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A escola democrática, um desafio ainda atual
O tema deste trabalho se inscreve na discussão dos movimentos contestatórios da década de 60, que deram origem às mais diversas práticas da sociedade civil que marcaram a década de 70 (e repercutiram em tempos posteriores), em torno das quais os grupos sociais procuraram se organizar e efetivar suas utopias. 
Neste contexto, a pesquisa busca reconstituir a trajetória inicial de uma escola cooperativa, fundada em 1978 por iniciativa de um grupo de pais, os quais idealizavam construir um espaço de formação para seus filhos, assim como para si próprios, enquanto pais e sujeitos políticos.  Pretendiam alcançar uma prática educativa coerente com valores de solidariedade e cooperação, mais humanos e fraternos que os do tecnicismo e do formalismo característicos do sistema educacional predominante na época.
A importância de se estudar a experiência daquele grupo, representativa de tantas outras daquele momento, deu-se no sentido de resgatar suas utopias, situando os objetivos e práticas iniciais, voltadas para o questionamento dos padrões educacionais estabelecidos  no esforço de construção de uma nova cultura escolar. 
Esta cultura estava centrada na perspectiva de valorização da criança, como centro dos interesses da escola, não no sentido, hoje encontrado, de tratá-la como um cliente, que deve ser conquistado, mas na perspectiva de compreendê-la mais profundamente na medida das suas necessidades de desenvolvimento e descoberta do mundo e na busca de construir, no cotidiano concreto da sala de aula, uma prática pedagógica calcada em relações cooperativas, dialógicas  e respeitosas.
Em termos teórico-pedagógicos estudar a constituição de uma proposta como essa,  vem de encontro aos recentes debates que evidenciam a importância das interações sociais, no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Com efeito, a preocupação com uma relação em sala de aula fundada no respeito e no favorecimento da subjetividade das crianças, ou seja, na expressão de seus afetos ainda é assunto que só recentemente vem adquirindo importância na prática docente, mesmo no nível da educação infantil.  E, nem sempre é claro, para quem busca praticá-la, com que elementos trabalhar dentro do novo paradigma. 
Se ainda hoje essas questões se constituem desafios, em seu tempo representaram um processo árduo e, de certa forma ameaçador, de rompimento com padrões existentes, que foram sentidos pelos atores que empreenderam a tarefa de constituir tal projeto pedagógico.  Foi no sentido de registrar essa experiência e investigar os significados que representaram para alunos e seus pais, que realizamos a pesquisa, podendo-se dizer, de algum modo, que ela representa uma certa dimensão da história do tempo presente.
Evidentemente que esta reconstituição implicou percorrer todo o movimento de educação alternativa, sua emergência e desenvolvimento nas escolas, seus diferentes enfoques e os contextos nos quais foram gerados, buscando os enfoques que as culturas alternativas continham, suas diferenças e entrelaçamentos.
Buscamos compreender a conjuntura histórica que possibilitou a eclosão desses movimentos, nos episódios de Maio de 68, na França, a Primavera de Praga, o Movimento Hippie e as manifestações pelos direitos civis nos EEUU, as manifestações estudantis na América Latina. Todas essas manifestações de rebeldia que, eclodiram por todo o mundo ocidental, durante o período denominado por HOBSBAWN (1995) de anos gloriosos, ousaram questionar as estruturas e lógicas sobre as quais se sustentava a civilização ocidental, especialmente o paradigma da racionalidade que, em nome do progresso científico, matou, torturou, destruiu povos e culturas.
	A pesquisa representou igualmente o estudo de uma das vertentes da história da educação contemporânea, na medida em que resgatou as origens das escolas democráticas, desde as raízes filosóficas em Rousseau, passando pela experiência de Tolstoi em Iasnaia-Poliana,e o movimento da Escola Nova, que traça as principais mudanças de paradigma na educação: a mudança de eixo, do ensinar para o aprender, a importância da atividade pessoal do aluno para alcançar o aprendizado, o trabalho com sentido real e o conceito de avaliação, como forma de aperfeiçoamento do trabalho. A pesquisa enfoca ainda a Educação Socialista, e as escolas anarquistas, como duas tendências importantes, que estiveram na base da constituição das escolas alternativas do século XX.
Buscamos caracterizar as tendências das escolas alternativas, também denominadas de Repúblicas de Crianças, ou Escolas democráticas radicais, no mundo e discutir até que ponto essas experiências tiveram possibilidade de se desenvolver no Brasil.
Considerando ainda a opção que permeava a escola-cooperativa estudada - o pensamento de Freinet - foi necessário compreender o conceito de Trabalho, inerente a essa pedagogia, suas raízes e contradições em relação às concepções socialistas de educação nas quais se baseou, bem como seus pontos de interseção com a Educação Nova.  Nesse sentido, a análise dessa experiência representou a oportunidade de discussão de um dos elementos fundamentais para a configuração da escola, vale dizer a concepção do Trabalho, projetada no Trabalho Escolar.
 
