

A elaboração da contratransferência institucional do pesquisador foi realizada ao 

descrever meus desejos e resistências, minhas avaliações de deformações, minhas 

formas de restituir e coletivizar informações, meus posicionamentos, minha implicação 

primária e secundária, com o dispositivo analítico, com as escolas, com Contagem, com 

a própria dissertação e com a instituição acadêmica.  Menciono ainda a vontade de 

revolução que surgiu nas minhas colocações sobre a burocratização e falta de sentido 

das ações das escolas. Posicionei-me também ao renunciar não só a pedidos de mais 

projetos, mas também a delimitar tempo para reuniões. Resisti por não ser pago pelo 

coletivo-cliente da pesquisa. Tive dificuldade para propor outros dispositivos de 

mobilização e coletivação da análise e para negociar a realização de meu trabalho no 

cotidiano pedagógico, inserido no fluxo escolar.  O desejo de fazer a integração entre as 

escolas, a amizade e o vínculo de colaboração com José Pacheco foram os principais 

temas considerados na relação contratransferencial com o coletivo-cliente. 
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A vontade de revolução foi localizada na comparação da Escola Z. com um trem, no 

qual seus tripulantes discutem como seus vagões serão ocupados e o maquinista  apenas 

apressa o ritmo da locomotiva. Falei, nas duas escolas, que a autonomia dos pedagogos 

é algo distante, pois eles não controlam sequer a organização de seu tempo e de seus 

rumos em função de interesses seus e dos alunos. Comentei a perda de historicidade do 

tempo pedagógico, vendo a instituição escolar como um trem que não sabe de onde veio 

e tampouco sabe para onde vai. Acresci que os vagões, construídos no século XVIII, 

não sabem comportar os novos integrantes que antes eram marginais e agora participam 

dessa viagem.  

 

 Na Escola Z., pontuei a excessiva produção de projetos, muitos não postos em prática 

ou interrompidos. Docentes e funcionários concordaram com minhas colocações, 

disseram ser a proposta interessante, mas afirmaram não terem um tempo no calendário 

para mais reuniões. Propus o trabalho de pesquisa dentro do tempo pedagógico. 

Delimitei, não obstante, a minha disponibilidade às manhãs de quarta-feira. Explicitei 

que o objetivo dessa condição seria não ter que gerar problemas organizativos, como 

hora extra ou trabalho em casa. Propus a intervenção como uma via de mão dupla no 

cotidiano das escolas. Contudo, essa proposta mostrou-se pouco eficaz na construção de 

métodos de mobilização e coletivização da análise. Considero que não ter participado 

das Festas Juninas e a desconsideração do recesso do meio do ano foram um entrave 

para a mobilização e a coletivização. 

 

Ainda na Escola Z., pensei duas vezes antes de aceitar a condição de voluntário. Penso 

que, ao não cobrar dessa instituição, consenti, talvez, com a falta de investimento por 

parte do coletivo-cliente em participar da pesquisa. Afinal, o dinheiro foi o analisador 

por excelência dessa escola, sendo colocado como o principal motivo de inviabilização 

da consultoria proposta pelo coletivo Escola sem Escola e impondo a gratuidade dos 

meus serviços como condição primeira para a minha entrada na instituição. Penso que a 

cobrança teria sido uma importante intervenção, nesse caso. 
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Procurei fazer algumas intervenções no muro entre as duas escolas, utilizando uma de 

suas portas para meu trânsito. Porém, depois das dificuldades iniciais, declinei desse 

desejo pessoal de integrar as ações das Escolas A. e Z – mais uma vontade de revolução.   

 

Desde os meus primeiros contatos com as escolas fiz questão de defender Pacheco das 

acusações de ter cobrado 20 mil reais por mês de cada escola. Apresentei-me, desde o 

início, como seu amigo e como colaborador de sua proposta educacional. Afirmei que 

não foram feitos pagamentos de consultoria a ele.  

 

  5.6. A elaboração dos analisadores 

 5.6.1. Analisador dinheiro 
  

Para traçar o caminho do dinheiro, apresentarei, primeiro, algumas informações de 

contexto sobre a situação do município: dados sobre sua economia, arrecadação 

destinada à rede de ensino, caixa-escolar como dispositivo de gestão financeira 

autônoma e negociações entre Seduc, escolas e consultorias. Acentuarei as contradições 

atuantes.  

