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Família e escola, duas instituições fundamentais da sociedade moderna, têm 

sofrido transformações em seu padrão tradicional de organização, relacionadas ao 

processo de globalização da economia capitalista e precisam assumir seu protagonismo 

para dar novo sentido às suas ações.  

A entrada da mulher no mercado de trabalho; o aumento da dissolução dos 

vínculos matrimoniais constituídos (com crescimento de novos tipos de relação), 

controle da reprodução e da natalidade; o aumento do número de famílias chefiadas por 

uma só pessoa, principalmente por mulheres são algumas das mudanças que contribuem 

para a perda do poder simbólico da família tradicional. Essas e outras transformações 

ocupam lugar no debate público, deixando de ser a vida em família assunto exclusivo do 

território privado. 

Por sua vez, as escolas também sofrem mudanças nesse novo contexto social, 

não mais se caracterizando como o principal exclusivo provedor de conhecimento, 

como fora tempos atrás, nem como espaço inquestionável e homogêneo. Cada vez mais 

se faz presente à reivindicação pela convivência respeitosa e dialógica entre todos/as 

agentes educativos na busca por uma educação mais igualitária.  

Nessa perspectiva, o artigo aqui apresentado faz parte de um esforço de 

investigação realizado em tese de doutorado, sobre o favorecimento de relações 

dialógicas entre escola e familiares, que ajuda a aprofundar os processos de 

aprendizagem, de participação e de democracia na escola, quando se trata da proposta 

de Comunidades de Aprendizagem (CA). 

Projeto de intervenção educativa, as Comunidades de Aprendizagem foram 

desenvolvidas pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras 

de Desigualdades (CREA) 1, da Universidade de Barcelona como maneira de se buscar 

transformações na e pela escola, na construção de uma escola para todos e todas, desde 

a década de 1990. Desde 2003, o projeto vem sendo desenvolvido no Brasil em escolas 

                                                 
1 O Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), 
desenvolve projetos de investigação que contribuem para o desenvolvimento teórico e prático das ciências 
sociais, centrando na análise da sociedade atual e na sua problemática, com especial atenção no âmbito da 
educação e da formação.   http://www.pcb.ub.es/crea 



municipais de Ensino Fundamental e, mais recentemente, em outros países da América 

Latina.  

  Tendo sido iniciado em escolas espanholas, acreditávamos que seria de 

fundamental importância conhecer as bases legais e as dinâmicas que regiam 

Comunidades de Aprendizagem em contexto espanhol para, posteriormente, tendo 

também em conta nossa própria legislação, entender o contexto e as perspectivas que 

envolvem sua implantação em nosso país.  

 Assim, durante um curto período de tempo, de três meses, pude desenvolver 

estágio financiado pela FAPESP, em caráter de doutorado, junto ao CREA, estudando 

as bases teóricas das C. A. e acompanhando suas atividades em uma escola pública da 

Espanha. Com maior disponibilidade acompanhei todo o processo de transformação e 

de desenvolvimento de uma escola brasileira em uma Comunidade de Aprendizagem. 

Buscava responder à seguinte questão: sob as perspectivas de familiares, crianças, 

voluntariado e de profissionais da escola que assumem o projeto CA, quais as 

principais melhorias ocorridas nas relações entre as partes e na aprendizagem das 

crianças? 

 Com base na metodologia comunicativa-crítica2, o estudo abordou 28 entrevistas 

com participantes de uma escola brasileira que há dois anos era CA, distribuídas da 

seguinte forma: 06 crianças, 06 voluntários/as, 06 familiares, 06 professoras, 02 

diretoras e 01 vice-diretora, 01 representante da Secretaria de Educação. Com menor 

disponibilidade de tempo, o contexto espanhol englobou um total de 12 entrevistas com 

uma escola que há quatro anos, sendo: 4 com voluntariado, 2 com mães, 1 com a 

diretora, 3 com professoras, 2 com alunos/as.  