2.  A construção do objeto da pesquisa

	A escola cooperativa estudada constituiu-se em objeto real ou lugar da pesquisa,  mas a compreensão do seu ideário pedagógico, com a construção de uma pedagogia cooperativa e a apropriação da Pedagogia Freinet constituíram seu objeto científico. 
Ao longo da pesquisa, no entanto incorporou-se uma análise sobre a repercussão do ideário de uma pedagogia cooperativa na vida dos ex-alunos e seus pais, considerando o comprometimento  profundo desses atores com aquele projeto: “Que anseios teriam levado esse grupo de pais a se engajar na fundação de uma escola para seus filhos? Que ideário os impulsionava a romper convenções e normatizações e lançar-se no empreendimento de plasmar, a partir de seus próprios valores, uma nova pedagogia? Que objetivos foram alcançados, abandonados ou transmutados?  Que tipo de registro permanece na memória dos ex-alunos, hoje jovens entre 20 e 26 anos de idade, com relação às suas vivências escolares na 1ª infância? 
Considerando a nossa familiaridade com o objeto, uma vez que participamos, como mãe de aluno, desse momento de constituição e consolidação do projeto pedagógico, seguimos o pensamento de VELHO (1981), quando diz que a experiência cotidiana, passada ou presente do investigador não constitui elemento impeditivo a um trabalho científico, na medida em que empreende um esforço de estranhamento para não cair nas armadilhas de suas próprias pré-noções, podendo mesmo ser um fator vantajoso, numa perspectiva antropológica.  Recomenda ele que para estranhar o familiar é necessário “confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos e situações.” (VELHO, op.cit.: 131)  
Nesse sentido foram usadas fontes diversificadas de dados, como documentos e depoimentos de diversos atores, que puderam contrapor, reafirmar, ou ampliar as percepções construídas através das nossas próprias vivências. Além disso, os elementos teóricos sobre os quais ancoramos a pesquisa nos permitiram transcender o conhecimento imediato, identificando lógicas e relações subjacentes aos fenômenos por nós vivenciados. 