 

Em relação às receitas de Contagem, o IBGE, em parceria com o Centro de Estatística e 

Informações da Fundação João Pinheiro
14

, calculou que, em 2008, o Produto Interno 

Bruto (PIB) de Contagem atingiu o valor de R$14.869.759 mil, correspondendo a 5,3% 

do PIB do Estado de Minas Gerais (IBGE, 2008, p. 20). Conforme a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, artigo 158, os estados devem repassar aos 

municípios 25% da receita arrecadada com o Imposto de Circulação de Mercadorias e 

Serviço (ICMS), 25% da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

transferida pela União aos estados, proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados, e 50% da receita arrecadada com o Imposto 

                                                           
14 Fonte:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/srmpibmunicipios.pdf, 

visitado em 16 de outubro 2011. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/srmpibmunicipios.pdf
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sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Há uma relação proporcional 

entre o desenvolvimento econômico e orçamento para as políticas públicas. O artigo 

212 dispõe que a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, negrito meu).   

 

Desde a Lei Darcy Ribeiro, de 1996, que define as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), a instituição escolar passa a ser orientada por um modelo de gestão 

autônomo, descentralizado e participativo, em que uma parcela dos recursos é destinada 

à gestão escolar. O art. 3º, inciso VIII da LDBEN, dispõe sobre os princípios da 

educação no Brasil, que deve ser regida pela gestão democrática do ensino público. O 

art. 12º, inciso II, dispõe que os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de 

administrar seu pessoal e seus recursos materiais e de custeio. De acordo com o art. 14º 

da referida lei, as instituições de ensino deverão se organizar pelos princípios da 

participação dos professores no projeto pedagógico das escolas e pela participação da 

comunidade escolar em conselhos. O art. 15º explicitamente amplia a autonomia das 

instituições de ensino para a gestão de recursos: os sistemas de ensino assegurarão às 

unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

2010, negrito meu).  

 

De acordo com a LDBEN 9394/96, os recursos financeiros para a educação podem ser 

revertidos para que a comunidade escolar os empregue de maneira descentralizada, 

sendo preciso a criação da Caixa Escolar ou associação sem fins lucrativos com o 

objetivo de permitir que atores da educação e sociedade civil também gerenciem os 

recursos. A Caixa Escolar é uma conquista iniciada na década de 1970, pelos 

movimentos sociais, e, embora já venha se instituindo historicamente, ancorada nesses 

movimentos, passa a ter maior importância quando o Ministério da Educação delibera a 
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autonomia para transferir recursos financeiros diretamente para as unidades escolares, 

de acordo com o princípio da escola autônoma, estabelecido na LDBEN de 1996.  

 

Na definição de Menezes e Santos (2002), a Caixa Escolar é uma instituição jurídica, de 

direito privado, sem fins lucrativos, cuja função básica é gerir os recursos financeiros da 

escola, oriundos da União, estados e municípios, e aqueles arrecadados pelas unidades 

escolares. Na expressão genérica definida pelo Ministério da Educação, a Caixa Escolar 

é uma unidade financeira executora. Os recursos recolhidos por ela voltam-se à 

aquisição de bens e serviços para melhoria das condições de funcionamento da escola, 

incluídos no seu plano de desenvolvimento. De acordo com o modelo do estatuto, 

disponível no site da secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais
15

, a Caixa 

Escolar é uma associação civil com personalidade jurídica própria, para fins não 

econômicos, constituída por tempo indeterminado com o objetivo de gerenciar recursos 

financeiros necessários à realização do processo educativo escolar. No art. 3º, inciso I, 

esse modelo contempla em seus objetivos o gerenciamento de recursos próprios e 

transferidos pela União, estados e municípios para a garantia de seus propósitos 

pedagógicos. Ainda no inciso IV do referido artigo, em suas aquisições e contratações, 

está prevista a realização de processo de escolha de proposta mais vantajosa para a 

utilização dos recursos públicos recebidos. Por meio dessa organização, é possível às 

escolas municipais de Contagem administrar seus próprios recursos.  

