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Cruzada
Se o amor enternece suplicando a coragem,
Me encarno e estremeço encarando a miragem.
É doce e ofegante o desejo de se cumprir a promessa,
Marcada na essência da alma que navega no tempo.
O medo de estar na vitrine gera a dúvida do viver.
Fazer-se ridículo também pode construir um ser.
Se o mundo te ensinas o modo de proceder,
Questiona em cada esquina e te esquivas de se abster.
A ausência do fato, do ato e do vivido equivale a uma foice no ventre crescido,
Impede a sorte de banhar-se de sol e de chuva, evita o corte e sufoca a cura.
Por isso, deves lançar-te no caminhar da jornada, andando a cada momento,
Cumprindo a tua cruzada.

Luciana Lima Guilherme

Dedico este trabalho aos meus pais Nilo e Hyla,
cujo dom e a certeza do amor, o carinho, a delicadeza,
o cuidado, a paciência, a presença, o apoio, a fé e as orações me
acompanharam por toda esta jornada, aos meus irmãos – Germana,
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e a crença, a partilha prazerosa de uma conquista.
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Resumo

Esta dissertação trata do estudo de caso do imaginário artístico e da cultura
organizacional da EDISCA – Escola de Dança e Integração Social para crianças e
o adolescentes. Seu objetivo principal é investigar a existência de relações entre o
imaginário artístico e a cultura organizacional desta Instituição através: da
identificação das características da sua gestão organizacional; da identificação do
perfil dos profissionais que atuam na Instituição; e da identificação de mitos,
imagens (representações), símbolos e ritos da EDISCA. Para isto a investigação do
objeto foi desenvolvida a partir de três tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica;
pesquisa de campo (observação direta e participante); e pesquisa documental.
Como principais resultados, foram verificados: a gestão da EDISCA é sistêmica,
adaptável às mudanças, criadora de um ambiente propício à inovação e à
criatividade, além de possuir um senso estético produtor de um apelo ao trabalho
com qualidade; seu profissional tem um perfil polivalente e flexível; a EDISCA é
uma organização regida pelo mito da realização, da possibilidade e da beleza. Este
trabalho suscita reflexões acerca de um novo modo de se gerir e de se refletir as
organizações, através da compreensão da realidade organizacional a partir do
casamento entre o racional e o simbólico, um simbólico urdido a partir do
imaginário da arte. A EDISCA se constrói através de uma trajetória bem sucedida
de ações e contribui com o aprofundamento da discussão do fazer da
administração, um fazer que merece ser discutido no que se refere à realidade das
organizações não-governamentais, mais particularmente artísticas.
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Abstract

This dissertation has as study subject the artistic imaginary and the
organization culture of EDISCA, a Brazilian non-profit organization that promotes
social integration of children and teenagers through the dance. The research’s main
goal is to investigate the existence of relations between the artistic imaginary and
the organization culture. It is done from the identification of: a) the characteristics of
Edisca´s organization administration; b) the Edisca´s professionals profiles; c) the
myths, images, symbols and rites of Edisca. To hit this objective, the research was
developed from three kinds of analysis: bibliography search, field research, (direct
and participating observation); and documental inquire. As the dissertation
achievements we can verify: the identification of a systemic administration pattern in
Edisca, its adaptability to the changes, and its success as creator of a space
favorable to the innovation and creativity. Besides the Edisca´s esthetic sense, that
produces an appeal to a work full in quality. Also, the analysis shows that Edisca´s
professionals have a polyvalent and flexible profile and – mainly – it proves that
Edisca is ruled by the myths of realization, possibility and beauty. This

research

raises a reflection about a new way to administrate and to consider organizations,
through the organization reality comprehension. In other words, it means the match
between rational and symbolic (a symbolic woreen from the art imaginary). The
Edisca builds itself through a succeeded trajectory of actions, contributing to the
deepening of the discussion about administration. This is an issue that deserves be
debated from the organizations reality view, more particularly the artistic non-profit
organizations view.
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INTRODUÇÃO

Muitos são os debates travados acerca de técnicas, competências,
habilidades e estratégias utilizadas nas organizações; muito se discute sobre
métodos de alavancagem da produtividade e lucratividade; muito se enfatiza sobre a
importância do conhecimento das variáveis mercadológicas que exercem influência
sobre a atividade empresarial; no entanto, apesar de os aspectos culturais serem
considerados como importantes objetos de estudo para o desenvolvimento e o
crescimento organizacional, ainda são reduzidos e recentes os estudos sobre
organizações cuja dimensão cultural seja compreendida a partir dos fundamentos
teórico-metodológicos acerca do imaginário.
O conceito de cultura organizacional durante muito tempo se baseou no
conceito tradicional da antropologia sobre cultura: “um todo complexo que abarca
conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras capacidades e hábitos
adquiridos pelo homem como integrante da sociedade.” (TYLOR APUD C.I.D.,
1981:23). Portanto, o aprofundamento dos significados da cultura nas organizações
se limitava a uma compreensão restrita ao contexto de suas formas de manifestação
e de integração. A cultura organizacional era representada por um conjunto de
códigos sociais e ideológicos que permitiam o desenvolvimento e a integração de
indivíduos pertencentes a grupos sociais que poderiam ser representados por
empresas, bairros, cidades, estados etc. Apesar de válida, esta compreensão hoje
não é suficiente .
As organizações empresariais, como comunidades que são, não se
resumem a um conjunto de regras e técnicas definidas e escolhidas racionalmente,
não se restringem às suas instalações físicas e métodos de trabalho, nem se limitam
aos seus discursos ideológicos disseminadores de valores e regras de convivência.
Elas vão muito além disso, pois mantêm uma forte vinculação a sua dimensão
imaginária, a qual determina a sua cultura, regendo e influenciando, por
conseguinte, toda a sua atividade.
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Esta dimensão imaginária pode ser compreendida a partir da apreensão
das imagens (representações), práticas, comportamentos e ritos presentes na
organização. Ela é ainda delineada a partir de uma narrativa mitológica que existe
subliminarmente à cultura da organização, narrativa esta que orienta a forma de se
perceber e de se agir no mundo, narrativa esta que é suportada pelas ideologias
permeadoras da cultura organizacional.
O mito é a própria narrativa que comunicada através destas imagens
(representações), práticas, comportamentos e ritos, constitui “. . . um sistema de
comunicação, uma mensagem.” (BARTHES,1985:131) E esta mensagem se constrói
a partir da história, transformando o real em discurso, discurso este compreendido
de maneira ampla, não resumido às palavras de uma fala ou de um texto escrito,
mas constituído tanto pelo falado, quanto pelo escrito, tanto pelo fotografado, quanto
pelo representado, tanto pelo imaginado, quanto pelo reportado, etc. O discurso
mítico é assim “. . . toda unidade ou toda síntese significativa, quer seja verbal ou
visual.” (BARTHES,1985:133)
A análise do mito, segundo BARTHES(1985), pressupõe a análise de
signos – significantes carregados de significado1 - presentes na lingüagem falada,
escrita ou imagética. O signo de BARTHES corresponde ao símbolo conceituado por
JUNG, citado por DURAND(1964), cujo significado transcende ao sentido estrito do
significante. Compreendê-lo narrativamente no âmbito das organizações significaria
compreender os significados que constituem a realidade organizacional, avançando
no processo de auto-conhecimento empresarial e da consciência da dinâmica
existente entre os aspectos objetivos e subjetivos das organizações, pois o
imaginário

estabelece

a

cultura

que

se

reflete

nas

práticas

de

gestão

organizacionais.
No caso de organizações artísticas, esta mesma dinâmica se desenha,
porém com uma dimensão estético-simbólica mais profunda. Isto porque o próprio
1

Como exemplo disto pode-se citar a rosa vermelha que para muitos é considerada como símbolo de paixão.
A rosa vermelha considerada em si mesma é simplesmente uma flor sem nenhum significado além da sua
identidade natural, porém, ao ser associada à paixão, ela passa a representar um sentimento que a torna
significativa e portanto um signo.
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produto gerado por estas empresas é um produto simbólico, um produto cujo
significante carrega toda uma expressão do invisível e do intangível. A arte, vivida no
cotidiano, insinua astúcias do prazer e de uma reapropriação do sonho, do
impossível, da construção de uma realidade utópica ou de expressão indizível.
Assim como CERTEAU (1994) falou das astúcias das práticas do cotidiano como um
processo de invenção do mesmo, poder-se-ia compreender que a presença da arte
no cotidiano acaba por reinventar o próprio cotidiano.
Assim como as organizações tradicionais, as organizações artísticas são
permeadas pelo imaginário dos indivíduos que dela fazem parte. Todavia, no caso
destas últimas, o imaginário vem tomado pela simbologia e por uma mitologia da
arte, a qual determina a construção da cultura deste tipo de organização e por
conseguinte das práticas de gestão nelas desenvolvidas.
Acreditando no estudo de caso2 como um método ideal para a
investigação pretendida, a dissertação que ora se inicia propõe-se a dar uma
contribuição neste campo de estudo, através da análise e da identificação das
relações existentes entre a dimensão imaginária da EDISCA – Escola de dança e
integração social para a criança e o adolescente – e sua cultura organizacional.
A EDISCA é uma organização não-governamental artística e educativa,
atuante na cidade de Fortaleza (CE), cuja existência ultrapassa uma década. Seu
trabalho tem como objetivo principal o resgate e a integração social de crianças e
adolescentes, em situação de risco, através da arte-educação. Conceitos como
cidadania, solidariedade, respeito, amor, liberdade, criatividade e oportunidade de
crescimento fazem parte do seu dia-a-dia, influenciando na elevação e valorização
da auto-estima de seus alunos. Além de funcionar como uma escola de formação do
indivíduo, é uma organização artística, no sentido em que produz espetáculos de
dança com um corpo de baile próprio, formado por alunas e alunos da escola. Os
produtos artísticos da EDISCA possuem uma grande receptividade do público e são
responsáveis por cerca de vinte por cento da receita total da organização.

2

Tratado na metodologia de pesquisa mais adiante
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Como resultado da qualidade do seu trabalho, a escola obteve
reconhecimento nacional e internacional, através do apoio de organizações como o
Instituto Ayrton Senna (IAS), COMDICA, MacArthur Foundation, Pommar, Partners
of The Americas, USAID, Fonteles e Associados, UNESCO, Unicef, Ashoka,
Trevisan, Instituto C&A e BNDES, além de ter estabelecido convênios com a
Secretária de Saúde e com a Secretaria do Trabalho e Ação Social do governo do
Estado do Ceará.
O enfoque do estudo da influência do imaginário artístico sobre a cultura
desta organização se deve a dois fatores: o primeiro está relacionado com a
natureza artística da organização, o segundo se deve à formação profissional de
seus gestores, todos são bailarinos e têm na arte sua grande escola profissional
antes da EDISCA.
A pergunta de partida motivadora do investimento nesta empreitada é a
seguinte: haveria relações (conexões) entre o imaginário artístico (da dança) e a
cultura organizacional da EDISCA? Em caso afirmativo, quais seriam estas relações
(conexões) e que significados teriam para a cultura organizacional desta
organização?
O objetivo geral de pesquisa é, portanto, identificar e analisar as relações
(conexões) entre o imaginário artístico e a cultura organizacional a partir do estudo
de caso da EDISCA.
Com a finalidade de auxiliar o trabalho de investigação necessária ao
cumprimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:
 identificar as características da gestão organizacional da EDISCA;
 identificar o perfil dos profissionais que atuam na EDISCA;
 identificar mitos, imagens (representações), símbolos e ritos da EDISCA .
Como hipótese geral desta investigação, supõe-se que existem relações
(conexões) entre o imaginário artístico da EDISCA e sua cultura organizacional.
Donde se deduz como hipóteses específicas que:
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 a EDISCA possui uma gestão sistêmica, flexível, adaptável as mudanças,
criadora de um ambiente propício à inovação e à criatividade, além de
possuir um senso estético que produz um apelo ao trabalho com
qualidade;
 a EDISCA tem em seu corpo funcional profissionais com habilidades
múltiplas;
 a EDISCA é uma organização regida pelo mito da realização, da
possibilidade e da beleza.
Acredita-se

que

esta

pesquisa

permitirá

o

aprofundamento

da

compreensão dos significados do imaginário no âmbito dos estudos administrativoorganizacionais. Outro ponto que deve ser evidenciado como contribuição desta
dissertação, é o fato do mesmo ser desenvolvido em uma organização artística.
Infelizmente as organizações artísticas ainda não detêm no Brasil a atenção devida
dos pesquisadores. Estas organizações têm muito a ensinar às demais
organizações. Esta é nossa crença e nosso desafio.
Com o intuito de alcançar os objetivos propostos por esta investigação, é
necessária a definição de uma estratégia metodológica capaz de estabelecer
métodos e instrumentos de trabalho que possibilitem a coleta e a análise dos dados
necessários.
Em decorrência da natureza simbólica da dimensão organizacional a ser
inquirida, optou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa de cunho qualitativo
através da utilização da estratégia do estudo de caso. De acordo com

YIN

(2001:21),
“como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui de forma
inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos individuais,
organizacionais, sociais e políticos. (...) a clara necessidade pelos estudos
de caso surge do desejo de se compreender fenômenos sociais
complexos.”

O objetivo principal da adoção deste método de trabalho sob um viés
qualitativo é aprofundar e expandir as possibilidades de discussão teórica acerca
dos significados do imaginário no mundo das organizações. Ao contrário da
metodologia quantitativa que “ . . . se contenta em classificar, calcular e tabular as
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unidades ‘léxicas’” (CERTEAU,1999:45), enumerando freqüências com o intuito de
realizar inferências ou generalizações, à metodologia qualitativa se credita a
“. . . superioridade do método que fornece uma compreensão
profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior
relevância do aspecto subjetivo da ação social face à configuração das
estruturas societais, seja a incapacidade da estatística de dar conta dos
fenômenos complexos e dos fenômenos únicos.”(HAGUETE, 1987:63)

Outro ponto importante de se enfatizar, quanto à utilização do estudo de
caso, refere-se à ampla variedade de evidências que devem ser consideradas pelo
pesquisador: observações, entrevistas, documentos e artefatos.

Segundo

LAKATOS (1992), estas evidências são obtidas através de dois processos:
Documentação direta – corresponde ao levantamento de dados no próprio
local onde os fenômenos ocorrem, seja por meio de uma pesquisa de campo
ou de uma pesquisa de laboratório. Em cada um destes tipos de pesquisa,
técnicas de observação direta podem ser utilizadas, assumindo duas
modalidades: a intensiva e a extensiva. A primeira refere-se às técnicas de
observação e entrevista, enquanto que a segunda corresponde a utilização
de questionários, formulários, medidas de opinião e atitudes técnicas
mercadológicas.
Documentação indireta – é um processo onde os dados coletados provêm de
fontes instruídas por outras pessoas. As modalidades de pesquisa
correspondentes à documentação indireta são:


pesquisa documental - realizada através do levantamento de dados
primários provenientes de arquivos públicos ou particulares tais como:
documentos escritos, estatísticas oficiais, fotografias, desenhos, pinturas,
objetos de arte, gravações etc.



pesquisa bibliográfica – correspondente ao levantamento de toda
bibliografia publicada (livros, artigos, teses, dissertações etc.) acerca do
assunto tratado pelo pesquisador, de modo a muni-lo teoricamente e
conceitualmente nas discussões e reflexões a serem desenvolvidas.
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A metodologia de trabalho utilizada nesta investigação científica
contempla três tipos de pesquisa:


Pesquisa bibliográfica – relativa a revisão de literatura concernente ao pólo
teórico e epistemológico da dissertação;



Pesquisa de campo – realizada através de uma observação direta intensiva
(observação e entrevistas) e extensiva (questionários e formulários); e



Pesquisa documental – realizada a partir de material institucional (folder’s,
reportagens jornalísticas em jornais e revistas, vídeos institucionais) e
artefatos visíveis (logomarcas, vestuário, bandeiras, cartazes, layout, placas,
objetos de decoração etc).
A pesquisa de campo é do tipo exploratório-descritivo, cujo objetivo é

obter dados que possibilitem a descrição das relações (conexões) existentes entre o
imaginário artístico e a cultura organizacional da EDISCA, através de análises
empíricas e teóricas. A observação é participante e individual. Participante, à medida
que representa uma “. . . tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo
lado” (MANN APUD LAKATOS, 1995:194), individual por ser uma técnica realizada
por um único pesquisador.
Em decorrência do objeto de estudo se desenvolver a partir de conceitos
como cultura e imaginário, optou-se pela adoção de uma antropologia empresarial,
assumindo como metodologias de análise a “descrição densa” defendida por
GEERTZ (1988), método de apreensão e apresentação dos dados obtidos, e a
observação e investigação do cotidiano organizacional a partir do método de
pesquisa desenvolvido por CERTEAU (1994). A “descrição densa” permite ao
pesquisador fazer frente a uma realidade cuja “. . . multiplicidade de estruturas
conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras,
que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas” (GEERTZ,1988:20)
precisam ser compreendidas e consideradas.
Um bom exemplo da utilização deste tipo de método, citado por
GEERTZ (1988) para facilitar o entendimento e evidenciar a diferença entre uma
descrição artificial e uma “descrição densa”, é representado pelo seguinte exemplo:
dois garotos, um ao lado do outro, estão piscando o olho direito. O primeiro tem um
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tique nervoso e por isso contrai involuntariamente a pálpebra do seu olho, enquanto
que o segundo efetua esta contração deliberadamente pois tem como objetivo emitir
um sinal de conspiração a um colega que o observa e que compreende a
mensagem transmitida pela piscadela. Se a descrição do fato for superficial a
mesma se restringirá ao ato de contração da pálpebra do olho direito, concluindo
portanto que os dois garotos estão realizando a mesma ação, estão piscando o olho.
No caso da utilização da descrição densa na análise do fenômeno, o ato de piscar o
olho, executado pelos garotos, será diferenciado na medida que os motivos da
contração da pálpebra são identificados.
Ratificando este método GEERTZ (1988:19) afirma que “. . . a maior parte
do que precisamos para compreender um acontecimento particular, um ritual, um
costume, uma idéia, ou o que quer que seja está insinuado como informação de
fundo antes da coisa em si mesma ser

examinada diretamente.” A cultura

reconhecida como uma rede de símbolos interpretáveis é compreendida, segundo
este autor, a partir dos comportamentos e discursos articulados pelos indivíduos,
pela observação de artefatos e de padrões de vida. E quando se fala de discurso,
não se fala do “. . . discurso social bruto (...) mas apenas àquela pequena parte dele
que os nossos informantes nos podem levar a compreender.”(GEERTZ, 1988:30)
É preciso a realização de uma leitura daquilo que é subliminar, que é
implícito e presente nas entrelinhas. A realidade deve ser construída sem se
restringir a dados e aspectos objetivos, devendo ser constituída também a partir do
entendimento imaginário e subjetivo do ambiente e das pessoas, através da análise
de seus modos e esquemas de ação exumados de estereótipos fixos, através da
análise dos discursos e imagens dominantes, possibilitando, enfim, o alcance da
compreensão cultural do grupo.
A interrogação das práticas cotidianas permite identificar diferenças
culturais existentes entre grupos aparentemente homogêneos. CERTEAU (1994)
acredita que concorrentemente a todo discurso dominante existem realizações
internas e práticas silenciosas quase invisíveis, que manipulam a produção
simbólica/racional imposta pelas organizações ou grupos. Nem tudo o que é falado
faz parte ou representa o que é verdadeiramente vivido.
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No processo de pesquisa e análise do cotidiano, CERTEAU (1994:40)
privilegia o ato de falar não reduzindo-o ao conhecimento da língua mas
denominando-o como um processo enunciativo que:
“. . . opera no campo de um sistema lingüístico; coloca em jogo uma
apropriação, ou uma reapropriação, da língua dos locutores; instaura um
presente relativo a um momento e a um lugar; e estabelece um contrato
com o outro (o interlocutor) numa rede de lugares e de relações.”

No presente trabalho, entrevistas serão realizadas com os gestores,
professores, profissionais administrativos e de saúde, alunos, pais de alunos e
profissionais de serviços gerais da EDISCA de modo não estruturado, isto é, com
temáticas relacionadas como roteiro de inquisição. As questões formuladas são
abertas, no intuito de aprofundar algumas questões onde qualquer possibilidade de
respostas estereotipadas deve ser evitada. Os parceiros e apoiadores, além dos
chamados amigos3 da EDISCA, serão inquiridos mediante questionário enviado via
e-mail, correio ou entregue em mãos. Aspectos relacionados à convivência, ao
aprendizado, à gestão e ao imaginário não deixaram de ser inquiridos.
No caso dos gestores, a história de vida pessoal de cada um será
utilizada como instrumento de análise com o objetivo de auxiliar na identificação do
mito diretor investigado, o que ocorrerá também no AT.9 (teste dos nove arquétipos)
que será explicado a seguir.
“A história de vida tenta obter dados relativos à ‘experiência íntima’ de
alguém que tenha significado importante para o conhecimento do objeto em
estudo. Por meio dessa técnica, procuram-se captar as reações
espontâneas do entrevistado, em face de certos acontecimentos
fundamentais de sua vida.” (MARCONI,1982:106)

A interlocução e a aplicação de questionários com estes indívíduos,
juntamente com a observação participativa e a pesquisa documental, constituirão o
aspecto descritivo da pesquisa relacionados ao modo de ser e fazer da EDISCA.
Estes métodos de pesquisa correspondem a um dos dois tipos de enquéte que
CERTEAU (1994) acredita como necessárias para o desenvolvimento de uma

3

Indivíduos que tenham tido ou mantêm vínculos pessoais e/ou profissionais com a EDISCA, seja
através de trabalhos voluntários de assessoria técnica, seja como conselheiro ou como participante
na produção de espetáculos (ex.: membros do conselho administrativo, fotógrafos, figurinistas,
músicos, cenógrafos etc.)
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pesquisa de cotidiano. O outro tipo corresponde ao aprofundamento teórico, através
de um diálogo com a literatura científica disponível.
Com o fim de aprofundar na investigação do imaginário dos gestores,
será aplicado o AT.9. ou “teste dos nove elementos” (L’archétype-test à 9 éléments),
ou ainda teste dos nove arquétipos, elaborado por DURAND (In: THOMAS,1998). O
AT.9. será utilizado como um instrumento auxiliar e complementar na identificação
das estruturas antropológicas do imaginário dos gestores da EDISCA. Esta técnica
de pesquisa do imaginário funciona também como método projetivo de estudo da
personalidade. Através do ato de narrar de modo lingüístico e imagético, o sujeito
tem suas pulsões e modalizações examinadas.
O método de classificação adotado pelo AT.9
“ . . . baseia-se na determinação de uma estrutura dramática
de universos míticos. Estes são articulados em torno de um personagem
(sujeito), dotado de uma ação (verbo), implicando em um (ou muitos)
elemento(s) que possa destacar uma categoria actancial positiva
(adjuvante) e/ou negativa (oponente).” (DURAND In: THOMAS,1998:283)

A partir da coleta de todos estes dados provenientes tanto das
entrevistas, quanto dos questionários, das observações participativas e dos
resultados do AT.9, se dará a análise para a identificação da relação do imaginário
artístico com a cultura organizacional da EDISCA.
Com o intuito de dar cabo ao desafio proposto por este estudo, a
dissertação encontra-se desenvolvida em cinco capítulos, onde teoria, epistemologia
e pesquisa de campo são apresentadas de modo simultâneo, evitando-se divisões
entre teoria e praxis, as quais seriam danosas para a apreciação do objeto:
O Cap.1 – A EDISCA e seus significados - corresponde às múltiplas
faces da EDISCA, seja como uma organização do terceiro setor, seja como uma
organização familiar, pedagógica e, por último, artística.
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No Cap.2 - EDISCA e seu imaginário, inicia-se o pólo teórico deste
trabalho através da discussão do conceito de imaginário, que é aprofundado a partir
da análise de mitos, ritos, heróis, artefatos visíveis e imagens (representações) da
EDISCA. DURAND (1997) serve de marco teórico para o aprofundamento deste
estudo, que remete a compreensão das estruturas antropológicas do imaginário dos
gestores da Instituição em questão. É neste capítulo que o AT.9, aplicado com os
gestores da EDISCA, é apresentado e analisado com o objetivo de melhor
compreender a estrutura mítica da organização.
Esta compreensão antropológica empresarial desembocará no Cap.3 EDISCA e sua cultura, quando o perfil cultural da Escola é investigado a partir da
compreensão de traços culturais nacionais influenciados diretamente pelo seu
imaginário. SCHIRATO (2000) serve como base para os estudos organizacionais
desenvolvidos.
De modo complementar, o Cap.4 - EDISCA percebida como uma
organização complexa adentra na compreensão epistemológica da Instituição
partindo-se do pensamento complexo discutido na obra de MORIN

(1977,

1980,1996).
Assumindo-se a reta final desta pesquisa, no Cap.5 - gestão da EDISCA
e a metáfora da dança traça-se um paralelo entre a dança e as práticas
organizacionais identificadas no decorrer de toda a pesquisa. Num primeiro
momento busca-se a compreensão dos significados desta manifestação artística
para logo em seguida traçar-se um paralelo entre esta e a gestão da organização
com suas práticas e perfis funcionais.
Por fim, são tecidas as considerações finais acerca deste trabalho
acompanhadas de diagnósticos situacionais, percebidos no decorrer da pesquisa de
campo realizada na organização, e sugestões de futuros estudos.
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Cap.1 – A EDISCA e seus significados

A EDISCA é uma organização complexa, multifacetada. É do terceiro
setor, é familiar, é pedagógica e, por último, é uma organização cultural. É lógico
que cada uma destas dimensões não se apresenta de modo isolado mas se
imbricam e se constróem como um mosaico de relações que se misturam através de
uma porosidade fronteiriça, ou melhor, através de uma ausência de fronteiras.
Entretanto, apesar deste imbricamento, cada uma destas faces caracterizadoras da
organização será descrita separadamente no intuito de facilitar o entendimento do
leitor. Obviamente não serão poucas as vezes que se perceberá as conexões e
relações existentes entre cada uma delas.

1.1.

EDISCA: uma organização do terceiro setor
Num mundo em que o setor público, cada vez mais, se vê limitado na criação

de soluções para a “avalanche” de problemas enfrentados pelas sociedades e onde
o setor privado percebe a sua responsabilidade e se vê obrigado a assumir sua
parcela de contribuição no processo de mudança e resgate social, o terceiro setor
surge como a possibilidade de interlocução e ação entre estas duas dimensões.
Seja trabalhando através de organizações cuja iniciativa é privada, embora sem fins
lucrativos, seja atuando na esfera pública através de atividades de promoção e
defesa do bem comum da coletividade, o terceiro setor é hoje área das mais
significativas para o estudo da administração.
A EDISCA, um empreendimento privado sem fins lucrativos e voltado para a
inclusão social, é um bom exemplo de uma organização não-governamental (ONG)
que vem mostrando como é possível o cumprimento de um papel híbrido e
complementar dos outros dois setores (público e privado), que se afirma através do
seu foco na comunidade a partir de um trabalho de resgate da auto-estima e da
cidadania de crianças e adolescentes pela arte, particularmente através da dança.
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No Brasil, com base em dados de 1991 (FERNANDES In: IOSCHIPE, 1997),
existem mais de 200 mil ONGs com mais de 1 milhão de pessoas trabalhando,
sejam voluntários ou não. O terceiro setor corresponde à terceira maior categoria de
geração de empregos no país, afora sua capacidade de desenvolver projetos
inovadores e ajustados às realidades peculiares com as quais se defronta. Dados
como estes não podem ser desprezados e merecem o reconhecimento de uma
realidade. Estado, mercado e terceiro setor, apesar dos seus antagonismos, podem
e devem caminhar juntos num trabalho de parceria e complementaridade.
As organizações do terceiro setor, mais do que promotoras sociais, são
criadoras de um espaço onde conceitos e paradigmas podem ser revistos e
repensados, fundando uma nova lógica e um novo agir social. Elas questionam o
estabelecido e refundam a realidade do possível e da transformação. O terceiro
setor remete à questão da responsabilidade social das organizações e dos
indivíduos, ao comprometimento de todos na busca de um desenvolvimento social
sustentado, suportado basicamente pelo resgate da cidadania. O conceito de
cidadania não se funda unicamente no exercício de direitos e deveres mas,
principalmente, em uma postura pró-ativa transformadora de consciências, geradora
de um “capital social” dentro de uma nova identidade.
Compreendendo a sua responsabilidade neste processo, a EDISCA provoca
e facilita a transformação das consciências de suas crianças e adolescentes,
focando as potencialidades infinitas dos indivíduos e a crença na capacidade que
cada um tem em contribuir com um mundo melhor. O resgate do “ser” está na sua
obra, nas suas palavras, no seu ambiente, no respeito ao outro e no olhar de cada
uma de suas crianças e adolescentes. A responsabilidade social tão em voga nos
discursos empresariais, faz-se presente nesta ONG como “profissão de fé”; ela
constrói a sua essência e a sua missão, ela é motor de toda a sua ação.
Com a arte e a cultura desenvolvidas como instrumento de seu trabalho, a
EDISCA resgata e insere suas crianças na dinâmica cidadã, onde o protagonismo
juvenil e a trabalhabilidade surgem como valores para uma educação integrada,
potencializando e desenvolvendo habilidades e competências pessoais através da
criação de oportunidades educativas reais. Um bom exemplo disso é o convênio por
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ela firmado junto ao Banco do Brasil, convênio que estabelece a possibilidade de
alunas e alunos da EDISCA se desenvolverem como menores aprendizes. Gilano
Andrade, diretor artístico desta instituição, relata também outros experiências:
Há uns quinze jovens nossos trabalhando em outras ONGs como professores e deve ter
uns cinco aqui na nossa dando aula de dança, de teatro, de canto. Trabalhando no Fórum Clóvis
Beviláqua, temos três, temos também umas cinco trabalhando em ONGs na periferia, fazendo o
maior sucesso.

A EDISCA, assim como muitas outras organizações do terceiro setor,
nasceu de uma forma não planejada. Não havia um projeto organizacional de vida
pré-determinado no qual Dora Andrade4 intentasse desenvolver um projeto social
com crianças

e adolescentes. O caminho até a criação da EDISCA foi se

construindo com a caminhada trilhada pela sua vida e a de seus companheiros.
“Aqui temos de aceitar caminhar sem caminho, fazer o caminho no caminhar. O que
dizia Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar.” (MORIN,
1977:25) Com o objetivo de melhor compreender esta trajetória, nada supera o
relato de Dora:
Comecei a trabalhar cedo, eu acho. Tive a primeira escola com dezesseis anos, super
nova. (...) Eu gostava muito de dançar, achava legal, comecei a trabalhar cedo. E fiz isso a vida
inteira, o que me fazia muito bem. (...) Essa história de ter academia era como um caminho de
sobrevivência e me dava um pouco de prazer também. Eu gostava de montar espetáculos com as
crianças. Mas não era ainda aquilo, eu queria fazer um outro tipo de trabalho, queria fazer um
trabalho mais experimental, eu queria muito ter a experiência de levar a dança em lugares que, pelo
menos na época, não eram exatamente usuais. E aí eu criei um grupo, o nome do grupo, bem
‘narciso’, era grupo de dança Dora Andrade. Era um grupo meio maldito na cidade porque eu acho
que nunca fui reconhecida como exatamente alguém talentosa e reconheço, que como eu não era
tida como alguém talentosa, as pessoas que queriam dançar comigo, que queriam entrar na minha
‘onda’, também não eram os bailarinos mais top da cidade. (...) Eles não são e absolutamente nunca
foram bailarinos virtuosos de fazer 38 fouets ou qualquer coisa que o valha (...) mas eram figuras tão
especiais, figuras humanas que eu considero ímpares. (...)Todo mundo precisa de um palco, de um
chão duro para dançar, etc. Um monte de bailarinos se recusa a dançar no cimento. Imagina! Vai
quebrar tudo quanto é ligamento. . . E nós dançamos na praia. Imagina o que é dançar numa areia!
Mas era bom demais ver a cara daqueles pescadores, das crianças que chegavam para ver a gente
dançando.”

