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Este artigo foi elaborado a partir de uma reflexão sobre a prática realizada atra-
vés do projeto Coletivo Rede Semente no Ensino Fundamental II da educação 
municipal de São Paulo entre 2017 e 2019. O Coletivo faz parte da rede prote-
tiva e age em consonância com as principais legislações, integrado com outros 
equipamentos da Prefeitura Municipal de São Paulo nas áreas de saúde e as-
sistência social, atuando na prevenção e no cuidado. Permeando a Pedagogia 
Profunda, a Arte e os Direitos Humanos, numa perspectiva freireana, a práxis 
tem como fio condutor a livre escuta dos jovens em situação de vulnerabilidade 
emocional, através de relatos de suas histórias, atividades terapêuticas, traba-
lhos voluntários, visitas a espaços de cultura e lazer, entre outros percursos.
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PARA INÍCIO DE CONVERSA
Durante os últimos anos, nas salas de aula da rede pública, houve um cres-

cente número de jovens em depressão, praticando diversas violências contra si. 
Especialmente entre os anos 2016 a 2018, a disseminação - via redes sociais 
e mídias de massa - dos jogos Blue Whale, Mommo e SimSimi, aliados a série 
americana de televisão 13 Reasons Why e que foram popularizados no Brasil 
entre jovens que possuem suas vidas invisibilizadas1 e uma qualidade emocional 
pouco sadia, causaram vítimas fatais através do suicídio.

Crianças e jovens da periferia, estudantes de escolas públicas, em expressa 
maioria negros e pobres, são invisibilizados a partir dos diversos preconceitos 
arraigados em nossa sociedade. Decorrente desses preconceitos, essas crianças 
e jovens tornam-se estatística nas mídias de massa, nas políticas públicas e no 
íntimo de grande parcela da população. Suas aspirações, carências e necessida-
des são relegadas a último plano diariamente.

Algumas situações se agravaram ao longo dos anos, dentre elas: a violência 
presente cotidianamente; a pobreza; a ausência de familiares na rotina e a falta 
de comunicação com a família ou pessoa de confiança para falar sobre proble-
mas, tirar dúvidas, fazer perguntas sobre sexualidade, drogas, medos; a falta de 
abertura e até de tempo por parte dos docentes para tratar dessas problemáti-
cas; a carência de uma rede de apoio social menos burocrática que o conselho 
tutelar e assistência social provida pelo Estado. 

Nesse panorama, surge uma dicotomia: como fazer com que esses jovens se 
sintam acolhidos e amparados em situações de violência como bullying2, gra-
videz precoce e outras situações previstas e imprevistas recorrentes do universo 
juvenil, se há a uma carência de psicólogos em postos de e/ou unidades públicas 
de saúde; elitizando os atendimentos terapêuticos e dificultando o acesso e 
permanência em tratamento, dentre outros?

Os relatos dessas crianças e jovens, coletados na práxis da docência, aponta-
ram situações de sofrimento como abuso sexual, violência doméstica, dependên-
cia química e privação de liberdade de pessoas próximas, luto; e também cami-
nhos pouco saudáveis, por eles escolhidos, para a resolução desses problemas 
e outros conflitos, como a prática da automutilação; a ingestão excessiva ou 
mínima de alimentos, gerando obesidade, anorexia ou bulimia; a extrapolação 
de regras da família; a utilização de drogas lícitas e ilícitas; o extravasamento da 
raiva através de atos violentos contra familiares ou amigos; o isolamento social, 
por entre tantos outros exemplos.

Em contrapartida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, 
inciso II, que orienta uma educação com vistas à garantia desses direitos, diz que:

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a com-
preensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz.

Na tentativa de fazer valer os direitos humanos instala-se uma grande 
inquietação e que é a principal justificativa para a existência do projeto Coletivo 
Rede Semente: como podemos dar apoio e cuidarmos uns dos outros dentro do 

1. O termo “inviabilizadas” tem como referência a noção de apagamento que a sociedade fomenta em 
relação aos seus problemas sociais. No contexto desse artigo, o termo corrobora com a concepção de 
jovens invisíveis e está relacionado ao documentário All invisible children (Crianças Invisíveis), produzido 
pela UNICEF em 2005.