 

Em relação à legislação do município de Contagem, no Decreto nº 788 (2007), são 

definidas as regras para as transferências de recursos mediante convênios com a 

prefeitura. Esse instrumento define que programas de trabalho, projetos, atividades ou 

eventos de duração certa, serão celebrados por meio de convênio. No Decreto nº 936 

(2008), são instituídos os termos das relações com as Caixas Escolares municipais. Seu 

objetivo é a descentralização da administração financeira. Na Caixa Escolar deverão 

figurar servidores públicos municipais das escolas, pais ou responsáveis dos alunos, 

pessoas da comunidade e demais cidadãos interessados em participar da gestão, 

devendo apresentar organização institucional básica, descrita em seu Estatuto, 

                                                           
15  Fonte: www.educacao.mg.gov.br/weblaf/, visitado em 06 de outubro de 2011. 



96 
 

constituída por Assembléia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. No artigo 3º, são 

enumerados os seguintes objetivos dessa instituição:  

prestar assistência aos alunos carentes; contribuir para o 

funcionamento eficiente e criativo da escola; promover, em caráter 

complementar e subsidiário, a melhoria do ensino e colaborar na 

execução de uma política de concepção da escola como agência 

comunitária em seu sentido mais amplo. 

 

Como apresentei anteriormente, no início do trabalho de campo desta pesquisa, ouvi a 

acusação de que a consultoria do coletivo Escola sem Escola teria cobrado 20 mil reais 

por mês de cada escola atendida. Posteriormente, fui informado pela direção da Escola 

Z. da solicitação à Seduc pela continuação trabalho, porém sem a consultoria e com a 

verba proposta para o seu serviço, 100 mil reais por ano. As atividades do grupo e a 

participação da consultoria foram abortadas depois que a Seduc descartou essa proposta, 

o que mostra que a consultoria não seria viabilizada diretamente pela Prefeitura e sim 

com a autorização das escolas-clientes. Assim, não me pareceu haver qualquer indício 

de exercício de poder e interesse por parte da Prefeitura/Seduc em manter o projeto. 

Registros da reunião de negociação entre Seduc, escolas e consultoria, de 23 de março 

de 2011, evidenciam a imprecisão dos valores. A diretora da Escola A. comentou que 

soube pela Seduc que a verba de 20 mil seria total e não mensal (Anônimo, 2011 f); por 

isso se preocupou com a possibilidade do trabalho de consultoria começar e parar por 

falta de verba. 

 

Na negociação entre escolas e consultoria houve várias ofertas. Inicialmente, no Projeto 

de consultoria do Escola sem Escola, encaminhado à prefeita de Contagem, a 18 de 

março de 2011, no campo Investimentos, além da cobrança de R$20.000,00 (vinte mil 

reais) mensais por escola, incluídos os impostos, especifica-se um prazo de implantação 

mínimo de 10 anos: 

período que contempla a implantação e acompanhamento de um ciclo 

integral de formação, abrangendo os nove anos obrigatórios do ensino 

fundamental, um ano de preparação das ações e qualificação do grupo 

de profissionais, bem como um ano para avaliação e sistematização 

dos resultados (Anônimo, 2011k).  

 

No entanto, essa proposta foi renegociada com cada Caixa Escolar e com representantes 

da Secretaria de Educação. Depois de reformulado, o plano de trabalho da Caixa 
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Escolar da escola Z. estipula, para pagamento da consultoria, o valor de R$20.000,00, 

referente a três meses, de abril a junho de 2011.  Aliás, prevê por esse preço os seguintes 

itens: 

planejamento e assessoria técnica à proposta inicial; pagamento de 

prorrogação de jornada aos profissionais envolvidos, conforme 

cronograma de formação; almoço e lanche aos alunos atendidos no 

contra-turno, durante o 2º semestre. O atendimento da merenda será 

acordado com a entidade mantenedora (Anônimo, 2011j).  

 

Contudo, os gastos relativos à extensão de jornada dos professores e gastos alimentícios 

não foram arcados pelo orçamento do projeto. Apenas quatro vagas de extensão de 

jornada foram oferecidas pela Seduc aos docentes da Escola Z., o que gerou uma 

disputa interna para definir quais professores receberiam o adicional. Após esse plano 

de trabalho não houve mais pagamento aos serviços da consultoria. 

 

Com relação à Escola A, fui comunicado, pela vice-diretora da instituição, que o 

cancelamento da parceria com a consultoria ocorreu depois que a Seduc comunicou não 

haver provisão orçamentária na Caixa Escolar para o pagamento da consultoria, que 

deveria ser retirado das outras despesas previstas. Explicita-se aqui um emaranhado de 

interesses: a consultoria e seu preço exorbitante, o interesse da Escola Z. em apropriar-

se da verba para ela mesma realizar o projeto, o corte no orçamento da Escola A. feito 

pela Seduc, a remissão e a interrupção de um trabalho inacabado, conforme a fala do 

diretor da Escola G.: A busca de diálogo com a secretaria não funcionou (Anônimo, 

2011c).. Esses analisadores da tramitação do dinheiro revelam vários vetores de 

interesses e as opacidades das negociações.   