Através deste depoimento percebe-se que, mais do que o apuro técnico e
do que a estética da dança, o sentimento de responsabilidade, de partilha e de
compromisso social estavam presentes no Grupo Dora Andrade mesmo antes da
fundação da EDISCA. A intenção de possibilitar o acesso à arte aos que a ela não
tinham acesso, o desejo de democratizar e (des-)elitizar a dança, tornou-se a
“semente” do que no futuro viria a ser a EDISCA: dedicação, compromisso e
dignidade.
4

Fundadora e líder da Instituição.
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Mais adiante, em função da precariedade da manutenção do seu grupo
de dança, buscando a sua auto-sustentabilidade, Dora resolveu captar recursos
através de financiamentos junto a órgãos do governo. Esta medida levou-a a criar a
primeira turma de dança com crianças e adolescentes num bairro em situação de
risco da cidade de Fortaleza. Estas aulas de dança foram demandadas pelo governo
do Estado como contraponto e justificativa ao recurso obtido. Este processo se deu
da seguinte forma:
Veio um cara de um órgão ligado a cultura, um órgão federal sediado no Rio, se não me
engano, e ele veio com a boa nova de que havia uma política de consolidação de grupos semiprofissionais em todo país com prioridade no nordeste. Então a gente fez um projeto e o projeto foi
aprovado e foi uma grande comemoração. Esse projeto era absolutamente singelo, era tipo um
salário mínimo para cada bailarino, um pouco mais do que isso para maitre, coreógrafo, aquela coisa
para a gente conseguir pagar o ônibus. Só que depois que a gente comemorou a aprovação do
projeto, o órgão foi extinto. E aí foi um desespero . . . e nós pegamos toda essa documentação e
levamos para o governo do Estado e conseguimos dentro dos mesmos moldes a aprovação do
projeto. Só que para o governo, o fato do grupo permanecer produzindo arte, produzindo dança, era
insuficiente. A gente precisava colocar alguma outra coisa.(...) Eu vi que a gente podia pegar por
exemplo quarenta crianças e dedicar duas ou três aulas por semana para essas meninas,
complementando a necessidade do governo para viabilizar o acordo.”(Dora Andrade)

Dora ressalta que a iniciativa de trabalhar com o social veio não só desta
demanda governamental mas de sua história de vida, pautada por uma série de
ações e experiências de voluntariado neste sentido. A sua relação e indignação com
às questões sociais não surgiram de uma hora para outra, em função da
necessidade de aprovação deste projeto de financiamento para o seu grupo de
dança, mas foram urdidas no decorrer de sua história pessoal. Isto pode ser
observado no seguinte depoimento.
E como a vida inteira eu fiz coisas ligadas à questão social, não que nem a EDISCA,
sistematizada, mas eu trabalhei um ano fazendo parto de mulheres indigentes, fiz um monte de
trabalhos no sertão, cuidei de filhos de leprosos, passava meus finais de semana em asilos de
idosos, dando banho, tirando bicho-de-pé, sou Phd em tirar bicho-de-pé, enfim. Aí, por conta disso,
dessas experiências que tinham me feito muito bem eu resolvi optar por começar com uma ou duas
turmas de dança para crianças. (Dora Andrade)

Após a definição do trabalho a ser desenvolvido, Dora partiu para a
definição da comunidade na qual iria atuar. Para isso, foram estabelecidos dois
parâmetros: o primeiro, que a área de atuação deveria ser classificada como de
risco; o segundo, que esta mesma área fosse relativamente próxima do estúdio de
dança de Dora para facilitar o acesso das crianças. A comunidade eleita foi a do
morro Sta. Terezinha. A EDISCA surge, portanto, como uma resposta às
inquietações desta mulher.
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Nessa época nós não tínhamos nada, nem água dentro da escola, nem vale transporte,
5
não tínhamos nada. Era uma sala e eu fiz uma seleção lá dentro do ABC pra que depois as meninas
fossem lá para o meu estúdio. Eu peguei cinqüenta crianças e todas foram, muitas delas estão até
hoje. Daí, eu não sabia, estava começando a EDISCA. Com nove meses que eu tinha feito a audição,
estreei o primeiro espetáculo com elas, o nome do espetáculo era “O Maior Espetáculo da Terra”.(...)
Então eu chegava e dizia assim: ‘eu quero ir para o Teatro José de Alencar’ e o povo dizia: ‘fofa!
‘Desolée’, mas você está a um quarteirão do teatro São José’, que na época estava ameaçado de
cair na cabeça de todo mundo. Mas as pessoas achavam que deveria ser no São José. Por questões
óbvias, até geográficas, eu estava em cima. Eu queria fazer fantasia para o espetáculo. ‘Mas você
acabou de ganhar malha e meia pra essas meninas!’ Eu ia atrás de alguém para fazer a produção e
dizia a palavra mágica ‘ao contrário’. Ninguém queria produzir esse meu balé. Produzir balé! As
pessoas já faziam uma cara assim porque balé nunca deu dinheiro a ninguém, a nenhum produtor.
Com criança, piorava mais ainda. Criança muito pobre, aí . . . Bem, o fato é que eu estreei no José de
Alencar, com uma cenografia bárbara, com guarda-roupa, com tudo mais. Esse balé foi para a Itália e
daí eu me apaixonei completamente (...)para mim foi uma grande revolução pessoal.(Dora Andrade)

Esta breve descrição do que foi o começo da EDISCA demonstra o
resgate do sentido da dança, para Dora e seu grupo, através de uma (re)significação
social, da percepção da possibilidade de utilizá-la como instrumento de
transformação da realidade, da adoção de um novo caminho de trabalho. Trata-se
agora de se redescobrir uma nova “dança” para a vida. Isto a impulsionou a fechar
suas duas academias e a mergulhar profundamente nesta escolha.
Eu não sabia que gostava tanto de gente quanto eu descobri que gostava. Eu me
reencontrei com a dança, eu vi a dança de uma outra forma, o meu conceito de dança foi salvo, a
dança foi salva pelo lado social. E aí todo mundo, ou melhor, o grupo que ficou, acabou fazendo a
opção de parar de dançar, quer dizer, dançávamos um pouco com as crianças porque elas
precisavam de um apoio dentro do espetáculo. Nosso grupo na época, em que a EDISCA iniciou, era
de dezesseis bailarinos, dos dezesseis ficamos quatro. Mas ficou quem tinha de ficar mesmo. E a
EDISCA foi acontecendo, eu nunca pensei.(Dora Andrade)

Este depoimento confirma a dimensão pessoal presente na disposição de
cada um dos envolvidos com o projeto EDISCA, a entrega de si mesmo a uma causa
que sobrepuja as outras escolhas. No entanto, esta “revolução” não é abraçada por
todos os membros do grupo em função do seu caráter missionário. Trabalhar no
terceiro setor, com todas as dificuldades envolvidas, não parte exclusivamente de
uma escolha mas de uma vocação natural para o trato com o social. Esta vocação
está baseada na identidade com o trabalho e no reconhecimento da oportunidade de
gerar crescimento e desenvolvimento para à sociedade.
O nosso trabalho, graças a Deus, foi dando frutos, foi evoluindo. Coisas bacanas têm
acontecido, alguns reconhecimentos têm acontecido, mas a gente nunca esperou por isso. E eu, que
já fui tão não reconhecida, sei lidar muito bem com isso. Hoje, pra mim, a minha percepção do
mundo, dos valores, das coisas, no frigir dos ovos de tudo isso, é que até parece que cada história
dessa, cada dor dessa, era como se a gente tivesse sendo preparado pra um momento que viria.
Para mim, ter entrado na área social foi a maior honra, o maior privilégio humano, foi o máximo na
minha vida pessoal, profissional. Eu acho que Deus foi bom demais, mais do que eu merecia, e não
5

Equipamento de governo,instalado em áreas em situação de risco, com o objetivo de desenvolver atividades
sócio-educativas junto à comunidade.
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vejo volta. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida. Às vezes, as pessoas me sugerem:
‘Dora, monta uma escola, você não precisa nem estar dando aula, mas se você colocar uma escola
vai ser bacana, vai ter muita gente que vai querer fazer aula.’ Seria a maior violência que eu poderia
cometer contra mim mesma, não quero mais fazer isso. Às vezes eu recebo convite para coreografar
fora, eu não tenho a menor vontade, eu não tenho mais interesse em fazer uma carreira como
coreógrafa, de ter uma academia bem sucedida, de ganhar muito dinheiro. Nem sei se eu ganharia
dinheiro, nunca ganhei. Não me interessa mais esse tipo de coisa. Agora, foi um processo de
inúmeros aprendizados.” (Dora Andrade)

Mais do que uma escolha de trabalho, a EDISCA

representou e

representa para sua fundadora uma realização pessoal, a possibilidade do
envolvimento, do comprometimento e da realização. E este sentimento é
reconhecido e compartilhado pelos demais membros da organização como Fábio
Mudo, professor do coral:
não dá para ir largando, não é só um emprego. (...) Há uma equipe muito forte, há uma
seriedade por parte da direção para com as crianças, para com o projeto, que você não vê em outros
projetos sociais.

Ernesto Gadelha, professor de dança, reforça esta opinião de que o
envolvimento com causas sociais passa diretamente por uma vocação de vida que
gera um real comprometimento.
Naturalmente, você tem que ter uma vocação para fazer um negócio desse. Hoje você
vê muito pseudo-social, pseudo-artístico, oportunistas, pessoas que acabam trabalhando no social
para se financiar como artista, ou qualquer outra coisa, acabam se envolvendo num projeto social
para conseguir angariar fundos, é uma espécie de trampolim e não de vocação social. Eu acho que a
EDISCA tem vocação para isso. As pessoas que estão lá, a maior parte delas, têm vocação para
isso. Você vê a formação, as crenças, a índole dessas pessoas que estão à frente da EDISCA, na
maior parte delas, você vê que há uma coisa verdadeira nesse trabalho, é uma causa de vida, uma
missão.

Em função do destaque alcançado por esta escola no terceiro setor, o
Instituto Ayrton Senna, a Embratel e os parceiros que formam o programa Cidadão
21 – Arte desenvolveram o projeto intitulado ‘Residência Social’ com o objetivo de
multiplicar esta experiência de sucesso junto a organizações governamentais
(escolas públicas, órgãos de governo etc) e não governamentais (ONGs) envolvidas
em arte-educação. Segundo Gilano Andrade, diretor artístico da EDISCA:
A gente tem esse papel também de ser um multiplicado dessa idéia. (...) Então a EDISCA tem
uma dimensão agora muito maior, ela é formadora de opinião, ela motivadora de ações, ela impacta
as políticas públicas, ela pensa o terceiro setor, ela inova e ousa no terceiro setor. A gente produz
muitos valores, muitas idéias, muitas coisas que não são materiais, medidas com números, mas que
impactam o meio, o professor, impactam o governador, impactam o público, a mídia começa a ter
uma outra relação com as ONGs, com a problemática da criança e do adolescente quando nos visita.
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O conceito de “Residência Social” é fundamental para se entender o papel da
EDISCA: “A ‘Residência Social’ é uma modalidade de formação em arte e educação
em que as organizações governamentais e não-governamentais são preparadas
para atuar norteadas pela ótica, ética e estética do desenvolvimento humano.” 6
O criador deste projeto, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, credita
à EDISCA o posto de ponto de partida e de inspiração dessa metodologia. Na sua
percepção, a EDISCA corresponde a uma comunidade onde o paradigma do
desenvolvimento humano se faz presente, paradigma este que só pode ser
encampado a partir de organizações suportadas pelas seguintes características:


Mais intuitivas: organizações que tomam uma decisão mesmo quando
ainda existam muitas perguntas sem resposta. (aposta)



Mais

corajosas:

organizações

que

vão

além,

que

dedicam-se

apaixonadamente por algo que ainda não existe.


Mais constantes na manutenção de seus propósitos: organizações que
não se abatem diante das adversidades, organizações que não têm medo de
errar.
Segundo Cláudia Andrade, diretora administrativo-financeira da EDISCA:

A Dora é aquela administradora que não vê limites financeiros, ‘isso não é limite pra se
realizar.’ Isso é bom porque, principalmente no terceiro setor, se você acha que o financeiro é um
limite pra você fazer então você não vai fazer, porque você vai ter esse limite sim impedindo muitas
ações.

As restrições financeiras impostas às ONGs não se limitam à escassez de
recursos mas também à rigidez exigida pelos apoiadores quanto a sua aplicação.
Por exemplo, se um apoiador concede recursos para investimento em instalações e
a ONG aplica esses recursos de modo eficiente, a mesma não tem a liberdade de
direcionar esta sobra numa outra área deficiente. Dando continuidade ao relato de
Cláudia Andrade:
“ . . . o recurso é todo fragmentado. Ele vem de vários apoiadores e cada apoiador tem
uma área de investimento que ele quer e você não pode diferenciar o caminho daquele dinheiro.
Mesmo se estiver sobrando alimentação, eu tenho que gastar com alimentação.”

6

Texto extraído do folder de lançamento do projeto Residência Social.
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Uma das características das organizações do terceiro setor é este
compromisso de trabalho, o qual exige muito mais envolvimento, doação e entrega
pessoal dos que nelas trabalham.

1.2. EDISCA: Uma organização familiar
Ser uma organização familiar também é uma característica da EDISCA,
que tem como grupo de gestão os seguintes componentes: Dora Andrade (diretora
geral, captadora de recursos e coreógrafa), Cláudia Andrade (diretora administrativafinanceira e bailarina), Gilano Andrade (diretor artístico e coreógrafo) e Marcus
Vinícius Andrade (coordenador da área de informática), que são irmãos. Gislene
Andrade, a mãe, e Gisleda Andrade, a tia, irmã da mãe, são respectivamente
coordenadora pedagógica e coordenadora de serviços gerais (cozinha, zeladoria e
portaria).
Segundo Gilano Andrade:
“A EDISCA é uma organização familiar. Ela foi pinçada, ela foi germinada na cozinha lá
de casa. E nem se chamava EDISCA ainda. Então eu acredito que tudo começa com a família da
gente.”

Se a EDISCA constitui uma organização familiar, constata-se de modo
geral que esta característica lhe oferece mais vantagens do que desvantagens. De
um lado, a mistura de papéis (familiares e profissionais) por vezes prejudica a fluidez
e o profissionalismo da Instituição, regado com uma forte dose de personalismo e
emoção, do outro, o comprometimento e o envolvimento de cada um funcionam
como um motor de resistência e força frente às vicissitudes defrontadas por este tipo
de atividade.

Como se vê, trabalhar em família, apesar das desvantagens

apontadas, pode representar uma oportunidade, produzindo resultados eficazes
para a organização desde que os membros da família, além de comprometidos,
sejam indivíduos capacitados e competentes nas suas atribuições. Mesmo tendo
sido criada de forma “doméstica”, a EDISCA foi se definindo e se desenvolvendo
através da alocação natural das competências de cada um. Dora, com sua liderança
natural e convergente, além de sua curiosidade e pró-atividade, assumiu a condução
da organização. Cláudia, com seu perfil metódico e organizado, assumiu a área
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administrativa-financeira. Gilano, com a sua formação artística eclética, veio a
contribuir com sua versatilidade e criatividade na elaboração de projetos sócioeducacionais e na gestão e criação de espetáculos. Marcus Vinícius, após uma vida
profissional na área de engenharia, passou a trabalhar na coordenação das
atividades da área de informática da Instituição. Gislene, pedagoga, artista-plástica e
professora, por sua vez, atua na estruturação e coordenação pedagógica, enquanto
que Gisleda assume questões operacionais do cotidiano da EDISCA.
Além da família biológica, a EDISCA funciona como uma grande família
que foi se formando no decorrer da sua existência, através de variados encontros.
Utilizando as palavras de Dora:
7

Você assistiu aquele filme ‘A excêntrica família de Antônia ’? Pois é, às vezes eu olho a
minha vida e acho que tem um pouco disso . . . aquela imagem me remete a algumas épocas,
pessoas lindas no meu grupo e depois os que se mantiveram comigo e que a gente foi crescendo, se
desenvolvendo junto, percebendo coisas super importantes juntos e tudo mais. A gente se olha e:
‘Meu Deus! Que figuras extraordinárias e completas!’ Não são e absolutamente nunca foram
bailarinos virtuosos de fazer 38 fouets ou qualquer coisa que o valha. Ninguém dançava nas pontas,
ninguém gostava de clássico, mas eram figuras tão especiais, figuras humanas que eu considero
ímpares. Então, a gente passou por coisas . . . eu acho que se eu tivesse alguém que escrevesse
muito bem e a gente pudesse fazer um livro sobre a EDISCA, sobre o grupo . . . a EDISCA vem de
toda essa nossa história, seria um livro daqueles que você chora, ri, tem pena, tem ódio, tem . . .

Assim como no filme “A excêntrica família de Antônia”, a EDISCA se
forma a partir do universo feminino, Dora representa a figura matriarcal e nuclear
desta organização construída a partir de fortes vínculos afetivos que foram se
desenhando nos encontros do caminhar da sua história. Assim como Antônia, Dora
representa a grande mãe dessa excêntrica e complexa família, com todos os seus
amores e ódios, com todos os seus antagonismos e ambigüidades, com todas as
suas regras e permissividades.
Nesta “excêntrica” família, os papéis e as funções de cada novo membro
também foram se desenhando naturalmente, de acordo com as habilidades de cada
um. Andréa Soares (professora de dança, bailarina e responsável pelo cronograma
das atividades e cadastro de alunos da escola) é um bom exemplo disto:
Quando eu entrei na EDISCA, minha única experiência profissional era um estágio na
Teleceará(...). Na época em que eu entrei como professora, não havia controle nenhum sobre
chamadas das alunas. As chamadas eram datilografadas numa escola de um amigo da Dora, então a
7

Filme do diretor belga Marleen Gorris (1995) cuja estória gira em torno de uma senhora chamada Antônia
cuja família não se limita aos seus limites biológicos, pois Antônia só possui uma filha, mas se expande a partir
de pessoas que vão se agregando em função de uma série de encontros e situações que os aproximam e
criam vínculos afetivos.
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gente pegava e tirava “xerox”. Ficava meio sem controle e a partir daí eu disse: ‘deixa que as
chamadas eu faço.’ Comecei então a controlar, a cadastrar, a datilografar. O primeiro relatório de
alunos que fiz, acho que eu ainda tenho aqui, é super engraçado. Tudo escrito na máquina de
escrever e os gráficos desenhados com lápis de cor, bem caprichadinho. Aí, a minha função começou
a se delinear daí, era já aquela aptidão para aquilo. Não me deram uma função, eu fui cavando uma
função, aliás todo mundo aqui. A Cláudia é super minuciosa no tratar com dinheiro, é super
competente. Então ela acabou virando a diretora administrativa/financeira. Foi uma tendência. Não foi
uma coisa assim: ‘vamos reunir aqui e dar o nome aos bois, você vai ser isso . . . ‘ Não foi assim, foi
uma coisa até natural. A partir do ponto forte de cada um foi acontecendo

Já os vínculos afetivos criados dentro do grupo podem ainda ser
percebidos no discurso de Andréa Soares:
Quanto ao relacionamento, a gente passa tanto tempo aqui, de segunda a sexta-feira,
quase todos os sábados, o dia inteiro enfurnado aqui, conversando, e quando a gente sai,
geralmente, é o mesmo grupo de amizade. Às vezes a gente está estressado, “vamos tomar um
cerveja, vamos comer um caranguejo aqui pertinho.” Eu durmo na Dora, a Cláudia já dormiu lá em
casa, da Gerusa também, da Clécia também. Então além do trabalho nós somos amigas, amigas
muito próximas. De sair juntas, de se ajudar, se apoiar. Se eu estiver triste porque aconteceu uma
coisa . . “Não, tudo bem, vá para casa, vá descansar.” É toda uma preocupação. É amizade mesmo.
Não somos só colegas de trabalho somos amigas.

A relação familiar também se faz presente nas relação educadoreducando, o “pai-professor” apoia e se envolve com a vida do aluno-filho. A
afetividade familiar permeia o universo desta organização.
Eu não consigo desligar da EDISCA, tanto pelas crianças como pela organização
mesmo da coisa, juro pra você. (Rosa Primo, professora de dança)

1.3. EDISCA: Uma organização pedagógica

A EDISCA não se reduz à somatória de objetivos, métodos, estratégias e
processos de trabalho. Ela é uma organização pedagógica, isto é, uma organização
cuja finalidade principal é educar. Entretanto seus princípios educativos se baseiam
não em conceitos tradicionais limitados à formação tradicional mas, prioritariamente,
se sustentam no conceito de desenvolvimento humano. Este conceito compreende o
desenvolvimento dos indivíduos sob a batuta de três grandes indicadores: o da
qualidade de vida, do nível de escolaridade e o da sustentabilidade.
Ao desenvolver o seu trabalho junto a crianças e adolescentes em
situação de risco, a EDISCA busca elevar os níveis de cada um destes indicadores.
De acordo com o Prof. Antônio Carlos Gomes da Costa, criador do projeto
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Residência Social, a EDISCA trabalha com os dez principais pontos constituidores
do paradigma do desenvolvimento humano8:
1º) Todos têm direito à vida (universalismo do direito à vida);
2º) Todo ser humano nasce com um potencial que para se desenvolver necessita da
existência de determinadas condições;
3º) O desenvolvimento se faz à medida que se permite a expansão de capacidades;
4º) Um ambiente saudável e favorável amplia o número de oportunidades;
5º) A vida não pode ser reduzida ao ter e ninguém é melhor ou pior do que ninguém
(princípio da eqüidade);
6º) Todos têm o direito a oportunidades de desenvolvimento dos seus potenciais;
7º) Oportunidades aproveitadas e resultados alcançados dependem das escolhas feitas
por cada um;
8º) Cada indivíduo deve possuir capacidade de escolha;
9º) O maior legado de uma geração é o desenvolvimento contínuo do ambiente para que
as futuras gerações desfrutem de condições se não iguais, melhores;
10º) O universalismo torna as pessoas mais capazes e conscientes da importância de
proteger os direitos fundamentais.

A educação desenvolvida na EDISCA é, portanto, uma educação com
significação social onde as potencialidades de seus educandos são trabalhadas no
sentido de se transformarem em capacidades, competências e habilidades. A busca
do desenvolvimento humano se exprime a partir de discurso e praxis que fomentam
valores, resgatam os significados da cidadania e da auto-estima, desenvolvendo
potenciais,

criando

oportunidades

educativas

e

empoderando

crianças

e

adolescentes, no que se refere a sua capacidade de escolha e decisão.
Ao caminhar pelos corredores das salas de aula da EDISCA, percebe-se
a evidência desta missão através da observação, não só das crianças propriamente
ditas, mas também de fotografias de excursões do corpo de baile da escola, além de
palavras-chave, componentes do mural informativo, presentes em textos escritos
pelos próprios alunos. Estes trechos correspondem ao entendimento das crianças e
adolescentes

quanto

à

importância

de

estudar,

por

exemplo.

Trabalho,

conhecimento, crescimento, cidadania, diálogo, sexualidade e ecologia, são
exemplos de temas que são trabalhados diariamente com as crianças da EDISCA.

8

O prof° Antônio Carlos os elencou em palestra ministrada no dia do lançamento do programa
“Residência Social”.
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Sentimentos de esperança, alegria, fé e persistência são ainda facetas deste
desenvolvimento humano.
Esta introjeção de valores e atitudes pode ser percebida a partir da
diferença na postura e no olhar entre as crianças que acabaram de entrar na escola
e as que lá estão há mais tempo. As mais antigas possuem uma confiança, uma
altivez, uma alegria e um “brilho no olhar” logo perceptíveis, enquanto as novatas
ainda se mostram tímidas e retraídas.
Estas são percepções reveladoras de um trabalho rico e profundo,
mudança real na vida de crianças e adolescentes. Porém a EDISCA não se
posiciona como única responsável nesse processo de transformação social. A sua
ótica de trabalho se estabelece sobre um senso de co-responsabilidade de ação
entre governo, empresas e o terceiro setor. A EDISCA tem muito clara a sua parcela
de contribuição, uma parcela complementar às ações destes outros dois setores,
não assumindo a responsabilidade integral do desenvolvimento de suas crianças,
até porque nenhuma organização individualmente poderia suprir todas as
necessidades humanas.
Apesar de propiciar e promover uma educação para o desenvolvimento, a
EDISCA considera a educação formal como essencial à formação de seus alunos. É
exigência desta Instituição o bom desempenho escolar como condição de
permanência. É o que observa uma das professoras de reforço escolar da
organização:
A gente cobra essa questão das boas notas no final do ano e isto é porque a gente
aposta neles, é para eles crescerem, para se desenvolverem, desenvolver o seu potencial humano.
Não só tirar boas notas e ficar com um boletim bonito mas a finalidade é o desenvolvimento humano.

Assim, sua pedagogia visa não só a formação de pessoas mas de
cidadãos e profissionais. Com este objetivo, a EDISCA, que nasceu da dança, hoje
oferece aos seus alunos uma série de outras atividades e benefícios. Participar
deste projeto possibilita à criança e ao adolescente, além da dança, a possibilidade
de ter aulas de reforço escolar, inglês, informática, canto coral, técnica vocal, teatro,
de trabalhar o gosto pela leitura, de se alimentar de modo balanceado, de ter acesso
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a um serviço de saúde (preventivo e curativo) médico, odontológico e psicológico de
qualidade.
Ernesto Gadelha acredita na idéia de trabalhar a arte como instrumento
educador:
. . . arte como formação é que você não seja criativo só como artista mas tanto no
âmbito social como no âmbito produtivo. É a proposição de soluções para problemas, proposições
criativas. Hoje em dia você tem de ser uma pessoa criativa pra se destacar em alguma coisa. O viés
da arte, que é o viés da Residência, é pra desenvolver potenciais.

A este respeito, Gilano Andrade acrescenta:
trabalhando a arte, a gente está trabalhando a justiça social porque trabalha com a
sensibilização e a consciência. Esse indivíduo vai votar melhor, vai exigir melhor, vai dar melhor, vai
reconhecer seu papel. E isso é civilidade, é cidadania.

O reforço escolar surgiu inicialmente com a idéia de apoiar a criança e o
adolescente na resolução de exercícios e tarefas escolares, porém, em função do
baixo nível de desenvolvimento constatado na educação oferecida pela rede pública,
a EDISCA acabou por partir para um trabalho mais profundo de resgate de carências
primárias. Todas as crianças e adolescentes estão no reforço. Mesmo aqueles que,
por ventura, tenham terminado o segundo grau são também apoiados no sentido de
solucionar dúvidas que os ajudem em exames de vestibular ou até de concursos.
Erlândia Nascimento, professora do reforço escolar desta Instituição,
esclarece:
A gente tem alunos de sétima e oitava séries com carências relativas a quinta e sexta
séries. A gente trabalha então por assuntos indicados por eles, por nível de conhecimento. A Da.
Gislene criou um pré-teste e um pós-teste. E são estes que vão dizer que nível de conhecimento que
as crianças realmente têm. Então quando as crianças entram aqui elas fazem um pré-teste baseado
na série em que elas estão e aí a gente vê que dificuldades que elas têm realmente. Aqui tem o nível
1 que corresponde da alfabetização a primeira série, o nível 2 que é de segunda a quarta série, o
nível 3 que é de quinta a sexta e o nível 4 que é sétima série em diante. Então a gente tenta alocar
nos níveis de conhecimento e não na série em que ele está. Isso dá possibilidade para o educador
contribuir de forma benéfica e da forma de que eles realmente precisam. (...) Nós temos crianças da
quarta série que mal sabem assinar o próprio nome, elas não sabem ler. É incrível! A gente acaba
assumindo um pouco da escola formal.

O aprendizado na EDISCA não se limita às quatro paredes de uma sala
de aula. Seja na aula de reforço, na aula de dança ou em qualquer outra atividade, a
educação é trabalhada como uma educação para valores, valores positivos que
contribuam com a formação humana dos alunos. A educação é também para o
cotidiano através do ensino de ações relativas à higiene e ao cuidado pessoal. Uma
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fala que é muito presente no discurso da EDISCA é o que diz que a educação
oferecida para os seus alunos é uma “educação para a vida”. E como isso acontece
é o que explica Gilano Andrade:
Acontece, vamos ver, têm vários aspectos: primeiro a postura do professor, o professor
na EDISCA não é mais aquele que sabe tudo, aquele cara que domina tudo, ele é tão aprendiz
quanto o aluno, ele se propõe a aprender junto ao aluno, ele se propõe a buscar o conhecimento, a
descobrir com aluno. Isso faz uma diferença imensa. A questão de que a arte é só um meio, não é
um fim, mesmo que agente tenha espetáculos fantásticos este não é o fim. A importância não é o
produto é o processo. Quando a criança tá aprendendo a desenhar, a pintar, a cantar, a tocar, a
dançar, a representar, nessas oportunidades a gente tá colocando solidariedade, cidadania,
liderança, auto determinação, consciência de si próprio, consciência do amigo, do entorno,
consciência política, consciência da higiene, ou seja, a gente tá conscientizando dentro de uma
educação livre para a escolha e propositiva. Não estão sendo educados para esperar que alguém
proponha para eles o futuro, o sucesso, a felicidade. Eles estão sendo preparados para buscar,
escolher e na hora que escolher ser responsável por isso. (...) A primeira mudança é no ser. (...) Aqui
a gente parte pelo princípio que primeiro tem que limpar os canais de percepção. A primeira coisa
que a gente faz aqui é polir os canais da percepção, limpar, desbloquear, desobstruir, liberar,
conectar, articular. Com quê? Como? O como é o ambiente artístico. E não é só isso não. É promover
o contato natural com as artes, a apreciação dos outros que já estão aqui um pouco mais, fazendo,
essa identificação com a coisa bonita, com o belo, com a música, com a estética. Com a possibilidade
. . . Hoje um menino falou uma coisa linda numa entrevista que a gente estava dando para a
televisão. Ela (entrevistadora) perguntou: ‘O que mais lhe agrada aqui na EDISCA?’ Ele falou: ‘A
liberdade.’ Cara! Eu fiquei emocionado porque ele poderia dizer que era o prato delicioso que a gente
almoça ou então o prédio, ele falou a liberdade. Aí depois ele completou: ‘a liberdade de brincar, de
desenhar, de estudar.’ Aí eu fiquei louco. Quando uma criança coloca que o mesmo prazer de brincar
é o mesmo prazer de estudar eu acho que a gente já fez muita coisa, eu acho que a gente já cumpriu.

Mais do que se falar de solidariedade, amor, respeito e união, na EDISCA
vive-se e pratica-se estes conceitos. Um bom exemplo disso pode ser destacado
através da criação da figura do anjo voluntário junto aos alunos. Com o fim de
integrar as crianças recém-admitidas na escola, ainda perdidas nos meses iniciais
na Instituição, ficou estabelecido que para cada uma teria um anjo voluntário (aluno
veterano) que a acompanharia orientando-a na alimentação, utilização dos
banheiros, horários de atividades etc. Como dito por Arlinete Rodrigues, professora
do reforço escolar: É o aprendizado da solidariedade onde cada um pode contribuir e agir.
Ainda de modo inicial e em bem menor proporção, a EDISCA já se lança
também na formação de mães de alunos que ao levar seus filhos para a escola
ficavam ociosas aguardando o fim das atividades. Atividades manuais como cursos
de culinária, crochê e retalhos são exemplos deste tipo de capacitação, além da
existência de um grupo de alfabetização e um de orientação para a educação de
valores condizentes com o paradigma do desenvolvimento humano.
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Em função de resultados como este, alcançados pela qualidade
metodológica de sua pedagogia, a EDISCA partiu para a possibilidade efetiva de
multiplicação de sua experiência através da educação, não só de seus alunos, mas
também pela capacitação de organizações governamentais e não governamentais
envolvidas com a arte-educação. Este trabalho de disseminação de ações e
práticas, baseado no paradigma do desenvolvimento humano, corresponde ao
projeto Residência Social citado anteriormente.
Outra dimensão pedagógica da EDISCA se relaciona com a educação de
seu próprio corpo de profissionais.

As relações protagonizadas no cotidiano da

organização permitem não só o desenvolvimento profissional, através de cursos de
capacitação, mas também o desenvolvimento humano de cada um. Como discurso
vivido, o paradigma do desenvolvimento humano não é apenas trabalhado com os
alunos mas é também aplicado às situações do dia a dia dos professores e
funcionários.
Conforme Cláudia Andrade:
quase tudo da minha formação hoje veio da EDISCA. Eu aprendi tudo aqui dentro. Até
porque no começo a gente tinha tempo e vivenciava muito a arte, depois quando a gente passou para
uma linha mais administrativa, mais rígida, mais burocrática, foi aqui dentro que eu aprendi. Foi com
pessoas que se aproximaram, que simpatizaram, eu não considero o meu aprendizado um
aprendizado que eu fiz na universidade, que eu fiz em cursos, é interno mesmo. E é legal porque foi
uma coisa bem empírica, a gente foi aprendendo da prática e foi validando na teoria. E antes eu fazia
parte do grupo de dança. (...) na época não gostava muito de ensinar, ensinava mais para trabalhar
mesmo, minha história era dança. Então eu sempre fui uma bailarina muito concorrente, adorava uma
concorrência, sempre me instigava muito esse negócio de ter alguém melhor do que eu pra superar,
e com o trabalho com as meninas foi o avesso, eu não tinha que concorrer com ninguém, eu tinha
que doar o pouco que eu tinha pra promover outras pessoas. Então era aquela história, quando eu
vinha alguém passando de mim, ou passando pra melhor, isso pra mim era lucro, coisa que para mim
antigamente não era, teve que mudar muito essa visão. (...) E isso foi um aprendizado muito grande.
Tanto que quando eu era do grupo antes da EDISCA, eu não trabalhava com crianças, eu não
aceitava dar aula pra criança, eu sempre me identificava mais com grupo de adultos, com grupo de
idosos, eu gosto muito de idoso. Sempre quis muito ter uma coisa com idosos e acabei com a história
com criança, né? E foi aprender a dar aula de novo porque o trabalho com criança lhe exige o dobro,
se você pegar uma turma de adultos é uma coisa, agora você pegar uma turma de crianças . . . você
tem que ter aquela coisa, ela chora na sala de aula se você não falar direitinho, você não pode ter
uma disciplina muito rígida mas tem ao mesmo tempo que a motivação ser muito forte, porque o
adulto tem os seus motivos porque tá alí, ele já tem uma série, ele quer uma boa aula, a criança não,
ela que ser motivada, ela quer ser seduzida para fazer aquilo alí, a atenção é outra, ela tá querendo
aprovação demais, carinho, aprovação, ainda mais o público que a gente pegou que veio com uma
carência fora do comum, que exigiu muito a coisa maternal, afetiva, que eu nunca tive muito. E as
crianças exigiam essa coisa, tinha menina que me chamava de mãe e isso chocava muito. (...)A
escola foi a minha escola humana, que eu aprendi a lidar com gente.
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Um outro exemplo do aprendizado dos professores a partir da EDISCA é
o descrito por Rosa Primo:
Uma vez eu peguei uma turma dificílima em que eu tinha problema com todos os alunos,
foi incrível. Eu nunca havia pego uma turma assim na EDISCA. (...) Aí a Dora suspendeu todos por
uma semana e antes de voltarem, de a suspensão ter passado, ela me chamou para conversar e me
disse: ‘você nunca deve desistir de um aluno.’ Isso foi muito forte para mim.

O ser humano é o centro dessa pedagogia na EDISCA. Segundo Cláudia
Andrade:
você investe tanto por ano numa criança, se ela for boa ela fica, se ela for ruim você vai
ter que investir o dobro pra ela ficar melhor. (...) Aqui é humano, você não pode tirar uma criança de
linha . . . pelo contrário, você tem de contratar um professor mais especializado pra atender ela
individualmente, você vai ter que demandar com ela outra despesa de tempo pra ver se dá certo.

O processo educacional é de inclusão e não de exclusão. A lógica do
“vencedor-perdedor” é substituída pela compreensão da diferença e pela busca
incessante da superação de obstáculos. O caminho não é linear mas é aceito como
repleto de sinuosidades que se dão em função das

diversas individualidades

defrontadas.