 Além das entrevistas, os/as participantes puderam realizar a análise 

interpretativa dos dados juntamente com a pesquisadora. Em cada um dos segmentos, os 

grupos de discussão eram desenvolvidos como forma de oferecer aos entrevistados 

maiores elementos de compreensão e reflexão sobre os dados obtidos a partir da 

temática investigada, examinando-a em diferentes perspectivas, buscando, ao final, 

                                                 
2 Conceito elaborado pelo elaborado pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas 
Superadoras de Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona. Tem como principal base a teoria 
da ação comunicativa de Habermas (1987 a e 1987b), contando também com as elaborações de Paulo 
Freire (2005) sobre ação dialógica e conhecimento. Distintamente das perspectivas objetivas e 
subjetivistas de investigação, na metodologia crítico-comunicativa entende-se que os participantes, 
sujeitos capazes de linguagem e ação, compreendem o mundo no qual vivem e explicam suas ações no 
contexto vivido, podendo, portanto, interpretar os dados conjuntamente com os/as pesquisadores/as. Para 
melhor aprofundamento da temática, ver Gómez et al (2006). 



chegar a um consenso sobre ela. Foi um momento em que todos/as dialogaram sobre as 

opiniões das diferentes pessoas que participaram no estudo. 

As análises, na maior parte das vezes construídas no diálogo entre as diferentes 

pessoas, revelaram, em alguns momentos, diferentes interpretações entre participantes e 

pesquisadoras (no entanto, nunca antagônicas, mas reveladoras de priorização de 

diferentes aspectos da mesma realidade).  Vale destacar que essa fase se configurou por 

ser uma das pilastras da pesquisa, uma vez que todas as pessoas, junto comigo, puderam 

pensar sobre o projeto e nas suas implicações para com a sua realidade. Espaço esse que 

vimos ser tão difícil, quanto necessário, de ser praticado no cotidiano escolar. 

 Comecemos por entender dois conceitos centrais que permeiam todo o processo 

de transformação e de implantação de Comunidades de Aprendizagem nos contextos 

educativos: participação democrática e diálogo. Tais conceitos nos remetem a pensar 

sobre nossa atuação no mundo e a forma como lidamos com as possibilidades de 

transformação nele. Nessa perspectiva, é importante nos indagarmo-nos sobre quais 

práticas estamos priorizando e sobre os compromissos que assumimos para com elas. 

 

1.1. Sobre os conceitos de participação democrática, ação comunicativa e diálogo em 

Comunidades de Aprendizagem 

 De acordo com a análise feita por Fernandes (1995) sobre os processos 

redemocratizantes vividos no Brasil, houve em nosso país, a partir da década de 80, um 

“redespertar de novas perspectivas da sociedade civil no atendimento de suas 

demandas” (p.155). Entre outras coisas, tal fase se caracterizou pela reapropriação do 

espaço público com maior participação das pessoas na luta pelos seus direitos, 

alcançando seu ápice no Movimento das “Diretas Já”, em 1984. 

Assim, as demandas pela democratização de ensino também foram 

contempladas pela Constituição brasileira de 1988, sendo ampliadas posteriormente 

pelas Leis de Educação e projetos subseqüentes que mantiveram os requisitos para a 

democratização do ensino enfatizando o acesso, a permanência e a qualidade da 

educação como princípios fundamentais de formação para o exercício da cidadania, dos 

direitos e deveres de todos/as os/as estudantes.  

Direitos estes que “não dizem respeito apenas às garantias escritas nas leis, mas 

ao modo como as relações sociais se estruturam” (Telles apud FERNANDES, 1995, 

p.157) dentro das obrigações e responsabilidades de cada pessoa, Estado e Sociedade. 



Sabemos das precariedades que o Estado contemporâneo vem passando nas 

últimas décadas para responder às suas demandas sociais e educacionais mínimas, uma 

vez que se encontra cada vez mais imerso nas exigências do crescimento das forças 

produtivas, porém, não podemos nos esquecer do nosso dever para que de fato a 

democracia se torne uma realidade. Nesse sentido, dado o nosso contexto estrutural de 

bolsões de pobreza e miséria, a escola pública e gratuita ainda se apresenta como sendo 

uma necessidade imperiosa, em contraposição às políticas neoliberais vigentes, de 

privatização e de retirada do Estado das áreas sociais. (FERNANDES, 1995, p.141) 

Porém, bem sabemos também que o âmbito legal não garante em si a formação 

do cidadão, uma participação democrática se não estiver vinculado com uma vontade 

política e uma conjuntura que possibilitem as mudanças.   Conjuntura esta que envolve 

a participação de todos agentes educativos, por meio de diálogo igualitário, em busca de 

construção de consensos.  