2. Conforme Fante (2005), esse termo é utilizado para definir um conjunto de atitudes agressivas, inten-
cionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), 
causando dor, angústia e sofrimento.

ambiente escolar, fortalecendo uma cultura de paz, tolerância e amizade? Afinal, 
é na relação com o “Outro” que cada um constrói a própria identidade. 

Em tempos contemporâneos, Zigmund Bauman aponta que apesar de imer-
sos na modernidade líquida, caracterizada pela fragilidade dos laços humanos,

Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, dese-
jando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão 
de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos (ou deixamos 
de fazer) tem impacto na vida de todo mundo e tudo o que as pessoas 
fazem (ou se privam de fazer) acaba afetando nossas vidas. (BAUMAN, 
2001, p.177).

É certo que essas crianças e jovens, por viverem as mazelas típicas da peri-
feria - que envolvem todos os tipos de carências e preconceitos - precisam de 
acolhimento sempre; mas também há que se lembrar de sua força e resistência 
frente às adversidades, bem como sua capacidade de superação delas. Aí reside 
o que se pode denominar de “oportunidade”, numa perspectiva relacional mais 
horizontal. 

Portanto, a iniciativa não parte da ideia de assistência numa relação vertical, 
mas de construção de espaço de relações de equidade. Além disso, tal espaço 
construído fortalece a autonomia e emancipação dos sujeitos, voltando-se para 
a sustentabilidade emocional.

A ESCUTA QUE FAZ BROTAR
O Coletivo Rede Semente3 surge como um grupo de livre escuta de crianças 

e jovens dentro da escola em horário diverso do currículo principal. Esse grupo 
é capaz de assegurar um espaço legítimo e reconhecido entre seus pares, onde 
fala, escuta e silêncio se alternam. Os relatos são trabalhados na medida que 
o próprio grupo consegue lidar com os eles. A proposta é que a escuta seja 
problematizada e compreendida através de outras atividades complementares 
artísticas e terapêuticas para que, aos poucos, seja possível realizar os encami-
nhamentos necessários com apoio da coordenação pedagógica, em consonância 
com as famílias e com a rede protetiva.

Atualmente tanto se diz do lugar de fala e pouco se ouve do lugar de escuta. 
Em seu livro O que é lugar de fala? (2017), Djamila Ribeiro cita Rosane Borges a 
partir de uma entrevista concedida ao Nexo Jornal em 2017 e intitulada “O que 
é lugar de fala e como ele é aplicado no debate público”:

Pensar lugar de fala é uma postura ética, pois “saber o lugar de onde 
falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de 
desigualdade, pobreza, racismo e sexismo”. (BORGES, 2017 apud RIBEIRO, 
2017, p.84).

Para que o lugar de fala seja respeitado e reconhecido é preciso que o lugar 
de escuta também exista, que se faça o exercício da empatia e do silêncio que a 
escuta atenta prescinde, onde subjaz uma postura ética. Céline Lorthiois destaca 

3. Trata-se de um projeto do Programa Mais Educação São Paulo, com remuneração à docente envolvida 
e acompanhamento da frequência dos participantes, portanto passível de autorização do Conselho de Es-
cola e aprovação de supervisão escolar para seu pleno funcionamento. Deste modo, materiais necessários 
para as atividades, manutenção de pertences e ajuda de custo para visitas e passeios correm por conta 
de previsão e empenho de gastos por parte da unidade escolar, que recebe repasse de verba municipal 
para isso.
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o papel do silêncio na Pedagogia Profunda4:

Pois o educador reconhece à criança o direito de permanecer calada. 
Obviamente, este silêncio possui uma qualidade diferente do silêncio 
disciplinar e constrangido. (...) E pode ser o silêncio do calar: além de um 
direito, uma virtude. (LORTHIOIS, 2016, p.194).

A importância da escuta é que nela outros podem se reconhecer e, a partir da 
fala, é possível que a criança ou jovem reorganize suas emoções e ordene seus 
pensamentos e atitudes, bem como entenda sua própria realidade para tentar 
modificá-la. Numa perspectiva freireana:

Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipó-
teses sobre o desafio dessa realidade, e procurar soluções. Assim pode 
transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e 
suas circunstâncias. (...) A educação não é um processo de adaptação do 
indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser 
mais. (FREIRE, 1979, p. 30-31).