3. Trilhando Metodologias

A pesquisa teve como configuração mais geral a estrutura de um estudo de caso e, como tal, tem um certo caráter particularizante, no sentido em que aprofunda a análise de uma experiência singular.  Entretanto, se o fizemos foi por considerá-la como emblemática de uma série de outras experiências alternativas surgidas naquele período histórico no Brasil.  
Assim, embora não tenha sido nosso objetivo confrontar esta experiência com outras similares, acreditamos que o seu estudo propicia uma correlação com as demais experiências, o que permitiria ultrapassar sua particularidade, propiciando um entendimento mais universalizante e a indicação de tendências da escola alternativa no período considerado.
Como modo de investigação, embora os estudos de caso se caracterizem pelo uso de técnicas variadas de coleta de informações, freqüentemente de natureza qualitativa, recorremos também a métodos quantitativos, com o objetivo de centrarmos no exame de certas propriedades específicas, qual seja a análise da memória de alunos e seus pais. 
Na verdade, conforme ANDRÉ (1995), não existe dicotomia entre qualitativo e quantitativo, sendo estas apenas formas diferentes de classificação de tipos de dados coletados, pois mesmo os dados denominados quantitativos (números, gráficos, tabelas), estão impregnados de valores subjetivos, tanto no momento de sua escolha, quanto na sua interpretação.
Diversos recursos de pesquisa foram adotados em nosso processo de investigação:   
	Pesquisa Teórica:  Constituída pelo levantamento bibliográfico de referências teóricas  ligadas à caracterização do contexto histórico que propiciou o nascimento do movimento de cultura alternativa.
Ainda como parte da pesquisa teórica, buscamos conceituar o trabalho escolar contido na concepção de Educação do Trabalho freinetiana, relacionando-o ao conceito marxista de trabalho enquanto princípio educativo, articulado ao ideário da Educação Socialista incorporada por Freinet no desenho de sua escola popular.
Pesquisa Histórico Documental – Voltada para o levantamento de dados e informações acerca da história da constituição da escola-cooperativa estudada Que doravante denominaremos “escolinha”, termo utilizado pelas crianças na época.


	, utilizando documentos de época internos:  boletins informativos, folders, relatórios pedagógicos, atas de assembléias, circulares, documentos administrativos, como fichas de matrícula, textos pedagógicos e fichas-resumo de reuniões de estudo.

Foram ainda estudados alguns documentos de época externos - monografias, estudos e reportagens sobre a Escolinha, sua fundação e proposta pedagógica. Na documentação da Escolinha foram observadas deficiências, decorrentes da informalidade com que eram registrados os atos, tanto administrativos como pedagógicos.  Os registros, de certa forma, refletiam, tanto o crescimento da proposta pedagógica, como as dificuldades de manutenção enfrentadas por projetos como esse, baseados no trabalho cooperativo e voluntário, especialmente quando estes se propõem a contrapor o instituído. Viu-se que, mesmo tendo entre seus objetivos constituir-se como um centro de pesquisas educacionais para uma pedagogia cooperativa- onde a documentação deveria ocupar um lugar de destaque, esta se mostrava pouco sistemática, na medida em que contava com a cooperação voluntária dos membros, que oscilava, em função das  demais responsabilidades pessoais dos membros.
	Pesquisa Qualitativa - A pesquisa documental (e suas eventuais lacunas) foi complementada pelas entrevistas qualificadas realizadas junto aos fundadores e professores que atuaram na cooperativa durante o período considerado. Foram entrevistas em profundidade, com o objetivo de reconstituir o período de criação da Escolinha, recuperando as intenções e ideários que motivavam o grupo inicial de pais e educadores, suas concepções de educação e os impasses por eles enfrentados. A seleção dos informantes se baseou na presença e relevância de sua inserção no projeto, sendo  importante lembrar que todos os fundadores foram também professores, além de pais de alunos. No entanto, como entrevistados, responderam como fundadores.

          Quanto aos professores, o critério foi o tempo de permanência no projeto, além do engajamento em outras instâncias, além da própria sala de aula.
As entrevistas em profundidade proporcionaram depoimentos de viva voz, capazes de expressar, tanto a emoção dos entrevistados, quanto suas opiniões e elaborações a respeito da experiência vivenciada.  Seu limite, entretanto, relacionou-se ao fato de uma evocação de memória remota (de mais de 20 anos). No entanto, esse mesmo distanciamento no tempo permitiu, em muitos momentos, uma melhor interpretação dos fatos, além da confrontação com as experiências profissionais e de vida posteriores, gerando uma melhor qualidade de seus depoimentos. 
	Pesquisa Quantitativa – Realizada através de um questionário enviado por correio a 68 alunos que haviam estudado na Escolinha durante o período pesquisado, entre 72 fichas de matrícula antigas, encontradas entre os documentos guardados pela escola.

