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A convivência por princípio
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Com base no diálogo, projeto dá a alunos a chance de resolver seus conflitos e construir, juntos,
a vida em sociedade.

 

PUBLICIDADE

https://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=AiFwfW2i0UlllobciUS_kEbN86TYGBmGz0n-FF0dymq2MxBVKxh5kW4FyKGuA03LATpnpIdzry7yMREk6t1MKidQ1vTqgwna0f-cBkGWasFTdKsPJtGSWGQwAS30y8Ru-wFfu3vN0bpcbZq7zLRM-82xKDMuljLzzqV1_zI_ybyhJNIPcYMTVaawx3m2F96SXaCUFzltnviKsbLuBoMsATWMvdafDycqZr1LWU4Y8-b_65rDkNIUcRe8-1J6YgQnNS7ojLXSWQ8L9OuQmRdg_Rnoc07JYUE3HSYDROtU2tovYPHJg6NPD5eI2z2d5Kn93ifcLc_q4hJEvgOmTVObcZd2gm_1lb2E8spSR5U614yyiocyerI3Y7Gc0-A1ytZwhGwMO--kfjmb77IqbVqw_l35tw2qdDP-Ua8-66YEKPmKg5tDYdNdWLyGQOG1JUw_iP0bnFjU_sQNzgKlWJ9TXpcP9l8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ze9Pv22i0UlllobciUS_kEbN86TYGBmGz0n-FF0dymq2MxBVKxh5kW4FyKGuA03LATpnpIdzry7yMREk6t1MKidQ1vTqgwna0f-cBkGWasFTdKsPJtGSWGQwAS30y8Ru-wFfu3vN0bpcbZq7zLRM-82xKDMuljLzzqV1_zI_ybyhJNIPRzI3s6bCF-f-obkz8iF0HrL06AbxMa4MosiSx6nMyKOABtyyff4EGUUI-nphmifmxYy6rnGEYE0A8cdSsTb_HuOuSl-8lvNYgLlAcrQ9Vy64cd5N0fd6gC9Q2uCmaL73Cs8VyWYFW3jiWh-KiXwSHjapsP4r78I1WuUup0jUYwfLQ53rY8kEOAt52YvfgKpkz982wXoq9tuVelhskgBI48kD2jxRdfkkfHhQGbMt9dTZ0zUxDbMdmTlAmjJFeUIkmWckcBknI8ht26aAJ3mzkPMEJ_bYyRlYI7Kl7bTdKOp6usomO5GvS-TMc0ujrqij&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fsapato-masculino-loafer-em-couro%2F-%2FA-551505507-br.lr%3Fsku%3D551505540%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Yxqv022i0UlllobciUS_kEbN86TYGBmGz0n-FF0dymq2MxBVKxh5kW4FyKGuA03LATpnpIdzry7yMREk6t1MKidQ1vTqgwna0f-cBkGWasFTdKsPJtGSWGQwAS30y8Ru-wFfu3vN0bpcbZq7zLRM-82xKDMuljLzzqV1_zI_ybyhJNIPfVamngKySTvf9qFatmRCm-NHH_jyKqNRz0y9PQuo-0gN8nTmulrAd8ScM2fO__o3nplh3JvLcM0rbGMEEMNWNvXthOmhuvW4--kGifehnyynNypEC1R8VGib1wBkrfn1zpZnzRzY0prFu_DYdWZD4p-HthH_hqty0HjnaD2TZ6I-KyEowkLAUXscyo-sZOsXxnc2h27VpH_aqC4i_grZzzBX1vLYNAEbhN2DtanXwrdiJgjp5KVSfXsF6z2yT9f6jTrEXAiEf9VLEUk8YE2JJIVrOHBZG02E1b4u4PSIh5LCAED1K78HVI_SJQeoJTtH&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fsapato-masculino-social-com-pala-texturizada%2F-%2FA-550945084-br.lr%3Fsku%3D550947135%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=8hOeOG2i0UlllobciUS_kEbN86TYGBmGz0n-FF0dymq2MxBVKxh5kW4FyKGuA03LATpnpIdzry7yMREk6t1MKidQ1vTqgwna0f-cBkGWasFTdKsPJtGSWGQwAS30y8Ru-wFfu3vN0bpcbZq7zLRM-82xKDMuljLzzqV1_zI_ybyhJNIP5KRaDm_Eyb6gEy7TgonUjQ9DHB3Xl8FWk7G0uYWaWL3S9o9aD10thAEFkJ2ZjEuGgNs1XWQCYmr4404LJ-_vaPQfTD0AvGsopbiuaEM9_pP2UepIKxPNj_fmA1y-Lm9iztdpKTla9YFFG6fywDHGU2hWhvZKhh8hDVKPInDFBmgBf5h3mPkBaMCwlXrMAaQLLde0TZUMq_G5fVDpIY8lK57TQElMuFW46ogMNLtsWA2CJ_ICx46R6N7az-DqtGxG-k8XwTXqHzDzIGSJrlNMII6pN1Urr6KEryZGLHtgWr8JYkw_WU5aUy-CzE-8xYlE&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fblusao-retilinea-com-textura-grid%2F-%2FA-547151638-br.lr%3Fsku%3D547797471%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=8qhSZm2i0UlllobciUS_kEbN86TYGBmGz0n-FF0dymq2MxBVKxh5kW4FyKGuA03LATpnpIdzry7yMREk6t1MKidQ1vTqgwna0f-cBkGWasFTdKsPJtGSWGQwAS30y8Ru-wFfu3vN0bpcbZq7zLRM-82xKDMuljLzzqV1_zI_ybyhJNIP5mUwDML5TXCYAggYmCcjPE1w513jMp8Ad_Vl5Yeulj15-IbjGxijI3y20yLgoxqImhrfZLviqiK9XG_LoJqYkkd4dcFcM8t1s9ENgMqKS8Z2qM_yoAN7vy5xiJXB6MGwXDPi1jyb2T2HgP_LEC7NSIncj3YLRNdOLUtpF6y_nA7PpLq6t7awKmbMW3FJarUwDoqGVVZ7feDmC3tVTMxIZ5vY4v6qSFsT4MluGCRBIfwk7chST8D5xFEYEesArhF2-57dL0UQAdREClYoNwNKRcN2kWsaJVUAqKvUQmj5YvSCPvQScLHcn2-7rIaoZSrw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fsapato-masculino-slip-on-em-couro%2F-%2FA-551505620-br.lr%3Fsku%3D551505697%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/wp-content/uploads/sites/309/2019/05/2-e1557148337752.jpg


