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AULA REFERENTE A SABERES LOCAIS E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

- O que é ser pesquisador em contexto de saberes litorâneos e de desenvolvimento comunitário. 

- Como diferenciar liberdade de libertação e de liberação. 

- Em que lugar estamos inseridos e de que lugar estamos falando. 

- A matriz teórica que organiza nosso agir e pensar tem foco na abordagem empírico-analítica, critíca 

ou fenomenológica goethiana. 

 

Iniciamos com a realização de um jogo e para tal é importante que todos tenham claras suas regras, 

assim, temos as seguintes: 

1- É um jogo interativo de ação individual, no coletivo. 

2- Todos de pé, arrumem seus materiais, guardando-os e colocando-os sobre uma mesa colocada 

para este fim em um dos cantos da sala. 

3- Em pé organizem as mesas de tal forma que a sala fique dividida em quatro quadrantes, 

deixando número igual de cadeiras em cada um deles, deixando passagem para interconexão. 

4- Em seguida cada quadrante deve ter número aproximado de ocupantes.  

5- A atividade em si, terá a duração de vinte minutos, a partir do sinal de largada.  

6- Em seguida todos ouvem as seguintes regras do jogo: 

- Esta é uma simulação de relação social mediada pelo mercado. 

- Cada integrante receberá um envelope com quatro reais (uma nota de dois reais e moedas). 

- Serão considerados agentes de custo os seguintes aspectos, com os respectivos valores já 

estabelecidos:  

 Uso do AR = 0,05 por 10 minutos pagos ao dono do AR 

 Multa por abandono da função = 0,50 pago ao dirigente maior 

 Passagem pela porta da sala para o corredor = 1,00 pago ao guarda da porta. 

 Passagem de um quadrante para outro = 0,10 pago ao fiscal da passagem 

 Uso do celular qualquer que seja a ação = 1,00 ao dirigente maior 

 Uso de cadeira = 0,50 cada 10 minutos pago ao dono das cadeiras sem transporte. 

 Uso das mesas divisórias = 0,10 por 10 minutos pago ao fiscal da passagem  

 Uso de óculos = pago 0,25 pelo período paro ao dirigente maior 

 Falar no quadrante = 0,10 por conversa paga ao dono do silencio de cada quadrante. 

 Escrever = 0,50 pelos lápis e papel do dono dos lápis e do papel e por copo de água. 

 Luz = 0,10 pelo período pago ao dirigente maior. 

 Rir, chorar, reclamar ou elogiar = 0,20 cada vez paga ao dono do silencio do quadrante 

 Vigilante geral = 0,10 de cada integrante pelo evento que burlar algum destes critérios. 

 Dirigente maior = 0,20 de cada integrante pelo evento 

 Banqueiro = cobra percentual de dinheiro emprestado a seu critério. 

Assim se tem as seguintes funções capazes de receber remuneração e exercer comando: 

1 dono do AR 

1 dirigente maior 

1 vigilante geral 

4 fiscais de passagem de quadrante 

4 donos das cadeiras 

4 donos do silêncio 

1 vendedor de lápis e papel 

1 dono da porta 

1 banqueiro 



- As funções são sorteadas depois de as pessoas estarem em seus respectivos quadrantes. 

- Este processo é mediado pelos dois professores: Jacob e Márcia. 

- O dirigente maior, o dono do ar e o vigilante geral, não podem ter segunda função. 

- O sorteio de funções continua até todos terem uma função e se esgotarem as possibilidades 

propostas.  

- Antes do sorteio o mediador do processo oportunizará um debate sobre os preços da tabela 

e inclusão de novos serviços e funções por até cinco minutos. Passado este tempo são 

apresentadas as propostas de mudança e inclusão por três minutos com votação a favor de 

cada proposta de até 75% dos integrantes, passado este prazo o jogo tem início passando a 

valer o estabelecido no que não houver acordo de mudanças, ou inclusão  

7- Passados os 20 minutos pré-estabelecidos o jogo é encerrado, as cadeiras e mesas são 

organizadas em círculo e cada integrante conta com quanto dinheiro ficou ao final do 

processo. Sendo os valores alcançados copiados no quadro para debater a realidade de um 

local mediado pelo mercado na busca de interação comunitária. 

8- ????? 

9- Sejamos felizes. 

 

CABE ENTÃO CONVERSAR SOBRE: 

Como foram os sentimentos experimentados pelos que ampliavam seu capital e pelos que viam seu 

capital se esgotar? 

O que possibilitou que um tivesse resultados melhores que os demais? 

Qual o sentimento que predominou no grupo: 

 Desinteresse 

 Apatia 

 Expectativa 

 Estado de alerta  

 Alegria 

 Desespero 

 Irritação 

 Outro 

Neste processo qual o lugar, o tempo e de que forma se manifestaram os seguintes aspectos: 

  

Dignidade Inusitado 

Surpreendente Sublime. 

Graça Competição 

Avareza Respeito 

Individualismo Trapaça 

Autoridade Autoritarismo 

Esperteza Cuidado 

Cooperação Solidariedade 

  

 

Para Schiller: BELO é o que tem graça e dignidade e é surpreendente e inusitado para chegar ao   

SUBLIME. 

Para Kant: o BELO depende adornos e é condicional e o SUBLIME é simples e despojado. 

 

 

 

COMO SABERES LOCAIS PODERIAM INTERAGIR E INTERFERIR NA ORGANIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DESTA ATIVIDADE? 

 

SERIA POSSÍVEL UM DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NO CONTEXTO DESTE 

JOGO? 