 De acordo com as análises de Habermas (1987b), sabemos que existem duas 

formas básicas de integração de um sistema de ação: a integração social/mundo da vida, 

alcançada por meio de um consenso normativo ou comunicativo, e a integração 

sistêmica, obtida por meio de uma regulação burocrática de mercado e poder, que, 

simultaneamente, constituem a sociedade. As leis se encontram orientadas dentro da 

integração social e, portanto, pelo próprio meio no qual são aplicadas, tendem a violar 

os processos comunicativos da esfera em que fora legalizada. Por isso, o autor nos alerta 

para a importância da “descolonização do mundo da vida”, para resgatarmos e 

desenvolvermos cada vez mais os processos comunicativos mediados pela linguagem.  

Nesse sentido, ao abordarmos Comunidades de Aprendizagem, coloca-se o 

desafio para as escolas, de superarem processos de burocratização que as imobilizam, de 

forma a representarem seus próprios interesses e a regular seus atos por iniciativa 

própria juntamente com todos seus implicados. Por envolver mudanças de hábitos e 

relações, tem de ser esforço coletivo, sem se perder de vista a ação necessária de 

compromisso do poder público. 

Esforço e ação estas que ocorrem por meio do conceito de democracia 

deliberativa (ELSTER, 1998). De acordo com as elaborações deste autor, defini-se 

democrático por levar em conta a tomada coletiva de decisões mediante a participação 

de todos/as que serão afetados pela decisão ou por seus representantes, e é deliberativo, 

pelo acordo que todos/as estabelecem sobre a forma pela qual deve ser desenvolvida a 

tomada de decisão, a saber, “[...] por meio de argumentos oferecidos por e para os/as 



participantes que estão comprometidos com os valores de racionalidade e 

imparcialidade”. (ibid., p.21). 

Desse modo, quando os sujeitos se colocam dispostos a participarem de uma 

argumentação de forma racional, mostram-se abertos também às críticas, podendo por 

argumentos, poder corrigir desacertos, refutar hipóteses e aprimorar as propostas de 

intervenção no mundo. As considerações de Habermas indicam que quanto mais 

próxima da racionalidade comunicativa uma pessoa se encontra, mais disposta se mostra 

ao entendimento com o outro na comunicação. Nas suas palavras: 

 

A racionalidade pode ser entendida como uma disposição dos sujeitos 
capazes de linguagem e ação. Manifesta-se em formas de comportamento, 
para as quais existem, em cada caso, boas razões. Isto significa que as 
emissões ou manifestações racionais são acessíveis a uma avaliação objetiva 
(HABERMAS, 1987a, p. 43, tradução nossa). 
 

Nessa direção, a tomada de decisões dentro da democracia deliberativa não se 

caracteriza somente por ser um processo der escolher entre as alternativas dadas, mas 

também como um processo de se chegar num consenso racionalmente motivado, que 

em última instância pode ser deliberado por voto.  

Consenso este que se dá somente por meio da ação comunicativa a partir das 

três pretensões de validade, ou seja, a pretensão de que seu enunciado seja verdadeiro 

(coerente com o estado de coisas existentes no mundo objetivo); de que sua fala 

esteja de acordo com o contexto normativo vigente; e que este, a partir do qual se 

fala, seja legítimo (mundo social), e de que sua intenção tenha veracidade, isto é, 

expresse realmente o que pensa (mundo subjetivo).   