/

Os alunos da professora Carolina Leite se reúnem em círculo no chão, esperando sua vez de falar.
A assembleia começou, mesas e cadeiras afastadas do centro da sala para dar espaço à turma inteira do 5º ano B.
Um aluno é responsável pela ata do evento; outra aluna registra os colegas que erguem a mão para ir concedendo
a palavra, um a um. É uma sessão ordenada, mas nada enfadonha. A pauta inicial foi motivada pelas queixas de
alguns alunos, de que nem sempre podiam escolher os amigos próximos para trabalhos em grupo. Um menino
opina que, em trabalhos coletivos, cada pessoa pode trazer uma qualidade diferente à equipe. Uma menina
pondera que é até uma chance de fazer novos amigos. Então um aluno expõe aquilo que, logo fica claro, está no
centro das preocupações da turma: “Quero falar sobre fazer trabalho com meninas. Todo mundo vai trabalhar
junto alguma vez na vida, meninos com meninas, e não é por isso que vocês estão namorando!”

O restante da aula não será tempo suficiente para dar conta de todas as mãos erguidas. A maioria tem uma
opinião ou relato para contar, sobre “zoeiras” sofridas ou testemunhadas.

Carolina ouve a todos com atenção, deixando-os falar livremente: “Interessante… Isso é importante, não é?” Em
certo momento, percebe que uma aluna relata algo vivido por um amigo e recomenda: “Quando a gente está em
assembleia, a gente evita falar o nome das pessoas, para não constrangê-las, entendem?”