 5.6.2. Analisador Muro 
 

O muro que comunica e separa as Escolas A. e Z. surgiu como um analisador natural. 

Antes de iniciar a pesquisa, ao abrir a porta entre as escolas, os alunos que apareceram 

nos corredores olharam curiosamente para o outro lado, mas nenhum deles se atreveu a 

atravessar o umbral. Como analista da contratransferência, observei que trabalhar com o 

muro me interessaria pessoalmente, pois gostaria de integrar as duas escolas. No 
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entanto, no ano de 2012, na condição de pesquisador-prático, não pude utilizar a porta 

entre as escolas como desejaria, pelo fato dela se encontrar constantemente trancada. 

  

Durante a pesquisa, nas duas escolas, solicitei a abertura da porta. Na Escola Z., fui 

informado pelo zelador que os alunos da A. estavam entrando lá e as professoras 

ficavam procurando por eles.  Apesar de ter solicitado, a porta não foi aberta. Na Escola 

A. a encarregada pela limpeza foi abrir a porta. Esqueceu a chave e quando voltou 

comentou que, devido ao tempo de trabalho na escola, acabou ficando um pouco boba, 

gracejo que condensa a perda de uma capacidade intelectual, a memória, numa 

referência ao fato de trabalhar em uma escola especial. Seja para evitar a fuga dos 

alunos com deficiência, seja no esquecimento da chave da porta, podemos observar que 

a deficiência tem um lugar não somente como função disciplinar de exclusão, mas como 

adaptação, aprendizado e introjeção da segregação.  

 

O analisador muro mostra um limite político entre duas escolas com propostas distintas 

de inclusão. Uma professora da Escola A. comenta que o muro serve para dividir os 

deficientes dos normais. Assim, seria uma escola cujo muro institui uma inclusão que, 

por sua vez, exclui seus alunos da escola vizinha, do parque e do entorno. De acordo 

com a fala do diretor da Escola Z., os alunos com deficiência apenas passam o tempo 

lá. Ele prossegue dizendo que todas as escolas são obrigadas a incluir, mas os 

estagiários que acompanham os educandos com deficiências não estão preparados para 

o tratamento das necessidades especiais e, além disso, nada foi feito pelo poder público 

para fazer a inclusão. Desse outro lado do muro existe uma explícita exclusão dentro de 

uma proposta inclusiva radical. 

 

O muro expõe um dilema entre duas propostas sobre a inclusão e confronta a afirmação 

do Projeto Pedagógico da Escola Z.: todo lugar da escola ou arredores pode virar um 

lugar para aprender (Anônimo, 2011a). De um lado, a inclusão como princípio 

disciplinar de segregação e rejeição e, do outro lado, a exclusão da escola inclusiva, 

uma imposição legal que obriga as escolas a admitirem pessoas com deficiências. Aliás, 

o muro também elucida a concepção moderna de escola como uma tentativa de 
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isolamento da sociedade em que se insere. Dentro da Escola Z., uma professora comenta 

que a escola está com um público mais diversificado e que isso acarretou no aumento de 

problemas sociais nela. Outra professora dessa escola aconselha aos educadores 

presentes na reunião a não usarem o espaço do parque, para evitar problemas entre 

alunos e outros usuários do parque. Alega que esse espaço público não pode ser fechado 

para uso exclusivo da escola, sendo analisador da exclusão social instituída dentro dos 

muros na escola. 

  

 5.6.3. Analisador Projeto Ponte-Áurea 
 

A proposta da Escola da Ponte de mobilizar ações que partam da comunidade escolar e 

de seus atores objetiva promover um ensino em que todos possam ensinar e aprender e 

em que outras práticas superem a instrução e a solidão da monodocência. No entanto, as 

práticas da consultoria nas Escolas A. e Z. contradizem essas propostas. Como relata a 

vice-diretora da Escola A, ela se organizou de fora para dentro. De fato, as negociações 

da implantação, as atividades distantes da sala de aula, as sessões dos círculos de 

estudos fora do expediente e as horas-extras explicitam intervenções distantes daquelas 

da Escola da Ponte.  