1.4. EDISCA: uma organização artística
A dimensão artística da EDISCA se faz presente na sua essência, na sua
atividade de raiz. A arte permeia tanto processos como resultados desta
organização. A dança do Grupo Dora Andrade, semente do que viria a ser a
EDISCA, buscava a sua expressão pela subversão do estabelecido, pela
possibilidade de transformar a realidade, a partir da socialização de uma arte restrita
à elite.
Em função dessas colocações, com o objetivo de aprofundar a discussão
desta dimensão artística, faz-se necessária, num primeiro momento uma
conceituação do que viria a ser arte para logo em seguida compreendermos a sua
contextualização na EDISCA.
A arte não se restringe a uma reprodução objetiva, destituída

das

emoções do artista, nem se restringe a intuição, acreditando na irrelevância do modo
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de expressão9. Ela é expressiva e formativa, ela é, juntamente com a linguagem e a
ciência, um dos caminhos para a compreensão do mundo e da vida humana.
Enquanto “a linguagem e a ciência abreviam a realidade; a arte
intensifica-a. A linguagem e a ciência dependem do mesmo processo de abstração;
a

arte

pode

ser

descrita

como

um

contínuo

processo

de

concreção.”

(CASSIRER,1977:229) Assim a percepção sensorial, própria das observações
empíricas, se limita à observação de aspectos comuns produtores de conceitos do
mundo externo; enquanto a experiência estética, propiciada pela arte e não apegada
em sua essência ao objeto mas a sua contemplação, revela-nos aspectos
resultantes da sua dinâmica dialógica e dialética. Dialógica, por incluir o espectador
na sua reconstrução criadora, a partir do momento que as emoções e sentimentos
expressados pelo artista são reconduzidos e interiorizados pelo espectador;
dialética, por assumir uma condição de negação de qualquer divisão do todo, pois a
emoção humana não pode ser compartimentada e compreendida de modo isolado,
donde se conclui que a arte não pode ser classificada posto que mesmo as maiores
comédias estão repletas de drama e vice-versa(CASSIRER,1977).
A arte é, portanto, um discurso independente, tradutor de verdades e
percepções do homem frente a vida e ao mundo. É uma linguagem simbólica de
exteriorização do homem que se constitui através da construção e afirmação de
mitos, sentimentos e emoções. A arte não pode obedecer a uma lógica puramente
racional que renegue a sua essência poiética. “Não podemos falar em arte como
algo ‘extra-humano’ ou ‘sobre-humano’ sem

passar por alto uma de suas

características fundamentais, seu poder construtivo no aperfeiçoamento do nosso
universo humano.” (CASSIRER,1977:264)
Dora concebe a dança, sua arte, como algo que não pode existir se
destituído de sentido e significado, se não se mostrar como provocadora de reflexão
ou até mesmo de mudança. A transgressão de padrões estéticos estabelecidos
denota a expressão do seu inconformismo diante de uma imposição artística
9

Tal como defendida pela teoria estética de Croce e seus discípulos que poderia ser traduzida como uma
filosofia do espírito da arte, onde só é relevante o fato da expressão, da intuição, ficando o modo, a
manifestação, em plano secundário e restrito ao processo de comunicação da expressão sem conter a
essência da criação. (CASSIRER,1977)
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arbitrária. Seus balés, assim como a sua vida, demonstraram a possibilidade de
concreção de sentimentos e sonhos. Os balés dançados pelo Grupo Dora Andrade
foram coreografados em cima de temáticas relativas a questões da mulher, de
política e sociedade, de misticismo, espiritualidade, magia, ecologia, transcendência,
raízes nordestinas, cultura e evolução humana. Observando-se o balé da EDISCA,
percebe-se a recorrência destes temas.
Eu queria porque queria fazer um trabalho com dança, diferente, eu achava a dança, do
jeito que ela era abordada, a coisa mais babaca do mundo. (...) Eu saia dos espetáculos me sentindo
tão vazia, pouco emocionada, não sei que. Não estou querendo dizer com isso que o trabalho que eu
fazia emocionava não, mas a gente buscava isso. O primeiro trabalho que fiz com esse grupo (Dora
Andrade) chamava-se as Mães da Praça de Maio (...)E esse bailado começava com as bailarinas
dançando todas com as barrigas de 9 meses. Eu achava muito importante porque primeiro eu queria
quebrar com a questão da estética da dança,(...) eu tinha muita vontade de chacoalhar com esse
conceito, com essa estética. E também porque eu achava muito legal essa coisa de falar das
mulheres, desse poder que elas tem de gerar a vida, da força delas, da luta delas que perderam filhos
homens, e não desistem e insistem em reclamar essa perda. (...) E depois, a idéia era essa, eu queria
trazer espetáculos que trouxessem questões mais relevantes para reflexão. (Dora Andrade)

Esta ousadia artística refletida no trabalho de Dora permitiu-lhe o
empreendimento de iniciativas pioneiras como a de construir espetáculos em praça
pública, permitindo às populações menos favorecidas a possibilidade de acesso a
uma arte tão distante da sua realidade.
Eu não tinha nenhum interesse como não tenho até hoje de construir espetáculos de
entretenimento. Eu acho uma diminuição do papel da arte. Eu acho um reducionismo de tudo. Nós
fomos o primeiro grupo a dançar em praça pública e eu lembro, eu fui dançar num comício do PT, na
praça José de Alencar, o balé era Iniciação, ele foi o balé mais premiado que eu tive, ele era bem
curtinho, tinha 17 minutos, e ele falava sobre um grupo de pessoas que passava pelo inferno,
purgatório e o céu, até atingir uma iluminação, uma compreensão, qualquer coisa assim. E eu lembro
que era uma multidão e eu fiquei muito assustada porque montaram um palco muito baixo, que as
pessoas ficavam com os cotovelos em cima, e era um mar de pessoas que fazia assim como uma
grande massa e o palco todo mexia e eu achava que ia despencar. Eu lembro que antes de começar
o balé tinha uma pausa enorme que a gente ficava preparada para começar e as pessoas cuspiam
nas minhas pernas. E a gente começou nessa experiência sendo cuspido e terminou sendo super
aplaudido e era isso que eu queria testar. Eu sabia que no começo seria muito difícil porque não era
usual se apresentar um espetáculo de dança em praça pra pessoas muito simples mas que se fosse
dada a oportunidade de fluição daquilo seria bem aproveitado e acabou que as pessoas aplaudiam
muito, muito emocionadas.

A arte na EDISCA é, portanto, produto e processo. É processo de resgate
e de promoção do indivíduo, oferecendo momentos de plenitude humana para suas
crianças, assim como é o produto de um trabalho de criação artística. A arte permeia
toda a sua concepção.
Este híbrido de organização educacional e artística faz da EDISCA uma
organização com duas éticas de atuação permeadas por objetivos distintos. O
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primeiro, baseado no seu significado pedagógico já tão discutido, o segundo
baseado na produção de um produto cultural com uma dupla função: a de ser uma
espécie de “bandeira” da causa social e a de ser uma das fontes de subsídio do
trabalho desenvolvido, seja através de cachês ou bilheterias obtidas, seja como
instrumento de captação de recursos de apoiadores, através do desenvolvimento de
um marketing cultural que possibilita a fixação de sua identidade e de sua marca
institucional.
Dentre as alunas e alunos mais talentosos, a EDISCA optou por formar
um corpo de baile para apresentar as coreografias desenvolvidas pela escola. A
carga-horária desse grupo de alunas e alunos é ampliada em relação aos demais,
além do que cada um deles recebe um acompanhamento nutricional personalizado e
uma bolsa de incentivo. Os espetáculos são criados numa periodicidade bianual e,
em decorrência da sua qualidade, a organização recebeu reconhecimento nacional,
sendo convidada para eventos em todo país e até no exterior. Como “bandeira” do
projeto, o balé funciona como um grande chamariz de apoiadores. Países como
Itália, França e Áustria fazem parte dessa sua caminhada. A força e o impacto
causado por um balé, expressivo, emocional e relator de realidades socio-culturais
nordestinas, arrebata as platéias mais sisudas. No ano de 2002 o corpo de baile
segue viagem para Alemanha e França, todas as despesas de passagens e
hospedagem foram bancadas pelas empresas aéreas respectivas e pelo Unicef. Um
dos objetivos desta viagem é firmar novas parcerias com apoiadores de outros
países.
Eu acho que é uma qualidade da EDISCA trabalhar com arte e si propor a trabalhar com
arte de boa qualidade. É uma instituição que não se contenta com o médio, o bonzinho, que busca o
excelente.(Ernesto Gadelha, professor de dança)

O último balé produzido por esta escola, “Duas Estações”, teve a
contribuição de nomes com reputação nacional como: Manassés (músico), que
compôs toda a trilha sonora do espetáculo; Lino Vila Ventura (estilista), que ficou
responsável pelo figurino; Dantas Suassuna, que assumiu a cenografia; além de
Mila Petrillo, fotógrafa de espetáculos de dança. Esta produção foi financiada
basicamente pelo Instituto Ayrton Senna.
Eles sabem o que é bom, né? (...) Hoje a EDISCA faz com pouco e faz com muito. Mas
p/ fazer com muito você primeiro tem que saber fazer com pouco. Senão você pega um monte de
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grana e não faz nada. E a questão não é propriamente a grana, você tem que viabilizar as coisas
acontecerem, as coisas tem um custo também, alugar uma pauta de teatro, alugar equipamentos,
contratar bons profissionais, divulgar. Agora uma coisa que a EDISCA trouxe p/ o terceiro setor é que
você tem que investir, tem que ter outdoor, filmes de boa qualidade, você tem que ter coisa boa,
fotografia feita com profissional e não com máquina Xereta fazendo foto do seu trabalho. Imagina!
Quem vem fotografar a gente é a melhor fotógrafa de dança do Brasil. E vem de graça, e vem porque
gosta e no dia que a gente tem dinheiro a gente paga. Mas a Dora tem esse talento para contratar
bons profissionais para trabalhar a preço de custo.(Gilano Andrade)
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Cap.2. A EDISCA e seu imaginário

Adentrar no âmbito organizacional, buscando a compreensão das
organizações

apenas

através

de

seus

aspectos

racionais

(faturamento,

lucratividade, manuais de procedimentos, nº de funcionários, nº de filiais etc.), é
como crer que se conhece profundamente uma pessoa tomando como base a
análise de seu curriculum vitae. Apesar de importantes, os aspectos objetivos de
uma organização

não encerram a sua identidade. A subjetividade, ainda que

invisível, é determinante das crenças, valores, verdades e mitos considerados por
um indivíduo ou dentro de um grupo, departamento, organização, corporação ou
comunidade. O papel do imaginário e a importância de considerá-lo na compreensão
da EDISCA, no sentido de reconhecer o seu poder no direcionamento de ações e
decisões, além de seu impacto na construção de uma cultura organizacional própria,
serão a seguir discutidos.

2.1. Organizações e imaginário

“Não há sociedade sem discurso inaugural e sem a transmissão infinita
deste discurso . . . Essa narrativa, como se reconhece, é a narração mítica.”
(ENRIQUEZ APUD SCHIRATO, 2000:32)
O trabalho ora apresentado busca a ”leitura” da meta narrativa
organizacional da EDISCA, microsociedade onde indivíduos se encontram inseridos
objetiva (no plano concreto) e subjetivamente (no plano imaginário). Compreender o
universo conceitual de organização e, portanto, da EDISCA é o ponto de partida
desta análise. SCHIRATO (2000), com base em estudos aprofundados sobre a obra
sociológica-organizacional desenvolvida por Éugene Enriquez10, construiu o conceito
de organização a partir de sete instâncias. A seguir uma breve descrição do

10

Professor e teórico da Universidade Paris VII no curso de doutorado em Ciências Sociais, desenvolveu um
estudo aprofundado sobre as organizações e suas relações internas. Seu trabalho tem forte referência
psicanalítica, sendo denominado inclusive como uma sociologia clínica.
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significado de cada uma delas, relacionando-as com os aspectos observados e
investigados na EDISCA.
I.

Instância Mítica
Corresponde ao mito original – discurso - da organização, isto é, à

narrativa que justifica a sua existência e a sua missão. A história inicial da
organização é a grande base para descrição deste mito que narra o nascimento, o
desenvolvimento, as conquistas e as vitórias. Um passado glorioso é legitimador do
presente e do futuro organizacional. Os três grandes mitos que melhor representam
as estruturas e relações inter e intra organizacionais brasileiras são: o mito do
grande homem – que corresponde à saga e ao triunfo do fundador; o mito do paipatrão – relativo a empresas e organizações tradicionais, onde características como
autoritarismo, controle e paternalismo são evidenciadas; e, por último, o mito da
tecnologia e da modernidade – trazido pelas multinacionais, organizações poderosas
tanto no sentido da força do seu capital como na sua capacidade de cruzar
fronteiras, mesclar-se com novas culturas, além de serem altamente avançadas
tecnologicamente (organizações de “primeiro mundo”).
A EDISCA se identifica predominantemente com o mito do grande homem, ou
melhor dizendo, com o mito da grande mulher, personificada na figura de Dora
Andrade. A sua saga corresponde à construção de um trabalho defrontado com uma
série de obstáculos que no entanto foram sobrepujados em decorrência de sua
atitude perseverante, criativa e audaz. Num mundo tumultuado e complexo, onde o
terceiro setor ainda engatinha na promoção de uma real sensibilização da
sociedade, o triunfo da EDISCA se faz não apenas a partir de grandes conquistas
mas também através de pequenas. A sua própria existência comprova o mito da
possibilidade e o mito da realização que lhe permeiam. Gilano Andrade defende esta
idéia da seguinte forma:
Em termos positivos o que é que a EDISCA tem? Ela existe, isto é um ponto positivo.
Existe uma possibilidade EDISCA, existe EDISCA, existe essa coisa EDISCA. A possibilidade de
existir a EDISCA e materializar isso e isso acontecer. Porque você, eu, várias pessoas, temos muitas
boas idéias, agora, concretizar idéias é muito mais difícil do que ter idéias, eu acho. Então o fato de
idéias como essa existirem, eu acho muito positivo.
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Na EDISCA existe uma crença de que tudo é possível. O que se observa nos
depoimentos das suas professoras:
A gente fala de sonhos mas de sonhos possíveis, é a cultura do fazer, de pensar o que
precisar ser feito para chegar lá. Preparar a criança para refletir criticamente sobre o mundo e a
sociedade, que mundo nós temos, que entorno social a gente está querendo, economia, sociedade,
política. Para que eles tenham uma visão crítica e reflexiva. (Erlândia Nacimento)
O grande aprendizado que eu tive na EDISCA é que primeiro é possível acreditar que as
coisas funcionam. E uma das coisas que eu vi aqui dentro é que tudo dá certo. Coisas que no
começo do ano, quando do planejamento, acredita-se que vai dar certo e que (...) no final do ano
acontecem. É incrível! É uma coisa de você ver que é possível. É uma coisa de se acreditar que se
pode ter um projeto de vida.. (Rosa Primo)

Em menor proporção, o mito do fundador também se faz presente em alguns
momentos em função da existência de uma gestão por vezes concentradora de
poder. Nas palavras de Dora Andrade:
Acho que é muito centralizadora a gestão. Eu tenho muita dificuldade em delegar, até porque
toda vida que eu delego eu me arrependo profundamente, a não ser pra um pequeno grupo próximo
a mim. Tem algumas pessoas que eu tenho certeza que se eu botar pra fazer fazem até melhor do
que eu faria. Mas, quando eu falo que me arrependo, eu estou me referindo ao todo da organização,
estou falando de quarenta pessoas. Na realidade eu consigo isso (de delegar) com cinco pessoas no
máximo. Com o restante, eu não consigo.

Reforçando este aspecto centralizador Fábio Mudo, professor do coral,
acrescenta: As reuniões de grandes decisões são as reuniões da família (Andrade).
Esta característica centralizadora é acompanhada em alguns momentos por
uma postura autoritária onde a última palavra pertence à família que administra a
Organização.
II.

Instância social-histórica
É relativa às condições sócio-históricas que possibilitam a sustentação do

mito organizacional original. Sem condições históricas favoráveis, o mito por si só
não tem sustentação. Para isto, surgem as ideologias que justificam estas condições
e funcionam como um desdobramento do próprio mito. A ideologia “ . . . zela pela
continuidade de seu conteúdo no pensar e agir histórico.” (SCHIRATO,2000:36)
A ideologia que sustenta o mito do crescimento e da realização da
EDISCA se constrói a partir de um caráter missionário de dedicação e entrega
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pessoal a uma causa. Segundo Gilano Andrade: Eu acho que na equipe da EDISCA a
característica é essa, a Dora sempre fala, aqui não se tem um emprego, se tem uma missão.

Rosa Primo ratifica esta declaração dizendo:
Atualmente eu não consigo nem imaginar eu dando aula em outro lugar, senão na
EDISCA. Tem que ter um algo mais senão não vai. Porque todas as coisas que aqui a gente faz são
muito conversadas, tem toda uma coisa que é muito maior do que fazer tombé, relevé, pas debourré.
Chega a ser um projeto de vida seu.

III.

Instância institucional
Esta instância representa o pensamento racional que valida a ideologia

que suporta o mito. É a partir dela que são desenvolvidos os códigos de conduta,
que são estabelecidos os limites de atuação dentro e fora das organizações, enfim,
que são definidas as leis e normas reguladoras da estrutura e das relações
organizacionais. Além da sua finalidade de manutenção do poder, do status quo, o
institucional cria uma ética própria, posto que sua quebra só é permitida àqueles que
detêm o poder.
A instância institucional da EDISCA é perpassada e fundamentada pelo
paradigma do desenvolvimento humano, conceito que norteia e justifica as
atividades da instituição suportando e construindo sua ideologia. Dora, como figura
emblemática desse conceito, legitima e mantém seu poder e sua liderança.
IV.

Instância organizacional
Refere-se a “. . . a vida concreta das instituições, de tal forma que

podemos ter várias organizações sob a inspiração da mesma instituição.”
(SCHIRATO,2000:39). O institucional é o regulador da autonomia organizacional,
como foi dito anteriormente, é quem define os seus limites de atuação. Desta forma,
toda e qualquer ação ou decisão deve se justificar no institucional.
Isto posto, o fazer da EDISCA, a sua autonomia organizacional, se define
a partir do paradigma do desenvolvimento humano inspirador de suas práticas
organizacionais, que estão hoje sendo repassadas para outras organizações através

45

do projeto “Residência Social”. É a instância institucional da EDISCA como
inspiradora da autonomia organizacional de várias entidades.
V.

Instância grupal
Ao se agrupar pessoas dentro das organizações, relações afetivas e

emocionais são estabelecidas, princípios e interesses comuns são identificados
pelos indivíduos, gerando movimentos tanto convergentes como contrários aos
interesses organizacionais. A convivência e interação coletivas são conseqüências
naturais e espontâneas nas organizações.
A equipe de profissionais da EDISCA pode ser equiparada a uma espécie
de “tribo”, cujos vínculos afetivos são bastante estreitos em função das relações de
amizade, confiança e admiração que foram sendo entrançadas.
A Dora é muito fiel com as pessoas que começaram com ela, então a equipe cresceu,
tem pessoas formadas, tem psicólogos, pedagogas, médicas, etc, mas o pessoal que está desde o
começo continua. Porque esse pessoal é um pessoal de fé, é um pessoal de convicção, é o pessoal
que quando a gente não tinha nada, era desacreditado total, sempre esteve com a gente. Isso é
amor, mão na massa mesmo, é crença, é uma coisa muito maior do que qualquer outra coisa.(Gilano
Andrade)

A emotividade é uma dimensão bastante presente na EDISCA como
resultado da existência destes vínculos afetivos. Cada membro se sente participante
e contribuinte da missão da escola e, desta forma, se sente responsável pelo
trabalho. Utilizando as palavras de Cláudia Andrade . . . cada pessoa tem a sua parcela, seu
histórico, sua dose de sangue, sua doação de sangue aqui dentro.

VI.

Instância individual
Apesar de ser predominantemente um resultado do coletivo, a

organização pode ser alavancada em termos de inovação e criatividade através de
uma atitude individual específica. A instância individual, assim como a grupal, deve
ser considerada. No entanto, como tudo que é novo, como toda mudança exige a
ruptura com o velho, nem sempre o indivíduo propulsor deste movimento é tido
como herói. Quebrar o estabelecido é se colocar em risco, é assumir a possibilidade
de não ser entendido, de ser excluído do grupo.
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Apesar da personalidade determinante e impactadora de Dora, líder da
EDISCA, nos destinos da organização, a EDISCA não se construiu sob um reflexo
restrito aos seus pensamentos e suas ações, mas também em função de atitudes e
ações das demais pessoas que

fazem parte dela ou que em algum momento

tiveram contato com o seu trabalho. Dora é uma pessoa que não se limita às suas
opiniões e tem uma atitude de abertura para o novo e para auto-análise de suas
ações.
Sobre esta característica de gestora, comenta Ernesto Gadelha:
Eu tenho abertura pra chegar pra ela (Dora), como já fiz muitas vezes, sem problemas. E se for
realmente uma coisa que interesse a ela, que venha a calhar na EDISCA, que se encaixe dentro das propostas,
acho que é uma coisa que ela compra.

Destacando essa abertura para novos conhecimentos e experiências,
Cláudia Andrade relembra a importância dada às contribuições de pessoas que
cruzaram os seus caminhos trazendo idéias novas.
Acho que nós tivemos a sorte de cruzar com muita gente boa, muita chegou pra dar e
não receber nada. Logo no começo da escola isso foi muito presente. Hoje eu sinto que todo mundo
vem muito já sabendo o que vai receber da escola, já com alguma coisa em mente, hoje a gente tem
um poder de troca muito maior do que tinha antes. Antes a gente estava sempre com um pires na
mão, a receber orientação, a receber um trabalho voluntário, a receber instrução de como fazer,
conselho, apoio. Na escola foi sempre assim, luzes, a pessoa que chegou e deu um empurrão pra
aquilo, outra que chegou e deu pra o outra coisa, mostrou coisas que a gente não estava vendo. Quer
dizer, não veio tudo só da nossa cabeça. E algumas pessoas vinham e validavam o que a gente
estava fazendo, não era só chegar e trazer uma coisa nova, uma idéia nova.

Assim, pessoas tanto se incorporaram à organização como marcam-na
com sua passagem e contribuição: Gislene Andrade trouxe a sua experiência socialpedagógica; Cláudia Andrade contribuiu com sua organização, justeza e
metodicidade no trato da administração da escola; Gilano Andrade, com sua
formação

artística

eclética,

contribuiu

com

o

aspecto

de

renovação

e

desenvolvimento de uma lingüagem artística própria; Ernesto Gadelha, com sua
sólida formação de dança, veio a contribuir com sua profundidade, metodologia e
dimensão acadêmica para a formação do corpo de baile; o professor Antônio Carlos
Gomes da Costa trouxe à tona o aprofundamento da discussão conceitual da
pedagogia da EDISCA através do reconhecimento do aspecto vivencial do
paradigma do desenvolvimento humano; o Instituto Ayrton Senna revogou a antiga
relação apoiador-apoiado baseada na benemerência e substituiu-a por uma relação
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de troca onde ao apoiado era dada uma posição de importância e destaque; entre
outros tantos.
Muitas dessas contribuições chegaram de maneira espontânea, outras
foram incorporadas em função de necessidades surgidas que demandavam
soluções. Os projetos propostos pelos colaboradores internos da EDISCA, por
exemplo, não são buscados de maneira sistemática mas surgem em função de
problemas ou situações específicas.
Segundo Cláudia Andrade
Acontece muito isso quando a gente tá vivendo um momento que tá dando uma coisa
errada e alguém sai com uma idéia nova. Mas não que a gente promova constantemente essa
história de trazer idéias, não. Alguém sai com uma boa e puxa pra lá. Mais solucionando, inovando ou
até saneando uma coisa que não existia, né?

VII.

Instância pulsional
“A instância pulsional perpassa todas as anteriores, à medida que

constitui um impulso energético que mobiliza as partes e somente é conhecida por
seus efeitos.” (SCHIRATO,2000:47) As pulsões organizacionais podem ser
tipificadas em: pulsões de vida (amor, amizade, parceria etc) e pulsões de morte
(destruição, reducionismo, fracasso etc.). É evidente que o objetivo de toda
organização é potencializar a sua pulsão de vida gerando um ambiente propício para
a criatividade, o desenvolvimento e o crescimento. Entretanto a dinâmica entre um e
outro tipo de pulsão é inexorável a partir do momento que ambas só existem através
desta construção dialética. Negar a pulsão de morte não só não a elimina como
também a reforça, na medida em que a mesma não é reconhecida e por isto seus
efeitos não são trabalhados, reduzidos. A busca do equilíbrio deve ser meta
primordial.
Na EDISCA é clara a dominância da pulsão de vida. Os valores da
organização se baseiam muito mais em vitórias e conquistas do que em fracassos
ou derrotas. O olhar de cada um que faz parte da organização acaba se educando
para direcionar-se para esta dimensão positiva. Os fortes vínculos afetivos e o
envolvimento com a causa social produzem uma postura de compromisso das
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pessoas e as bem sucedidas relações de parceria desenvolvidas, tanto com
apoiadores quanto com pessoas que se aproximam da organização. Desta forma, o
mito de realização e crescimento da escola é mantido.
Quanto à pulsão de morte, esta é evidenciada pelos membros da EDISCA
mais em situações exógenas do que propriamente endógenas à organização.
Apesar de reconhecer dificuldades internas relativas à necessidade de maior
capacitação dos profissionais e ao excesso de emotividade nas relações, às pulsões
de morte são diretamente associadas ao meio de atuação, às dificuldades inerentes
ao terceiro setor que surgem como fatores de destruição e fracasso do trabalho.

Enfim, a compreensão conjunta destas instâncias permite a construção
conceitual da organização EDISCA posto que a analisa e considera sob dimensões
complementares,

constituidoras

das

dinâmicas

que

geram

o

imaginário

organizacional, reflexo tanto das relações existentes entre os indivíduos e entre os
grupos, como das relações existentes dentro da sociedade como um todo. Uma
organização não se resume a um agregado de pessoas em busca de um objetivo,
mas vai muito mais além disso através de uma rede de significados tecida a partir
das instâncias acima citadas. Em sentido amplo, uma organização é mítica, sóciohistórica, institucional, organizacional, grupal, individual e pulsional. Conceber uma
organização, desprezando qualquer uma destas instâncias destacadas, é não aferir
a sua real representação.
Assim, as organizações, para ENRIQUEZ(1997), correspondem ao
resultado de jogos de poder e de desejo, de compensações narcísicas,

de

recalcamentos e sublimações, projeções afetivas, além de toda uma carga
mitológica delineadora de seu imaginário.

49

2.2. Tipologia do imaginário organizacional
O imaginário produzido pelas organizações pode ser enganador ou motor.
É enganador na medida em que a organização, de forma ardilosa, manipula os
indivíduos, que dela fazem parte, através de uma ideologia que os faz acreditar que
numa entrega total é possível alcançar a realização de seus desejos narcísicos,
sejam resultantes da crença de uma onipotência inexistente, sejam resultantes de
carências afetivas. O “jogo” passa, predominante, por uma dinâmica de promessas e
expectativas que levam os indivíduos a se fundirem e tomarem para si a identidade
organizacional, assumindo cegamente os objetivos organizacionais como seus,
trabalhando de modo repetitivo com o intuito de reforçar a cultura estabelecida.
No imaginário motor, ao contrário, a relação organização-indivíduo é mais
consciente e adulta. Seus vínculos são gerados de forma autônoma, quebrando
relações de dependência manipulatórias. Os interesses organizacionais e individuais
podem ser ou não contrários, a questão principal está na consciência da importância
em se buscar convergência e encontro entre os mesmos. Às pessoas é permitida a
possibilidade de imaginar criativamente para a realização de sonhos e projetos
pessoais e organizacionais. O imaginário motor é o imaginário do movimento e da
mudança em direção a novas crenças, novas formas de pensar, novos mitos. É o
imaginário “raiz das utopias” (SCHIRATO,2000:63).
Na EDISCA o imaginário motor se configura como dominante. O
movimento próprio da inovação de idéias e da subversão de conceitos é uma
constante desta equipe de pessoas, prontas para desafiar o desconhecido e
solucionar criativamente as dificuldades surgidas em seus embates. Entretanto, em
decorrência dos fortes vínculos formados entre seus membros e da personalidade
carismática de sua líder, não há como deixar de reconhecer a existência, mesmo
que inconsciente, de um certo grau de manipulação sedutora dos indivíduos à
convergência de ações e crenças em prol dos objetivos da escola. A EDISCA, como
organização atuante na área social, acaba por gerar uma certa culpa naquele
colaborador que não se compromete de modo integral. Não abraçar os objetivos da
empresa é como não abraçar o paradigma do desenvolvimento humano e negar a
sua contribuição com o desenvolvimento da sociedade, o que cria uma espécie de
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“chantagem” social sobre o indivíduo na organização. Partindo-se então para uma
análise mais profunda do imaginário organizacional, mitos, ritos (de iniciação, de
passagem e de execução) e heróis são imprescindíveis na construção de sua
narrativa, narrativa mítica que lhe suporta e dá sentido de existir.

2.3. Mitos organizacionais
Identificar e compreender mitos organizacionais demanda identificar e
compreender mitos pessoais. De maneira geral, os mitos pessoais dos fundadores
ou dirigentes, de personalidades fortes, acabam tendo um impacto maior no mito
organizacional, a partir do momento em que a dinâmica das relações, os valores e
crenças a elas associados delineiam o imaginário organizacional desde a sua
origem. Donde se conclui que fundadores ou dirigentes com características mais
conservadoras, com uma história pessoal ligada a uma formação mais rígida e
controladora, tendem a influenciar na criação de mitos organizacionais tradicionais.
Ao contrário, fundadores ou dirigentes progressistas tendem a gerar mitos com
características emergentes, isto é, mais flexíveis à mudança.
Analisando-se as histórias de vida das duas principais gestoras da
EDISCA, Dora e Cláudia Andrade, percebe-se a base do imaginário desta
organização. O desenho do que viria a ser a EDISCA teve início na formação
artística e familiar destas pessoas.
Pluraridade, diversidade e inovação são conceitos fomentados e
vivenciados espontaneamente desde cedo pela família Andrade, uma família que
não pode ser conceituada exatamente como uma família tradicional e patriarcal. O
estímulo às artes e à descoberta do novo são componentes evidentes na formação
dessas pessoas.
É o que narra Gilano Andrade:
Quando eu vou nas memórias da minha infância, uma coisa que a gente pode ver muito
facilmente é um monte de instrumentos musicais na casa, piano, violão, clarinete, órgão. Eu me
lembro de prateleiras cheias de livros, enciclopédias.(...) A gente vem de uma família onde meu pai,
professor e advogado, minha mãe, professora . . . então a gente é de uma família acostumada a
idéias e além de idéias a arte estava alí presente. Minha mãe pinta e desenha, meu pai é músico e
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uma pessoa muito curiosa(...)Eles tinham uma combinação muito legal. Meu pai era “muito louco”,
muito curioso, um cara muito inventivo. Quando ele ia consertar o carro, por exemplo, ele chamava
todos os filhos para consertar junto. Inventava de fazer aeromodelismo, a gente construia, não
comprava nunca o brinquedo feito.(...) Sempre que a gente ia fazer uma viagem, ia pra Caucaia, sei
lá, todo o passeio que ele fazia com a gente ele fazia estudando. Ele como professor já ia falando, ele
sempre aproximava o conhecimento da vida. (...) O nosso meio foi esse, um meio educativo. O meu
pai gostava de tudo que é novo. (...)Eu acho legal porque a nossa formação foi muito eclética, né?
(...) A gente ia em todos os lugares, num estádio de futebol, ia no teatro, ia ver a banda passar, ia ver
tudo. E eu acho que essa formação foi que trouxe, foi o que fez o que a gente é hoje.

Confirmando esta descrição, Cláudia Andrade acrescenta:
A minha família é uma farofa de gente difícil, de gente diferente, nunca foi padrão, nunca
foi um exemplo de normalidade, o que as outras famílias eram nunca era como a gente era. (...)
Mesmo meu pai que não é artista por profissão, que é ateu e tudo mais, é muito artista. Ele sempre
gostou de instrumentos, de música, de arte, sempre deixou uma porta aberta, discretamente, pra tudo
isso dentro de casa. A gente fazia saraus, me lembro que a mamãe sempre teve entulhos, mil
fantasias, roupas, e tinha dias que a gente fazia desfile lá em casa à noite, desfiles da roupa mais
feia, desfiles da mais bonita (...)Eu tinha uma autonomia muito grande. A mamãe é uma pessoa muito
flexível, ela nunca impôs nada pra gente. Agora eu tô tendo que correr atrás mas dentro de casa a
gente tinha oportunidades de educação muito grande. A mamãe sempre leu sobre tudo, sempre foi
muito metida a intelectual, não besta intelectual, mas sempre muito curiosa sobre tudo, sempre sabia
muito, sempre foi muito estudiosa, o papai também, uma pessoa muito inteligente, todos dois. (...) A
gente tinha muita troca de informação, a mamãe sempre falava sobre artistas, sobre cultura, sobre
história, sobre religião. Eu lembro que a gente deitava na cama e ficava conversando, contando
estórias, falando sobre mitologia, falando sobre estória da Bíblia, mas sob um ponto de vista analítico,
curioso, de uma visão mais ampla.

Com base nestes relatos, percebe-se o quanto esse tipo de formação
artística e familiar influenciou no modo de ser, ver e atuar destas pessoas no mundo.
Percebe-se o quanto crenças, valores e posturas diante da vida foram tecidas por
este ambiente eclético, por vezes permissivo, e bastante incitador de tomadas de
posição e atitude diante dos fatos e contigências.
Neste sentido, vale remeter à história de vida de cada uma das gestoras
da EDISCA. Primeiramente, à infância de Dora:
Eu fui filha única (mulher) durante muito tempo. Só dez anos depois do último filho que
minha mãe teve é que nasceu a Cláudia. Quando eu era menina, por exemplo, todas as minhas
brincadeiras eram brincadeiras de meninos, eu não tinha muitas amigas e convivia muito com
meninos. Então eu sabia não só soltar a arraia muito bem, mas sabia fazer em cerol, fazer as arraias,
sabia cortar, criava as vezes as dos meninos, achava isso maravilhoso, sabia jogar triângulo, bila,
soltar pião . . . Eu adorava subir em árvore mas eu nunca conseguia descer. Toda vida tinha alguém
que me salvar, não sei que debilidade era essa minha. Eu adorava ficar em cima de árvores mas eu
não conseguia descer. Eu sempre ficava presa, emperrada, e isso marcou muito a minha vida, é uma
coisa que eu não consigo esquecer.