Ao nos depararmos com as fichas de alunos que haviam passado pela escola durante o período pesquisado, avaliamos a riqueza potencial que cada uma delas representava:  Que rumos teriam tomado na vida após sua saída da Escolinha?  Que memória teriam guardado das vivências tidas durante o período em que lá estiveram?  Que marcas a escola lhes teria imprimido?  Até que ponto a educação infantil fora capaz de influenciar aquelas crianças pequenas? Estas questões constituíram o eixo central dos questionários de ex-alunos e seus pais.  
O questionário possibilitou apontar tendências de opinião num universo maior de entrevistados. Um certo número de perguntas foram deixadas em aberto,  para permitir aos entrevistados enriquecerem seus depoimentos.
Essa pesquisa buscou caracterizar o tipo de público sensível àquelas propostas pedagógicas e levantar os motivos pelos quais os pais se associavam à cooperativa para matricularem seus filhos. Buscou detectar os reflexos na formação das crianças, percebidos e atribuídos pelos pais a essa experiência, assim como em aspectos da dinâmica familiar. 
Dos 72 ex-alunos, 68 foram localizados.  Como vários eram irmãos, o número de envelopes postados foi de 56. 
Três ex-alunos, já haviam formado sua própria família e outros três viviam em outras cidades.  Houve três que não puderam ser  localizados.  Um ex-aluno já falecera.
A maior parte já não morava no mesmo endereço constante na ficha de matrícula.  No entanto, a existência de um item:  “outro responsável para contato em caso de emergência” foi a chave, pois em sua grande maioria esse “outro responsável” eram os avós, que por mudarem menos de domicílio, foram mais facilmente localizados em seus endereços originais.  Os avôs e avós foram assim, o elo de contato com grande número de ex-alunos. Foram ainda utilizados o catálogo de telefones e o serviço de auxílio à lista. 
Como primeiro passo, ligamos para todos, com o objetivo de esclarecermos sobre os propósitos da pesquisa e obter seu consentimento para o envio do questionário.
Os envelopes enviados continham questionários azuis, para os pais e amarelos para os alunos, uma carta confirmando as informações fornecidas pelo telefone e  um envelope endereçado e selado, para a devolução das respostas. 
O retorno foi da ordem de 46% nos questionários de pais e 47% nos questionários dos alunos, o que consideramos significativo, Questionários azuis:  48 enviados, 22 devolvidos – Retorno = 46%;  Questionários amarelos:  68 enviados, 32 devolvidos = 47% principalmente se levarmos em conta a distância no tempo e o volume de fatos rememorados. 
Apenas cinco ex-alunos declararam não terem qualquer tipo de lembrança da escola.  Os demais se expressaram bastante, mostrando uma memória viva e carregada de emoção com relação ao período estudado.
Na relação pesquisadora/pesquisados houve boa receptividade. Alguns dos entrevistados nos conheciam, na medida em que também fomos participantes dessa experiência cooperativa. Outros, porém, não nos conheciam, mas mesmo assim sua resposta foi entusiasmada e envolvida. Nos contatos iniciais para informar sobre a pesquisa, percebíamos que a grande maioria a recebeu com simpatia e emoção.
	Dimensão Participante –  Outra fonte de dados foi constituída por nossa própria condição de participante da experiência como mãe de aluno, igualmente desejosa por encontrar um espaço educativo sério e verdadeiro para os filhos.  Envolvida no projeto desde seu segundo ano de funcionamento, nossa experiência permitiu tanto reconstituir fatos, como concatenar dados dispersos. 

Desse modo, poderíamos dizer que dois elementos percorrem e são fundamentais em todo o nosso trabalho:  a memória e a análise da experiência a partir do olhar dos sujeitos que as vivenciaram.