LANÇANDO A SEMENTE
A palavra “rede” vem do latim e etimologicamente significa “teia de aranha”. 

Rede designa, entre tantas definições, algumas bem pertinentes: uma espécie 
de malha resistente, formada por um entrelaçado de fios, cordas, arames ou 
outro material; um conjunto de pessoas, órgãos ou organizações que trabalham 
em conexão, com um objetivo comum e ainda um conjunto de pontos que se 
comunicam entre si. 

Simbolicamente, essa palavra cabe bem aos propósitos da iniciativa, de se 
fortalecer e resistir, através da intercomunicação de todos, numa perspectiva de 
interdependência. Uma rede, feita de fios que se fortalecem através de nós, se 
sustentam através da tensão implicada por essa própria estrutura. Assim, trazen-
do para a vida, uma rede de pessoas se sustenta através de suas conexões, que 
se dão por pontos que possuem em comum e que podem ser pontos de tensão. 
Pois que Coletivo Rede não é apenas um nome, mas um nome que faz sentido e 
que carrega e desperta ideologias, como bem explicita Mikail Bakhtin:

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agra-
dáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compre-
endemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 1997, p.81).

O Coletivo Rede tornou-se Semente quando enfim começou a existir em 
outra unidade educacional, espécie de braço do primeiro passo que deu certo, 
como uma fecunda semente que germina para crescer.

FICANDO RAÍZES
O Coletivo Rede Semente é o lugar onde a criança ou jovem pode protago-

nizar sua trajetória, sem julgamentos ou comparações com os outros, sabendo 

4. Lorthiois (2016, p.172) define como uma pedagogia não articulada em volta de conteúdos, compor-
tamentos e ritmos padronizados; uma pedagogia que não desconhece o inconsciente, nem a alma e 
espiritualidade do educando (...) onde educar é considerar as características e atender às necessidades do 
educando.

que seus relatos e experiências são respeitados e dignos, que sua vida tem valor, 
que sua alma é capaz de tocar outra alma através de gestos solidários, generosos 
e amáveis. Nesse contexto, “alma” não se relaciona com religião, mas expressa o 
mundo interior de cada um e que entra em contato com o do outro. Segundo 
Carl Gustav Jung, em seu livro Ma vie, souvenirs, rêves er pensées (1970):

Se a alma do homem é “alguma coisa”, ela deve ser infinitamente com-
plicada e sua diversidade ilimitada não poderia ser adequadamente tra-
duzida por uma simples psicologia dos instintos. É com a mais profunda 
admiração e o maior respeito que, mudo, paro e considero os abismos e 
os cumes da natureza psíquica, cujo universo não espacial contém uma 
indizível abundância de imagens, ajuntadas pelos milhões de anos da 
evolução da vida (...). Minha consciência é como um olho que abraça nele 
os espaços mais longínquos, mas o não-eu psíquico é o que, de maneira 
não espacial, preenche este espaço. E estas imagens não são apenas páli-
das sombras. Elas são fatores e condições psíquicas poderosas. Podemos 
desconhecê-las, mas nunca podemos, negando-as, despojá-las de seu 
poder. Esta impressão só pode ser comparada com a imagem de contem-
plação de um céu noturno estrelado, pois o único equivalente do mundo 
interior só pode ser o mundo exterior, e da mesma maneira que entro 
em contato com o mundo exterior por meio do corpo, é através da alma 
que atinjo o mundo interior. (JUNG, 1970, apud LORTHIOIS, 2016, p.173).

Assim, o Coletivo Rede Semente torna-se uma rede de apoio, espaço para a 
coexistência das mais diversas almas, questões e biografias, sem que elas sejam 
hierarquizadas em graus de importância, pois:

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem se 
nutrir de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 
transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é 
modificá-lo. O mundo pronunciado por sua vez, se volta problematiza-
do aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-
-reflexão. Mas dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, 
mas direito de todos os homens. (FREIRE, 2005, p.90).

Os principais objetivos que permeiam a existência do Coletivo se relacionam 
com a importância da criança ou jovem zelar por sua autoestima, sendo capaz 
de perceber que é fundamental estar em equilíbrio emocional para ser feliz 
e que, portanto, precisa estar atento aos sinais do seu corpo como um todo, 
percebendo-se como um ser humano integral. Assim, a escuta do outro é como 
uma ponte que o liga a si mesmo, através do reconhecimento de sua identidade 
no espelho que o outro é para ele. 