 

 Em relação à Escola Z., alguns professores teriam demandado à consultoria a 

implementação do modelo pedagógico Escola da Ponte. Dando-se conta que não se 

tratava disso, a Escola Z. elaborou outro projeto com a consultoria, o Escola Sem 

Fronteiras. Mas, depois do projeto pronto, solicitou à Seduc a verba para que ela própria 

o executasse, de dentro da instituição. Vejo aqui as contradições entre a experiência da 

Ponte e a experiência da consultoria Escola sem Escola em Contagem: o projeto foi 

feito de fora em Contagem e, em Vila das Aves, não. Na Escola Z., a recusa em atender 

o desejo de implantação do modelo da Ponte possivelmente contribuiu para os 

desentendimentos com a consultoria.  
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 5.6.4. Analisador Pesquisador-Prático 

 

Como pesquisador-prático, objetivei posicionar-me fora do posto de analista.  De certo 

modo, essa renúncia teve um efeito analisador. Em meus posicionamentos e 

intervenções me senti um para-raio das contradições e nebulosidades das instituições. 

Nelas, pude verificar as sombras da repetição, seja na solicitação de um novo projeto de 

consultoria, seja na reprodução da sistematização e racionalização das informações 

pedagógicas, documentos e instrumentos organizativos.  O analisador pesquisador 

repercutiu também a falta de definições de ações em inclusão e a burocratização do 

tempo pedagógico. Minha presença estampou o engessamento do calendário escolar, o 

desgaste dos professores, as tensões eleitorais, tanto do município quanto da direção das 

escolas, a ocupação à exaustão na reelaboração dos documentos da escola, em confronto 

com uma dezena de projetos inacabados ou não executados. 

 

A minha participação nas atividades da Escola A. revelou a sistematização e 

racionalização do regimento escolar sem, contudo, levar à discussão dos seus 

fundamentos, objetivos e metodologias. Pontuei que as regras de funcionamento 

institucional, constantes no regimento, teriam que conversar com Projeto Político 

Pedagógico, que ainda não havia sido elaborado. Por isso, esse deveria ser feito antes 

daquele. Ora, se o regimento prevê aulas de cinquenta minutos de duração e grades 

curriculares com disciplinas isoladas, como posso fazer um projeto pedagógico baseado 

em outras perspectivas políticas e epistemológicas como as das comunidades de 

aprendizagem e a da pedagogia de projetos transdisciplinares?  

 

Ademais, a burocratização e sistematização dos objetivos e operações pedagógicas se 

exacerbaram no ano eleitoral e explicitaram a indisponibilidade dos educadores em 

relação a mais um novo projeto. Desse modo, pontuei a falta de autonomia, comparei a 

escola com um trem cujos tripulantes não sabem ao certo de seu destino, cujos vagões 

não comportam seus novos integrantes, as pessoas com deficiências e os pobres. 
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Num certo momento, a oferta pesquisador-prático mostrou-se como um convite de 

pesquisa, uma proposta de reflexão e uma provocação. Diante da não continuidade de 

um grupo de trabalho de professores e consultores, ofereci uma proposta de pesquisa 

dentro da cultura e relações sociais das escolas, nos seu fazeres e conversando com seus 

atores. Iniciei meu trabalho com uma proposta de participação nesta pesquisa tendo nas 

mãos o vazio de um objeto de estudo inexistente, o círculo de estudos. Essa proposta foi 

muito bem recebida na condição de convite, mas, ao mesmo tempo, foi inviabilizada 

como produção coletiva.  Nessa ausência é que se fez o pesquisador como revelador das 

crises, contradições e pontos-cegos das escolas.  

 

A despeito desta pesquisa não passar de um convite destroçado pela reprodução da 

ordem escolar, pude, contudo, descrevê-la, por meio da análise das implicações, 

historiando a minha participação no cotidiano das escolas e na criação de analisadores e 

de dispositivos de escuta. Provoquei também o descortinamento de um dilema. Como 

analisador pesquisador-prático fui, ao mesmo tempo, um posto para solicitações de um 

novo projeto, reprodução do papel de mártir, nos impasses da escola, e uma função 

irrelevante e inútil de um visitante, um estudante universitário fazendo sua pesquisa, 

mais um reforçador da manutenção do estado de coisas.  
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 6. Após a Conclusão 
O maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos veem 

com amor o que não é, tem ser. (Pe. Antônio Vieira) 