Ainda que de forma inconsciente e espontânea, Dora desde sua infância
começava a construir seus mitos direcionadores, que viriam a influenciar sua vida
adulta. O traço masculino de liberdade, independência e ousadia fizeram parte de
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suas primeiras experiências, através da convivência e de brincadeiras típicas de
meninos. Entretanto o “não conseguir descer de árvores” denota uma certa
dificuldade no lidar com o lado prático, uma dificuldade solucionada com o apoio, a
orientação e a recondução de alguém que a ajudava a descer. Este alguém, mais
adiante na EDISCA, viria a ser sua irmã Cláudia, com seu senso de pragmatismo e
objetividade, contraponto e complementaridade de sua capacidade visionária.
Tive uma infância pobre mas eu acho que foi legal porque eu penso que tive uma
infância que me impunha a necessidade de ser criativa. Minhas bonecas eram de tijolos e bonecas de
cabelo eram de espiga de milho, com aqueles fios que eu fazia de conta que era de cabelo. Acho que
era meio estranha também quando era menina. (...) Passava muito tempo brincando só, conseguia
ficar muito tempo sozinha e tinha muita fantasia, aquela coisa de amigo imaginário. Tinha uma
caverna que eu esquecia o horário de comer e de tudo porque eu conseguia me abstrair de tudo e
ficar lá. (Dora Andrade)

A criatividade, como demanda na solução de dificuldades, foi incorporada
como atitude de sobrevivência desde a mais tenra idade de Dora, vindo a permear
suas experiências e vivências futuras. A capacidade imaginativa também foi fruto
desse processo onde a fantasia a envolvia e entretinha. Porém, desde muito cedo,
Dora teve que assumir responsabilidades em função dos pais trabalharem três
expedientes e ela ser a filha mulher, mais velha, o que a nomeava como a pessoa
ideal para ajudar nos cuidados com os irmãos. Criatividade, independência e
responsabilidade a acompanhavam, advindo daí a inquietação e a busca pelo novo
que completariam sua personalidade.
Eu tinha de levar para vacinar, de cuidar um pouco da casa, de ajudar muito na
organização da casa porque meus pais saíam de manhã muito cedo e voltavam às 11 horas da noite.
Comecei a trabalhar cedo, eu acho. Tive a primeira escola com 16 anos, super nova. Sempre tive
uma vida muito preenchida. Depois a condição financeira da minha família melhorou e aí eu tive
muita atividade. Eu estudava piano, fazia tênis, estudava dança . . . eu saia de casa muito cedo e a
primeira coisa que eu fazia era ginástica olímpica, tipo às seis da manhã, depois ia para o colégio,
estudava no Farias Brito alí no centro, depois do Farias Brito eu ia andando até o IBEU (curso de
inglês), depois dependendo do dia eu tinha aulas diferentes. Eu sempre tive uma vida muito agitada.

A diversidade de atividades demonstra a inquietação dessa menina que
não se contentava com pouco, acreditando sempre em novas possibilidades de
aprendizado, mesmo que esta crença não estivesse estabelecida de modo
consciente. A mulher que viria a se formar seguiria esta mesma dinâmica.
Me dê uma coisa para fazer que faço mal. Agora, me dê cinco que eu faço muito bem.
Eu acho que aqui na EDISCA, às vezes, o pessoal torce para que eu fique pelo menos um ano sem
inventar novidade mas eu não consigo. Eu adoro estar sempre inovando. (Dora Andrade)
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Esta mesma inquietação interrompeu a sua formação acadêmica. Dora,
quando entrou na universidade, sofreu uma grande decepção pois suas expectativas
quanto à academia eram bastante destoantes da realidade encontrada. Em
decorrência da impossibilidade de fazer curso superior de dança, pois seus pais
acreditavam que ela era muito jovem para morar só em outra cidade, resolveu fazer
Educação Física, por achar o curso mais próximo disto, e Serviço Social em função
da sua identidade com a área pois desde muito jovem freqüentava asilos de idosos e
participava de ações de caridade.
Educação Física foi um curso que para minha sensibilidade era quase que truculento, foi
muito frustrante .Fiz Educação Física e Serviço Social mas abandonei as duas. Para mim foi uma
frustração muito grande. Eu tinha uma idealização absurda, eu achava que um monte de coisas
fantásticas iam acontecer, né? E pra mim foi insuportável. (...)Na época eu achava que isso não tinha
nenhuma importância, que eu poderia fazer qualquer coisa que quisesse na minha vida,
independente de ter uma graduação ou não, isto não era valor algum. Enfim, eu estava sempre
fazendo dança. Eu gostava muito de dançar, achava legal, comecei a trabalhar cedo. E fiz isso a vida
inteira e me fazia muito bem. Eu às vezes estava triste e se eu entrasse na sala para dar aula, para
coreografar ou para ensaiar, eu me perguntava porque eu estava tão triste assim, sabe? Eu não
lembrava mais. A dança durante certo período tinha um efeito quase mágico sobre a minha cabeça,
sobre a minha alma, me fazia muito bem. (Dora Andrade)

Percebe-se mais uma vez a partir deste depoimento a evidência da
semente do mito da realização, da possibilidade, construtor da EDISCA. O discurso
narrativo de uma vida que não se prende a uma linearidade ortodoxa, tradutora de
caminhos pré-determinados de receita de vitória. A crença de que tudo é possível e
pode ser realizado, mesmo que através de caminhos tortuosos, enfim, a associação
do prazer com a realização de algo em que se aposta e se tem fé.
De modo complementar à história de vida de Dora, constrói-se a história
de vida de Cláudia Andrade. Sensível, reservada, determinada, organizada, Cláudia
é o contraponto à personalidade de Dora. O perfil metódico e organizado de Cláudia
vem da sua infância, segundo sua descrição:
Eu sempre fui muito organizada desde criança, muito temperamental desde criança.
Teve uma época que eu achava que na idade adulta eu tinha endurecido muito, tinha ficado muito
metódica, tinha ficado muito isso , tinha perdido muito a espontaneidade, a coisa de uma visão mais
suave da vida, mas depois eu fui vendo coisas, fui lembrando estórias que me contavam, cartas
antigas, coisas antigas que eu fui vendo, eu sempre tive muito do que eu sou hoje. (...) E essa coisa
da organização eu sempre gostei, sempre tive minhas fitas e minhas fivelas muito organizadas.
Sempre fui de ter poucos amigos, bons amigos.

Em função desta sua tendência natural, Cláudia trouxe para a EDISCA a
ponderação, a reflexão analítica mais racional acerca dos fatos. Todavia, apesar de
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sua característica metódica, sua personalidade não se limita a isso, sendo permeada
por um temperamento forte e decidido.
Dora e Cláudia são as duas faces de uma moeda cunhada por
antagonismos e complementaridades, convergindo numa relação de confiança e de
busca da excelência. Uma excelência demandada por uma formação artística cuja
estética permeia práticas de gestão e a visão mítica da Organização. Hoje, na
EDISCA, percebe-se claramente a força mitológica de cada uma destas gestoras,
diretoras dos destinos e do mito organizacional coletivo.
Partindo-se então para uma análise comparativa da relação dos mitos
pessoais com os organizacionais, verifica-se uma semelhança existente na evolução
de estágios dos mesmos. No caso dos mitos pessoais o trajeto se dá da seguinte
forma:
1) Os primeiros mitos são desenvolvidos de forma inconsciente e espontânea nos
primeiros anos de vida dos indivíduos, a partir das relações parentais;
2) As transformações ocasionadas pelas experiências humanas no decorrer da vida
delineiam novos objetivos, desejos e necessidades;
3) A partir do conflito entre os mitos direcionadores antigos e os mitos emergentes,
frutos destas novas experiências, surge a possibilidade de mudança, de
transformação do mito (da adolescência em diante é que ocorre a criação dos
primeiros mitos pessoais conscientes, é a busca da autonomia individual);
4) O mito novo nasce da contraposição do mito antigo com o emergente, ele surge
como uma espécie de integração das potencialidades e possibilidades mais
criativas e realistas de ambos.
É óbvio que, dependendo da realidade familiar de cada indivíduo, este
processo evolutivo dos mitos pode ser mais fluido ou mais retardado (“abafado”). A
grande maioria das pessoas sente uma enorme dificuldade na efetivação de
mudanças, principalmente de mudanças relativas ao seu mito direcionador, já que o
mesmo está diretamente relacionado com a visão de mundo que o indivíduo possui.
A necessidade de segurança e estabilidade funciona como agentes de reforço neste
apego ao mito antigo, ou melhor, compõe este mito. Entretanto, ao engessar os
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mitos, ao cristalizá-los, corre-se o risco de os mesmos tornarem-se obsoletos e não
acompanharem a velocidade e a complexidade das mudanças do ambiente e das
relações.
O mesmo ocorre com as organizações. Comparando-se os estágios de
evolução dos mitos pessoais com os dos mitos organizacionais do modo como
colocado por ZIEMER (1996), percebe-se a similaridade dos ciclos de vida dos
mesmos, o que pode ser observado no esquema elaborado a seguir:

Reformulação

Maturação

(IV)
“Mudança do Mito”

(II)
“Mito Sólido”
Declínio
Desenvolvimento

(III)
“Conflito entre mitos”

(I)
“Mito do
Desenvolvimento”
Fase de Crescimento
Da empresa
Limitações e
Irregularidades

FIGURA 1 - Estágios Míticos
FONTE: elaborada pela autora a partir da obra de ZIEMER (1996)

O ciclo de vida dos mitos organizacionais, do modo como está
apresentado, é bastante significativo e deve fazer parte da consciência dos
dirigentes e funcionários de uma organização. O estágio (I) referente ao “Mito do
Desenvolvimento”

corresponde

a

fase

de

elaboração,

desenvolvimento

e

consolidação do mito (correspondente aos primeiros mitos do indivíduo); como dito
anteriormente, o mito direcionador do fundador ou dirigente (“pais”), em geral, serve
como matriz neste processo. Com o mito assimilado e adotado pelos dirigentes e
funcionários como padrão, chega-se então ao estágio (II), correspondente ao “Mito
Sólido”. Nesta fase de maturação, o mito é tido como “infalível” ou como a “única
maneira certa de fazer as coisas”. Geralmente, até este estágio, a empresa esteve
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em franco crescimento o que reforçou a aprovação e a continuidade do mito. No
entanto este é o momento crítico, o momento que exige uma séria auto-reflexão
acerca da realidade interna e externa da organização (“adolescência” em diante). A
frase célebre “em time que está ganhando não se mexe” deve ser terminantemente
questionada, posto que o hábito cria acomodação e uma falsa estabilidade com
segurança. Ao solidificar mitos solidificam-se também visões de mundo. Limitações e
irregularidades surgidas neste período, se não confrontadas e assumidas, são
colocadas em segundo plano ou projetadas como responsabilidade do outro –
concorrentes, fornecedores, clientes e governo.
A negação destas “sombras organizacionais”, como diria ZIEMER (1996)
leva a empresa ao estágio (III), do declínio. A identidade da empresa, relacionada
com sua narrativa de visão de mundo, passa a ser questionada. Mitos antigos e
emergentes entram em conflito. Grupos conservadores

e renovadores discutem

saídas, travam um “diálogo mítico“ em busca de uma reformulação do mito, esta
fase de reformulação corresponde ao estágio (IV). A mudança do mito passa a ser o
objetivo que, se alcançado, permitirá uma nova onda de crescimento, a continuidade
da empresa dentro de uma nova realidade. De acordo com Éugene Enriquez, “ a
mudança, a inovação, a ruptura são impensáveis, salvo se novos mitos substituirem
os antigos: mitos contra mitos. Assim se resumiria a história da humanidade.”
(ENRIQUEZ APUD SCHIRATO, 2000:57)
As organizações que “fecham os olhos” para esta transformação
tempestiva do mito, engessando-se nos seus mitos originais e buscando a
manutenção do status quo, estão fadadas à obsolescência, ao fracasso. A
percepção da necessidade de mudança mítica e a implementação desta mudança
são hoje valores propiciadores de benefícios para toda a organização. Através de
seus estudos, ZIEMER (1996) evidencia que a consciência do mito organizacional
permite que haja o verdadeiro aprendizado, pois, do contrário, a empresa continua
negando a existência de suas disfuncionalidades (“sombras organizacionais”)
conflitantes com o este mesmo mito, negando a possibilidade de mudança
organizacional.
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Para este autor estas mudanças podem ser classificadas em superficiais
(de 1ª ordem) ou profundas (de 2ª ou 3ª ordem). Um bom exemplo de mudanças
superficiais seria o dos treinamentos técnicos realizados nas organizações; os
mesmos geram mudanças restritas que não extrapolam o funcional, a visão de
mundo dos indivíduos da organização permanece inalterada. Já as mudanças
profundas de 2ª ordem vão bem mais além na medida que interferem na capacidade
dos funcionários de criar e mudar a realidade. O “aprender a aprender” é o objetivo
principal deste tipo de mudança que atualiza e modifica o modo do pensar
organizacional. Dentro deste contexto, as organizações passam não só a
reconhecer e transformar constantemente seus mitos como a reformulá-los
antecipadamente ao estágio do declínio. Realizando-se mudanças de 3ª ordem, o
nível organizacional ascende a patamares ideais. Neste nível, as transformações se
dão numa dimensão muito mais profunda, posto que as mesmas se dão nos
conceitos e premissas utilizadas no aprendizado obtido como conseqüência das
mudanças de 2ª ordem. Em outras palavras, é neste momento que a visão de
mundo é compreendida em sua natureza arbitrária, o que gera a conclusão que toda
a realidade vivida como reflexo da visão de mundo é fruto de uma escolha, donde se
assume a responsabilidade por todos os atos e atitudes. A função dos mitos é então
compreendida, o que permite a compreensão também dos pressupostos das
decisões. As mudanças de 3ª ordem são as responsáveis por um tipo de
aprendizado e por transformações bem mais profundas.
De acordo com o esquema dos estágios míticos, a EDISCA se encontra
na fase de maturação ou estágio do “mito sólido”, momento em que o mito
direcionador é reconhecido e vivido razoavelmente pelos membros da organização.
Este mito corresponde ao mito da realização e da possibilidade, permeado pela
estética artística e suportado pela ideologia do paradigma do desenvolvimento
humano.
Entretanto, é importante a consciência de cada um destes aspectos
constituidores deste mito, para que se possa analisar com sobriedade a longevidade
e a tempestividade do mesmo com relação ao momento sócio-cultural da EDISCA.
Não existem períodos estipulados ou pré-determinados para a manutenção dos
mitos, no entanto a falta de consciência e análise dos mesmos pode repercutir na
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acomodação de um mito inadequado para os destinos organizacionais. Conforme
citado anteriormente, a renovação, mais cedo ou mais tarde, se faz necessária e
exige como pressuposto o aprender a aprender no sentido de impulsionar a
organização perpetuando-a.

2.4. Ritos organizacionais
“O rito é sempre a repetição de um gesto passado realizado por um deus,
por um antepassado ou um herói de uma cultura. Com tais e tais gestos e intenções,
tal universo cultural torna-se sagrado e encerra em sua existência um mito.”
(SCHIRATO,2000:87) Investigar os ritos utilizados nos variados momentos
organizacionais ajuda a compreender um pouco mais sobre o seu imaginário, já que
eles existem como reflexo do mesmo. Indo além de simples gestos, possuem uma
função simbólica correspondente ao mito direcionador da organização. Dentre os
ritos mais comuns, merecem destaque os seguintes:


Recrutamento ou difusão
Existem alguns instrumentos utilizados pelas organizações no que se

refere a este processo de aproximação organização-indivíduo. Seja através de
anúncios em jornais ou revistas, seja através de empresas de seleção, através de
indicações de amigos ou profissionais da área, o recrutamento não se resume ao
anúncio de uma vaga para desempregados. Ele extrapola esta função, servindo
também como um mecanismo de difusão de valores, de difusão da imagem da
empresa. Ao se definir o tipo de vaga a ser preenchida, o perfil e as qualidades
(inclusive pessoais) dos profissionais desejados e os benefícios oferecidos, a
organização não só está dando dados de sua cultura, de seus valores, como
também está mostrando que os interessados devem estar de acordo com eles. O
reforço e a manutenção de sua cultura já é colocado, de maneira sutil, neste primeiro
momento. Na EDISCA, se dá prioridade ao recrutamento feito por indicação, seja ela
feita por amigos ou mesmo pelos próprios colaboradores, o que evidencia a
importância dada aos vínculos e às relações pessoais entre os indivíduos, traço
típico desta instituição.
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Seleção ou rito de iniciação
Dando prosseguimento ao recrutamento ou difusão, o próximo passo é a

seleção ou rito de iniciação. É através deste rito que a organização, dentre os
indivíduos recrutados, parte para a escolha dos eleitos, daqueles que farão parte do
seu pessoal e por conseguinte serão também reprodutores de sua cultura. As
organizações em geral acreditam que seus mitos diretores são ideais e devem ser
mantidos, o que as faz estabelecer como atributos essenciais dos indivíduos aqueles
concernentes à capacidade de adaptação e mobilidade. A adaptação favorece a
continuidade da organização na medida que a identidade organizacional se
superpõe a identidade individual. A mobilidade corresponde a mudança que não fere
o seio da organização, mantido pela adaptabilidade, mas que funciona como
resposta as mudanças de origem externa, mudanças do mercado.
“O rito de iniciação realiza a repetição do arquétipo da iniciação de um
mito específico. O rito de iniciação repete o ato criador inicial de introduzir
algo ou alguém no sagrado, no interior do mito: é a repetição dos fatos
originais, no tema original da entrada em determinado mundo sagrado,
pronto, divino, à espera de nossos aliados.” (SCHIRATO,2000:88)

Na EDISCA, após a indicação dos possíveis nomes para o preenchimento
de uma função, parte-se para a seleção, a qual passa por um contato com o
indivíduo através de uma entrevista que permita não só auferir a sua qualificação
técnica (análise de currículo) mas também, fundamentalmente, seus sentimentos,
visão de mundo e disposição de atuação na área social.


Integração ou rito de passagem
A integração ou rito de passagem inicia-se logo em seguida à

contratação. O novo funcionário foi aprovado e escolhido no processo de seleção
para fazer parte da organização e agora inicia seu processo de inserção no mundo
institucional. A ele serão apresentados: a estrutura organizacional e a sua posição
dentro da mesma, seus fluxos de processos de trabalho, seus companheiros de área
ou departamento, o produto/serviço oferecido, quem são os clientes, fornecedores e
concorrentes, enfim, os objetivos e a missão da organização. Apesar de bastante
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racionais e objetivos, cada um destes dados é narrado de modo entrecortado pelo
imaginário organizacional que aos poucos vai tecendo prioridades e valores
culturais. A narrativa da história da instituição também é contribuinte deste contexto
imaginário que evidencia e traça para o novo membro do grupo como ele deve
pensar, isto é, como a organização pensa, como é sua filosofia.
“ . . . integrar-se é vivenciar o rito de passagem de fora para dentro,
de forasteiro para nativo, de ameaça para confirmação, de cidadão de um
lugar qualquer para funcionário de um lugar determinado e rigidamente
organizado.” (SCHIRATO,2000:93)

A integração na EDISCA obedece ao processo narrado acima. O mesmo
funciona de um modo não sistematizado mas que cumpre todos os passos descritos.
A ênfase é dada a filosofia desta instituição que prima pelo resgate da cidadania e
pela promoção e integração social de suas crianças.


Desligamento
O desligamento é o rito derradeiro na relação organização-trabalhador. É

o desenlace de um vínculo que dependendo como foi desenvolvido pode gerar
conseqüências traumáticas ou até vantajosas. Numa organização tradicional, onde a
narrativa mítica corresponde ao mito do pai-patrão, o desligamento pode ser
bastante doloroso na medida que uma relação de dependência foi estimulada. O
indivíduo cuja identidade se perdeu na identidade organizacional fica perdido,
sentindo-se por vezes traído. A organização, alimentadora deste mito, fica abalada
ao demonstrar a incoerência existente entre a teoria e a prática, desestabilizando o
emocional do restante de seu corpo funcional.
Poucos foram os casos de demissão na EDISCA. As pessoas que
deixaram a organização se desligaram em sua maior parte por motivos geralmente
profissionais ou de cunho pessoal não diretamente ligados à organização. Em
função da existência de estreito envolvimento emocional entre os membros da
instituição, os desenlaces demissionais são pouco freqüentes e acontecem em
casos extremos.
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2.5. Heróis organizacionais
No que se refere aos heróis das organizações, estes podem ser tanto o
fundador quanto alguém que tenha marcado a história da empresa em algum
momento considerado vital para a continuidade organizacional. Eles são utilizados
como modelos de atitude e ética, como imbuídos dos valores mais nobres e caros
dentro do imaginário organizacional. Deste modo, todo e qualquer indivíduo,
componente da organização, que pautar seus pensamentos, ações e decisões com
base neste modelo será aprovado e aceito como integrante do grupo. Este herói é o
sujeito, o protagonista da narrativa mitológica organizacional.
Dora Andrade é a figura mais emblemática da EDISCA, representando
para a comunidade onde atua o que poderia ser chamado de a “imagem da
EDISCA”. Sua aura heróica se fortifica diante de uma realidade dura como a do
terceiro setor. É a saga da fundadora de uma organização desenvolvida a partir de
um projeto social ousado e referencial cuja qualidade é buscada sem mesquinhez. A
capacidade de liderança e persuasão se evidencia como um traço da personalidade
marcante desta gestora que não só é uma grande captadora de recursos financeiros
para a escola como também sensibiliza e capta pessoas para se engajarem em sua
causa. É admirada pelos seus colaboradores em função de seu carisma, liderança,
perseverança e visão de futuro:
A Dora nunca pensa em pouquinho, ela está longe, sempre pensando em crescimento,
ou faz um negócio gigantesco ou nem faz.(Rosa Primo, professora de dança)
Eu acredito que a Dora tem um espírito de liderança muito grande, ela tem uma grande
capacidade em conseguir aliados para a causa dela. Isso porque ela já tem uma personalidade forte,
é uma pessoa que tem as suas qualidades, é uma pessoa séria, acho que isso dá credibilidade a ela,
acho que essa credibilidade dela faz com que as pessoas acreditem no trabalho e trabalhem para
isso, para que o trabalho dê certo. Eu acredito que esta capacidade artística que ela tem e os outros
também têm é um dos diferenciais.(Clécia A .Silva, técnica contábil)
Dora é a pessoa mais empreendedora que eu conheço. A ousadia dela é muito
benéfica.(Maria Aparecida Borges, responsável. pelo controle de prestação de contas)
Existe o caráter do líder, a EDISCA é a cara da Dora, não tem como tirar. A Dora, eu
mesmo, eu sou um cara hiper independente, já deu pra notar um pouco, mas é diferente eu fazer um
ensaio com a Dora presente e sem a Dora presente. É incrível! A presença da Dora é altamente
motivadora, inspiradora, chama pra responsabilidade só com o olhar. Ela sabe tirar de cada pessoa
que tá alí naquela sala o melhor, o máximo. Então a EDISCA se chama Dora Andrade. Eu sou um
simples colaborador dessa pessoa, dessa instituição. As grandes sacadas, as grandes idéias, as
coisas que realmente são estruturantes, é ela que traz. Eu sou mais desconstrutor e ela é a grande
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construtora. É a pessoa que se cair todos à direita e todas à esquerda vai ficar de pé. E começa tudo
de novo lá na outra esquina. Se tomarem esta EDISCA dela, por um acaso, se cair uma bomba em
cima, ela vai pra outra esquina e faz outra, com menos tempo que você imaginar já vai estar tudo
funcionando. Então essa pessoa, não existe substituto. Ela é um arquétipo do carnal aqui. Toda
pessoa, por maior diferença que tenha, chega de frente da Dora, ela vai se render um pouco à graça,
a beleza e até aos posicionamentos fortíssimos que ela tem porque ela é uma guerrilheira, ela não é
só doçura não. Ela sabe na hora certa colocar as coisas certas, ela é uma pessoa que conversa
desde o vigia até o presidente da república. É a mesma cara, é o mesmo comportamento, é a mesma
sinceridade, a mesma coisa. As pessoas investem muito na Edisca também pela Dora. Quando
conhecem a Dora lá na Austrália, dizem: “eu tenho que te conhecer melhor, eu tenho ir no teu projeto,
eu tenho que saber mais de você, eu quero conhecer você e sua turma”. (Gilano Andrade, diretor
artístico e professor de dança)
A EDISCA é uma organização que tem um líder que consegue envolver as pessoas e
levá-las para trabalhar por uma causa, isso tem a ver com o carisma do líder.(Ernesto Andrade,
professor de dança)

Dentro da escola, seu perfil heróico é o primeiro que é reconhecido,
sendo seguido pelo de Cláudia Andrade e as demais pessoas que compõem o grupo
fundador tais como: Gerusa Bezerra, Andréa Soares e Valério (que se desligou da
EDISCA por motivos profissionais), além de Gislene e Gilano Andrade.
Nós temos uma equipe que trabalha muito, que se propõe muito, tem muitos conflitos de
opiniões, de posições, mas a gente tem lideranças fortes na empresa.(...) Temos lideranças fortes e
carismáticas, que é o mais importante. Não é forte pela hierarquia ou pelo poder mas de carisma, de
magnetismo. As pessoas gostam, fazem porque gostam, entendem, percebem e tudo mais.(Gilano
Andrade, diretor artístico e professor de dança)

Concluindo

esta

análise,

percebida

e

compreendida

através

da

observação das histórias de vida dos gestores e da organização, dos valores,
crenças e verdades, das relações inter e intra organizacionais, dos rituais
estabelecidos, dos heróis reconhecidos, a mitologia organizacional também pode ser
investigada a partir dos artefatos visíveis existentes nas organizações, como:
logomarcas, vestuário, bandeiras, cartazes, layout, instalações, placas, objetos de
decoração etc. Em cada um destes a personalidade da organização está presente e
pode ser identificada.
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2.6. Imagens da EDISCA: a sede
A nova sede11da EDISCA surpreende em beleza, cuidado e apuro nos
detalhes. É um espaço projetado no intuito de proporcionar a suas crianças e
adolescentes o que existe de melhor. O paradigma do desenvolvimento humano,
conceito permeador de suas atividades, e o senso estético, próprio da formação
artística, são reconhecidos em suas paredes, mobiliários, objetos de decoração,
jardins e no próprio layout. As salas de aula são amplas, iluminadas e ventiladas; o
refeitório é acolhedor; os banheiros, limpos e arejados; o auditório, bem equipado.
Ao caminhar pela escola, logo se percebe a democracia dos espaços, onde alunos e
colaboradores circulam sem restrições. A sala de reunião, por exemplo, pode se
transformar em sala de vídeo para as crianças. A casa de bonecas de alvenaria,
situada no jardim (muito bem cuidado) próximo ao refeitório, vive do entra e sai de
crianças que brincam de adultos em sua sala, quarto e pequena cozinha, suas
portas e janelas de madeira são extremamente singelas com as suas fendas em
forma de coração. Nos corredores existem murais para exposição de fotos e
trabalhos dos alunos. Armários e prateleiras foram cuidadosamente projetados
agregando-se aos espaços de modo arredondado e fluido. Motivos de crianças,
identificados com os pequenos bailarinos presentes no logotipo da EDISCA,
ornamentam e decoram estes móveis realizando atividades próprias do ambiente.
Na sala de artes plásticas, por exemplo, estes ícones infantis se apresentam
caracterizados como pintores; na sala de consulta médica, com equipamentos como
um estetoscópio. Os spots de iluminação obedecem a um estilo rústico porém
bastante elegante pontuando os espaços. Os tons utilizados na pintura da escola
são predominantemente pastéis e aplicados de modo texturizado.
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FIGURA 2 - Logomarca da EDISCA
FONTE: material institucional da EDISCA
Toda esta atmosfera contribui para a imagem da EDISCA. É um espaço
não apenas reduzido a sua dimensão concreta mas, principalmente, ao simbólico e
sinalizador do discurso meta narrativo da escola. O mesmo corresponde não só ao
aumento da qualidade do trabalho e ao aumento do número de crianças atendidas,
mas provoca e incita novas posturas e atitudes. E quando se fala destas novas
posturas e atitudes, ressalta-se não só as positivas, que são em maioria, mas
também os reflexos negativos que uma mudança de estrutura repercute. A antiga
sede da EDISCA, por ser bem menor, propiciava uma relação mais estreita entre as
pessoas, permitindo uma maior proximidade. Com o novo prédio, mesmo com o livre
acesso a todos os espaços, houve um maior distanciamento entre a gestão e os
demais colaboradores, em função da sala da diretoria se situar no segundo piso,
posicionando-se de modo mais isolado com relação as salas de aula das crianças
(as salas de informática, dança e o auditório ficam no térreo). Mesmo estando a
biblioteca e duas salas de reforço escolar neste mesmo andar, o acesso se faz
preferencialmente pela escada que parte do refeitório, na parte de trás do prédio.
Eu gostava mais quando a escola era pequena. Eu sou mais romântico. A gente tinha como fazer um
trabalho melhor, a gente tinha como estar mais perto. Hoje é uma escola grande. Às vezes a gente tem que falar
com a Dora e é um trabalho . . . Era o medo que a gente tinha quando se mudou, da estrutura física atrapalhar,
mas tinha que ser feito. Não há nenhum ganho que não traga perdas. É mais difícil falar com a Dora ou com a
Cláudia. Enquanto individualmente a gente produz menos a escola está produzindo mais. Os ganhos individuais
estão em outras coisas. São mais crianças atendidas, são mais oportunidades. Hoje eu tenho menos prazer do
b
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que antes mas eu sei que o trabalho é tão importante quanto antes só que ele abrange mais, atinge mais
crianças.(Fábio Mudo)

Observando-se a questão da marca na construção desta personalidade
EDISCA, percebe-se como esta não se restringe aos seus aspectos objetivos
(design, beleza, composição etc.). Uma organização, atualmente, não cria e não
pode criar a sua marca de modo leviano, sem se ater a sua força simbólica. De
acordo com RANDAZZO (1997), uma marca, bem posicionada no mercado e na
mente do seu cliente, não se resume a um signo sem significação. Para ser forte e
duradoura, ela não só contem no seu conceito componentes do produto/serviço
(atributos e benefícios) como componentes perceptuais ligados à imagem do usuário
do produto/serviço, aos benefícios emocionais/psicológicos associados, à alma da
marca (valores básicos da organização – sua essência) e à personalidade da marca
(ligada à sua identidade, características psico-emocionais).
Conforme pode ser observado, a logomarca da EDISCA evidencia
aspectos considerados fundamentais para a organização. A criança é o foco de todo
o seu processo e é retratada dentro de uma dimensão onde a felicidade, reflexo de
uma auto-estima resgatada juntamente com o sentimento de pertença e integração
social, faz-se presente na relação com o coletivo. Assim, a logo se compõe não
apenas com uma criança mas com um conjunto.
Segundo Cláudia Andrade . . .
. . . a marca EDISCA existe e é difícil lidar com uma coisa que a gente não tinha antes.
Hoje a EDISCA existe enquanto selo, enquanto agregador de valor. Se você tem um evento e bota a
EDISCA no meio, isso agrega. E isso é uma coisa em que a gente não pensava em lidar. Existem
algumas pessoas que se aproximam da escola só pra pegar o valor mas não pra se envolver
realmente. Algumas pessoas querem fazer um projeto dentro da EDISCA porque vai agregar valor ao
projeto dele, não porque ele quer fazer um projeto nessa situação, nessa realidade, entendeu? E aí a
gente tem que ficar freiando. Tem que ficar atento.

A marca EDISCA é, pois, muito mais do que a sua logomarca, mas um
símbolo que gera valor agregado em função da notoriedade conquistada por um
trabalho rico e consistente.
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2.7. Estruturas antropológicas do imaginário – o aprofundamento de
discussão

uma

“. . . o imaginário não é uma ‘disciplina’, mas um tecido conjuntivo ‘entre’
as disciplinas, o reflexo – ou a ‘reflexão’? – que acrescenta ao banal significante os
significados, o apelo do sentido.” (DURAND, 1996:231) Com o objetivo de
aprofundar a investigação do imaginário da EDISCA, parte-se agora para uma
análise antropológica do universo mítico das suas duas principais gestoras.
Tomando como ponto de partida a teoria antropológica desenvolvida por Gilbert
Durand sobre as estruturas antropológicas do imaginário, será feita uma análise do
teste dos nove elementos ou teste dos nove arquétipos (AT.9) aplicado com Dora e
Cláudia Andrade. Este teste serve para validar e identificar os universos míticos dos
indivíduos a partir de uma técnica projetiva donde se demanda do testado a
composição de um desenho composto por nove elementos arquetipais. Para facilitar
o entendimento da função deste teste, parte-se neste primeiro momento para a
compreensão da teoria desenvolvida por Durand, teoria que serviu de base para
elaboração do AT.9.
Indo além da psicanálise e da neurofisiologia, além da sociologia e da
filosofia, a antropologia , segundo Durand12 (1997), surge como a melhor via para
análise e o estudo do simbolismo imaginário em decorrência da sua natureza
múltipla, que abarca o conjunto das ciências que estudam o ser humano. A
antropologia seria uma espécie de “síntese” epistemológica onde os diversos
recortes do estudo do homo sapiens seriam condensados permitindo uma visão
mais ampla e integral. A investigação científica se daria através do trajeto
antropológico, ou seja, da “ . . . incessante troca que existe ao nível do imaginário
entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam
do meio cósmico social.” (DURAND,1997:41). O trajeto antropológico é o próprio
imaginário.