CUIDANDO DA TERRA
A metodologia adotada no Coletivo Rede Semente se destaca em diversas 

frentes que se interligam e que fazem parte de uma educação voltada aos 
Direitos Humanos, fundamentada nas contribuições da Pedagogia Profunda. A 
proposta metodológica pode ser compreendida através de cinco eixos:

1. Escuta
As histórias (relatos) são trazidas de diversas maneiras como relato pessoal, 

ao vivo e em grupo, onde o jovem consegue assumir sua fala e sua questão; 
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carta anônima à caixa de correio do Coletivo Rede, que é instalada dentro da 
escola, onde o relato é lido no grupo e trabalhado por todos; relato individual à 
docente que o traz à todos do grupo com preservação da identidade.

Dentro do eixo da escuta foram propostas rodas ao ar livre com elementos 
acolhedores como tapetes e almofadas, num ritmo semanal de dois encontros 
de uma hora e meia cada, totalizando atendimentos coletivos a mais de 145 
crianças e jovens entre 12 e 16 anos. 

Também foram traçados, democraticamente, combinados que dizem respeito 
à confiança que seria depositada entre os integrantes, garantindo que os rela-
tos seriam guardados com zelo, sigilo e respeito, sem que fossem divulgados 
ou comentados fora do Coletivo. Cabe ressaltar que a confiança é um pilar de 
extrema relevância nesse contexto já que na contemporaneidade ela é muitas 
vezes invalidada, mesmo diante de impulsos morais.

Em nossa sociedade supostamente adepta da reflexão, não é provável 
que se reforce muito a confiança. Um exame ponderado dos dados for-
necidos pelas evidências da vida aponta na direção oposta, revelando 
repetidamente a perpétua inconstância das regras e fragilidade dos laços. 
(Bauman, 2004, p.116-117).

Tais combinados ressaltaram a fala e escuta livres, mas na perspectiva de 
que as palavras são capazes de ajudar ou machucar, provocando sempre uma 
tomada de consciência sobre a responsabilidade que está implicada nessa via de 
mão dupla, corroborando com Bakhtin (1999, p.113) “a palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros”.

2. Problematização
Os temas trazidos nos relatos são discutidos coletivamente, com exposição 

de opiniões, aconselhamentos, entre outros encaminhamentos escolhidos pelo 
próprio grupo.

Em 2019 as anotações realizadas pela docente sobre as temáticas abordadas 
nos relatos, bem como todos os caminhos apontados pelos participantes sobre 
tais temas, foram compilados e se tornaram um Dicionário de Sinônimos, que 
revela a trajetória de discussões do Coletivo.

Esse Dicionário de Sinônimos foi criado a partir da adaptação da técnica de 
ideação Lotus Blossoms, de Yasuo Matsumura. Tal técnica é uma ferramenta que 
dá forma e estrutura a um brainstorming sobre determinado tema, apontando 
caminhos a partir da contribuição coletiva.

3. Terapêutica
Atividades artísticas como pintura, modelagem em argila, trabalho com 

elementos naturais, confecção de objetos significativos, escrita de cartas, jogos, 
colagens, poesia, oficinas culinárias, desafios do bem, trabalhos corporais e 
outras atividades que colaborem para a resolução de problemas e conflitos a 
partir dos temas abordados nos relatos e discussões.

Nesse período, diversas atividades coexistiram como massagens e trabalhos 
corporais, toques sutis, trabalhos com a matéria5, escrita de poesia, cartas e 
slam, pinturas corporais e em papel, desenhos e autorretratos, customização 
de camisetas, confecção de cartazes e campanhas informativas sobre Setembro 
Amarelo, jogos teatrais e atividades de expressão corporal, escuta de músicas, 

5. Aqui o termo “matéria” carrega uma imensa gama de possibilidades, desde a modelagem em argila 
até os trabalhos com fogo e água. Lorthiois (2016, p.12-13) atribui que o contato com a matéria e com 
técnicas arcaicas traz bem-estar, porque fala, numa linguagem tranquila e sem muitas palavras, sobre as 
profundas raízes do ser humano na terra (...) O brincar com a matéria, e raramente atentamos a isso, é 
sempre, em primeiro lugar, um trabalho corporal, o que explica talvez parte de seus benefícios.

apreciação de filmes com posterior debate, oficinas culinárias e de decoração 
de bolos, tricô de dedos, tecelagem de apanhador de sonhos e olhos de deus, 
dinâmicas como cápsula do tempo, entre outras.