4.  Estrutura do Trabalho

A dissertação foi dividida em cinco capítulos.  No primeiro estudamos o contexto que propiciou o nascimento do movimento de cultura alternativa da década de 70, resgatando suas origens desde Rousseau, analisando outras experiências no século XIX e a Escola Nova, passando pelas experiências de escolas democráticas radicais da primeira metade do século XX, como a escola inglesa Summerhill, que serviu de inspiração a inúmeras outras experiências ao redor do mundo, até chegarmos nos movimentos de 1968.   
No Capítulo II procuramos definir a Educação do Trabalho na ótica da Pedagogia Freinet, precisando para tal, buscar no conceito marxista de trabalho enquanto princípio educativo, a base da concepção freinetiana de trabalho escolar.  Mas, buscamos também refletir sobre a Educação Socialista, o ideário da Escola Nova e os princípios de cooperativismo e auto-gestão das experiências anarquistas, que, conforme OLIVEIRA (1996) se constituíram nas grandes influências de Freinet no desenvolvimento de seu conceito de Educação do Trabalho.
O Capítulo III traz a história da constituição da AEPC, contada através dos depoimentos de seus fundadores e da pesquisa nos documentos de arquivo da escola.  Criada com o objetivo de se constituir em um centro de pesquisas educacionais em pedagogia cooperativa, capaz de dar sustentação teórica e conceitual à escola destinada ao atendimento dos filhos dos associados (quem matriculasse o filho na escola se tornava obrigatoriamente um membro da cooperativa), a escola se constituiria, assim, em um laboratório vivo da prática pedagógica, realimentada pelos grupos de discussão formados por pais e professores.
O Capítulo IV apresenta a análise dos questionários respondidos pelos ex-alunos e seus pais, buscando os reflexos da vivência tida na escola, não só na seqüência dos processos escolares, mas ao longo de sua própria experiência de vida.
O capítulo V analisa as leituras e apropriações que a Escolinha fez da Pedagogia Freinet, seu ideário político e pedagógico, na constituição do próprio projeto, assim como na prática cotidiana e na formação de seus professores.