12

Gilbert Durand (professor emérito de antropologia cultural e de sociologia na Universidade de
Grenoble) junto com Léon Cellier e Paul Deschamps, fundou o Centro de Pesquisas sobre o
Imaginário.
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A metodologia desenvolvida por Durand, e seu grupo de pesquisadores
do imaginário, buscou uma arquetipologia geral. Na sua concepção os arquétipos
são dinâmicos e figurativos, são imagens primordiais motivadas, simultaneamente,
pelo “ . . . meio cósmico ( o curso do sol, o vento, a água, o fogo, a terra, a rocha, o
curso e as fases da lua, o calor e o frio, etc.) e pelo incontornável ‘meio’ sóciofamiliar ( a mãe alimentadora, ou ‘outros’: irmãos, pai, os chefes, etc.)”
(DURAND,1996:153). Partindo-se destas imagens fundadoras, trabalhos como de
Jung, Bachelard e Dumézil, entre outros, convergiram permitindo uma articulação
antropológica comum, permitindo uma comunicação entre os conhecimentos. Esta
comunicação partiu da compreensão do mito como sermo mythicus - “o primeiro
discurso” (DURAND,1996:153), “arquétipo” de todo e qualquer discurso.
Para compreensão dos símbolos fez-se necessário compreender suas
motivações. E ao buscar a análise e a definição de quais eram estas motivações,
criaram-se categorias compactas de determinação. No entanto, nem todas
escapavam do risco da “ . . . esterilidade da explicação linear sem cair – o que seria
o cúmulo! – nos ímpetos intuitivos da imaginação.” (DURAND, 1997:32)
As motivações simbólicas foram classificadas, na maioria das vezes,
segundo categorizações criadas em função dos símbolos e suas relações
cosmológicas, míticas, sociais, culturais e psicológicas. Mas como realizar esta
investigação? Que metodologia pode ser adotada quando da compreensão deste
imaginário?
Durand (1997) sugeriu que o método da convergência e o psicologismo
metodológico permitiam ao pesquisador uma maior facilidade na compreensão dos
símbolos constituintes do imaginário. Através do método da convergência, percebiase que vastas constelações de imagens apresentavam um isomorfismo de símbolos,
isto é, apesar de seus símbolos serem diferentes, os mesmos constituiam uma
estrutura homóloga (semelhante) e convergente.

As diferenças apresentadas

correspondiam a variações sobre uma arquetipologia antropológica que funcionava
como núcleo organizador destas constelações. Assim, era percebido como havia
coesão da significação de certas imagens, imagens estas presentes na construção
de constelações imaginárias de diferentes povos.
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Já o psicologismo metodológico, dentro deste processo de investigação,
veio contribuir na definição “dos grandes eixos de uma classificação satisfatória,
quer dizer, capaz de integrar todas as constelações que encontramos pelo caminho.”
(DURAND, 1997:46) Estas classificações partiam essencialmente das denominadas
“metáforas de base”, correspondentes da noção de “gestos dominantes” encontrada
na reflexologia. A partir deste posicionamento, três dominantes reflexas, funcionando
como matrizes de constituição das representações simbólicas, tornaram-se pontos
de partida para análise: a primeira foi denominada dominante de posição, referente à
verticalidade e horizontalidade percebidas pelas crianças recém-nascidas; a
segunda foi a dominante de nutrição; e a terceira foi a dominante copulativa. Cada
uma destas “matrizes sensório-motoras” (DURAND, 1997:51) geraram esquemas de
convergência de imagens arquetípicas. Durand, a partir destas matrizes,
estabeleceu uma bipartição, simplificadora mas não redutora metodológica da
tripartição reflexológica, entre dois regimes do simbolismo, um diurno e outro
noturno. O primeiro associado à
“. . . dominante postural a tecnologia das armas, a sociologia
do soberano mago e guerreiro, os rituais da elevação e purificação; o
Regime Noturno subdividi-se nas dominantes digestiva e cíclica, a primeira
subsumindo as técnicas do continente e do hábitat, os valores alimentares e
digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora, a segunda agrupando as
técnicas do ciclo, do calendário agrícola e da indústria têxtil, os símbolos
naturais e artificiais do retorno, os mitos e os dramas astrobiológicos.”
(DURAND, 1997:58)

A identificação destes regimes de imagens surgiram como resposta à
análise das imagens geradas pela mente humana a partir da influência de variantes,
sejam psicológicas e/ou sociais, relativas ao medo da morte ou da passagem do
tempo. A incompletude e a imperfeição do homem e do mundo, a consciência da
finitude, “ . . . dinamiza o imaginário e norteia a narratividade. “ (STRÔNGOLI,
1998:71)
Analisando-se de maneira pormenorizada cada um dos regimes citados,
as seguintes estruturas são evidenciadas:
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Regime

Diurno

congrega

dois

grandes

grupos

com

símbolos

representativos do Mal e das atitudes e gestos heróicos. No primeiro grupo,
as Faces do Tempo, os símbolos se classificam em: teriomórficos - onde o
Mal é simbolizado por animais; nictomórficos – onde o Mal passa a ser
representado pela noite e pelas sombras; e catamórficos – onde símbolos de
queda e perda tornam-se representativos do Mal. No segundo grupo, os
símbolos referentes às atitudes heróicas estão sob a denominação do Cetro
e o Gládio, sendo os mesmos classificados em três tipos: ascencionais – que
representam a crença de que o Mal é vencido nas alturas; os espetaculares
– relativos à razão e à luz como formas de superação do Mal; e os diairéticos
– onde o Mal é expurgado através de atos e cortes de purificação.


Já o Regime Noturno é composto pelos seguintes grupos: A descida e a
taça, cuja estrutura é mística por evidenciar processos contemplativos, e do
denário ao pau, cuja estrutura é denominada como dramática posto que
objetiva a conjugação de opostos. No primeiro, os símbolos congregados
perdem a qualidade de afronta ao perigo, partindo para um processo de
nulificação do Mal através dos seguintes símbolos: da inversão - reduzindo
o Mal através da criação do seu oposto; e da intimidade – criando imagens
de proteção e abrigo contra o Mal. No segundo, podem ser identificados
tanto a afronta como os processos simbólicos de reversão do Mal, sendo daí
identificados os seguintes tipos de símbolos: os cíclicos – onde há
alternância de posturas diferentes diante do mal; e os rítmicos –
representativos do mito do progresso em decorrência de movimentos
crescentes.
A seguir, um esquema sintético dos regimes de imagens identificados por

DURAND (1997):

70

QUADRO 1
Regimes de imagens
Regime Diurno

Regime Noturno

Estruturas Heróicas
As faces do tempo

Estruturas Místicas
A descida e a taça

-

Símbolos teriomórficos

-

Símbolos de inversão

-

Símbolos nictomórficos

-

Símbolos de intimidade

-

Símbolos catamórficos
Estruturas Dramáticas

O cetro e o gládio
-

Símbolos ascencionais

Do denário ao pau

-

Símbolos espetaculares

-

Símbolos cíclicos

-

Símbolos diairéticos

-

Símbolos rítmicos

FONTE: elaborado pela autora a partir da obra de DURAND (1997)
Ao aprofundar-se no estudo desta arquetipologia geral defendida por
Durand, STRÔNGOLI (1998) propôs uma reformulação deste regime de imagens,
criando uma tripartição ao acrescentar aos regimes diurno e noturno o regime
crepuscular. Nesta nova configuração, os símbolos teriomórficos, nictomórficos e
catamórficos (relativos às faces do tempo) deixam de compor exclusivamente o
regime diurno para funcionarem como imagens matrizes de todos os regimes, já os
símbolos cíclicos e rítmicos, em decorrência da sua estrutura dramática que assume
tanto o aspecto heróico ( de afronta do Mal) quanto o místico (de reversão do Mal),
passam a compor o novo regime, intermediário, denominado de crepuscular.
A seguir, pode-se observar a proposta de reformulação apresentada por
esta pesquisadora:
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Tabela 2 – A tripartição dos regimes de imagens

As faces do medo da morte e do tempo
- matrizes dos regimes de imagens –
Símbolos teriomórficos
Símbolos nictomórficos
Símbolos catamórficos
Regime Diurno

Regime Crepuscular

Regime Noturno

Estruturas Heróicas

Estruturas Dramáticas

Estruturas Místicas

O cetro e o gládio

Do denário ao pau

A descida e a taça

Símbolos ascensionais

Símbolos cíclicos

Símbolos de inversão

Símbolos espetaculares

Símbolos rítmicos

Símbolos de intimidade

Símbolos diairéticos

Esta proposta de reformulação não nega a validade do trabalho de
Durand, ao contrário, evidencia e reforça o seu resultado dando um passo além, no
sentido de aperfeiçoá-lo em resposta a uma autocrítica levantada por este mesmo
pesquisador, conforme pode ser constatado na citação a seguir.
“Tentei aí (no livro “As estruturas antropológicas do imaginário”)
encontrar, e encontrei, as modalidades, chamava-as então de ‘estruturas’,
chamá-las-ia agora ‘regimes’, mas não voltemos a questionar o título que
hesitava entre a binaridade de dois regimes e a tríade de três grupos de
estruturas. Agora, chamara a tudo isso de ‘regimes’. Se quiserem, o
imaginário pode funcionar a três regimes: o regime a que outrora chamava,
porque era jovem e cheio de neologismos, ‘esquizomorfo’e que depois
chamei de ‘heróico’(já é mais modesto); o regime ‘místico’, e o regime
‘sintético’; mas depois censuraram-me esta palavra dizendo-me que era um
‘bocado hegeliano’, e então fui buscar a Derrida a palavra ‘disseminatório’,
ou mesmo simplesmente ‘dramático’. “ (DURAND APUD STRÔNGOLI,
1998: 74)

A partir de metodologias de pesquisa e investigação destes regimes de
imagens que formam o imaginário, tornou-se possível o alcance de uma maior
compreensão do mesmo. A antropologia permitiu ao cientista um salto qualitativo e
profundo neste tipo de conhecimento, construtor subjetivo e objetivo das sociedades,
fonte e força motriz de crenças, símbolos, mitos, filosofias e ações humanas.
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O imaginário é criador e resultado das imagens, imagens emergidas do
inconsciente com sentidos afetivos universais (arquetípicos), imagens construidas e
produzidas como reflexo de uma rede simbólica sócio-cultural. O imaginário
corresponde a uma dinâmica das imagens que reproduz a dimensão simbólica do
homem.

2.8. O teste dos nove elementos ou o teste dos nove arquétipos – AT.9

A aplicação do AT.9 se dá da seguinte forma: à pessoa submetida ao
teste é entregue uma folha sobre a qual é mencionada uma consigna propondo a
execução de um desenho – a partir de nove elementos (arquétipos) - e a realização
de uma narrativa relacionada ao desenho. O trabalho demandado é completado por
um questionário destinado a obter informações complementares que possibilitem
uma maior precisão sobre a obra realizada, o mesmo deve ser feito logo que o
desenho e a descrição sejam terminados.
Os nove elementos simbólicos (arquétipos) explorados através do AT.9
correspondem aos relacionados na teoria das estruturas antropológicas do
imaginário (EAI). Estes elementos constituem os regimes de imagens identificados
neste estudo. Desta forma, o modelo do AT.9, além de realizar uma simulação
desta teoria, comporta:
1) A queda (por induzir imagens “catamórficas”) e o monstro devorador (para sugerir
imagens “teriomórficas” e “nictomórficas”), elementos simbólicos que colocam o
problema do tempo mortal, da finitude.
2) A espada, o refúgio e qualquer coisa cíclica (que gire, se reproduza ou que
progrida), elementos simbólicos “retomadores” da estruturação permitem a
escolha de uma temática com relação a uma das três grandes orientações do
imaginário segundo a teoria das EAI (estruturas heróicas, místicas e sintéticas),
3) A água, o animal e o fogo, elementos simbólicos complementares “de
redundância” podem ser integrados a uma produção dada e contribuem na sua
organização mitodramática.
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4) O personagem, um elemento de dramatização em torno do qual o universo mítico
criado possa ser articulado.
Como resultado da articulação destes nove elementos simbólicos, através
da produção do desenho e da narrativa, os universos míticos são criados. Os
mesmos podem ser heróicos, místicos ou sintéticos, conforme pode ser observado a
seguir:
a) O universo heróico
É identificado a partir da produção de um desenho e de uma narrativa
desenvolvidos em torno da espada, do personagem e do monstro devorador através
de um combate que revele uma estrutura heróica. Os seis outros elementos
arquetípicos

são

articulados

funcionalmente

e/ou

simbolicamente

segundo

modalidades diversas.
b) O universo místico
Neste universo as “ações”, denominadas como “místicas”, se organizam
em torno do personagem e denotam situações tranqüilas (de repouso, passeio, jogo
ou brincadeira, contemplação etc.) que se desenvolvem tanto num ambiente natural
como no interior de uma habitação ou refúgio(casa, albergue, museu etc). Neste tipo
de produção, elementos como o monstro devorador e a espada são integrados de
modo a não gerar nenhuma quebra do universo mítico articulado sobre o desejo de
uma vida tranqüila. Geralmente, estes elementos assumem uma função meramente
decorativa.
c) O universo sintético
Como os universos míticos heróicos e místicos não constituem mundos
imaginários mutuamente excludentes, pode-se identificar numa produção realizada a
presença simultânea e sucessiva destes dois criando categorias intermediárias. A
medida em que cada universo é representado é variável, podendo um estar presente
de maneira mais explicita enquanto o outro aparecer de modo potencial. DURAND
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(In: THOMAS,1998:285) denominou este grupo como “duplo universo existencial
sincrônico.”
Este “duplo universo”, resultado da síntese das polaridades heróicas e
místicas, não gera universos míticos articulados sobre uma temática nova. Ao
contrário, criam um conjunto de realizações centradas em torno de concepções de
mundo fazendo referência a uma ordem filosófica, religiosa, ideológica etc. Nestes
tipos de produção a ação passa a ser enfocada dentro de uma perspectiva mais
simbólica, perdendo a sua característica existencial de ligação com o personagem
como prioridade de análise. O motivo narrativo assume uma dimensão mais ampla a
partir do momento em que aparece representado através de uma problemática
ligada ao estatuto (dramático) do homem e/ou mais geralmente dos seres viventes
no universo. Esta categoria é qualificada de “universo sintético simbólico diacrônico”.
Um ponto importante de ser identificado na produção do AT.9,
independente do universo mítico constituído, refere-se a identificação do problema
da angústia, colocada como a origem do imaginário. Para esta identificação é
necessário discutir se o personagem era vencedor nas produções de tipo heróico e
se algum elemento de insegurança ou angústia estava presente nas outras
categorias criadas.
Por último, dentro desta classificação de universos míticos representados
pelo AT.9, pode ocorrer de se caracterizar uma estrutura defeituosa que impeça a
sua compreensão através da identificação do tema dramático articulado. Acontecem
de existirem AT.9 nos quais os elementos são desenhados de modo isolado uns dos
outros, além de sua narrativa não constituir nenhum vínculo funcional e/ou simbólico
entre os mesmos.
DURAND (In: THOMAS,1998) ainda afirma que no que se refere ao AT.9
como “teste psicológico”, pode-se encarar colocá-lo segundo as seguintes e diversas
perspectivas:
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1. Perspectiva tipológica
Neste caso, o AT.9 tem como perspectiva atribuir certos traços de
personalidade à cada “estrutura” do imaginário colocada em evidência pelo teste.
Porém, esta atribuição de traços não é rígida, nem estanque. A produção realizada
no quadro de um AT.9 representa uma resultante momentânea dum processo de
evolução pessoal sob influência de ocorrências sócio-culturais variáveis. Não existe
uma pertinência definitiva a uma determinada estrutura do imaginário.
2. Perspectiva nosológica
As formas negativas das diferentes categorias do AT.9 incitam a pensar
que elas recobrem uma patologia específica. Entretanto assim como este quadro
identificado

pode ser real, ele também pode ser um reflexo momentâneo de

determinada situação vivenciada pelo indivíduo. Este processo de conhecimento da
personalidade não pode ser utilizado sem se levar em conta o caráter dinâmico
desta última. O AT.9 constitui indicações que autorizam hipóteses e incitam a um
aprofundamento.
3. Perspectiva clínica
Está relacionada com a compreensão dos processos de produção, dos
mecanismos de elaboração. Dentro desta ótica, uma produção do AT.9 será
encarada como uma obra, enquanto objeto criado na ocasião de um encontro entre
dois personagens e segundo um certo processo (situação de teste). Ele deve
também distinguir um primeiro conjunto de considerações concernentes aos
aspectos da tarefa e adaptação do indivíduo a esta tarefa, além de dedicar uma
atenção especial ao aspecto imaginário da obra efetuada.
a) Aspecto da tarefa e da adaptação da mesma
Existem três aspectos principais que interferem na aplicação do AT.9. O
primeiro é que o mesmo é criado na ocasião de um encontro entre dois personagens
(um “examinado” e outro “examinador”). Seja na prática psicológica ou na pesquisa
antropológica, este encontro é criado artificialmente. A dissertação de mestrado, ora
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desenvolvida, é um bom exemplo disto, pois se utilizará do AT.9 como instrumento
de pesquisa junto aos gestores da EDISCA. A relação estabelecida entre estes dois
indivíduos está sempre sujeita a interferências fruto de expectativas mútuas, o que
contribui para a criação de um contexto particular para a realização da obra. Um
indivíduo, ao realizar um AT.9, busca provar a sua vontade criativa e o seu desejo
de comunicar uma mensagem simbólica, afirmando-se como sujeito face ao
examinador.
O segundo aspecto da aplicação do AT.9 corresponde ao seu quadro
material, o qual comporta 3 aspectos: desenho, narrativa e questionário. Cada um
destes

constitui

em

algum

tipo

de

teste

no

teste

com

seus

próprios

constrangimentos. No caso do espaço limitado para a produção do desenho, alguns
desenhistas o consideram muito exíguo para o rendimento da sua “necessidade” de
expansão e seu desenho acaba invadindo a parte reservada à narrativa. Ao
contrário, outros indivíduos produzem o desenho dentro de uma área restrita
delimitada no espaço definido para a tarefa: este é o caso de pessoas inibidas,
pouco à vontade na situação proposta pelo teste e que reagem com uma atitude
hipercontrolada. A interpretação aqui corresponde a representação de si; ela se liga
à analise dos processos projetivos.
A situação material (desenho, narrativa e questionário) proposta ao
testado constitui um todo que implica num esforço mental de concentração
prolongada, necessária à manutenção da coerência do projeto representativo. É
uma tarefa difícil para certas pessoas instáveis e discordantes.
O terceiro aspecto corresponde ao contexto de elaboração da obra ou,
mais precisamente, à consigna do AT.9 que implica liberdade e constrangimento.
Liberdade por ser um trabalho de imaginação e constrangimento porque o desenho
deve ser produzido a partir de palavras impostas, num quadro espacial e temporal
determinado e sem o uso de borracha nem régua. A obra produzida é realizada a
partir de um compromisso entre o real e o imaginário, entre o prazer e a realidade,
podendo provocar uma atração excessiva pelo respeito à consigna ou pela sua
transgressão.
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b) Aspecto imaginário da obra efetuada
O AT.9 representa um (ou muitos) personagem(s) no seio de um universo
imaginário mais ou menos “místico”, ou seja mais ou menos liberado de referências
pessoais, implica aspectos tocantes ao que se pode chamar de história pessoal do
seu autor, qual seja um espaço imaginário que lhe é próprio, mas exprime ao
mesmo tempo a sua obra segundo um código coletivo. Esta última corresponde a
expressão mítica, corresponde a um espaço imaginário que se relaciona com os
valores e os mitos coletivos.
Donde se conclui que a expressão de um conflito pessoal por um
significante mítico significa sua transferência metafórica possível na ordem do
coletivo. Um bom exemplo disto é a representação do herói que afronta o monstro,
esta imagética que pertence à cultura reflete ao mesmo tempo a obra do autor, um
conflito individual atual ou antigo que é estruturado no cenário, e pode funcionar
como tal para organizar uma ficção.
Finalizando, o AT.9 constitui (DURAND In: THOMAS,1998:292)
“ . . . um instrumento que permita obter documentos legíveis e
comparáveis sobre a imaginação simbólica, se inscrevendo sem
ambigüidade num quadro teórico preciso (EAI) a propósito do qual existe
um referencial dado, estabelecido experimentalmente.”
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Analisando-se a articulação dos nove elementos arquetípicos realizada
por Dora Andrade, percebe-se como a estrutura heróica compõe o universo mítico
dominante de sua personalidade. Os elementos centrais do seu desenho são o
personagem, a espada e o monstro devorador, ficando os demais com função
secundária de mera composição. A narrativa de Dora acerca do desenho ateve-se
principalmente a vitória da guerreira contra o monstro devorador, caído no chão,
tanto que a espada foi colocada em posição de descanso sem precisar estar em
riste. Dos demais elementos, o único que ela ainda enfatizou diz respeito ao animal,
por ela caracterizado como um falcão ou condor, ambos aves caçadoras, com visão
de alto alcance.
Focando a análise nestes elementos centrais, constata-se algumas
indicações interessantes que ratificam características de sua personalidade,
percebidas no decorrer deste trabalho. Seu personagem corresponde a uma espécie
de

amazonas,

mulher

guerreira,

feminina,

em

posição

de

superioridade

relativamente ao monstro devorador, que já se encontra vencido, morto aos seus
pés. A maioria dos entrevistados na EDISCA associam a imagem de Dora a de uma
guerreira implacável, cujos obstáculos são sempre superados, que não vê limites
para sua atuação. Os “monstros” (dificuldades) do terceiro setor existem e são
“devoradores”, porém são derrotados com muita força e capacidade de luta.
Todavia, sua condição guerreira não a exime da dimensão feminina de sedução e
beleza. Sedução que se estabelece em suas relações tanto com liderados quanto
com parceiros, apoiadores e a própria sociedade. Seu poder de persuasão e
convencimento são evidentes e podem ser classificados como grandes armas
utilizadas na conquista de suas vitórias. A escolha da ave caçadora como o
elemento-animal do desenho também chama atenção em função do seu perfil
ousado e arrojado, além da sua habilidade de ver a longas distâncias. Dora cumpre
como suas estas características em função do seu espírito empreendedor e visão de
futuro.
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Analisando-se o desenho de Cláudia Andrade, constata-se também a
dominância da estrutura heróica, cujos componentes centrais são o monstro
devorador, o guerreiro e a espada. Na sua narrativa, Cláudia afirma que a primeira
imagem que veio a sua cabeça, quando da composição do desenho, foi a de uma
cena medieval onde um príncipe enfrentava um dragão. Ela acredita que esta
imagem surgiu em função do elementos demandados. Os arquétipos restantes,
assim como no desenho de Dora, ficaram com uma função meramente decorativa.
Observando-se os elementos eleitos por Cláudia como centrais, verifica-se
alguns pontos interessantes. Apesar do tamanho e do poder destrutivo do dragão, a
postura do príncipe não é de mera defesa mas de enfrentamento. Ele não se
intimida com a ameaça e parte em direção ao perigo, mesmo que aparentemente
esteja em situação de desvantagem. A sua expressão é de determinação, coragem
e crença na vitória. Estas características remetem ao perfil pelo qual Cláudia
Andrade é identificada pelos seus companheiros de EDISCA. Assim como a de
Dora, sua imagem muitas vezes é associada à de uma guerreira. Sua capacidade e
disposição de luta são reconhecidas como fundamentais nas conquistas e na
construção da EDISCA.
Concluindo esta análise do AT.9, constata-se a convergência dos
universos míticos destas duas gestoras, estruturas heróicas permeadoras de todo o
imaginário da EDISCA e, por conseguinte, de seus traços culturais. De acordo com
as estruturas antropológicas do imaginário defendidas por DURAND (1997), o
regime de imagens dominante desta organização corresponde ao regime diurno,
onde os símbolos relativos às atitudes heróicas estão sob a denominação do Cetro e
o Gládio, sendo classificados como símbolos diairéticos – aqueles cujo Mal é
expurgado através de atos e cortes de purificação.
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2.9.

Imagens da EDISCA
Complementando a investigação sobre o imaginário na EDISCA, são

apresentadas a seguir diversas representações da escola para as pessoas que dela
fazem parte. Cada uma foi questionada quanto à primeira associação que fazia ao
pensar na EDISCA. O resultado pode ser observado através das próprias palavras
dos entrevistados.
Crianças.
Uma criança sorrindo.
Imagem de movimento, são várias coisas em movimento. É aquela coisa cheia de gente,
pessoas de todos os tipos alí, circulando, que pra mim é a imagem do movimento. A quantidade de
coisas que acontecem na EDISCA que a gente está vendo e não está vendo. São muitas coisas
circulando lá dentro, diariamente, em vários setores. É desde o movimento do bailarino até o do
telefone, até o movimento da internet, dos professores, da cozinha da diretoria, o movimento da
informação.)
As crianças, as pequenininhas. A única coisa que eu consigo visualizar.
Eu vejo um lugar lindo.
Um monte de gente voando, voando feliz da vida, vendo as coisas de cima, de uma
maneira universal, unitária, global, não globalizante. A imagem que eu tenho é isso: uma legião de
pessoas com os cabelos soltos, voando, os braços abertos, por cima do Brasil.
A salvação do mundo através da educação e oportunidades dadas às crianças carentes.
Uma bailarina, não aquela de saia e sapatilha, mas a bailarina singular da EDISCA.
A EDISCA é uma oportunidade. Se eu tivesse entrado na EDISCA com os meus 10 anos
muito provavelmente eu seria uma pessoa mais capacitada para encarar o mundo.
Compromisso. Nós estamos trabalhando com um material que é o futuro do Brasil, com
certeza. Amor. Dar gratuitamente.
Eu penso em gente, mas não é nas crianças só, é em gente, em rostos. Sabe aqueles
vídeos que passam um monte de recorte, gente correndo, gente andando, é isso. Tudo muito em
movimento.
Tem um cheiro que é maravilhoso que eu não estou falando só de EDISCA, eu estou
falando de EDISCA e da minha vida como bailarina. É um cheiro que a gente sente em todos os
espetáculos, é cheiro de máquina de fumaça. Tu já sentiu o cheiro daquela máquina que solta fumaça
nos espetáculo? Isso é meio ridículo mas é engraçado como pra mim traduz tudo, o palco, aquelas
pessoas, aqueles jovens, o que eu fiz da minha vida, os meus amigos que estão ali ao redor. Eu acho
que, na minha vida inteira, aonde eu tiver, na Sibéria, e sentir esse cheiro de máquina de fumaça eu
vou lembrar da EDISCA. Geralmente as máquinas de fumaça começam a funcionar antes do
espetáculo para dar aquele clima, aí abre a cortina e está aquele clima de névoa. Eu acho que é
muito forte. Parece que é aquela parada para pensar, aí você olha e vê tudo, as pessoas, os seus
amigos, as crianças, a EDISCA, o balé, o teatro. Eu posso até não estar dançando mas tenho que
estar alí nas coxias sentindo aquele cheirinho. Eu já conversei muito com a Dora sobre isso, ‘essa
coisa de cheiro de fumaça!’ É a sensação que o cheiro dá. Palco é uma coisa que vicia, é mágico.
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Compromisso, solidariedade, apostar no outro, acreditar no potencial de cada ser
humano, melhoria de qualidade de vida. A EDISCA é a carinha dessas crianças, a esperança no
rosto, a confiança no olhar. É um sonho possível.
Mudança, busca do novo.
Alegria, um lugar feliz, um paraíso.
Alegria, felicidade, uma fonte de amor, de afeto.
Ambiente agradável e maravilhoso.
Harmonia no ambiente, com um bom relacionamento. Um ambiente de harmonia.
A responsabilidade no trabalho. Para saber se está tudo certo e no devido lugar.
Os balés. Porque tudo começou com os balés, pois são a bandeira da EDISCA.
Os espetáculos. Porque adoro dançar, por causa da energia do corpo e da alma. É uma
entrega total.
Me vejo no palco dançando.
As coreografias que eu aprendi.
A imagem das crianças e jovens cearenses recebendo os aplausos por sua trajetória no
palco e na vida.
Uma luz brilhante saindo dos olhos de uma adolescente que, por fazer parte do trabalho
da Edisca, tem um novo olhar para o futuro.
A EDISCA me evoca a imagem de um Brasil possível, mas que ainda não fomos
capazes de concretizar para nossa infância e juventude. É uma instituição que, mesmo existindo no
presente, pertence ao futuro do nosso povo-nação.
Crianças e adolescentes expressando sua arte através da dança, conquistando sua
cidadania e superando a situação de risco e vulnerabilidade, que lhe foi imposta pela condição de
pobreza em que vivem...

As principais representações identificadas correspondem a: crianças,
movimento, mudança, harmonia, beleza, conquista e dança. As mesmas convergem
com o mito diretor da organização verificado anteriormente, um mito cujo discurso
perpassa pela capacidade de realização da organização, pela capacidade de
concretizar os seus sonhos; um mito alimentado por uma ideologia fundamentada no
paradigma do desenvolvimento humano, pautado na busca da plenitude humana;
um mito cujo sentido estético desenvolvido pela arte se constrói por uma exigência
de excelência no trabalho executado, de busca da beleza (harmonia, beleza e
dança).
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Cap.3. A EDISCA e sua cultura
Buscar o aprofundamento e a compreensão do imaginário organizacional
sem analisar a dimensão cultural é como querer identificar mitos pessoais sem
analisar e compreender valores, crenças, comportamentos e atitudes assumidos na
vida cotidiana.
Tomando emprestada de ZIEMER (1996) a metáfora do “iceberg
organizacional”, pode-se constatar a seguir que tanto o imaginário quanto a cultura,
apesar de invisíveis, são as bases, os verdadeiros suportes, para o estabelecimento
e desenvolvimento dos objetivos, da tecnologia, da estrutura, das finanças e das
demais competências técnicas organizacionais.
Quadro 2 - Iceberg Organizacional

Objetivos
Tecnologia
Estrutura
Finanças
Competência
técnica

Atitudes, Normas e Valores
Mitos Pessoais e Organizacionais
Sombra Individual e Organizacional
Sentimentos, Motivações e Desejos

Fonte: ZIEMER, Roberto. Mitos organizacionais - o poder
invisível na vida das empresas. Ed. Atlas, S.P., 1996 – p.121
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A discussão que ora se inicia tratará dos papéis da cultura na EDISCA,
mais especificamente dos papéis da cultura desenvolvidos a partir da dimensão
organizacional sob impacto do imaginário.
3.1. Cultura organizacional na EDISCA
Para se investigar a cultura organizacional na EDISCA, é necessário que
de antemão se defina o conceito de cultura aqui adotado. E neste trabalho, em
virtude da compreensão da importância dos mitos no desenvolvimento da cultura
das sociedades, ou mesmo das organizações, nada mais coerente e consistente do
que se adotar o conceito de cultura aqui compreendida a partir da acepção de
sistemas simbólicos, tal como o foi defendido e desenvolvido, principalmente, por
Clifford Geertz e David Schneider. Para GEERTZ (1988) a cultura estaria sujeita a
interpretações. Desta forma, partindo-se da compreensão de Weber de que o
homem é “ . . . um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu ”,
Clifford Geertz assume a cultura “. . . como sendo estas teias e a sua
análise.“(GEERTZ, 1988:15).
O conceito de cultura adotado assume então esta conceituação semiótica,
onde as sociedades, frutos da cultura, passam a ser pensadas em termos de
discurso e o homem torna-se o encontro destes fluxos discursivos e simbólicos. O
real passa, portanto, a ser construído e reconstruído a cada momento como
conseqüência desta nova dinâmica dos significados, significados construídos a partir
de uma narrativa mítica produtora de uma visão de mundo e das sociedades. A
cultura, como esta ciência interpretativa de uma rede simbólica tecida pelos
indivíduos, permite o desvendar e a compreensão de sociedades complexas e agora
híbridas em seus significados (CANCLINI, 2000). Compreender o conceito de cultura
sob esta perspectiva híbrida é perceber a complexidade existente na interpretação
dos diversos significados de um povo, significados que vão além de limites
identitários, criando um processo de desmanche de particularismos culturais rígidos
e associados de modo estreito a aspectos sociais e territoriais (COELHO,1999).
Fazendo uma análise deste conceito no âmbito das organizações,
percebe-se que as discussões e investigações acerca desta dimensão ainda são
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bastante recentes. Apesar do enfoque comportamental (MAXIMIANO,2000) ter sido
considerado pelos estudiosos organizacionais já na escola clássica administrativa,
através do pensamento humanista13, apenas a partir da metade do século XX é que
se passou a considerar a existência e a influência da chamada cultura
organizacional.
A visão mecanicista, até então dominante, considerava inclusive que as
teorias administrativas poderiam ser aplicadas com sucesso em qualquer
organização, desconsiderando a existência das variáveis subjetivas existentes. Era
comum acreditar-se que para uma organização alcançar resultados positivos
precisava apenas se utilizar das “receitas” e modelos de gestão adotados por
organizações de sucesso. Desta forma, as soluções dos problemas organizacionais
defrontados sempre passavam por uma questão de ajustes nos processos, de
melhoria nas engrenagens, de troca de peças ou implantação de estratégias
racionais. Acreditava-se na existência da possibilidade de controle de toda e
qualquer variável organizacional e, principalmente, que este controle passava por
métodos de planificação e acompanhamentos de execução racionais.
Todavia, em decorrência de uma série de dificuldades de implantação, de
distorções nos resultados atingidos e de inadequação às reais necessidades
organizacionais de diferentes países, diferentes regiões, diferentes localidades,
constatou-se que as transformações técnicas buscadas só seriam alcançadas com
sucesso a partir de transformações culturais. Verificou-se então aquilo que deveria
ser tido como óbvio: assim como as pessoas são diferentes, as organizações
também o são. Particularidades e características específicas são regidas por um
conjunto de fatores sociais, históricos, educacionais, simbólicos e míticos que variam
de organização para organização. Donde se conclui que refletir sobre cultura
organizacional deve remeter à análise de uma identidade organizacional, identidade
delineada a partir de traços característicos, objetivos e subjetivos.
13

Com o surgimento da escola clássica administrativa, com suas teorias e métodos mecanicistas, o
pensamento humanista começou a se desenvolver baseado na crença de que os indivíduos não
poderiam ser considerados apenas sob a perspectiva de “peças de uma engrenagem maior” mas
como seres com sentimentos, motivações, desejos e ambições. No entanto, esta corrente de
pensamento ainda se desenvolvia de modo superficial pois não chegava a alterar os métodos e
processos administrativos como eram utilizados pela acepção mecanicista.
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A “invenção da cultura” funciona desta forma como um reflexo do
imaginário organizacional estabelecido por uma narrativa mitológica subliminar ao
contexto, além de todo um condicionamento sócio-histórico existente. Sua dimensão
informal corresponde à subjetividade resultante das relações entre as organizações
e o ambiente, as estruturas e os indivíduos, entre estes e os grupos nos quais se
inserem e as de indivíduo para indivíduo. A formal refere-se à estrutura racionalobjetiva da organização com todos os seus subsistemas (estratégico, financeiro,
mercadológico, comercial, pessoal e hierárquico) internos. Para AKTOUFF
(In:MOTTA, 1997:40),
“a cultura é um complexo coletivo feito de ‘representações
mentais’ que ligam o imaterial e o material, a infra-estrutura e as
superestruturas. Um movimento dialético inevitável entre o que chamamos
de material, ou seja, as estruturas econômicas, as técnicas, as estruturas
sociais, as leis e as normas, as vivências concretas, e o que denominamos
imaterial, no qual se encontram a vida simbólica e suas representações,
ideologias e idéias."