4. Outros Caminhos
Encontros para lanches e atividades de lazer que fomentem a partilha e o 

vínculo entre todos os integrantes, tornando-se caminhos férteis para fortaleci-
mento da rede também fora do ambiente escolar; atividades culturais que pos-
sibilitem trazer para a realidade concreta a abordagem de temas muito delicados 
de maneira sensível.

Contemplando esse eixo, foram realizados encontros para lanches comu-
nitários, visita à exposição Histórias Feministas no MASP, à Fábrica de Cultura 
Cachoeirinha para mediação de leitura e ao parque Alberto Löfgren para lazer; 
intercâmbio dos integrantes com outras unidades escolares, apresentação de 
relatos de prática em horário de formação de docentes em escolas, em encon-
tros da rede protetiva de região e fóruns de saúde mental da rede municipal de 
ensino de São Paulo.

5. Trabalho Voluntário
Caracterizado pela ação correta voltada a fazer a diferença, minimizando o 

próprio sofrimento e o do outro através da partilha, da escuta e da generosidade. 
Se dá por visitas a abrigos, a instituições diversas e a moradores em situação de 
rua, onde é possível perceber a própria ação direta no mundo e as mudanças 
benéficas internas e externas que ela pode provocar. 

Para corroborar com a relevância do trabalho voluntário, como um cuidado 
que dá manutenção à dignidade, Leonardo Boff escreve que:

É o cuidado que enlaça todas as coisas; é o cuidado que traz o céu para 
dentro da terra e coloca a terra dentro do céu; é o cuidado que fornece o 
elo de passagem da transcendência para a imanência, da imanência para 
a transcendência e da história para a utopia. É o cuidado que confere 
força para buscar a paz no meio dos conflitos de toda ordem. Sem o 
cuidado que resgata a dignidade da humanidade condenada à exclusão, 
não se inaugurará um novo paradigma de convivência. (BOFF, 1999, grifos 
do autor).

Contemplando esse eixo, foram realizadas diversas campanhas de arrecada-
ção e doação de materiais de higiene pessoal, brinquedos e alimentos, além de 
visita a moradores em situação de rua da região de Santana, abrigos convenia-
dos à PMSP, Casa 1 e Asilo de Velhinhos Frederico Ozanam.

ÉPOCA DE COLHEITA: FRUTOS E FLORES
Há que se lembrar que “lançar uma semente” é sempre uma ação da con-

fiança do sujeito na vida e no universo. Isto posto, é na práxis compreendida 
entre 2017 e 2019 que se observou, num trabalho de reflexão-ação-reflexão, as 
contribuições do Coletivo Rede Semente para seus participantes e que trazem ao 
presente artigo a substância concreta para análise e compreensão dos resultados.

Como toda a iniciativa pioneira, faz-se imprescindível uma constante avalia-
ção para revisão, retomada ou manutenção de propostas, ampliação ou remode-
lação de objetivos, além do desenho de perspectivas para o futuro próximo, que 
se dão no campo das incertezas, mas também do otimismo.

A avaliação trouxe alguns pontos interessantes de serem observados. O pri-
meiro ponto é o perfil do grupo que se constituiu ao longo dos anos no Coletivo: 
jovens, em expressa maioria, mulheres negras. Apenas em 2019 houve um equi-



28 - Hermes 24 Hermes 24 - 29 

líbrio que se relaciona ao gênero, mas ainda é relevante apontar o recorte racial 
que evidencia maior número de mulheres negras em situação de vulnerabilidade 
no grupo, se comparado a mulheres brancas. 

Nesse sentido, o Coletivo se transforma também num espaço de resistência 
ao racismo estrutural no qual a escola está inserida e que, indubitavelmente, 
acaba reforçando quando a questão não é trazida à consciência individual e 
coletiva dos sujeitos que a compõem. Portanto, não se pode fazer esse recorte 
sem lembrar das palavras de Lélia González:

E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as impli-
cações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados (infans 
é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira 
pessoa, porque falada pelos adultos) que nesse trabalho assumimos nossa 
própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. (GONZÁLEZ, 1984, 
p.225).