 

Esta pesquisa apontou questionamentos acerca da autogestão em socioanálise, relativos 

ao seu inerente entrelaçamento com a heterogestão e às contradições entre a dissolução 

dos círculos de estudos e seus gerenciamentos. O muro entre as instituições estudadas 

foi um analisador natural que explicitou práticas inclusivistas das escolas, de um lado, 

como princípio disciplinar de segregação e, do outro lado, como proposta inclusiva com 

efeitos excludentes de pessoas com deficiência. Em contrapartida, imprimi certa dose de 

vontade de revolução nas intervenções, ao assinalar nelas o que considero a única forma 

de inclusão efetiva para as Escolas A. e Z.: romper com o muro que as separa.  

 

No entanto, mediante a análise de minhas implicações, pude declinar desejos de 

mudança das instituições e elaborar a sobreimplicação desse posicionamento. Rompi 

com situações que pudessem me colocar na condição de mártir da crise escolar, 

posicionei-me contrário à condição de visitante passivo das escolas e fiz objeção em 

implicar-me como bode expiatório de sua burocracia. A análise da implicação foi um 

recurso fundamental para a biografia das instituições, sendo um modo de escrevê-la 

com o auxílio de uma atenção acurada à minha condição de pesquisador desejante.   

 

Essa análise remete às reflexões de Livraga (2001) em relação aos interesses reativos de 

manutenção do status quo, que facilmente podemos encontrar na história das utopias da 

Idade Moderna. O autor comenta que, no próprio bojo das revoluções modernas, foram 

forjadas, furtivamente, formas políticas conciliadoras com os interesses oligárquicos 

preexistentes; o exemplo emblemático é o fim da Revolução Francesa. Com efeito, 

descreve que, após as ascensões e quedas de Napoleão e os retornos dos Luís, Fouché, 

ministro do estado francês, recomendara a não volta da bandeira branca com flores de 

lis e a manutenção da tricolor, apenas para assegurar ao povo os avanços da revolução 

(Livraga, 2001).  
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Acerca do refluxo nas tentativas de mudanças nas instituições, pude aprofundá-lo com 

Lourau (2000a) e verificar as apropriações utilitárias do conhecimento e do poder 

inicialmente impulsionados pelas vanguardas e lutas libertárias. Essas deformações 

foram também observadas nesta análise das instituições escolares, seja nas 

burocratizações das informações, o efeito Weber, nos seus recortes, o efeito Lukacs, ou 

nas distorções e reduções das propostas de mudança, o efeito Mühlmann.  

 

A partir da dissolução dos círculos de estudos, tornou-se possível descrever os 

descaminhos da tentativa de implantação desses coletivos em Contagem, que, em nome 

da gestão autônoma das escolas, revelaram conflitos e impasses na negociação 

financeira entre consultoria, escolas e Secretaria de Educação. Extinto os círculos de 

estudos, foram explicitadas as burocratizações dos projetos provenientes dessa 

intervenção, seus recortes e rarefações, bem como o retorno às práticas educativas que 

as escolas tinham por costume antes da intervenção da consultoria. 

 

Com relação aos métodos e procedimentos de pesquisa, procurei estabelecer um diálogo 

equilibrado entre os métodos propostos e o sinuoso percurso desta análise institucional, 

de modo que o caminho não produzisse deformações no caminhar. A combinação de 

uma abertura à participação dos sujeitos envolvidos e a multirreferencialidade da 

socioanálise permitiram que eu assumisse os fortes riscos de pesquisar a crise e a 

dissolução do objeto de estudo, não como um entrave à produção de conhecimento, 

mas, via efeito analisador, como matéria-prima. As relações sociais ocorridas durante a 

minha intervenção, o diário de campo e as restituições deste estudo (antes de sua 

conclusão) contribuíram para a mudança do meu papel como pesquisador, deslocando-

me do posto de analista para a função analisadora.  

 

Essa perspectiva metodológica propiciou posicionamentos epistemológicos favoráveis à 

primazia da análise das implicações na produção do conhecimento científico.  De fato, 

esta pesquisa concordou com o postulado de Granet, ao afirmar o método como o 

caminho depois de percorrido.  
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 A ruptura da centralidade do pesquisador e da dissertação cedeu lugar para a 

valorização do percurso do conhecimento e para a configuração de outros arranjos 

metodológicos. Com efeito, o percurso das implicações desta análise institucional 

operou uma espécie de mudança no ciclo da pesquisa. Para mim, sua forma se 

aproximou da banda de Moebius ou da lemniscata, pelo fato de alterar a sequência das 

fases da pesquisa e descentrar a sua produção de conhecimento como fim em si mesmo. 