Este conceito de cultura organizacional converge com o conceito de
imaginário concebido por DURAND (1997) como “trajeto antropológico”, explicado
anteriormente, onde o imaginário se constrói como resultado das pulsões subjetivas
e intimações objetivas do mundo concreto. De onde se conclui que cada
organização possui uma identidade particular, fruto das estruturas e relações
travadas interna e externamente, posto que é impossível a existência de duas
organizações idênticas sob todos os aspectos, sofrendo o impacto das mesmas
forças internas e externas.
MORGAN (1996:125) ratifica esta concepção quando afirma que as
organizações
“ . . . são minissociedades que têm os seus próprios padrões distintos
de cultura e subcultura. (...) Tais padrões de crenças ou significados
compartilhados, fragmentados ou integrados, apoiados em várias normas
operacionais e rituais, podem exercer influência decisiva na habilidade total
da organização em lidar com os desafios que enfrenta.”

Assim, enquanto algumas organizações são mais coesas quanto a seus
pressupostos e valores, quanto a sua visão de mundo, outras apresentam-se como
um mosaico onde cada subgrupo organizacional possui uma cultura própria,
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gerando subculturas. Estas subculturas organizacionais corresponderiam às
diversas representações da realidade obtidas por estes subgrupos.
As “teias de significado” de GEERTZ (1988) são então reconduzidas
como tradução das realidades organizacionais defrontadas. A cultura organizacional
assume sua característica interpretativa e construtora da realidade com todos os
seus significados e sentidos compartilhados. A interpretação desta cultura passaria
basicamente pela interpretação da significação simbólica de sua estrutura
organizacional, regras, políticas, objetivos, missões, descrições de cargos e
procedimentos operacionais, lemas, histórias, ritos, lendas e heróis.
Examinando-se a EDISCA, constata-se traços gerados pela sua história e
narrativa mítica. É lógico que os mesmos não devem ser assumidos como padrões
sólidos e imutáveis mas como variáveis correspondentes ao seu momento atual. O
contexto sócio-econômico-cultural do país também deve ser considerado em função
do seu impacto nesta realidade organizacional. Apesar da cultura organizacional da
EDISCA possuir aspectos bastantes particulares, em função de uma série de fatores
singulares a sua realidade, sua relação com a cultura nacional gera uma série de
traços também comuns com outras organizações brasileiras, influenciadas pelos
mesmos reflexos da história nacional. História esta considerada sob os aspectos
sociais, econômicos, políticos e mitológicos. Tomando-se esta premissa como ponto
de partida é interessante se buscar a compreensão da cultura nacional no sentido de
se evidenciar os traços mais marcantes na EDISCA.
O Brasil é um país híbrido de origem. Desde o início de seu processo de
colonização, a mestiçagem e a pluralidade de seu povo se fez constante. Foram
diversas influências étnicas e culturais que vieram para estas terras. Numa primeira
fase, podem ser destacados os portugueses, africanos e índios (nativos). Mais
adiante, o país veio a receber influências holandesas e francesas no nordeste. Já
em fins do século XIX e primeira metade do século XX, o processo de imigração foi
reforçado por imigrantes provenientes de países como: a Itália, o Japão, a
Alemanha, a Arábia Saudita, o Líbano etc.
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Este hibridismo social remonta, inclusive, a um período que antecede o
descobrimento do Brasil. Os portugueses, em decorrência de sua localização
intermediária entre países europeus e africanos, além das variadas guerras
travadas, sofreram constantes invasões de variados povos como os celtas,
normandos, romanos, mouros, árabes, judeus e espanhóis. A sociedade portuguesa
sempre teve como característica a mobilidade social e alternância de poder entre
estes diversos grupos. Como não havia a hegemonia de uma raça “pura”, o povo
português era já um povo mestiço em sua formação.
Enquanto estes chegaram ao Brasil como colonizadores, os africanos
vieram como escravos, capturados e transportados contra a sua vontade para
trabalhar, principalmente, nos engenhos que aqui foram estabelecidos. Cada um dos
povos que compuseram esta origem brasileira mestiça contribuiu com elementos
culturais que vieram a gerar um perfil cultural brasileiro que mais adiante produziria
um sistema cultural de ação brasileira presente nas organizações. Na tabela a seguir
busca-se uma descrição do perfil cultural brasileiro fazendo um confronto entre as
características levantadas por dois teóricos: Sérgio Buarque de Holanda e Alexandre
Borges de Freitas.
Tabela 4 – Perfil Cultural Brasileiro
Sérgio Buarque de
Holanda
Traços

Alexandre Borges de Freitas
Traços
1. Hierarquia

Autoritarismo, paternalismo

2. Personalismo
Relações cordiais

Flexibilidade e capacidade de
adaptação, criatividade,
ambigüidade

3. Malandragem
4. Sensualismo
5. Aventureiro

Exocentrismo

Características-chave
Tendência à centralização do poder
dentro dos grupos sociais
Distanciamento nas relações entre
diferentes grupos sociais
Passividade e aceitação dos grupos
inferiores
Sociedade baseada em relações
sociais
Busca de proximidade e afeto nas
relações
Paternalismo:
domínio
moral
e
econômico
Flexibilidade e adaptabilidade como
meio de navegação social
Jeitinho
Gosto pelo sensual pelo exótico
Mais sonhador do que disciplinado
Tendência à aversão ao trabalho
manual ou metódico
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Analisando-se os traços caracterizadores deste perfil nacional, constatase uma estreita convergência dos padrões identificados, as quais ainda hoje
permeiam os contratos informais de convivência das pessoas nas sociedades e nas
organizações.

Compreendê-los

permite

adentrar

no

aprofundamento

e

na

compreensão de um estilo brasileiro de administrar organizações e negócios, estilo
que também pode ser identificado nas práticas de gestão da EDISCA como reflexo
de sua cultura.
Dando continuidade a esta análise, potencializando a estrutura do perfil
acima traçado, PRATES (In:MOTTA,1997), após o desenvolvimento de uma
pesquisa com 2.500 gerentes e dirigentes de 520 empresas de grande e médio
porte, das regiões sul e sudeste do Brasil, elaborou a proposta do modelo
denominado “Sistema de Ação Cultural Brasileiro”. Este modelo demonstra as
interseções e interações existentes entre 4 dimensões organizacionais definidas tais
como: líderes(dirigentes ou gerentes), liderados(subordinados),

formal (também

chamado de institucional) e pessoal (referente às relações pessoais). Cada um
destes subsistemas analisados foram identificados com traços de personalidade e
comportamento delineadores dos traços culturais nacionais predominantes nas
organizações brasileiras. A seguir, um esquema deste modelo proposto pode ser
observado.
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Quadro 3 – Sistema de ação cultural brasileiro

No subsistema dos líderes percebeu-se como prática a concentração de
poder. A distância entre as posições de decisão e execução são enormes, além da
prática de delegação não ser usual. O personalismo também foi outro traço
identificado neste subsistema. As relações pessoais são muito valorizadas e
bastante evidenciadas dentro das organizações. Nada como ser amigo ou parente
do chefe. Ao juntar-se concentração de poder com personalismo, tem-se o
paternalismo como resultado.
Como fruto das relações pessoais entre líderes e liderados, surge o
subsistema pessoal. O mesmo, como citado no parágrafo anterior, foi identificado
como personalista no sentido líderes-liderados. Já nas relações liderados-líderes
percebe-se uma forte postura no sentido de se evitar conflitos, postura esta
resultante da grande desigualdade existente nas organizações protagonizada pela
concentração de poder. Geralmente as situações defrontadas são resolvidas através
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de alianças ou de um intermediário que tenha livre acesso aos pólos divergentes.
Como resultado deste subsistema com suas relações personalistas e de soluções
indiretas para os conflitos desenvolve-se uma ética humana baseada na lealdade
pessoal. O líder passa a ser o centro desta rede.
No subsistema dos liderados, constata-se como traços definidores do
mesmo as posturas de evitar conflito e de espectador. A primeira já foi explicada
anteriormente por pertencer também ao subsistema de pessoal. A segunda surge
como reflexo do paternalismo existente nas organizações. Neste tipo de ambiente,
onde existem desigualdades e o poder é concentrado, encontram-se subordinados
dependentes, com pouca iniciativa e com baixa consciência crítica. Reina o velho
ditado: “manda quem pode, obedece quem tem juízo.” A postura de espectador junto
com a de se evitar conflitos gera o traço de flexibilidade dos liderados que aprendem
a conviver com estas situações se utilizando criativamente do “jeitinho” brasileiro.
Fechando o sistema de ação cultural brasileiro, o subsistema formal ou
institucional com todas as suas estruturas, normas e regras, que estabelecem as
relações e a concentração de poder, além dos limites de autonomia e atuação dos
liderados, dá origem ao chamado formalismo. Este nada mais do que uma espécie
de “flexibilização” do estabelecido, criador de uma nova ética. Em outras palavras,
as normas e regras institucionalizadas na organização podem ser “ajustadas”
quando quem está sujeito as suas limitações ou punições for um líder, dirigente ou
gerente. A regra é aplicada de acordo com a detenção de poder. Este tipo de
distorção gera a impunidade encontrada no centro deste sistema.
Ainda que os resultados desta pesquisa sejam facilmente reconhecidos
como constantes das culturas constituídas e desenvolvidas no âmbito das
organizações brasileiras, não se deve admiti-los de forma rígida, posto que cada
organização possui peculiaridades que lhe são próprias. Partindo-se dessa
premissa, pode-se observar a seguir o sistema de ação cultural brasileiro identificado
pela pesquisa de PRATES (In:MOTTA,1997) ajustado à realidade verificada na
EDISCA, passando o mesmo a ser denominado de sistema de ação cultural na
EDISCA.
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Quadro 4 – Sistema de ação cultural na EDISCA

Bastante convergente com o sistema de ação cultural brasileiro, o sistema
de ação cultural na EDISCA diverge em alguns pontos fundamentais. No subsistema
dos líderes também percebe-se como prática a concentração de poder nos
gestores. No entanto, esta concentração não impede que em determinados
momentos alguns colaboradores tomem a frente em soluções. Cláudia Andrade
confirma isto quando afirma que:
. . . eu acho que eu e a Dora, nem tanto os coordenadores, tem uma força bem maior,
chega algumas coisas vão mais como ordem quando partem da gente. Algumas coisas quando
partem da gente quando vão vão mesmo. O pessoal segue cegamente. Mas não tem muito essa
coisa de dizer assim ‘quem manda em quem?’ A Paula manda na Andréa ou a Andréa manda na
Paula. Não tem isso, elas trabalham juntas em cooperação. E muitas vezes, tem horas, que tá todo
mundo farinha do mesmo saco. Todo mundo tendo o mesmo valor de voz e o mesmo nível de
contribuição em algumas situações. Isso é muito mutante. Dependendo da situação a pessoa pode
assumir uma posição de mais liderança do que a própria Dora, do que eu, porque ela tá dominando,
ela conhece mais, e ninguém é melhor do que ela pra dizer como deve seguir.

Desta forma, existe concentração de poder, mas uma concentração que
não fecha a organização para o novo, para a renovação a partir de idéias que não
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necessariamente venham das gestoras. Ernesto Gadelha ratifica esta posição
quando diz que . . .
. . . tem a abertura pra ouvir o diferente porque existe o interesse pelo diferente, o
interesse pelo novo, que eu acho que é uma abertura de artista, essa busca do novo. Por outro lado
tem a última palavra que é de quem manda, acabou-se. Isso sim, isso não.

Assim, a decisão final cabe às gestoras mas as opiniões e sugestões dos
demais colaboradores são ouvidas e analisadas quanto à possibilidade de
implementação.
Aqui você tem até a opção de inovar, tem abertura para apresentar novos projetos que
são analisados, discutidos e que se forem viáveis são utilizados. É uma constante busca para fazer
com que a coisa alcance o seu objetivo.(Arlinete Rodrigues, professora de reforço escolar)

Quanto à distância entre as posições de decisão e execução, a mesma
não se caracteriza como a das organizações tradicionais brasileiras. Na EDISCA, a
decisão e a execução caminham muito próximas. É óbvio que existe a prática de
divisão de tarefas, porém esta divisão não isola o grupo de comando de por a “mão
na massa”. Muito do que é pensado e decidido pela gestão também é executado por
ela, sempre com o apoio dos demais colaboradores. Já quando se trata da prática
de delegação, esta é pouco usual, restringindo-se, quando praticada, a um pequeno
grupo de liderados, denominados no esquema acima apresentado como formadores
de um grupo gestor (grupo fundador, família e seleto grupo de professores). Desta
forma, concentrar poder e restringir a delegação faz com que este grupo se
sobrecarregue de trabalho e assim deixe de ter tempo para pensar a organização.
Isto é comprovado pelo relato de Dora Andrade:
Eu acho que a gente precisa estudar mais. Nós até pensamos em fazer um grupo de
estudo nesse ano e ninguém teve tempo para nada. Eu não tenho tempo pra ler, não tenho tempo pra
coisa nenhuma, mas quando eu digo eu, na realidade sou eu e mais talvez uma meia dúzia de
pessoas, que são as pessoas de frente que tocam a organização. E eu estou vendo que a demanda
cresce, ela surge do “além”, parece uma assombração. Todo dia tem muito mais coisa a ser feita.
Normalmente são as mesmas pessoas que fazem, que têm que dar conta de estar a frente das novas
demandas, e essas pessoas, que são super importantes, daqui a pouco, se não se cuidarem, vão
ficar obsoletas porque a gente não está tendo tempo pra ler, a gente não tem tempo pra se reunir, a
gente não está fazendo grupo de estudo, a gente não está . . . Mas sabe do que é que eu gostaria?
Eu gostaria de ter tempo para pensar a organização, por exemplo. A gente não tem tempo pra pensar
a organização.

No que se refere ao personalismo identificado nas demais organizações
nacionais, este também se configura como um traço presente nas relações líderesliderados da EDISCA. O grau de emotividade presente nas relações entre os seus
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membros é identificado no discurso de vários dos entrevistados, conforme já
apresentado anteriormente, quando se descreveu a natureza familiar das relações e
o imaginário presente na organização. Esta característica fortemente emocional
(apesar de contribuir no sentido de provocar um maior comprometimento entre as
pessoas no desenvolvimento do trabalho) pode também confundir os papéis na hora
do trato profissional do trabalho no dia-a-dia.
Eu acho que a EDISCA pega muito pelo emocional da pessoa. Eu acho que isso é bom
e é ruim. Eu consideraria até como um dos pontos negativos. Isto é muito bom porque quando a
gente começa a abraçar a estória você se envolve demais. Quando está tudo bem é ótimo mas
quando as coisas estão ruins você sofre bastante.(Clécia Alvez Silva, profissional do setor
administrativo)
Eu acho que, apesar da gente ter avançado muito na questão do profissionalismo, a
gente precisa se profissionalizar mais. A minha avaliação é que eu administro com muita emoção, eu
acho que eu tinha que ser menos emocional, eu acho que tinha que ter mais frieza, não seria frieza,
talvez mais equilíbrio, e isso eu acredito que seja um ponto super falho.(Dora Andrade)

Apesar de se apresentar com fortes traços de personalismo e com uma
certa dose de concentração de poder, a atitude dos liderados não corresponde
diretamente ao esquema de ação cultural brasileiro. Mesmo sendo as principais
decisões restritas à família, existe um certo de nível abertura por parte da gestão no
que se refere a discussão de soluções para os problemas defrontados. Todavia esta
participação não envolve todos os membros da organização mas limita-se a um
grupo chave de pessoas consideradas competentes para tal. Os liderados,
denominados como membros do grupo gestor, mantém assim uma relação mais
aberta e franca com os líderes-gestores, assumindo uma postura atuante,
encarando conflitos e trazendo soluções. Os liderados, denominados como
subordinados (demais professores, profissionais de serviços gerais e administrativo),
correspondem a aqueles que se utilizam de subterfúgios (o chamado “jeitinho”) para
evitar conflitos, assumindo uma postura de espectadores. O formalismo, próprio do
sistema de ação cultural brasileiro apresentado, perde seu vigor na EDISCA se
convertendo num perfil mais igualitário, onde se acredita que as regras devem ser
aplicadas a todos, independentemente do escalão hierárquico. A busca da eqüidade
é tida como pilar básico de convivência e relacionamento mesmo que sujeita, em
alguns momentos, a alguns deslizes.
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De modo complementar a este desenho traçado da cultura organizacional
da EDISCA, é importante se enfatizar a sua natureza sensível. E quando se fala
desta sensibilidade, está se buscando evidenciar o quanto as dimensões artísticas e
sociais, presentes nesta Instituição, interferem na sua forma de se perceber e agir
frente aos fatos e fenômenos defrontados. O senso estético aliado ao respeito
humano dão a esta organização um diferencial em termos de posicionamento e ação
no terceiro setor. A consciência e a vivência destas duas dimensões alçam o nível
de qualidade de atuação da EDISCA.
Eu acho a EDISCA uma organização sensível, sensível a tudo.(Dora Andrade)
É uma coisa muito importante o belo, a busca da beleza permeando tudo isso. A beleza
não é um valor absoluto, você tem um juízo de valor, existe um juízo de valor dessas pessoas que
estão à frente da EDISCA e busca-se a beleza em quase tudo que se faz. Então você vê o prédio da
EDISCA, é um prédio bonito e tudo que se faz lá se preza pelo lado estético, é uma coisa que é da
natureza dessas pessoas que estão alí à frente.(Ernesto Gadelha)

Outro aspecto muito presente no discurso dos interlocutores da EDISCA,
e que demonstra mais uma faceta de sua cultura, é o que se refere ao foco dado à
postura e às atitudes positivas. Palavras como fracasso e derrota são praticamente
proibidas nas falas dentro da organização. É a força do mito da realização e da
possibilidade permeando sua cultura e reforçando o discurso da vitória e da
conquista.
Enfim, concluindo esta análise do sistema de ação cultural na EDISCA,
percebe-se o quanto ele é reflexo, tanto dos aspectos culturais nacionais mais
amplos como também da narrativa mitológica que permeia toda a história da
organização traçando o seu perfil singular e único. Esta constatação possibilita a
percepção do moto contínuo da evolução das mudanças nas organizações que não
aceitam mais o enrijecimento de conceitos, atitudes, visões de mundo e mitos
diretores.
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De acordo com MARX, citado por BERMAN (1992:93),
“todas as relações fixas, imobilizadas, com sua aura de idéias e
opiniões veneráveis, foram descartadas; todas as novas relações, recémformadas, se tornam obsoletas antes que se ossifiquem. Tudo o que é
sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado, e os homens são
finalmente forçados a enfrentar (...) suas reais condições de vida e sua
relação com outros homens.”

De onde se conclui que a relação imaginário e cultura organizacional é
intrínseca, não podendo ser desconsiderada neste tipo de análise. Cultura e
imaginário caminham juntos e constituem o aspecto subjetivo das organizações,
ambos são primordiais na administração de organizações e negócios. Sem a
compreensão e a consciência destas dimensões tanto a manutenção quanto as
transformações organizacionais necessárias tornam-se inócuas.
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Cap.4. A EDISCA percebida como uma organização complexa
“. . . o que conhecemos não é o mundo em si, é o mundo com nosso
conhecimento.” (MORIN In: SCHNITMAN, 1996:280)
Parte-se agora para a compreensão da EDISCA a partir do pensamento
complexo

defendido

por

Edgar

Morin,

pensamento

constituidor

da

base

epistemológica adotada no processo de construção do conhecimento desenvolvido
neste trabalho de pesquisa. Encarar e compreender o mundo a partir de uma
epistemologia da complexidade é o eixo e a base da obra desenvolvida por este
estudioso que acredita numa realidade desafiadora, à frente e além do pensamento
científico clássico, redutor e linear.
MORIN (In: SCHINITMAN,1996) não acredita numa compreensão da
realidade a partir de um pensamento simplificado mas fundamentalmente a partir de
um pensamento complexo onde à dificuldade é dado um lugar de destaque.
“ . . . há complexidade onde quer que se produza um
emaranhamento de ações, de interações, de retroações. E esse
emaranhamento é tal que nem um computador poderia captar todos os
processos em curso. (. . .) Pode-se dizer, no que concerne à complexidade,
que há um polo empírico e um polo lógico e que a complexidade aparece
quando há simultaneamente dificuldades empíricas e dificuldades lógicas.”
(MORIN In: SCHINITMAN,1996:276)

Levando este entendimento para a dimensão organizacional, constata-se
um novo modo de se compreender as relações e práticas estabelecidas, um modo
subversivo ao tradicional pensamento racionalista/empírico/objetivista, fruto do
desenvolvimento das ciências clássicas na modernidade e que influenciou
sobremaneira a base do pensamento produzido pelas teorias administrativas.
Assim como os astrofísicos acreditavam que o universo tendia ao
equilíbrio, à ordem, sendo a desordem uma perturbação menos provável, os teóricos
administrativos viam nas organizações este mesmo cenário controlável, harmonioso
e equilibrado que para ser assim mantido exigia apenas o planejamento e o
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estabelecimento de funções e métodos de trabalho , além da instituição de sistemas
de controle, através da definição de estruturas funcionais e hierárquicas com níveis
de especialização adequados, centralização de poder etc.
As organizações eram encaradas como verdadeiras máquinas
artificiais, previsíveis, controláveis e facilmente ajustáveis quando do acontecimento
de alguma desordem perturbadora. Entretanto, num mundo onde a complexidade
se faz presente desde a sua gênese até os seus processos mais corriqueiros e
elementares de desenvolvimento, seria impossível continuar a conceber as
organizações empresariais, sua constituição, desenvolvimento, interações e
retroações sem admiti-las também como entidades complexas.
E admitir a complexidade redunda em admitir a desordem como figurante
nos processos generativos e evolutivos das organizações, do mundo e do universo.
No entanto, pensar num novo poder soberano, onde a ordem seria substituída pela
desordem seria reduzir este novo entendimento apenas a uma questão de maior
poder ou dominância. Ordem e desordem são processos que caminham juntos. Ao
se estabelecer a desordem, um novo processo de criação e de constituição da
ordem estará se dando, através de interações organizadoras.
Uma organização não se resume a um agregado inerte de elementos mas
a um conjunto que forma um todo vivo e em movimento. Ela só é tida como tal a
partir do momento em que se estabelecem relações, interações, retroações,
associações e integrações entre seus componentes (materiais e humanos),
mobilizando-os para a busca do atingimento de um fim coletivo, comum.
Desta maneira, toda organização deve ser pensada como uma pequena
sociedade que, de acordo com a sua constituição heterogênea, comporta
características

parodoxais

de

concorrência,

antagonismo,

associativismo

e

complementaridade. Esta ambigüidade, presente também na EDISCA ao nível de
suas interações, corresponde a um contexto de contínuos processos de desordem
em permanente processo de auto-organização. A desordem ora pode ser dispersiva
ora generativa de algo novo, no entanto, dependendo da cultura organizacional
existente, a generatividade pode sobrepujar a dispersão ou vice-versa. Uma
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organização se mantém enquanto unidade sempre que sua cultura, gênese de sua
autonomia, consegue ser assimilada pelos indivíduos que a compõe impondo-lhes
restrições que possibilitem a coesão em torno de seu objetivo comum.
A cultura organizacional da EDISCA cumpre esse papel, na medida em
que a mesma é compreendida e assimilada pela sua equipe. Segundo o professor
de coral Fábio Mudo
A equipe inteira entende muito bem a proposta, a proposta social e pedagógica dentro
da escola. Eu acho isso muito forte.

Esta compreensão, esta assimilação, também é suscitada através do
engajamento dos colaboradores em funções que não necessariamente são
específicas de seu cargo. É comum, por exemplo, na EDISCA, o pessoal da
contabilidade ou do laboratório de informática fazer visitas para verificar as
condições de vida das famílias das crianças candidatas a serem selecionadas para
estudar na escola14. Este tipo de missão provoca um maior envolvimento destes
profissionais que não se limitam apenas as suas atividades e se aproximam da
realidade das crianças e adolescentes atendidos pela escola. Utilizando as palavras
de Cláudia Andrade:
A gente é uma instituição de aprendizagem e de educação, então cada ambiente tem de
promover isso, aprendizagem e educação. Se eu tenho uma pessoa insensível na área de
contabilidade que não consegue conversar com uma criança, que não consegue passar nada, ela é
um ponto a menos na equipe. (...) Então é interessante que todo mundo conheça a realidade da
comunidade porque quando as meninas entram aqui elas estão lindas, penteadas, de coque, de
batom, de farda, num ambiente que influencia no comportamento delas, para que elas sejam
pontuais, silenciosas . . . então é importante que o pessoal veja como é que é lá de onde elas vêm.
Pra saber compreender melhor quando as coisas não dão certo, além de ser também uma forma de
envolver o funcionário no compromisso porque não dá pra você vir para cá pra ganhar o seu salário e
ir embora. Você tem que vir e se você puder ensinar uma conta de matemática pra uma aluna você
ensina, se você puder dar um conselho legal, o seu exemplo de vida, o que quer que seja. Isso vai
somar, vai potencializar o nosso trabalho. Todo mundo trabalhando no mesmo sentido isso
potencializa. A gente vai seduzindo todo mundo ao mesmo compromisso e você só é seduzido se
você tiver uma mínima consciência do que está acontecendo, se você tiver também alguma
capacidade de palpitar sobre algumas coisas.

Desta forma, a cultura da EDISCA funciona de modo generativo
sobrepujando a dispersão que poderia ser ocasionada pela desordem causada pela
ambigüidade, pelos antagonismos, pelas diferenças. A equipe que forma a escola é
composta

de

pessoas

diversas

no

que

se

refere

a

personalidades

e

posicionamentos diante dos fatos. No entanto estas diferenças, mesmo que
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antagônicas em alguns momentos, são complementares e geradoras de um todo
maior e complexo.
Eu e a Dora sempre vimos as coisas bem diferentes, a gente sempre casou muito pela
diferença. Casou pela diferença não é contraditório, casar no sentido de complementar, às vezes
coisas que ela vê eu não vejo, coisas que eu vejo ela não vê. Acho que isso é um conjunto bom, acho
que isso é uma fórmula boa. (Cláudia Andrade)
Eu não sou uma pessoa de ficar propondo coisas novas, eu me proponho a fazer muito
bem o que eu já faço, cada vez melhor, de uma forma meio que previsível eu vou avançando, como
uma escadinha. É difícil, por exemplo, eu pular para uma outra escada pra ver se por alí tem uma
coisa mais interessante. E a Dora é uma pessoa que faz isso, talvez com menos preocupação com o
rigor mas com essa capacidade de estar em busca do novo, de estar imaginando o novo. E isso tem
a ver com uma capacidade de empreender e acho que tem a ver também com a formação pluralista
dela. Alí as coisas se completam um pouco. Você vê a Dora com esse campo de visão muito amplo,
a Cláudia não tanto mas com uma coisa de fazer, botar os pés no chão e fazer, fazer o que a Dora
imaginou. Eu sempre gosto de falar assim: a Da. Gislene é o coração, a Dora é a visão e a Cláudia é
o pé no chão.(Ernesto Gadelha)
Tem eu, o Gilano, e do outro oposto tem a Cláudia. Eu sou totalmente ar, a Cláudia é
totalmente pé no chão, é totalmente disciplina, rigidez, precisão. Eu sou totalmente improvisação,
inovação, criação. A Dora, ela tá bem no meio. Ainda mais com o poder natural que ela tem. E a
Gislene é amor total, generosidade, disponibilidade. Então a direção dentro desta escola, o acaso
colocou numa família, mas trabalha muito bem no sentido de que: primeiro, não existe nenhuma
trama, nenhuma ciumeira, ao contrário, cada um quer que o outro brilhe mais. Isso é muito saudável.
Os relacionamento são conflituosos como todo relacionamento humano mas num nível aceitável.
(Gilano Andrade)
Eu tenho um papel de organizador. O Gilano fala: ‘eu dou minha aula caótica porque o
Ernesto dá uma aula sistematizada.’ Mas isso é um dado interessante a nível de complementação.
Se tem o “caxias”, o “quadrado”, sou eu. A Rosa um pouco menos, mais livre, e o Gilano . . . Tem
um balance aí que tem a ver com o pensamento artístico, né?(...) O que é aparentemente antagônico
se complementa.(Ernesto Gadelha)
O ecletismo é o grande lance, a polivalência. (...)Eu tenho muitos posicionamentos
artísticos totalmente diferentes do Ernesto (professor de dança) e não é por isso que a gente vai se
matar um ao outro. E eu sei das qualidades dele, do trabalho que ele sabe fazer. E isso é muito bom
pra instituição. A Dora fala muito: ‘Gilano, não tem duas pessoas mais diferentes do que tu e o
Ernesto mas é uma sorte a instituição os dois.’ É o equilíbrio. E nós somos complementares. (...) E o
que faz uma boa equipe é essa administração das diferenças, você administrar os conflitos e as
diferenças, e otimizar isso. Fazer com que essas diferenças não sejam antagônicas mas
complementares. O fato não é excluir, é ter mais possibilidades.(Gilano Andrade)

O anel de co-produção mútua, defendido por MORIN (1977), representa
muito bem esta realidade organizacional, onde as interações (encontros) geradas
pela desordem, provável e natural, fazem emergir processos organizativos que
permitem a constituição de uma ordem, mesmo que temporária. Portanto a

14

Um dos critérios para ser um aluno da EDISCA é estar em situação de risco, isto é, em condições
de vida bastante precárias. Se um aluno não cumprir este critério, estará automaticamente eliminado.
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generatividade própria da desordem propicia o desenvolvimento e a manutenção da
autonomia organizacional.
Quadro 5 - anel de co-produção mútua

ordem

desordem

interações

Organização

Fonte: MORIN, Edgar. Método I – a natureza da natureza. Publicações Europa América, Mira-Sintra,
1977 – p.55

A organização, entendida sob este ponto de vista, emerge enquanto
sistema, posto que a mesma somente se constitui enquanto unidade global
organizada a partir das interações e inter-relações existentes entre os

seus

componentes e entre estes e o seu meio. Este conceito de sistema assume como
característica principal de sobrevivência sua inserção numa realidade admitida como
complexa. Portanto, sua existência exige a manutenção de um fecho e de uma
abertura simultâneos. A polaridade nestes extremos desencadeia um processo de
degeneração, de perda da unidade da organização. Uma organização fechada em si
mesma fatalmente sofrerá de um processo de entropia15 generalizado, consumindo
toda a sua energia interna sem efetuar a renovação necessária através de trocas
com o meio externo, enquanto que aquela que se mantém totalmente aberta para o
meio será invadida pelo mesmo perdendo a sua identidade, a sua unidade.
Mais uma vez o ambíguo, o que parece contraditório, deve coexistir para
permitir a sobrevivência organizacional. A EDISCA, por exemplo, desde o seu
nascedouro foi formada por profissionais com formação artística sem a rigidez de
uma postura profissional tradicional, apegada a regras e controles, o que por um
lado dificultava um trabalho mais consistente e profissional, enquanto que por outro
permitia uma maior flexibilidade, uma maior abertura, uma maior espontaneidade, no
15

A entropia, inicialmente associada a degradação da energia convertida a partir do calor, tornou-se
um conceito mais amplo relacionado aos sistemas fechados que com o tempo se degradam, se
desorganizam, se desordenam. Sistemas fechados são aqueles encerrados em si mesmos, sem
fontes externas renováveis de sua energia interna.
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sentido de experimentar o novo. A questão é profissionalizar-se sem enrijecer, é
trabalhar dentro de uma estrutura organizacional sem torná-la o fim maior. Não
encerrar-se em regras e controles reduzindo a flexibilidade organizacional e a
abertura para a aleatoriedade e o novo. De acordo com Cláudia Andrade
A gente não pode enrijecer a estrutura da escola, criar regras demais, amarrar o que a
escola tem de bom, o que fez ela chegar até aqui, aquela coisa de ser mais espontânea, de está mais
aberto, de experimentar.