 
O segundo ponto é sobre os limites da ação docente na acolhida dos relatos, 

especialmente os que abordavam perigos iminentes para as próprias vidas das 
crianças e jovens. Nesse sentido, observou-se a necessidade de apoio da coorde-
nação pedagógica e direção em casos de encaminhamento para o CAPES, CRAS, 
CREAS, Conselho Tutelar e outros equipamentos, como também na comunicação 
com a família, em casos que realmente ultrapassavam a possibilidade de inter-
venção ou mediação por parte da unidade escolar.

Por sua relevância na manutenção da saúde emocional dessas crianças e 
jovens e da preservação de suas capacidades cognitivas na escola durante seus 
anos finais, mesmo nas adversidades experienciadas, o Coletivo Rede Semente 
atua fortalecendo a rede protetiva da Zona Norte da cidade de São Paulo, em 
consonância com as principais legislações, integrado com outros equipamentos 
da Prefeitura Municipal de São Paulo nas áreas de saúde e assistência social, 
intensificando a prevenção e o cuidado.

O terceiro ponto se relaciona com os feedbacks. Reconhecido pelos pais, 
familiares, docentes e comunidade escolar como um espaço de acolhimento, 
as devolutivas são trazidas a todo tempo e apontam mudanças benéficas no 
comportamento, na manutenção da autoestima e na melhoria da capacidade de 
aprendizagem e habilidades cognitivas dos participantes. 

O Coletivo Rede Semente ultrapassou os muros da escola com encaminha-
mentos para atendimentos de sucesso, além de ser premiado em 2017 pela 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo como uma prática rele-
vante na Educação em Direitos Humanos e em 2019 pela Assembleia Legislativa 
“Escolas de Paz e Liberdade”. Relatos de prática sobre o projeto também foram 
apresentados em 2017 e 2019 nos Encontros de Pedagogia Profunda em São 
Paulo.6

O quarto ponto se atém à necessidade de constante avaliação dos integran-
tes do grupo sobre a importância ou não do Coletivo Rede Semente em suas 
dinâmicas de vida. Essa avaliação é realizada de muitas maneiras, desde a coleta 
de relatos orais e escritos de críticas e expectativas sobre o projeto até formas 
mais fundamentadas de avaliação. 

E o quinto e último ponto baliza a postura do educador nesse território 
criado para a escuta, a fala, o silêncio, a arte, entre tantos outros trabalhos ali 
desenvolvidos. O educador precisa primeiro cuidar de si, de sua própria criati-
vidade e espaço de vida interior, precisa ocupar-se de sua alma, escutando seu 
íntimo, porque só assim conseguirá se abrir para a escuta do outro. Lorthiois 
pontua que o educador é

6. Os Encontros de Pedagogia Profunda acontecem anualmente e são organizados e coordenados por 
Céline Lorthiois, a quem sou grata pela generosidade na partilha de tudo o que impulsionou essa iniciativa.

Modelo inspirador e não estereótipo, ele dá seu apoio e sua energia. Ele 
é parte do ambiente educacional descontraído: ele próprio constitui um 
espaço limpo e livre de preconceitos e de expectativas, no qual poderá 
aflorar a criatividade de cada criança. (...) Ou seja, no plano individual, o 
educador - seja ele pai ou professor - precisa viver, ser verdadeiro, fazer o 
que gosta com coragem e determinação, brincar, estudar, trabalhar e estar 
disposto a encontrar as pessoas certas. (LORTHIOIS, 2016, p.220-221).
O pedagogo já não precisa mais conduzir crianças. Ele aprende a segui-
-las, ele alcança prontidão para compreendê-las, certo de que elas alcan-
çarão resultados mais altos que os nossos no seu anseio de melhorar o 
mundo. (LORTHIOIS, 2016, p.226).

Assim, o Coletivo Rede Semente atua também na saúde emocional da docen-
te, que aprende continuamente nas rodas com as crianças e jovens sobre a hora 
de falar, de silenciar, de escutar; quando é preciso um sorriso ou um abraço. Sua 
presença testemunha as biografias ali existentes bem como a própria e, atenta 
às próprias imperfeições, segue na certeza de que é nessa humanidade que nos 
fazemos mais humanos.
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