A construção social do conhecimento, a serendipidade
16

 e a multirreferencialidade 

possibilitaram o questionamento acerca da primazia do método. Tal disposição remeteu 

aos aportes epistemológicos de Feyerabend (1977), de modo que esta pesquisa 

confrontou as regras apriorísticas dos metodologistas como guia para o labirinto de 

interações do qual se produz o conhecimento. A produção social do conhecimento 

apresenta uma dinâmica que não pode ser sistematizada aprioristicamente:  

 

As condições externas’, escreve Einstein, ‘que os fatos da experiência 

colocam [diante do cientista] não lhe permitem, ao erigir seu mundo 

conceitual, que ele se prenda em demasia a um dado sistema 

epistemológico. Em consequência, o cientista aparecerá, aos olhos do 

epistemologista que se prende a um sistema, como um oportunista 

inescrupuloso...’ Um meio complexo, onde há elementos 

surpreendentes e imprevistos, reclama procedimentos complexos e 

desafia uma análise apoiada em regras que foram estabelecidas de 

antemão e sem levar em conta as sempre cambiantes condições da 

História” (Feyerabend, 1977, p.20). 

 

Vista pelo ângulo da educação, esta pesquisa não apenas estudou modos de ensino 

diferenciados, como a Escola da Ponte o os Círculos de Escudos, mas procurou aplicar 

dispositivos de aprendizagem significativa. A construção colaborativa desta pesquisa 

foi, per se, um modo de aprendizagem e intercâmbio social que se opôs ao paradigma 

da instrução, das lições e da transferência linear de informações. Assim, pôde 

estabelecer elos entre ciência e educação. Parece-me que a pesquisa pode ser uma 

situação rica de aprendizagens e apresentar um efeito pedagógico, sobretudo se 

                                                           
16

 Serendipidade é um termo cunhado para descrever o efeito de descoberta, por acidente ou por agudeza, 

de coisas e conhecimentos que não estavam sendo procurados. Essa palavra deriva do romance de Horace 

Walpole, Três príncipes de Serendip, que narra caminhos e achados encontrados que não faziam parte do 

destino planejado. De acordo com Lourau (1993, p.112), a serendipidade está sempre presente na 

pesquisa: Recorrendo, ainda, a um outro exemplo –  o do navegador que, acreditando estar descobrindo 

o Japão ou a China, descobriu a América –, eu diria que, em toda pesquisa, há uma "síndrome de 

Cristóvão Colombo". 
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construída com os participantes, em práticas consentâneas com suas condições sociais e 

cognoscitivas.   

 

Sob a perspectiva da análise institucional, a sociedade se organiza em instituições 

sempre inacabadas e movidas pelo devir dialético entre instituído, instituinte e 

institucionalizado. A partir das considerações de Monceau (2012) sobre as instituições 

no terceiro milênio, penso que a questão crucial da análise institucional, hoje, em 2013, 

é o confronto com a ilusão de se crer no livre acesso ao saber e ao poder por qualquer 

pessoa. Neste estudo, pude observar essa questão, principalmente nos discursos de 

descentralização do poder e autonomia pedagógica e financeira das escolas. Entretanto, 

esta pesquisa revelou conflitos que não conduziram a propostas libertárias ou formas de 

gerenciamento participativo. Pensando, com Deleuze (1991), nas atuais formas de 

dominação, não mais caracterizadas pela ordem disciplinar, mas pela informalidade, 

velocidade e desterritorialidade, numa ordem que ele nomeou sociedade de controle, a 

análise institucional passa a defrontar com o perigo da autonomia instituída à sombra 

dos descaminhos da heteronomia, dos não-saberes e prepotências.  

 

Nesse sentido, penso que os dispositivos de autogestão, presentes na socioanálise 

clássica, na Escola da Ponte e no Círculo de Estudos precisam ser constantemente 

reinventados. Que dispositivos de coletivização da demanda e da análise romperiam 

com a vertigem das instituições e descortinariam possibilidades de fazermos história em 

oposição aos modelos hegemônicos e fatalistas da sociedade de controle?  
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