A consciência desta realidade complexa permite às organizações se
pensarem de modo multidimensional pois as mesmas tanto são sistemas formados
pelos subsistemas-indivíduos como são subsistemas de um sistema social mais
amplo do qual fazem parte. Refletir de forma reduzida a qualquer um destes
aspectos é refletir-se mutiladamente desconsiderando a simultaneidade do fecho e
da abertura e de suas inter-relações sistêmicas.
A aceitação da complexidade transforma o que antes era tido como
objeto, auto-suficiente e distinto dos demais, substancial e elementar, em sistema,
entendido, simultaneamente, como aberto e fechado. E ao se delinear o conceito de
sistema assumiu-se como pressuposto o conceito de organização, resultado dos
diversos encontros, das diversas interações geradas pela desordem. Donde
MORIN(1977:100) conceituou sistema como uma “. . . unidade global organizada de
inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos.”
O sistema EDISCA é o resultado destas diversas interações organizativas
e cumpre a partir delas muitos dos seus objetivos, porém em função da ausência de
uma maior integração de suas ações deixa de atuar de uma forma mais ampla e
eficaz. Como um organismo social, a EDISCA precisa melhorar o nível de
articulação entre os seus membros para que o resultado coletivo seja mais sinérgico.
A área de dança da escola é um dos setores que mais se recente desta
problemática, e olha que isso ocorre numa área que corresponde a atividade-chave
desta organização.
Poderia haver mais busca de diálogo entre os departamentos. Eu acho que eles não
chegam a trabalhar de forma integrada, de forma interdisciplinar, muito menos transdiciplinar. Vou te
dar um exemplo: a gente poderia estar trabalhando textos de dança na aula de português, né? Não
se faz isso, nunca se fez. Na internet a gente poderia estar trabalhando com história da dança,
pesquisas e tal, não se faz isso. Então o máximo que se faz é você saber o horário de uma ou de
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outra coisa, que é que pode fazer, que você não pode atrapalhar. Uma vez ou outra você busca
trabalhar algum tema ligado a profissão, profissão de dança, por exemplo, num grupo de discussão
da psicologia, mas são na verdade fatos isolados. Não tem uma sistematização.(Ernesto Gadelha)
Eu sinto falta de que os professores de dança tenham um planejamento, tenham um
projeto, pra que cada um não fique dando uma coisa, cada um na sua. (...) Eu sinto falta de todo o
grupo sentar para trabalhar em conjunto, coisas desse tipo. A gente até faz mas não se senta
realmente para pensar a coisa. Sabe o que eu acho que falta com relação a isso? É uma pessoa que
seja o coordenador geral da área de dança, seja aquele que articule aquilo tudo, que pense as aulas
pras crianças, que pense tudo isso. Porque apesar da Dora servir para esse papel, ela não tem
tempo. Por mais que seja ela, por mais boa vontade que tenha, isso não é possível por que ela é
muito sobrecarregada, não é viável. Precisa ser uma pessoa que fosse ligada a todas as crianças e a
Dora é muito ligada ao corpo de baile. Então fica tudo muito para o corpo de baile. Falta essa
figura.(Rosa Primo)

A sistematização integrada das atividades permitiria então uma relação
sistêmica mais consistente e eficaz. Partindo-se desta concepção, vê-se que os
conceitos de organização e sistema estão intrinsecamente ligados. A organização
das inter-relações e encontros aleatórios ocasionados pela desordem dá origem a
formação dos sistemas. E a solidariedade destas ligações dá origem a um conceito
denominado por MORIN (1977) como trinitário.
Quadro 6 - Conceito trinitário

Inter-relações

organização

sistema

Fonte: MORIN, Edgar. Método I – a natureza da natureza. Publicações Europa América, Mira-Sintra,
1977 – p.101

Esta unidade global organizada (sistema), formada por elementos e
fenômenos distintos em inter-relação, assume uma identidade complexa que admite
o paradoxal em sua existência. Ao mesmo tempo que o sistema existe enquanto
unidade homogênea, existe em seus constituintes heterogêneos. Dependendo sob
que aspecto a análise é feita, o todo pode ser superior ou inferior às partes que o
compõem.
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O todo é superior à soma das partes
Ao confrontar-se o resultado emergente de um todo (sistema) com a soma

das potencialidades das suas partes, consideradas isoladamente, percebe-se a
superioridade do mesmo em relação aos seus componentes. Isto porque o todo não
corresponde única e exclusivamente a um somatório de componentes mas a um
conjunto de elementos num constante processo de inter-relações organizadas que o
formam. E esta entidade global faz emergir uma série de qualidades e propriedades
impossíveis de serem produzidas sem a existência desta organização em unidade.
Aqui é uma totalidade, a gente não departamentaliza muito não. Eu penso a EDISCA
como um todo. (Gilano Andrade)

Estas qualidades e propriedades próprias da organização impactam
diretamente nas competências e habilidades de seus membros. Embora cada um
traga características individuais específicas, o contato com o grupo, com o todo, faz
com que o mesmo desenvolva aspectos relacionados a dinâmica de trabalho da
organização. Em função de sua natureza plural (social, educacional e artística) e das
dificuldades encontradas no terceiro setor, a EDISCA demanda do seu colaborador
uma postura flexível e multifuncional. É lógico que dependendo da função esta
flexibilidade se dá num nível maior ou menor. A seguir, alguns exemplos desta
polivalência funcional:


Claúdia Andrade – diretora administrativa/financeira e bailarina



Dora Andrade – diretora geral, captadora de recursos e coreógrafa



Gilano Andrade – diretor artístico, coreógrafo e professor de dança



Andréa Soares – profissional do setor administrativo, professora de dança e
bailarina



Gerusa Bezerra – assessora direta da Dora, bailarina e, se necessário,
professora de dança substituta.
Cada um dos exemplos acima está descrito de acordo com funções

formalmente definidas. No entanto, dependo do contexto e da necessidade da
escola, novas funções podem ser assumidas.
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Eu não tenho uma rotina de trabalho. Diria até mesmo que de todas as pessoas que tem
aqui eu sou a pessoa mais flexível porque eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar em
qualquer setor da escola, eu posso estar no setor artístico, posso substituir um professor numa aula,
posso estar dançando, posso está fazendo uma compra, como posso estar numa reunião externa,
então eu cubro o necessário. (Gerusa Bezerra)



O todo é inferior a soma das partes
Para que haja a constituição e o funcionamento de um todo às partes

constituintes são imputadas perdas referentes a suas propriedades e qualidades
consideradas de modo isolado. O todo impõe, deste modo, restrições às partes que
lhe estão submetidas. As inter-relações e interdependências entre as partes também
geram imposições e restrições entre as mesmas. As próprias partes também
exercem imposições sobre o todo. Assim, levando-se em conta a soma das partes
sem a submissão das mesmas a estas imposições ou restrições, constata-se que o
seu somatório vai além da unidade complexa considerada.
MORIN

(1977)

acredita

que

esta

ambigüidade

existente

na

compreensão complexa de elementos ou fenômenos está muito bem representada
nas estruturas da sociedade e no desenvolvimento do espírito humano.
“É certamente a cultura que permite o desenvolvimento das
potencialidades do espírito humano. É certamente a sociedade que constitui
um todo solidário que protege os indivíduos que respeitam as suas regras.
Mas também é a sociedade que impõe as suas coerções e repressões
sobre todas as atividades, desde as sexuais às intelectuais. Enfim, e
sobretudo, nas sociedades históricas, a dominação hierárquica e a
especialização do trabalho, as opressões e escravaturas inibem e proíbem
as potencialidades criativas daqueles que a suportam.”(MORIN,1977:110)

De onde se conclui que da sociedade (todo) emerge a cultura
(propriedades e qualidades emergentes) que possibilita o desenvolvimento das
potencialidades humanas. No entanto, ao serem estabelecidas as formas de
organização desta mesma sociedade, resultante das relações e interações
desenvolvidas, uma série de padrões e regras(imposições ou restrições), éticas e
morais, são impostas como forma de coerção aos indivíduos (partes). Assim, as
potencialidades criativas e individuais são inibidas em função deste sistema maior.
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Apesar de sua natureza inovadora, aberta para mudanças, a EDISCA,
como toda e qualquer organização social, é regida por regras de convivência e é
pautada por objetivos gerais que norteiam e reprimem objetivos individuais,
específicos à cada membro da organização. Desta forma, as prioridades
organizacionais se sobrepõem as prioridades dos indivíduos. Nas palavras de
Ernesto Gadelha:
A gente esbarra em muitas coisas . . . existem as prioridades da escola, existem as
minhas prioridades. Então é tentar conciliar . . . é aquela coisa de ser integral até certo ponto. A
EDISCA tem outros interesses que são prioridades que acabam impedindo que eu coloque as coisas
como eu gostaria que fossem, que penso que deveriam ser. Por outro lado essas outras coisas
contribuem em muitos aspectos e no final a EDISCA . . . ela tem uma formação meio caótica, não é
uma formação otimizada mas que traz elementos que enriquecem a formação desse público dela. Só
que isso não foi pensado, sistematizado, foi acontecendo, mais num sentido de reação.

Enfim, o jogo de interesses e de poder é uma realidade presente não só
na EDISCA mas em toda e qualquer organização. Desta forma, num organismo
social, a integração entre as partes se faz a partir da construção e da concreção de
sistemáticas

de

relacionamentos

entre

indivíduos

com

posições

não

necessariamente similares mas fundamentalmente convergentes e sinérgicas.

O movimento e a ação se encontram no cerne de toda e qualquer
organização empresarial. E quando esta ação se traduz em noções como praxis,
trabalho, produção e transformação, associadas a uma competência organizacional,
cria-se uma organização ativa que pode ser compreendida como uma máquina.
Porém, esta máquina, de acordo com MORIN (1977), não deve ser
considerada no sentido de uma máquina artificial mas fundamentalmente concebida
num sentido mais amplo de máquina viva. As organizações vivas podem até se
utilizar, e se utilizam, das máquinas artificiais mas não podem ser reduzidas em
comparação a suas características mecânicas, posto que esta simplificação, que
desconsidera a desordem e a aleatoriedade frente ao mundo regido pela
complexidade, não tem condições de sobreviver e se manter. Este foi o erro da visão
mecanicista, durante muito tempo adotada, quando da análise das organizações,
uma visão onde a organização, tida como uma máquina artificial, estava sempre
sobre total controle, assim como o mundo no qual se acreditava.
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A EDISCA é uma máquina viva pois comporta a espontaneidade, a
desordem, a generatividade, a auto-organização, o poder de criação e recriação e a
inventividade como inerentes a sua constituição, em contraposição as máquinas
artificiais previsíveis, predeterminadas. Como uma organização viva, assim como
nas sociedades, têm na sua cultura a sua poiesis, a sua força motriz que lhe
proporciona estar em condições para enfrentar as evoluções das mudanças e
vicissitudes defrontadas.
4.1. EDISCA: uma organização ecológica
Esta nova organização complexa, máquina viva, não mais aceita a
compreensão e análise dos fatos e fenômenos do mundo a partir da então superada
causalidade linear (para cada causa existe um efeito correspondente), própria das
máquinas artificiais.
A sua autonomia não está mais estruturada sobre pilares estáveis e
seguros. Uma organização, como vista anteriormente, não sobrevive enquanto um
sistema encerrado em si mesmo mas, essencialmente, num processo de
interdependência e interação contínua com o meio ao qual pertence. A dissociação
organização-ambiente é então ultrapassada por uma relação de generatividade
recíproca própria de uma visão ecológica. Donde se conclui que a autonomia
organizacional passa necessariamente por uma autonomia original, fruto da sua
realidade interna, e por uma autonomia que poderia ser denominada de relacional,
resultado de suas interações com o meio externo.
Os dois níveis, explicitados por MORIN(1980) como responsáveis pela
autonomia original dos indivíduos podem então ser estendidos para a realidade
organizacional da EDISCA da seguinte forma:
Nível fenomênico – autonomia interna organizacional – corresponde a sua
autoprodução que se dá através:


Da seleção, admissão e desenvolvimento de pessoal;



Da seleção, captação e tratamento de informações estratégicas para a
organização;
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Do estabelecimento de métodos de trabalho adequados e flexíveis de
acordo com as mudanças e contingências deparadas;



Da aquisição, manutenção e renovação de instalações e equipamentos;



De defesas, proteções e lutas contra riscos e ameaças internas e externas.

Nível generativo – autonomia genética – reprodução, manutenção e revigoramento
da cultura organizacional
A partir desta autonomia original, a EDISCA se posiciona e se relaciona
com o ambiente através de articulações entre suas dimensões endo-exocausais,
gerando uma causalidade complexa. Esta reconfiguração causal constante destas
articulações produz as seguintes situações organizacionais: a partir de causas
provenientes do meio externo uma série de ações (endocausais) são produzidas
com o fim de proteger o equilíbrio interno (homeostase) da organização, de modo
contrário, a organização, com o intuito de alcançar determinados objetivos, age no
meio externo e por isso recebe uma série de respostas (efeitos) deste mesmo
ambiente.
Em ambos os processos, causas e efeitos variados são gerados numa
“dialética combinatória infinita” (MORIN,1977:248), a incerteza e a aleatoriedade
propiciam possibilidades múltiplas e recorrentes entre causas e efeitos. No decorrer
de sua história a EDISCA foi impulsionada por aleatoriedades essenciais na sua
construção, uma construção feita de encontros propiciados pelo seu movimento, por
caminhos traçados através de relações e interações internas e externas. A captação
de parceiros, por exemplo, historicamente se deu de uma forma não planejada, não
sistematizada. Cada apoiador que se aproximou da EDISCA veio espontaneamente,
sem uma ação originada e direcionada pela direção da escola. Os apoios e
parcerias sempre apareceram em função do resultado de um trabalho sério e
consistente, motivador de um espírito de participação e cooperação.
É incrível, afora o governo do Estado que é parceiro nosso desde o início do projeto,
todos os outros parceiros me encontraram. Eu não sei, parecia mágica às vezes, né? Eu tenho que
me desacostumar com isso, eu acho que eu tenho que ficar mais agressiva, ir mais, buscar mais.
Mas, não sei, foi coincidência . . . Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna foi um puta marco na nossa
vida institucional. Eu estava, literalmente, jogando a toalha. Eu acho que não agüentava mais dois
meses. Eu não agüentava mais nem emocionalmente nem fisicamente. Eu não tinha mais nenhuma
resistência pra circunstância que eu vivia. Eu tinha um único parceiro, naquela época, eu não sabia
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mas hoje eu sei que é suicídio você ter uma única parceria pois você fica muito na mão do parceiro.
Já havia 9 meses que a gente não recebia nenhum dinheiro, eu empenhei todas as minhas jóias, meu
pai tinha mania de me dar jóias. Todo mês estava eu e a Cláudia na Caixa Econômica numa fila pra
empenhar jóia pra não fechar a porta da escola. Porque daí a coisa já tinha transcendido, daí eu já
tinha um compromisso de vida com aquelas crianças, não tinha como parar, era impossível pra mim
eu dizer: ‘Olha gente, foi maravilhoso mas agora tchau,, vão pra casa de vocês, eu vou cuidar da
minha vida, vou reabrir a minha escola em Sobral ou vou dar aula em outro lugar . . .’ Isto não era
sequer cogitado mas eu estava muito cansada, eu tinha certeza que eu já tinha feito tudo, não tinha
mais o que perder, eu não tinha mais jóia para empenhar, eu não tinha mais o que fazer. Tudo o que
você imaginar, eu já tinha tentado. E aí, eu fiz um “Gente que Faz” que era um programa (do
Bamerindus) muito legal. (...) Eu acho que este banco teve uma idéia luminosa que era de pegar
pessoas comuns, simples, que faziam coisas que eram bacanas, que faziam diferença na vida de
outras pessoas. E mostrar aquela coisa que o Ariano fala muito bem dum Brasil oficial e dum Brasil
real. Quer dizer, o Brasil não é esses caras, esses filhos da mãe, que a ética passa longe do respeito
às pessoas, do que é público e tudo mais. Existem pessoas absolutamente sérias, corretas e bem
intencionadas. Aí eu fiz aquele programa, né? (...) Nunca imaginei em ser convidada pra fazer. E a
Viviane (Senna) assistiu o “Gente que Faz” e acabou que o Instituto virou parceiro nosso, rompendo
com todas as suas regras. Por exemplo, o Instituto não trabalhava com arte, o primeiro programa de
arte foi a EDISCA, o Instituto não apoiava nenhum programa sem conhecer em loco, o Instituto nos
apoiou sem ter vindo aqui, depois que eles vieram conhecer de perto. (...) E aí foi maravilhoso não só
pelo aporte financeiro que o Instituto trouxe e salvou e viabilizou a operação da organização, foi
maravilhoso porque pela primeira vez na minha vida alguém falava que o que eu fazia era importante,
era bonito, fazia diferença. Foi a primeira vez que alguém falou que precisava de mim mais do que eu
precisava dele. A relação antiga era financiador-financiado. (...) Ele trouxe o novo, ele trouxe uma
relação sadia, justa, igual, ética. (...) E foi assim, eu acho que a história da EDISCA vai ser contada
antes e depois do Instituto. É lógico que como energia boa atrai energia boa, vieram novos parceiros
como Pommar, que é um puta parceiro, enfim, todos os outros são maravilhosos. Mas o Instituto tem
uma singularidade, tem um marco de verdade. (...)E olha que já são 7 anos de parceria, é
absolutamente incorrigível.(Dora Andrade)

Apesar da emoção deste relato e da constatação do que deu certo, Dora
Andrade avalia esta trajetória e entende que mesmo diante destes encontros de
sucesso, não planejados, com seus apoiadores, a escola não pode se furtar de
assumir uma postura pró ativa e incisiva nos futuros processos de captação. Tanto
estes convênios estabelecidos quanto estas entidades apoiadoras não são eternos,
sua renovação é anual e a precariedade do suporte de recursos é uma realidade
forte e presente numa escola que hoje tem uma estrutura cara e sofre com
demandas crescentes. Os imprevistos e as incertezas rondam e sempre estarão
presentes no desenvolver da organização mas a minimização dos riscos é uma
questão que pode e deve ser trabalhada a partir da adoção de práticas mais
agressivas no que se refere às ações de captação. Assim, as apresentações dos
espetáculos de dança da EDISCA funcionam como verdadeiro chamariz de
apoiadores. Neste ano de 2002 duas viagens foram utilizadas neste sentido de
captar novos parceiros. A primeira foi, no primeiro semestre, para Viena (com apoio
do Instituto Ayrton Senna) e a Segunda, em novembro, foi para Düsseldorf
(Alemanha), Paris (França) e Rio de Janeiro - com o apoio de duas companhias
aéreas e da UNESCO.
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A gente tá com muita vontade de iniciar um processo de captação fora do país. Existe
muito dinheiro fora, existe muita gente que tá a fim de investir mas não sabe onde. A questão da
credibilidade nacional é uma coisa que atrapalha muito mas a gente está começando. Essa viagem
16
para Viena foi a primeira vez que a gente viu concretamente uma viagem que parecia uma missão
oficial, foi uma viagem muito boa. E vão ter duas viagens agora em novembro, uma pra Düsseldorf e
outra para Paris que está sendo tramada, mas, assim, absolutamente agressiva no sentido de ampliar
o relacionamento e de conseguir novas parcerias, novos interlocutores. E quando eu falo em parceria
eu não falo só em aporte financeiro não.(Dora Andrade)



EDISCA e sua relação com o ambiente externo
Relacionar-se então com o ambiente externo, de maneira eficaz, exige

uma postura de planejamento baseado num pensamento estratégico que dê
consistência, flexibilidade e agilidade às ações definidas. A visão mecanicista, que
considerava a organização de modo isolado do ambiente, acreditava que
planejamentos baseados em programas seqüenciados e bem definidos eram
suficientes para o desenvolvimento das atividades organizacionais, pois havia a
presunção de que tanto o ambiente quanto os seus cenários eram perfeitamente
controláveis. Como esta certeza foi destituída à medida em que imprevistos e
aleatoriedades, defrontadas pelas organizações, invalidavam estes programas,
quebrando a lógica de acontecimentos pré definida, surgiu um impasse e uma
necessidade de mudança na forma de se colocar e de se relacionar com o meio
externo.
Num ambiente complexo, programas de trabalho e de operações rígidos e
pré-estabelecidos não são suficientes. Mais do que programas é fundamental que as
organizações possuam competência estratégica. A estratégia, apesar de se utilizar
de planejamentos que envolvam a operacionalização de programas, não se enrijece
nos mesmos. Ela se alimenta da incerteza e da eventualidade, e, por isso, é
ajustável à evolução dos acontecimentos. Trabalhar como estrategista exige um tipo
de conhecimento em evolução contínua, exige criatividade, iniciativa e decisão,
exige surpresa e imprevisibilidade na sua ação. Na EDISCA o planejamento
estratégico é uma prática periódica e anual entendida dentro desse processo de
flexibilidade e adequação diante das imprevisibilidades defrontadas durante o ano
projetado.

16

O corpo de baile da EDISCA foi convidado e participou dum encontro realizado em Viena,
dançando o balé Duas Estações, no período de junho de 2002.
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A gente tem (...) o planejamento do ano, onde é que a gente tá querendo ir, o que que a
gente quer ser daqui a cinco anos. A gente projeta muito assim. Só que o projeto não é nada rígido, a
estratégia pode mudar, isso que eu acho que é outro valor nosso, flexibilidade. O grupo assume o
compromisso e depois cada um vai fazer o que lhe compete.(Gilano Andrade)

As organizações empresariais precisam e devem, desta forma, adotar
posturas e atitudes estratégicas para sua sobrevivência, sem enrijecer-se através do
apego a regras e estruturas. As possibilidades devem ser encaradas com liberdade
e ajustes contingenciais, seja através de uma estrutura hierárquica ou anárquica,
seja se desenvolvendo mediante processos de especialização ou generalização, ou
mesmo centralizando ou distribuindo o poder através de um policentrismo das
atividades. Cada uma destas medidas não necessariamente são excludentes. A
rigidez ou a polarização em cada tipo de atividade desta pode ser fatal para a
longevidade organizacional.
Enfim, ser estratégico num ambiente complexo é ser flexível, é aceitar a
ambigüidade, é assumir as mudanças e transformações do meio externo como
contínuas e incertas, é se alimentar do aleatório, é adotar o pensamento complexo,
é se pensar de modo sistêmico com fecho e abertura.
No quadro a seguir, pode-se constatar uma síntese das relações,
interações e retroações existentes no meio ambiente no qual a EDISCA se insere.
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Quadro 7 – EDISCA e suas relações

Demais
organizações
3º Setor


Sociedade

 Apoio/
divulgação

Parceri
a

Apoiadores /
Financiadores
Privados




Mídia

Crianças/
Adolescentes/
Comunidade

EDISCA

Financiamentos
Consultorias / serviços




Financiamentos
Serviços
prestados

Poder
Público





Arte-educação
Formação do ser
Resgate e
integração social

Em função das suas múltiplas características – ser uma ONG, uma escola
de dança e uma organização artística – a EDISCA, conforme pode ser observado no
quadro esquemático anterior, se relaciona com múltiplos atores. Cada um deles
cumpre uma função que permite a construção de sua identidade. A seguir, pode-se
constatar como se dá cada um destes relacionamento:


Crianças / adolescentes / comunidade
As crianças e os adolescentes são o motivo principal de existência desta

instituição. O seu relacionamento é visceral, é a essência da missão da EDISCA,
uma escola que objetiva prioritariamente o resgate da auto-estima de suas crianças
e adolescentes através de uma educação via arte, reintegrando-as e dando-lhes o
devido lugar na sociedade.
É lógico que o desenvolvimento destas crianças impacta diretamente a
comunidade na qual elas estão inseridas. Embora, este impacto ainda se dê de
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forma tímida. Dora Andrade acredita que o estreitamento das relações com a
comunidade ainda possa ser melhor trabalhado possibilitando no futuro um nível de
interlocução

mais

participante,

co-gestor

das

problemáticas

enfrentadas

e

identificador das demandas a serem supridas. Utilizando-se de suas próprias
palavras:
O nosso relacionamento com as comunidades é ainda muito singelo, (...) é uma área que
eu tenho muito claro na minha cabeça que ainda precisa de muita coisa a ser feita no sentido de se
ter uma maior proximidade com as famílias, com a comunidade, no sentido de se empoderar essa
comunidade, e empoderar, é fazer com que ela se reconheça, reconheça os valores que tem, as
necessidades também, e em cima disso daí, da percepção deles e nossa, se construir o atendimento,
a resposta ao que eles tragam. Isto possibilitará a atuação de uma comunidade mais participativa.

Por enquanto, os projetos encampados pela escola são desenvolvidos de
modo unilateral, de cima para baixo, em função da experiência dos profissionais que
dela fazem parte.
Todos os projetos e programas que hoje são tocados na escola, foram projetos de cima
pra baixo, a gente percebia uma necessidade criava a ação, oferecia e mobilizava, tudo mais, mas eu
não acho que esse seja o caminho ideal. O ideal, eu espero, é que no futuro (...) exista uma
representação da comunidade dentro (da escola) também apontando os caminhos pra nossa equipe.
(...) Mas isso é um processo largo.(Dora Andrade)



Apoiadores/financiadores privados
O relacionamento da EDISCA com seus apoiadores é duradoura, não

havendo nenhum caso de desistência. Esta escola trabalha hoje com o apoio dos
seguintes nomes privados:
1. Instituto Ayrton Senna (IAS)
2. Instituto C&A de Desenvolvimento Social
3. Pommar/Partners/USAID
4. UNESCO
5. Macarthur Foundation (Ações do Setor de Saúde)
6. ASHOKA (capacitação profissional da diretora geral)
7. Modus Faciendi (capacitação pedagógica dos membros da instituição)

Cada um destes apoiadores são parceiros da EDISCA, seja financiando-a
financeiramente, seja apoiando-a na formação, capacitação e transferência de
conhecimentos. Algumas até agem dentro de ambas dimensões. Das instituições
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acima relacionadas apenas o Instituto C&A e o Pommar é que não renovarão
convênio no próximo ano. No primeiro caso em função deste Instituto ter como
critério o apoio a projetos sociais somente num prazo máximo de 3 anos, a EDISCA
está fechando o terceiro ano, no segundo caso, o Pommar está sendo desativado.
Segundo Dora Andrade . . .
A gente se relaciona com o governo municipal, estadual, federal, institutos nacionais e
internacionais, e isso no começo deu muita dor de cabeça mas ampliou muito a nossa capacidade de
relacionamento, porque cada organismo desse tem um foco, tem um critério de relatório, de
prestação de contas, de tudo o que você imaginar. Foi bastante difícil atender a essas demandas mas
a gente conseguiu e hoje, na minha avaliação, em dez anos de pasta social, nunca, nenhum parceiro
desistiu da gente, ao contrário. Todos os parceiros, alguns iniciaram muito timidamente o
relacionamento, no ano seguinte dobravam o aporte que faziam porque conheciam melhor a gestão,
porque viam o resultado. (...) Eu acho que o relacionamento que a gente consegue, que a gente
desenvolve e mantém com os parceiros tem uma qualidade e acho que é um marco da EDISCA. Ele
(o parceiro) sempre é muito próximo, ele até começa meio institucional mas com muito pouco tempo
vira uma outra coisa e isso pra gente é muito bom e acho que deve ser pra eles também.

A seguir pode ser constatada a opinião de alguns desses apoiadores,
inquiridos quanto ao seus relacionamentos com a instituição e quanto ao conceito e
imagem que fazem dela. Percebe-se claramente a convergência de opiniões
positivas e elogiosas acerca do trabalho desenvolvido pela escola, opiniões que
ratificam, num sentido mais amplo, muito do que foi explanado até o presente
momento.
A parceria com o Instituto Ayrton Senna é destacada, pela equipe da
EDISCA, como um verdadeiro marco nas suas relações com apoiadores. A mesma
não se restringiu a questões financeiras mas envolveu também a troca de
conhecimentos.
A parceria entre o Instituto e a Edisca está fundada numa convergência de propósitos,
de causas e de soluções em torno do desenvolvimento dos potenciais das novas gerações. Para isso,
somamos não somente recursos financeiros, mas sobretudo, valores, crenças e competências de
cada uma das organizações.(...) A Edisca faz parte de um Programa chamado Cidadão 21 - Arte.
Este Programa tem uma agenda de ações de acompanhamento, monitoramento e produção de
conhecimentos junto aos parceiros.(Simone André, Coordenadora do Programa Cidadão 21 – Arte)

O Instituto Ayrton Senna vê na sua relação com a EDISCA uma justa e
equilibrada troca de

conhecimentos e competências, uma troca que nasce da

excelência com que cada um desenvolve o seu trabalho. Na opinião de Simone
André:

116

A Edisca é uma das melhores organizações não-governamentais brasileiras a oferecer
uma educação rica e completa às crianças e adolescentes que atende; e a compartilhar de modo
transformador o conhecimento que acumulou. Seu ponto mais forte é a concepção de criança e
adolescente que transmite com suas ações. Essa concepção está mudando não somente a vida dos
educandos da Edisca, mas a visão de muitas organizações brasileiras sobre a infância e juventude.
(...) A Edisca possui lideranças ao mesmo tempo fortes e democráticas. A visão e a coragem de Dora
Andrade e sua família fazem da Edisca hoje o que temos chamado de grupo criativo, ou seja, grupos
que antecipam hoje uma forma de gestão que será regra no século 21: somar criatividade e
capacidade de realização.(...) Sua equipe soma competências como confiança, visão estratégica,
capacidade de aprender e ensinar, busca de excelência, capacidade de relacionar-se
construtivamente com seu ambiente.

O projeto “Residência Social”, descrito anteriormente, é o resultado dessa
relação de confiança e crescimento.
A Ashoka Empreendedores Sociais é também um bom exemplo de
relacionamento que a EDISCA tem com os seus parceiros.
A Ashoka é uma instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos, que visa identificar
empreendedores sociais que se destacam por suas idéias inovadoras, que implicam uma mudança
social de amplo alcance. Além disso, a Ashoka busca sempre apoiar pessoas que possuam não
apenas uma visão arrojada da solução de problemas sociais graves, mas que tenham compromisso
com a causa, determinação e criatividade para ultrapassar obstáculos no desenvolvimento de seu
trabalho, mas que também possuam visão estratégica na implementação de suas iniciativas.(Ashoka)

Em 1995, através de uma rigorosa seleção, Dora foi escolhida como um
dos empreendedores sociais apoiados pela Ashoka.
Recebendo centenas de propostas por ano, a Ashoka seleciona em torno de 15 fellows
por ano. Os candidatos são avaliados por uma serie de avaliadores que aplicam os critérios da
Ashoka: criatividade, inovação, impacto social, perfil empreendedor e fibra ética. Depois de um
processo rigoroso, Dora foi selecionada como fellow da Ashoka. Dora Andrade demonstra todas
essas qualidades, que se refletem do modo inconteste na forma pela qual a Edisca se transformou
em um exemplo modelar em sua área de atuação.(Ashoka)

O investimento que a Ashoka faz nos empreendedores sociais é
individual, através de uma bolsa-salário, que lhes permite o desenvolvimento de
seus trabalhos e idéias de modo integral, e através de contatos com os demais
membros da rede de fellows da Ashoka seja por meio de treinamentos, indicações
para prêmios ou contatos com a mídia.
A Ashoka investe na Edisca, por meio de Dora Andrade, por acreditar que esse
investimento maximizará o impacto social do trabalho desenvolvido na EDISCA. Dora recebeu uma
bolsa-salário durante três anos (1996-1999). Apesar de não receber mais investimento financeiro,
Dora e a Edisca continuam se beneficiando dos serviços da Ashoka como parte da sua rede de
empreendedores sociais. (...)Ao longo dos últimos anos, os projetos desenvolvidos pela Edisca têm
aumentado o escopo de suas ações em termos de número de beneficiários atingidos.(Ashoka)
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Um outro apoiador da EDISCA, que merece destaque, é o profº Antônio
Carlos Gomes da Costa, idealizador do projeto “Residência Social” e que mantém
contato com a EDISCA tanto como consultor pedagógico quanto como membro do
conselho da Instituição. A Modus Faciendi, empresa apoiadora da EDISCA da qual
faz parte, não estabelece qualquer relacionamento financeiro com a Escola mas
fundamentalmente um relacionamento de desenvolvimento e troca de conhecimento.
A EDISCA, para mim, mais do que uma escola ou um programa social, é um caminho
promissor e exemplar (um cânone) para o desenvolvimento pessoal, social e cultural da infância e da
juventude brasileiras.
a)
b)
c)
d)

É uma iniciativa de mérito, relevância e impacto inquestionáveis;
Alargou os limites do possível no campo da arte-educação no Brasil;
É uma organização de aprendizagem no melhor sentido do termo;
É um grupo criativo, na acepção que Domenico de Masi atribui a essa expressão no seu clássico
A EMOÇÃO E A REGRA.
e) É uma organização com alma, isto é, que concretiza e expressa em suas ações os valores mais
profundos da filosofia de vida de seus instituidores e dirigentes.(profº Antônio Carlos)

No que se relaciona ao apoio do empresariado local (cearense), ocorre
um fato surpreendente: não há uma empresa que invista neste projeto. Utilizando-se
das próprias palavras de Dora Andrade . . .
A gente não tem apoio do empresariado local. Às vezes eles apoiam com uma quantia
irrisória e querem tirar um proveito de marketing absolutamente desproporcional. Nós usamos a lei
Jereissati duas vezes e não foi nenhuma vez ligado a montagem de espetáculo, era pra manutenção
da escola. Eu fiz dois projetos e em nenhum dos dois eu consegui financiamento integral, depois eu
fiz um terceiro que eu fui ter a resposta de aprovação dois anos depois que tinha posto este projeto
lá, eu fiquei completamente passada. Eu já desisti.



Poder Público
A EDISCA relaciona-se com o poder público (federal, estadual e

municipal)

posicionando-se

politicamente

sem

assumir

nenhum

tipo

de

partidarismos, o governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde e da
Secretaria de Ação Social do Estado, apoia o seu trabalho através das seguintes
ações:
A gente tem um relacionamento ótimo com a Secretaria de Saúde, o Anastácio (secretário de
saúde) é um dos nossos melhores parceiros. Eles não entram com investimento financeiro mas
viabilizam estratégias de operação.A gente consegue tratamento odontológico e atendimento nos
hospitais. A saúde daqui é um pouco curativa porque normalmente as crianças chegam com muitas
mazelas mas ela é sobretudo preventiva.(Dora Andrade)
A Secretaria do Trabalho e Ação Social investe na área de nutrição, com o recurso que vem
do governo a gente assegura uma refeição de boa qualidade para as crianças e, obviamente, para as
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pessoas que trabalham para fazer a refeição. A gente paga os cozinheiros, as pessoas que lavam
prato.(Dora Andrade)

Observe a seguir a opinião que a Secretaria do Trabalho e Ação Social,
através da sua Coodenadoria de Assistência Social, tem acerca da EDISCA e do
trabalho por ela desenvolvido junto as suas crianças e adolescentes. Perceba como
a opinião desta Secretaria converge com as opiniões dos apoiadores/financiadores
privados apresentadas anteriormente.
A EDISCA é uma entidade referência no Estado do Ceará, no atendimento a crianças e
adolescentes vulnerabilizados, que vem se firmando nacionalmente no âmbito artístico, cultural e
social, extrapolando a vertente educacional e preocupando-se em qualificar programas/projetos e
seus profissionais, para prestarem atendimento com qualidade, redirecionando a intervenção a partir
da construção conjunta de novos paradigmas, que a realidade social está a exigir.
Pontos fortes desta Instituição:
a) Criatividade, aspecto inovador;
b) Capacidade de articular parcerias;
c) Visão técnica empreendedora;
d) Capacidade gerencial.
Na nossa ótica, a EDISCA para atingir excelência no atendimento, pautou-se numa gestão de
qualidade, baseada na racionalização dos custos, na organização e capacitação dos seus recursos
humanos, no planejamento dos investimentos, nos estabelecimento de uma rede de parcerias e o
que é fundamental, na construção de um projeto embasado na participação dos seus destinatários e
respectivas famílias.