A sessão avança com novos relatos de alunos – pré- -adolescentes que ainda estão aprendendo o que devem ou
não dizer aos outros, como não magoar e não ser magoados –, mas a professora não lhes dá uma solução. “O que
vocês diriam para o colega que está sendo ‘zoado’?”, pergunta Carolina. As sugestões vêm de todos os lados: não
se importar com as chacotas; pedir aos provocadores que parem; falar com algum adulto.

“Quem pode anotar essas sugestões na lousa?”, pergunta a professora. “Agora, vamos fazer um combinado
simples? Vamos combinar de não ficar chamando ninguém de namoradinho do colega?”

 

Menos curativo, mais preventivo

A realização da assembleia não é um evento isolado no Vital Brazil. Trata-se do aprimoramento de um projeto
concebido em 2017, focado em ajudar as professoras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I a mediar
conflitos entre alunos. Em 2019, esse projeto deu um salto de qualidade.

Como conta a coordenadora pedagógica Káthia Kobal, o projeto surgiu de uma constatação. “Há dois anos,
começamos a notar que algumas turmas de alunos vinham mais à Coordenação do que outras, por apresentarem
mais problemas atitudinais e de convívio. Passamos a nos perguntar por que aquilo ocorria e se haveria alguma
forma de garantir que todas as professoras estivessem igualmente capacitadas a mediar conflitos entre seus
alunos”.

Para atingir esse objetivo, o Vital contratou a psicóloga Flávia Vivaldi, do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação Moral (Gepem), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que passou a ministrar encontros de
formação a professoras, estagiárias e funcionários de pátio responsáveis pela Educação Infantil e pelo
Fundamental I.
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Desde então, a equipe tem sido mais habilidosa em condutas que atenuam, em vez de exacerbar, as situações de
incivilidade, quando acontecem. Condutas como usar linguagem simples, descritiva e sem juízo de valor; priorizar
a mediação em vez da arbitragem, dando aos alunos a chance de buscar soluções para os próprios dilemas (“O que
podemos fazer agora? Como podemos agir diferente da próxima vez?”); validar os pontos de vista dos envolvidos,
incentivando cada um a verbalizar seus sentimentos e a escutar os demais; entre outras práticas que, segundo
Káthia Kobal, “já haviam reduzido os casos que chegavam à Coordenação”. Mas o projeto podia ser ainda mais
eficaz.

“Em 2019, esse projeto será menos curativo e mais preventivo”, diz Káthia. Para ir além da resolução de
divergências pontuais, ela explica que o objetivo é a construção de uma cultura de convivência ética, na qual as
divergências, caso ocorram, sejam mais bem compreendidas e administradas pelos próprios alunos, com base em
valores e regras pactuados com todos. Regras como aquelas estabelecidas na assembleia da professora Carolina.

Para tanto, Flávia Vivaldi vem ministrando mais encontros de formação com a equipe pedagógica. Assembleias e
rodas de diálogo com os alunos de 2º a 5º ano – que já aconteciam desde 2018 pontualmente, em alguns minutos
de aula, quando havia a necessidade de se discutir uma questão com a classe – tornaram-se sistematizadas,
tomando aulas inteiras a cada 15 dias (ou mais, se necessário). Mais concretamente, cada classe passa a ter na
parede um painel de Convivência Ética, no qual são registrados os valores, os princípios e as regras do Colégio
(inegociáveis, valem para todos) e também os combinados que cada turma negociar entre si. “Cada classe tem
dinâmicas e demandas atitudinais diferentes”, diz Káthia.

Além de promover a consciência de coletividade, a coordenadora assistente Adriana Cardoso diz que essas
assembleias são entendidas como fatores de proteção a casos de desentendimento ou desrespeito entre colegas,
pois “fortalecem a autoimagem, a autoestima e a autonomia dos alunos para lidar com seus problemas” – ao
menos, para não dependerem dos pais e buscarem ajuda com os adultos da escola.

Segundo Káthia Kobal, tais competências são essenciais à força do ensino do Vital. “Ensino forte, nessa fase, não é
equação de segundo grau”, brinca a coordenadora, ressaltando, porém, que aprender a conviver é uma das bases
em que o futuro acadêmico do aluno se assenta. “Tudo isso também é pedagógico”.
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