5.  Educação do Trabalho, uma proposta pertinente ainda hoje?

A investigação nos conduziu a quatro blocos de considerações que consideramos relevantes:
Com relação à concepção de educação alternativa adotada pela escola, ligada à Pedagogia Freinet e sua concepção de educação do trabalho, baseada em princípios de cooperação, solidariedade, afetividade e liberdade, vimos que ela se caracterizou pela busca de uma coerência entre a proposta pedagógica e sua materialização nos instrumentos ou rotinas de trabalho.  Em todos os aspectos, buscava-se contemplar os princípios pedagógicos, desde a disponibilização do espaço físico para as crianças, a escolha dos brinquedos e materiais pedagógicos, assim como sua concepção de relação entre as crianças, e destas com os adultos, consideradascomo relações diretas e sem subterfúgios, evitando o autoritarismo e a infantilização que caracterizavam freqüentemente as relações entre adultos e crianças nas instituições de educação infantil .
A concepção de trabalho escolar era o de atividade carregada de significado afetivo, com sentido real e uso social.  Assim como os pais eram chamados à construção da proposta pedagógica e da infra-estrutura material (móveis, instalações e brinquedos para as crianças), também as crianças tinham participação ativa junto com eles, assim como na construção das atividades e rotinas da sala de aula (organização cooperativa). 
Esse estudo da escola nos levou a indagar sobre a possibilidade de realizar essa pedagogia na sociedade de hoje.  Teria ainda pertinência uma proposta de educação do trabalho no mundo atual, metamorfoseado pelo capitalismo, em que o próprio trabalho está tão precarizado?
Não foi nosso objetivo discutir como o trabalho vem sendo transmutado na sociedade pós-industrial, pela crescente substituição da mão-de-obra através da automação, ou pelo rompimento das estruturas formais de emprego.  No entanto, não desconhecemos  o fato de que essas mudanças tornam obsoletas e desprovidas de sentido, as vinculações entre trabalho e educação voltadas para uma formação visando ao emprego.  No entanto, o estudo da concepção de educação e trabalho contida na Pedagogia Freinet e adotada pela escola pesquisada mostram que o trabalho, enquanto vivência humana plena, real e mediador das relações interpessoais, continua a ser uma necessidade, em qualquer sociedade. O jogo-trabalho, conforme a proposta de Freinet (1974) é uma necessidade vital, ao conter em si os elementos do jogo e do trabalho – ação, criação, auto-expressão, interação, prazer, fadiga e repouso – elementos/ritmos inerentes à própria vida.    
	A escola alternativa da década de 70 buscava abrir espaço para a expressão da criança; buscava conhecer o desenvolvimento da criança para adequar as atividades às suas possibilidades e limites; promover a aprendizagem por meio de atividades; valorizar jogos e brincadeiras como facilitadores da aprendizagem. Na realidade de hoje, quando muitas dessas proposições pedagógicas parecem estar sendo incorporadas ao discurso oficial, que sentido faz falar em educação alternativa?
No entanto, observa-se que, apesar de ter a educação avançado bastante com relação à incorporação de métodos e técnicas preconizados inicialmente por aquelas escolas, e de serem, as proposições da educação oficial, aparentemente as mesmas do que propunham as experiências pedagógicas mais progressistas, seu significado nem sempre está ligado à busca de uma sociedade mais igualitária.  Na medida em que foram institucionalizadas, essas práticas pedagógicas sofreram um esvaziamento do seu sentido original, na medida em que ainda são tomadas como formas mais eficientes de proporcionar a assimilação de conteúdos pré-determinados.  Seu sentido não parece ser a expansão e a expressão das subjetividades infantis, mas uma assimilação mais eficiente, talvez menos coercitiva, mas igualmente homogeneizadora, de conhecimentos.
	Mesmo com relação à questão do trabalho, este está longe de alcançar a utopia pós-industrial prenunciada por DE MASI (2000), do trabalho criativo.  O que se vê hoje é um trabalho precarizado e superexplorado.  Podemos, pois dizer que uma pedagogia que se proponha a uma leitura do trabalho mais além do trabalho explorado, continua sendo igualmente uma utopia a ser perseguida.  Sua importância reside em mostrar o leque de possibilidades nele implicadas, como elemento de criatividade, iniciativa, flexibilidade e empreendimento, e principalmente, criticidade, qualidades necessárias, isto sim,  em qualquer sociedade.
Uma educação fundamentada em um trabalho cooperativo e criativo continua a ser vigente até mesmo para avaliar as limitações do trabalho sob o capitalismo, pois só através de uma vivência de cooperação, ação e reflexão, de conhecimento das próprias potencialidades, é que pode o aluno perceber suas possibilidades e limites, assim como ter um referencial crítico sobre as condições oferecidas pela sociedade moderna.  
Em seus depoimentos, os ex-alunos demonstraram como esse referencial de cooperação foi incorporado em seus valores e modos de vida. Muitos dos egressos da escolinha demonstram prazer em relação a experiências de participação coletiva, ainda que, muitas vezes, cercadas de angústia por esbarrarem nas expectativas individualistas de outros jovens de sua própria geração.  
Entre os ex-alunos entrevistados verificou-se uma incidência de quase 60% com participação em algum tipo de atividade, além do próprio estudo, sendo que, destas, 52% eram atividades vinculadas à cultura e esportes e 48% em atividades ligadas a movimentos sociais e/ou político-partidários (juventude partidária, grêmios estudantis, ONG’s, associações profissionais, trabalhos humanitários, entidades sindicais).  
Com relação à escolha profissional, é marcante a opção por carreiras ligadas às ciências humanas e sociais, além das artes - 70% dos ex-alunos estão engajados em cursos ou já atuam profissionalmente, nestas áreas. 
Um segundo bloco de considerações se refere à própria escola e à memória das crianças.  Com respeito a esta questão o depoimento dos ex-alunos demonstra claramente o significado da etapa da Educação Infantil em suas vidas e, mais concretamente, da Escolinha enquanto espaço de socialização e formação de valores, enfim, do aprendizado de vida que teve a oportunidade de imprimir.
Cerca de 40% dos ex-alunos entrevistados declararam que a passagem pela Escolinha foi algo guardado  na memória, com muito carinho, ou mesmo que se reflete em seu comportamento até hoje. Um dos relatos fala que sua lembrança é de “um local onde comecei a descobrir os  caminhos para a felicidade...Em risadas que eu dou, ou a cada vez que me indigno com alguma atitude anti-ética, é reflexo do aprendizado que tive nesta escola” (J.F., 22 anos)
 Nesse sentido, vale destacar a importância atribuída pelos ex-alunos ao espaço externo da escola, conforme consta em seus depoimentos, assim como das possibilidades de exploração e descoberta que propiciava.  Isso mostra como um aspecto, habitualmente pouco considerado pelas escolas - o espaço externo, ou de recreação – é, do ponto de vista das crianças, o principal, por atender mais às suas necessidades de desenvolvimento naquela fase da vida.  O pátio, quintal, área verde, todas denominações dadas ao único e mesmo espaço de recreação/exploração da escolinha, foi citado por 81% dos entrevistados.  As salas de aula são citadas apenas por três entrevistados (representando menos de 10% dos questionários).
Essa lembrança tem razão de ser, porque nessa escola o espaço externo era, na verdade, o local onde aconteciam as atividades coletivas, entre crianças de todas as idades, e as principais atividades, não só de recreação, mas também pedagógicas.  Era, sobretudo, um espaço, intencionalmente organizado, com o objetivo de estimular a curiosidade, a criatividade, aguçar a sensibilidade e desenvolver uma atitude de investigação e descoberta, assim como propiciar as interações entre as crianças.
Infelizmente, o que se observa hoje, na maioria das escolas é um espaço externo empobrecido e planejado mais em função mais da praticidade, que das necessidades das crianças.  Freqüentemente é reduzido a uma área cimentada, mais ou menos decorada e equipada, cujo objetivo é o mero extravasamento da energia acumulada em sala de aula.  Além disso, hoje em dia ele vem sendo crescentemente usurpado das crianças, em nome da eficiência administrativa, da expansão das construções destinadas a mais salas de aula, assim como de uma pretensa “segurança”. Tem-se tornado cada vez mais limitado, e distanciado dos elementos naturais, que são os grandes estimuladores da curiosidade e da indagação. 
Na escolinha (como em todas as escolas que trabalham na perspectiva freinetiana) o espaço externo continha uma diversidade de elementos naturais:  água, terra, plantas, árvores, além de animais domésticos para serem tocados e tratados pelas crianças.
Quanto aos pais seus depoimentos também falavam de valores, como os principais pontos positivos que percebiam terem sido transmitidos pela Escolinha aos filhos,: solidariedade, cooperação, o valor do trabalho coletivo, a amizade, o convívio em grupo, o respeito à vida, às pessoas e à natureza, a autonomia, a consciência crítica e autocrítica, a honestidade, o espírito investigativo, a responsabilidade, a sensibilidade estética e afetiva.  Os aspectos negativos apontados diziam respeito a carências na formação cognitiva, como dificuldades na escrita e na matemática, citados por 18% dos pais.
Outro aspecto observado nos depoimentos dos pais, foi com relação à integração com as famílias, que diluía fronteiras entre a casa e a escola, além de promover a convivência entre os próprios pais, mostrando uma tendência à inclusão em todos os níveis, que possibilitava vínculos de solidariedade entre as famílias. Essa característica, própria das cooperativas de pais, era igualmente algo extremamente inovador, numa época em que a escola infantil, embora dizendo-se “uma extensão do lar”, na verdade mantinha-se, ou isolada da família, ou numa pretensão científica, esperando da família simplesmente o suporte doméstico para um modelo de aprendizagem por ela determinado.  O processo da escolinha propunha-se a ser algo bem distinto:  ser um espaço  de trocas, novas descobertas e aprendizagens para todos.  26,2% dos pais declararam terem sido beneficiados com a oportunidade de discutir e partilhar problemas e experiências comuns, na busca de acertar na tarefa de educar seus filhos, ou simplesmente com a participação nas reuniões e atividades da escola:
“A Escolinha foi o que de mais significativo aconteceu na minha vida, depois que T.  nasceu.  Foi lá que aprendi a ser mãe em muito aspectos.  Sentia segurança e confiança em deixá-lo ali, quando voltei a cuidar de outros aspectos da minha própria vida.  A cooperação em todos os níveis foi a grande lição que aquela escola me deu. ...  Talvez meu filho não tenha consciência da importância da Escolinha, mas posso afirmar, sem dúvida nenhuma, de que sem ela seríamos menos felizes hoje.” (R. V., mãe de T., que três anos na escola.)