No âmbito federal, o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Social
– merece destaque por ter sido quem financiou a nova sede da escola. Segundo a
revista Inside Brasil (Ano III / Nº 25,Out 1999), o valor do investimento correspondeu
a aproximadamente a R$ 1.156.000,00. A nova sede tem 3.080 m2, sendo 1.470 m2
de área construída.
Fechando o grupo de apoiadores do poder público, o COMDICA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – aparece como
representante da instância municipal.



Mídia
De modo geral, a EDISCA tem um bom relacionamento com a mídia.

Apesar de já terem acontecido alguns equívocos, o trabalho é geralmente
apresentado de modo fidedigno. Há sempre um cuidado por parte da direção da
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escola no que se refere a entrevistas. A seguir, algumas matérias produzidas por
revistas nacionais e internacionais.
Tabela 4 - Relação de matérias jornalísticas da EDISCA
Revista
1. Cláudia
2. Cidade Nova

Nº/Período
Ano 35 – nov 96
Ano XXXIX / set 1997

3. Marketing Cultural

Ano 1 / Nº 4 Out 97

4. Economia e Mais

Ano I / Nº 8 nov.97

5. Revista da Indústria
6. Credicard

Ano 3 / Nº 79 / 16 fev 98
Ano III Nº30 Jun/98

7. Jornal do Brasil
Programa

Julho / 98

8. La Nacion

13 set 98

9. Texts from Brazil
(Itamaraty Palace)

10. Veja
11. Le Figaro Magazine

Year II Nº 6 / May & Aug,98

Ano 32 Nº38
22/set/99
Cahier nº3 02/01/99

12. Le futuroscope

Nº 31
Set/oct/nov/99

13. Inside Brasil

Ano III / Nº 25
Out 99

Reportagem
Prêmio Cláudia
Mulheres do ano 1996
(Editorial)
Direitos Humanos
O direito de sonhar e ser
criança
(por Antônio Faro)
pg. 32
A arte que veio do nada
A arte no final do túnel
p.16
Na ponta dos pés
(por Henrique Nunes)
p.8
A dança emocionante das
meninas de Fortaleza
Nota de Apresentação (p.29)
Instituto Credicard
O resgate pela dança (p.13)
Dança
Índios querem identidade
Nota de Apresentação (p.33)
Publicidade Ashoka
Empreendedores Sociais
(p.94)
Special Edition
Fifty year of the Universal
Declaration of Human Rights
A country in the classroom
(by Geraldinho Vieira)
EDISCA (P.39)
Crime contra o futuro
(por Jaime Klintowitz)
Il y a encore des saints, nous
les avons rencontrés
(par Christiane Rancé )
p.31
Nouvelles de lécole
40 jeunes de favela pansent à
Paris
(Nota de apresentação)
p.24
Um Brasil que dá certo
Uma dança para o alto
(por Mário Quinderé)
p.16
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Sociedade
A partir do momento que seu trabalho gera transformação social, a

EDISCA, seus conceitos, suas idéias e suas ações impactam diretamente em
comunidades, sociedades e governos, seja através do resgate de suas crianças,
seja alertando a sociedade quanto à responsabilidade de cada um na construção de
um mundo melhor. A EDISCA toca as pessoas pela sensibilidade, pelo sentimento,
pela seriedade e competência do seu trabalho. A sua arma é o respeito e a crença
no possível, a dedicação de corpo e alma a uma causa social premente e gritante.
O projeto “Residência Social”, promovido pelo Instituto Ayrton Senna, é
um ótimo exemplo da ampliação do seu poder de transformação social, a partir do
momento que suas ações não mais se restringem ao universo de crianças atendidas
pela escola mas são disseminadas e multiplicadas junto a outros agentes sociais
que acreditam nesse caminho de mudança e de subversão de paradigmas sociais
cristalizados.


Demais organizações do terceiro setor
O relacionamento da EDISCA com as demais organizações atuantes no

terceiro

setor

se

dá

basicamente

através

dos

relacionamentos

com

os

financiadores/apoiadores privados (entidades sem fins lucrativos que apoiam
projetos sociais, citados anteriormente), dos relacionamentos travados por meio do
projeto “Residência Social” e em contatos pontuais com organizações que buscam
apoio e orientação da escola.

4.2. Conhecimento organizacional complexo
Fazendo um paralelo entre o conhecimento cognitivo, cerebral e
espiritual, estudado em sua generatividade e desenvolvido por MORIN (1996), e o
conhecimento gerado a partir das dimensões organizacionais formais e informais, de
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maneira individual e coletiva pelos seus membros, é possível se delinear um
possível esquema de generatividade do mesmo.

Quadro 8 - Generatividade do conhecimento organizacional

Organização
Formal

Informal

Competência
Técnica
eTecnologia

Cultura e
imaginário
organizacional
Conhecimento

O

processo

generativo do conhecimento organizacional

ilustrado

demonstra que a produção deste conhecimento complexo é fruto de processos de
interação e retroação entre os conhecimentos técnicos (“cérebro”) e a cultura e o
imaginário organizacional (“espírito”). Não há como se isolar cada uma destas
dimensões dentro de uma organização. O processo de desenvolvimento e
generatividade de ambas é totalmente imbricado. Cultura e imaginário influenciam
diretamente na formação de competências técnicas e no desenvolvimento
tecnológico seja de um povo ou de uma organização, enquanto estes retroagem
modificando e interferindo nesta mesma cultura, neste mesmo imaginário.
Assim, na EDISCA, o conhecimento é gerado a partir de uma dinâmica
entre imaginário, cultura e práticas de gestão. A escola vivencia o aprendizado no
seu dia-a-dia e funciona como multiplicadora de conhecimentos. E no seu fazer
cotidiano, e nas suas conquistas obtidas, a EDISCA saiu de uma postura limitada ao
aprender ampliando-se para a possibilidade de ensinar. Segundo Gilano Andrade
A gente produz conhecimentos a partir de nossas práticas. (...) Esse conhecimento
começa a ser compilado agora em livros eletrônicos, em apostilas, na Residência Social.(...)Então a
EDISCA tem uma dimensão agora muito maior, ela é formadora de opinião, ela motivadora de ações,
ela impacta as políticas públicas, ela pensa o terceiro setor, ela inova e ousa no terceiro setor. A
gente produz muitos valores, muitas idéias, muitas coisas que não são materiais, medidas com
números, mas que impactam o meio, o professor, impactam o governador, impactam o público, a
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mídia começa a ter uma outra relação com as ONGs, com a problemática da criança e do
adolescente quando nos visita.

A natureza multidimensional da EDISCA mais uma vez se confirma, a
quebra da visão unicamente objetiva e mecânica se ratifica, a organização encarada
como um conjunto de componentes objetivos em operação é ultrapassada por um
significado que admite o visível e o invisível, assim como demonstrado no “iceberg
organizacional” de ZIEMER (1996).
Desta forma, o pensamento complexo a ser utilizado para a análise das
organizações corresponde ao pensamento empírico/racional/simbólico/mítico, cuja
unidualidade dialógica é defendida por MORIN (1996) como essencial na sua
produção integral.
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Cap.5. A gestão da EDISCA e a metáfora da dança

A neurofisiologia contribuiu para o aumento do crédito às imagens
simbólicas, a partir do momento que estudos do cérebro humano comprovaram que
“todo pensamento humano é uma re-presentação, isto é, passa por articulações
simbólicas.” (DURAND, 1998:41) Desta forma, assim como MORGAN (1996)
aprofundou seus estudos organizacionais a partir de imagens, nada mais
interessante do que se utilizar da metáfora como instrumento de análise e discussão
da EDISCA.
A EDISCA então passará a ser revista a partir da metáfora da dança,
atividade artística principal desenvolvida pela escola e base da formação profissional
de seus membros, em função da relação existente entre o imaginário artístico de
seus gestores e sua cultura organizacional.
A estória da arte como formação é que você não seja criativo só como artista mas tanto
no âmbito social como no âmbito produtivo. É a proposição de soluções para problemas, proposições
criativas. (...) Tem a disciplina da dança muito presente, permeando o esquema de organização da
EDISCA, desde os alunos até o pessoal administrativo. (Ernesto Gadelha, professor de dança)

Num primeiro momento, apresentar-se-á uma breve

descrição dos

significados da dança para em seguida partir-se para a compreensão da EDISCA a
partir desta analogia poética-científica.
5.1.

Dança: expressividade e formatividade da vida
“O que é essa febre, capaz de apoderar-se de uma criatura e de
agitá-la até o frenesi, senão a manifestação, muitas vezes explosiva, do
Instinto da Vida, que só aspira rejeitar toda a dualidade do temporal para
reencontrar, de um salto, a unidade primeira, em que corpos e almas,
criador e criação, visível e invisível se encontram e se soldam, fora do
tempo, num só êxtase. A dança clama pela identificação com o imperecível;
celebra-o.” (CHEVALIER, 1998:319)

A dança, enquanto manifestação artística, remonta a origens arcaicas
posto que a mesma está presente através do trabalho, das religiões, das
celebrações de vida e morte, nos rituais de casamento, de caça e de preparação
para a guerra etc, de diversos povos. A dança, símbolo de ritmo, movimento, fluxo e
refluxo, evolução e integração, semeadura e colheita, evocação da transcendência,
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vai além de um modo de se expressar, ela corresponde a um “modo de viver”.
(GARAUDY,1980:13)
Na religiosidade indiana, Shiva é um deus dançarino responsável pela
atividade cósmica. A dança de Shiva, segundo GARAUDY(1980:15), gera cinco
atividades divinas:
1) a criação contínua do mundo;
2) a manutenção deste universo;
3) a destruição que implica em renovação;
4) a reencarnação que extrapola o conceito de finitude;
5) a salvação que leva à libertação/eternidade.
Figura 2 - deus Shiva

Fonte: www.cold-print.freeserve.co.uk

O ritmo desta dança imprime o movimento contínuo da vida, onde o
homem ultrapassa seus limites e se integra com o universo. Esta dança divina
converge com o pensamento complexo cujo anel de co-produção mútua17 concebido
por MORIN (1977) gira infinitamente progredindo de acordo com uma espiral
evolutiva.
Segundo GARAUDY(1980), uma das supostas origens da dança se deu
em Atenas a partir do trabalho de pisadura de uvas. Com o objetivo de se ganhar
17

Vide Cap. 4, desta dissertação.
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eficácia no mesmo foi estabelecido que as pisadas se dariam de modo cadenciado.
O ritmo foi assumido e percebido como fator de realização da comunidade. “A força
do grupo, uma vez coordenada e ritmada, mostrava-se superior à soma das forças
individuais

dos

participantes.”

(GARAUDY,1980:19)

De

acordo

com

este

entendimento, as organizações sistêmicas humanas se desenvolveriam pelo
movimento, pelo ritmo cadenciado e coordenado em evolução.
Extrapolando a noção de dança através do trabalho, muitas culturas a
compreendiam como a representação de seus valores, seus costumes, sua
religiosidade e seu sentido de comunidade. Segundo o explorador LIVINGSTONE,
citado por GARAUDY(1980), quando alguém do povo Banto encontra um
estrangeiro, e quer conhecê-lo, ele pergunta o que ele dança, em vez de quem ele é.
De acordo com a cultura deste povo, a dança diz quem é a pessoa. O aspecto divino
da dança é consolidado a partir da crença de que através dela deus se faz presente
potencializando o homem.
A dança é “linguagem para além da palavra: porque onde as palavras já
não bastam, o homem apela para a dança.” (CHEVALIER, 1998:319) A dança, mais
do que descritiva, é projetiva; mais do que um conceito, é um discurso mítico; mais
do que a realidade, é a transcendência.
5.2.

Dança: expressividade e formatividade na EDISCA
O ritmo e o movimento criativo da vida nas organizações assim como o

ritmo e o movimento da dança refletem-se no próprio indivíduo que se faz
instrumento e motor de criação e recriação. Como disse NIETZSCHE, citado por
GARAUDY (1980:52), a dança é “. . . a única arte em que o próprio artista se torna
obra de arte.” O que no contexto organizacional poderia ser pensado de forma
similar ao se compreender as organizações como o resultado, a “obra de arte”, das
interações, do movimento, dos inter-relacionamentos entre os indivíduos.
A dança como vida foi bem representada por artistas como Isadora
Duncan. Sua dança era uma filosofia de vida, uma forma de expressão da liberdade
e dos demais sentimentos e emoções da humanidade. Duncan redescobriu os
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movimentos espontâneos da vida em sua dança libertando o corpo e o movimento
dos academicismos do balé clássico. Saint Denis e Shawn deram continuidade a
este resgate da dança, partindo inclusive para um aprofundamento através de um
diálogo com a dança oriental, religiosa e consagradora do corpo e do espírito. Marta
Graham, aluna de Ted Shawn, viria a contribuir assumindo a dança não como uma
expressão da natureza (vento, flores, árvores etc) mas como expressão de ações
cotidianas vivenciadas pelo ser humano.
Na EDISCA, a dança é celebrada e vivida através de coreografias
representativas e reflexivas de questões sociais, regionais, traspassadas por
aspectos religiosos, onde sentimentos de alegria e dor, derrotas e vitórias, são
expressados através de situações cotidianas vivenciadas por indivíduos comuns,
sejam catadores de lixos, sertanejos, ou mesmo índios18. Tudo isso permeado por
uma rica beleza entre a crueldade e a singeleza da vida. O virtuosismo acrobático do
balé clássico é substituído pela expressividade, pela possibilidade da criação e
recriação dos movimentos a partir do dia a dia, pela simultaneidade de ações
integradas e não lineares. Estas características presentes nas coreografias da
EDISCA vêm desde a formação do Grupo de Dança Dora Andrade que de acordo
com Gilano Andrade . . .
era composto por pessoas que não tinham muita técnica mas a maneira como a gente
fazia dança, com gestos, com movimentos, com posturas que vinham da lingüagem cotidiana das
pessoas. Era muito fácil fazer, era caminhar, saltar, pular, rolar, berrar, chorar, cantar, coisas
humanas. Então a gente colocou humanidade na dança ao invés de virtuosismos técnicos, saltos
acrobáticos, piruetas e mortais, a gente colocou os movimentos do dia a dia, o cotidiano das pessoas,
e isso, eu vivi isso depois na Europa, é muito contemporâneo isso, né? A gente inovou em um monte
de coisas na estética, por exemplo, isso é uma coisa muito da Dora, a superposição de cenas.
Enquanto todo mundo contava uma estória linear, quadro por quadro, a Dora, louquíssima como ela
é, superpunha três ações simultâneas e isso trás uma magia incrível porque o olho capta até certo
ponto, o resto ele vai ter imaginar. Então quando ele tá com olho no peixe e com o olho no gato,
nesse espaço entre o gato e o peixe acontece a magia da arte, a emoção, as compreensões obtidas,
as compreensões não intelectualizadas, não pré-conceituadas, não conceituadas. Eu acho que isso
foi uma grande sacada da Dora. E também a questão de não trabalhar linearmente, subverter a
ordem dos fatos. Então isso acho que é novo, ainda é novo hoje e a gente trouxe isso, né? A gente
rompeu aqui no Ceará essa coisa dessas influências de fora e começamos a fazer uma dança
cearense, eu acho até.

Esta expressividade, multiplicidade e não linearidade foram trazidas para
a formação do corpo de baile da escola.
Eu costumo falar que as alunas da EDISCA não são super bailarinas de balé clássico,
não são super bailarinas de dança contemporânea mas são pessoas que são muito abertas p/ várias
coisas, justamente por esse caos de informação. Ganham por um lado e perdem por outro, ganham
18

Balés: Jangurussu, Duas Estações e Koi Guera.
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em pluralidade, em diversidade, perdem em profundidade. Então é interessante pensar como isso
hoje funciona no mercado, na contemporaneidade, que tipo de corpo está sendo formado. (Ernesto
Gadelha)

Pensando-se a EDISCA sob o viés metafórico desta sua dança, três
principais aspectos podem ser destacados e desenvolvidos: o primeiro corresponde
a EDISCA vista como um balé; o segundo correlaciona o perfil do bailarino com o
perfil do profissional da escola; e, por último, o terceiro corresponde ao senso
estético, originário da sua natureza artística, presente tanto na sua estrutura física
quanto na atitude dos profissionais da instituição.



A EDISCA e o balé
Esta escola, sistema complexo, quebra com a linearidade e se alimenta

do novo através de um perfil arrojado de liderança aliado a uma equipe
simultaneamente antagônica e complementar, recorrente e criativa. O movimento, a
integração, a visão sistêmica, o senso estético, a criatividade e a fluidez da dança
percorrem e constroem o imaginário desta instituição, suportador de sua cultura. O
todo artístico é um todo complexo e sistêmico que assume a ordem (organização e
articulação) e a desordem (o obscuro, o inefável e o onírico) na sua composição. Um
balé não corresponde a um movimento sem sentido e desconexo, ele existe a partir
de uma concepção dramatúrgica ritmada que o enreda de sentidos e significados,
ele é tecido de modo a cumprir um objetivo, a ser revertido em mensagem, mesmo
que desconstrutiva. A EDISCA, assim como seus balés, se desenvolve a partir do
estabelecimento de uma missão e de objetivos que para serem cumpridos exigem
uma articulação de ações estratégicas conectadas e integradas numa totalidade.
Os balés da EDISCA, complexos e construídos a partir de um sistema
integrado de pequenas coreografias simultâneas e seqüenciais realizadas pelos
diversos subgrupos de bailarinos, podem ser transpostos para

a sua realidade

organizacional, também complexa e construída a partir de um sistema integrado de
pequenas ações simultâneas e seqüenciais realizadas pelos seus colaboradores. É
óbvio que assim como o objetivo destas coreografias integradas é a realização do
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espetáculo, a integração das ações na EDISCA se cumpre na perpetuidade da
organização.
Esta analogia é confirmada pela opinião de Ernesto Gadelha (professor
de dança).
É interessante você pensar na organização em coreografar um balé, ou seja, juntar as
partes, fazer todas essas partes funcionarem como um todo,criar toda uma dramaturgia para isso,
uma harmonia. Existe uma coisa chamada dramaturgia, que vem do teatro, que é a maneira que você
encontra de criar um significado de um todo, como você fazer as partes de um todo trabalharem em
prol desse todo criando significado. Como é que essas várias partes se relacionam, se entrelaçam
para criar um todo, uma proposta, um significado que dê sustentação ao todo, ao objetivo. Qual é a
razão disso tudo e qual o significado disso tudo. Então, uma instituição dessa natureza tem que ter
uma meta, um significado, para que se sustente. (Ernesto Gadelha, professor de dança)



O profissional “edisquiano” e o bailarino
Além do grande sistema balé, um outro aspecto, relativo ao universo da

dança que pode ser identificado na história de vida dos gestores da EDISCA e
conseqüentemente na história de vida da Instituição, é o relativo ao estilo de vida e a
formação do bailarino. O profissional de dança é um profissional cujo dia a dia é
bastante sacrificado. E este sacrifício atinge, principalmente em países como o
Brasil, duas dimensões humanas: uma física e outra financeira. A física corresponde
aos limites do corpo bailarino que são constantemente destronados, sobrepujados
por um trabalho de auto-superação e auto-disciplina cotidianos; a financeira
corresponde a triste realidade do mundo artístico num país que não valoriza a sua
cultura e, conseqüentemente, suas manifestações artísticas como deveria, levando
os profissionais do ofício a vivenciá-lo quase como uma profissão de fé, com muita
determinação e jogo de cintura. Quanto à sua formação, a mesma é contemplada
por aptidões e habilidades que desenvolvem competências lógicas, sistêmicas,
simbólicas e criativas.
Analisando-se a partir daí o perfil dos profissionais da EDISCA, mais
especificamente, dos seus gestores, percebe-se o quão presentes estão estas
características de auto-superação, auto-disciplina, flexibilidade, criatividade etc.
Numa área como a do terceiro setor, cujas dificuldades são inerentes e cujos
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desafios são crescentes, uma organização só sobrevive se possuir profissionais que
cumpram com estas qualidades.
Esta colocação não exime a EDISCA

do

risco

da

inconsistência

profissional posto que dificuldades e fraquezas existem e precisam ser superadas
mas a abastecem de um potencial de superação e desenvolvimento bastante
efetivos, já que com todas as suas limitações ultrapassa a barreira de mortalidade
das pequenas e médias empresas no Brasil19 alcançando no ano de 2002 a marca
dos onze anos de funcionamento.



A estética e a excelência
Fechando a tríade metafórica da EDISCA compreendida a partir do

universo da dança, a questão estética não pode deixar de ser citada em função da
sua permeabilidade em toda a organização. A exigência estética dos seus
espetáculos pode ser percebida no rigor presente no seu trabalho, na busca
constante de inovação, aperfeiçoamento e excelência, no cuidado com a aparência
e com a higiene das crianças, na beleza presente no seu mobiliário, nas suas
instalações e edificações.
É uma coisa muito importante o belo, a busca da beleza permeando tudo isso. A beleza
não é um valor absoluto, você tem um juízo de valor, existe um juízo de valor dessas pessoas que
estão à frente da EDISCA e busca-se a beleza em quase tudo que se faz. Então você vê o prédio da
EDISCA, é um prédio bonito e tudo que se faz lá se preza pelo lado estético, é uma coisa que é da
natureza dessas pessoas que estão alí à frente.(Ernesto Gadelha)
Eu acho a EDISCA bonita. Eu acho que tudo que vem, tudo que é gerado, tem uma
coisa de beleza mesmo, eu tô falando do estético, isso pra mim é uma aura, talvez um lado luminoso,
talvez porque a gente trabalhe com arte, talvez porque seja a EDISCA uma organização sensível, o
que eu acho que talvez seja o aspecto mais relevante, se é que a organização tem um caráter. Eu
percebo essa coisa da beleza , do cuidado. E não é aqui. A gente tem uma casa, uma escola, muito
bonita mas se você tivesse visitado a EDISCA naquela sede alagada (sede anterior) e tudo mais,
você ia ver as meninas do mesmo jeito limpas, de coque, com lacinho. A gente sempre teve um
cuidado muito grande com a imagem. (Dora Andrade)

Portanto, a estética presente na arte, a estética presente na dança, esse
teatro cuja fala se dá através do corpo, também se faz presente no teatro
organizacional da EDISCA, um teatro cujo palco de práticas e vivências se constrói
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no seu cotidiano organizacional. Assim como a dança exige ritmo, cadência,
integração e harmonia, a EDISCA se edifica como resultado de um ritmo, de uma
cadência, de uma integração e de uma harmonia geradas a partir das relações entre
as pessoas, que dela fazem parte, e entre estas e o seu ambiente concreto, plástico,
incitador de posturas e atitudes condizentes com sua realidade harmônica e
equilibrada. A beleza do ambiente extrapola sua função meramente estética
provocando comportamentos e reações específicas. A estética da arte, constituidora
do seu imaginário artístico, provoca uma exigência profissional de qualidade e
excelência nos serviços. Observando-se suas crianças, observando-se seus
profissionais, facilmente se percebe o quanto a ambiência da escola, o quanto a
formação artística de seus profissionais, interfere e estimula posturas e
comportamentos mais ajustados e harmonizados com sua proposta educativa.

19

No Brasil, oitenta por cento das pequenas e médias empresas fecham suas portas antes de
completarem 5 anos.
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Considerações e Recomendações Finais

Encerrando-se este processo de análise, resgata-se a pergunta de
partida, motivadora desta investigação científica, o objetivo geral deste trabalho,
originário desta pergunta, os objetivos específicos, cumpridores deste objetivo geral,
a hipótese geral, correspondente a este último, e, por fim, as hipóteses específicas,
para identificação da sua confirmação ou negação diante da pesquisa desenvolvida.
A pergunta de partida, fio condutor de todo este trabalho, foi a seguinte:
haveria relações (conexões) entre o imaginário artístico (da dança) e a cultura
organizacional da EDISCA? Em caso afirmativo, quais seriam estas relações
(conexões) e que significados teriam para a cultura organizacional desta
organização?
Sim, há relações entre o imaginário artístico (da dança) e a cultura
organizacional da EDISCA. Suas relações (conexões) se dão essencialmente a
partir das seguintes dimensões, identificadas na Parte II deste trabalho, quando da
análise da EDISCA sob a metáfora da dança:


A EDISCA, como um balé, é uma organização sistêmica, complexa, racional,
simbólica e sensível;



O profissional da EDISCA, como um bailarino, é determinado, dedicado, é
flexível diante da sua dura realidade20, convivendo com a superação de seus
limites e com as dificuldades do ofício;



A postura e a exigência profissional da instituição e de seus membros,
provenientes do senso estético desenvolvido a partir da arte, permeia
conceitos e ações, através da busca do aperfeiçoamento constante e da
excelência nos serviços.

1

Viver da arte é uma opção bastante arriscada, em função da falta de estrutura e estabilidade do
mundo artístico, exigindo do artista uma postura missionária de entrega a uma causa, uma causa de
vida e de fé.
20

Viver da arte é uma opção bastante arriscada, em função da falta de estrutura e estabilidade do
mundo artístico, exigindo do artista uma postura missionária de entrega a uma causa, uma causa de
vida e de fé.
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Todavia, apesar destas constatações, o imaginário artístico não é o único
responsável pela cultura desta organização, também construída a partir dos
imaginários

individuais

e

coletivos

de

seus

gestores

e

colaboradores,

compreendidos como o citado trajeto antropológico de DURAND (1997:41)
correspondente à “ . . . incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as
pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio
cósmico social.”
A cultura organizacional da EDISCA, de acordo com o descrito nos
capítulos 2 e 3 deste trabalho, é suportada também por todo um contexto sóciocultural-familiar de suas gestoras, constituidor do seu imaginário, do seu mito diretor,
cuja narrativa se baseia no discurso da possibilidade, da realização, do senso
estético, além de todo um perfil histórico-cultural nacional, repleto de personalismo,
afetividade e flexibilidade.
Por ser uma organização polissêmica, familiar, pedagógica, artística e do
terceiro setor, uma série de variáveis interferem na construção de sua identidade,
entrecruzada

por

relacionamentos

endo

e

exo-organizacionais.

Estes

relacionamentos provocam retroações causadoras de uma causalidade complexa
própria de sua realidade sistêmica não limitada a atos concretos mais constituidora
também de universos míticos delineadores de sua cultura.
Indo mais além neste processo de análise, no que se refere aos objetivos
específicos confrontados com suas respectivas hipóteses, tem-se o seguinte
resultado:
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OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Identificar as

HIPÓTESE ESPECÍFICA
1. A EDISCA possui uma gestão sistêmica, flexível,

características da

adaptável as mudanças, criadora de um ambiente

gestão organizacional

propício à inovação e à criatividade, além de possuir

da EDISCA

um senso estético que produz um apelo ao trabalho
com qualidade.

Confirmada.
CONCLUSÃO
APÓS A PESQUISA

A EDISCA cumpre com esta hipótese específica,
embora este cumprimento não seja isento de ajustes
posto que alguns problemas de integração funcional
foram identificados, juntamente com algumas carências
de desenvolvimento da formação profissional de alguns
de seus colaboradores.

OBJETIVO ESPECÍFICO
2. Identificar as
características dos

HIPÓTESE ESPECÍFICA
2. A EDISCA tem em seu corpo funcional profissionais
com habilidades múltiplas.

profissionais que atuam
na EDISCA.
Confirmada.
CONCLUSÃO

Em decorrência de ser uma organização de pequeno

APÓS A PESQUISA

porte, do terceiro setor, cumprindo uma série de
atividades variadas, torna-se praticamente impossível
que as funções desenvolvidas dentro da organização
sejam rigidamente delimitadas. Com exceção dos
funcionários da área de serviços gerais que se atêm a
suas funções específicas, os demais colaboradores, em
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maior ou em menor grau, cumprem com outras
atividades além daquelas previamente estipuladas.
Muitas delas são desenvolvidas de acordo com as
necessidades que vão surgindo e que por isso
demandam respostas imediatas e o desenvolvimento
de habilidades e competências múltiplas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
3. Identificar mitos,
imagens

HIPÓTESE ESPECÍFICA
3. A EDISCA é uma organização regida pelo mito da
realização, da possibilidade e da beleza.

(representações),
símbolos e ritos da
EDISCA.
Confirmada.
CONCLUSÃO

O mito diretor desta organização, analisado a partir de

APÓS A PESQUISA

suas imagens (representações), símbolos e ritos, é
constituído a partir de um universo heróico, guerreiro,
conquistador, realizador, acompanhado por um senso
estético, proveniente da arte, e desenvolvido a partir de
uma

ideologia

baseada

no

paradigma

do

desenvolvimento humano.

Cada uma destas hipóteses constrói a dimensão cultural da EDISCA, uma
dimensão que se forma a partir do seu cotidiano organizacional, repleto de
ambigüidade e complementaridade. Uma complementaridade assumida através da
coexistência de posturas antagônicas nas práticas de gestão por vezes
centralizadoras ou democráticas, por vezes paternalistas ou mesmo instigadoras de
ousadia e inovação, mas geradoras de sinergia e pró atividade.
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Diagnóstico situacional



Aproveitando a riqueza de informações colhidas no desenvolvimento da
pesquisa de campo desta dissertação, alguns pontos puderam ser evidenciados
como passíveis de interferência. Os mesmo representam aspectos negativos do
diagnóstico situacional da EDISCA, merecendo posterior investigação e atuação.
Apesar da Instituição se encontrar numa situação bastante positiva, nada impede
que estes pontos sejam melhor trabalhados e, se possível, revertidos em condições
favoráveis ao desenvolvimento e crescimento da organização. A seguir uma breve
descrição dos mesmos:
1. Centralização excessiva de poder
A centralização de poder, que geralmente se dá ao nível do grupo gestor,
sobrecarrega demasiadamente estes profissionais, mergulhando-os em atividades
operacionais e distanciando-os da possibilidade de se desenvolver profissionalmente
e de se pensar estrategicamente nas ações organizacionais.
O desenvolvimento de competências e habilidades profissionais dos
colaboradores que compõem a organização como um todo, os habilitaria no sentido
de assumirem novas responsabilidades e permitiria a promoção e a identificação de
talentos sub utilizados, propiciando ao grupo gestor mais tempo para sua formação,
reflexões e tomadas de decisão estratégicas condizentes com uma visão de futuro
mais apurada.
2. Falta de integração das ações educativas desenvolvidas pela escola como um
todo
No desenvolver da pesquisa, constatou-se a ausência de uma efetiva
coordenação das atividades educativas, particularmente artísticas, desenvolvidas
dentro da escola. O problema está localizado na ausência de integração entre as
ações educacionais artísticas e entre estas e as de reforço escolar. Esta última tem
funcionado a contento sob a coordenação de Gislene Andrade, embora pudesse ser
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bem mais eficaz caso tivesse uma interlocução mais significativa e integrada com as
demais áreas da organização.
Um dos motivos identificados como responsável por esta ausência de
integração de ações educativas se deve ao fato dos professores terem pouco tempo
para discutir este processo já que a maioria deles leciona em outras instituições
educacionais. No entanto, a existência de um coordenador efetivo para área
facilitaria esta integração já que o mesmo serviria como articulador entre estes
professores e entre a área artística e o restante da organização, proporcionando um
maior alinhamento estratégico.

3. Indefinição quanto ao processo sucessório dentro da organização
A representante maior do universo heróico da organização, dado investigado
anteriormente, chama-se Dora Andrade. Esta gestora se mistura com a imagem de
força e realização da EDISCA. Ela funciona como uma representação bastante
significativa e simbólica do imaginário motor desta escola. Porém, esta associação
imagética estreita, apesar de vir funcionando positivamente para o desenvolvimento
da instituição, pode ser perigosa para sua perpetuidade, em decorrência da
inexistência de alguém que figure como possível substituto. Quando Gilano Andrade
afirma “que a EDISCA se chama Dora Andrade”, isto gera uma certa insegurança quanto
ao fato de não se trabalhar ou não se gerar um sucessor.
Apesar deste tema já ser preocupação da gestora da organização, ainda não
se percebe ações efetivas e sistematizadas de desenvolvimento de um processo de
sucessão. Atenção redobrada deve ser dada a este assunto tão importante para a
continuidade do trabalho desta organização.
4. Ausência de um política de formação e capacitação técnica-profissional
A formação e a capacitação técnica-profissional é bastante frágil em
organizações do terceiro setor que vivem basicamente do subsídio de apoiadores e
financiadores. A EDISCA não foge muito dessa realidade, embora esteja num nível
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superior ao que se verifica junto às demais organizações. Apesar de periodicamente
acontecerem cursos de formação pedagógica21, não há uma política estabelecida de
formação e capacitação técnico-profissional de todo o seu corpo funcional, no que
se refere às demais áreas operacionais, o que fragiliza a otimização de seus
processos de trabalho prejudicam o resultado final da organização.
Uma boa solução para esta dificuldade seria a definição de uma
estratégia de captação de parcerias para a viabilização deste tipo de formação e
capacitação profissional de seus colaboradores, seja junto a entidades educacionais
profissionalizantes ou mesmo junto à universidades.
Afora estes pontos, há todo um cabedal de contribuições, destacado
anteriormente, que o estudo da EDISCA aflorou. Sejam reflexões acerca de um
novo modo de se gerir e de se refletir as organizações, seja através da
compreensão da realidade organizacional a partir do casamento entre o racional e o
simbólico, um simbólico urdido a partir do imaginário da arte. A EDISCA se constrói
através de uma trajetória bem sucedida de ações e contribui com o aprofundamento
da discussão do fazer da administração, um fazer que merece ser aprofundado no
que

se

refere

à

realidade

das

organizações

não-governamentais,

mais

particularmente artísticas. O reconhecimento do seu trabalho se faz no dia a dia
através da mudança real provocada na vida de suas crianças e adolescentes.



Sugestões de pesquisas futuras

1. Desenvolvimento de competências em organizações do terceiro setor
2. Imaginário

tecnológico

e

cultura

organizacional

de

organizações

não

governamentais que desenvolvam programas de capacitação tecnológica
3. O desenvolvimento de produtos artísticos a partir do imaginário social
4. O marketing em organizações artísticas: uma análise da construção de um
universo mítico sobre a oferta

21

Um bom exemplo deste tipo de formação corresponde ao programa Cuidar ministrado pelo profº
Antônio Carlos (Modus Faciendi) junto aos profissionais da escola.
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