Comentários sobre o Exame de Obra feitos por Silo na reunião de
Escola, em 9 de janeiro e 2010:
“Depois do trabalho da Disciplina, se produzirá um Exame de Obra. Onde o próprio
sujeito coloca os passos que foi fazendo, a rotina que escolheu, os tempos que dedicou
a isso, os registros que foi tendo. Necessitamos examinar para trás tudo o que
aconteceu. E se teve essa direção inicial ou não. Criaremos um pequeno documento
referido a isto, esse momento em que se tem já armada toda a Disciplina e se pretende
chegar a uma situação nova onde já se pode prescindir de todo o anterior, como se
fosse o andaime que se utilizou para armar toda essa situação. Não nos apoiaremos já
na Disciplina. Esse deixar as coisas, nos leva numa direção muito interessante”.
Pauta para elaborar o Exame de Obra
A presente pauta pode ajudar a realizar este exame individualmente, e depois
aprofundá-lo por meio do intercâmbio com outros Mestres do mesmo processo. Dividese em duas partes, a saber:
1) Nivelação
Repassando todo o trabalho de nivelação realizado, é possível resgatar, por trás dos
estudos da paisagem de formação, biografia, núcleo de devaneio, experiências guiadas,
a leitura de Anotações de Psicologia, etc., as compreensões mais significativas sobre a
própria existência, com relação ao sem-sentido e o sentido; à incoerência e a coerência;
a violência e a não-violência.
2) Disciplina
Conforme as anotações feitas durante a rotina do processo disciplinário, se pode tentar
um ordenamento da experiência passo a passo, quaterna por quaterna e do processo
completo, considerando o seguinte:
a) Registros – Quer dizer, a vivência que permite alcançar a certeza definitiva e
unívoca do passo em questão, para passar ao seguinte.
b) Impedimentos – Refletir sobre os impedimentos encontrados e as formas
descobertas para dissolvê-los.
c) Indicadores – Resgatar as observações significativas sobre sonhos, ocorrências,
estados internos e condutas.
d) Compreensões – Aquilo que em geral se revela como verdade profunda, como
significado essencial doador de sentido.
Depois de realizar o resumo e síntese de cada passo, se procede a fazer o mesmo
com cada quaterna e depois com o processo disciplinário completo.
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