Um terceiro bloco de conclusões que a pesquisa propiciou, diz respeito ao processo de formação docente, que a Escolinha realizava, configurando-se como uma comunidade de aprendizagem, e um celeiro de professores.  A formação docente era alcançada por uma vivência profunda desses professores em todas as discussões e na formulação de todo o projeto pedagógico.  Na verdade, seu engajamento na proposta era, não só profissional, mas acima de tudo vital.  Contrastando com a maioria das escolas da época, que determinavam os planos de trabalho para serem executados pelos professores, a Escolinha buscava propiciar-lhes os elementos para apurar a observação da expressão das crianças, de forma que pudessem construir seu próprio planejamento de trabalho, baseado na leitura dos grupos com os quais trabalhavam.   Afinal, todos eram associados.
“Para mim, como professora,(a vivência na Escolinha) foi um momento único, em termos de formação profissional. Porque quando tinham as assembléias, em que se juntavam todos os associados, havia(nas discussões) uma diferença de projeto político que você tinha que entender. Eu não tinha essa vivência de ver grupos discutindo dentro de um projeto. E foram naquelas assembléias, debaixo daquela mangueira, que via, principalmente o G.S. e a V.L., os mais radicais, que vivi isso, o que foi muito rico, em termos de formação.  Acho que eu ganhei muito., por ter a oportunidade de participar dessa experiência, que eu considero única.
 ...No final do meu curso (de Pedagogia), me chamaram para trabalhar numa creche e a minha função era dar suporte para as professoras... foi  a experiência tida na Escolinha o que me deu suporte o tempo inteiro.” (M.L.)  

Apesar dos riscos de conflitos que, às vezes, essa prática provocava, não resta dúvida de que foi um processo rico na formação de consciência de quantos se engajaram na proposta, pais e professores.
 Finalmente, um quarto bloco de considerações está vinculado à pertinência dos princípios da pedagogia cooperativa na educação atual.
  O Relatório Delors feito em 1996, pela Comissão sobre a Educação para o Século XXI da UNESCO propõe, como caminho para enfrentar os desafios do mundo globalizado, uma educação assentada em quatro pilares: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver juntos, Aprender a ser.
Esses pilares, apontados como parâmetros a serem perseguidos, são extremamente coincidentes com aqueles princípios de cooperação, solidariedade, liberdade e cientificidade, propostos e, mais ainda, referendados pela prática da Escolinha, mostram a pertinência e atualidade da proposta freinetiana, como resposta aos desafios que ainda se colocam para a educação.
Ela é, como já dissemos, uma utopia que continua necessária, pois, se por um lado, o novo século aponta para uma maior receptividade da sociedade a novas tecnologias pedagógicas, por outro, há armadilhas que continuam a ameaçar os espaços conquistados:   o mercado e a ilusão neo-liberal, que reduz e conspira contra as crianças e seu direito  crescer em um mundo saudável, com verdade, confiança, fraternidade, esperança e dignidade.
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