 A co-existência desses três mundos para cada indivíduo constitui aquilo que o 

teórico denomina como mundo da vida3. Este é o mundo que serve como pano de 

fundo a partir do qual grupos e pessoas dialogam sobre algo do mundo objetivo e do 

mundo social, buscando formular suas interpretações frente a estes âmbitos e, 

também, diante aos seus mundos subjetivos e a outros coletivos. Nas palavras de 

Habermas: 

 

 

 

                                                 
3 Habermas utiliza o termo “mundo da vida” a partir das elaborações de A. Schutz na fenomenologia. 
(HABERMAS, 1987a, p.119). Schutz descreveu com abundantes exemplos a articulação espaço-temporal 
e social do mundo da vida cotidiana. (HABERMAS, 1987b, p.175) 



O mundo da vida é, por assim dizer, o lugar transcendental onde falante e 
ouvinte saem ao encontro um do outro, onde podem colocar reciprocamente a 
pretensão de que suas emissões concordem com o mundo (com o mundo 
objetivo, com o mundo subjetivo e com o mundo social), e onde podem 
criticar e exibir os fundamentos dessas pretensões de validade, resolver seus 
desentendimentos e chegar a um acordo. (HABERMAS, 1987b, p.179, 
tradução nossa) 

 

 Considerando ser a sociedade uma composição entre sistema e mundo da vida, 

o autor nos alerta para o fato de que o mundo da vida tem sido, na atual sociedade, 

colonizado pelo sistema, orientado, sobretudo pelo poder e pelo dinheiro.  

  

À medida que o sistema econômico submete a seus imperativos a forma de 
vida doméstica e o modo de vida de consumidores e empregados, o 
consumismo e o individualismo possessivo e as motivações relacionadas com 
o rendimento e a competitividade adquirem uma força configuradora. A 
prática comunicativa cotidiana experimenta um processo de racionalização 
unilateral que tem como consequência um estilo de vida marcado por um 
utilitarismo centrado na especialização. (HABERMAS, 1987b, p.461) 

 

Habermas (ibid.) remete essa colonização do mundo da vida a um processo de 

racionalização unilateral, ou a uma coisificação da prática cotidiana. Porém, o teórico 

não considera que um processo de racionalização do mundo moderno tenha como efeito 

direto patologias sociais inevitáveis como indicaram Marx, Weber e Durkheim. 

Segundo Habermas (ibid.), o que conduz a um empobrecimento da prática comunicativa 

cotidiana é justamente a penetração das formas de racionalidade econômica e 

administrativa em âmbitos de ação que necessitam incondicionalmente do entendimento 

como um mecanismo de coordenação das ações. 

Em todo este processo, a interpretação é vista como principal ferramenta que 

busca analisar o contexto da situação e suas referidas negociações para se chegar a 

um consenso.  Para tanto, Habermas nos alerta para o risco de não reduzir a ação 

comunicativa no ato de entendimento, na qual deve ser seguida pela atuação no 

mundo.  

Dessa forma, uma democracia deliberativa busca não somente assegurar uma 

cultura pública de discussão racional acerca dos assuntos políticos, nem tampouco de 

fomentar a mera conjunção dessa cultura com instituições democráticas convencionais 

como o voto, os partidos, as eleições, mas sim de vincular o modo manifesto do 

exercício do poder a condições de razão pública para de fato estabelecer uma formação 

discursiva de vontade e de opinião de parte de um público composto pelas pessoas de 

um Estado e gerar poder comunicativo. 



Aqui, consideramos importante trazer as formulações de Cohen (1998 apud 

Elster, 1988), acerca da concepção deliberativa:  

 

 [...] em uma concepção deliberativa, os sujeitos se tratam reciprocamente 
como iguais, de forma a não decidirem uma consideração equivalente aos 
interesses, embora alguns deles devam ser descartados pelas disposições 
de escolhas coletivas, senão a oferecer mutuamente justificações para o 
exercício do poder coletivo baseado em considerações que podem, de um 
modo geral, ser reconhecidas por todos como razoes. ( pg.236, tradução 
nossa).  

 

 Porém, ressalta Cohen (1998 apud Elster, 1988) que, mesmo diante da existência 

de diferentes e incompatíveis filosofias de vida, as pessoas são livres para aceitar ou 

refutar as opiniões sem nenhum prejuízo de sua condição social. Nas palavras do autor: 

“a democracia é um sistema de ordenamentos sociais e políticos que vincula 

institucionalmente o exercício do poder com o raciocínio livre entre iguais” (ibid, 

pg.244). 

 Assim, o autor aponta que em um processo deliberativo ideal, os/as participantes 

são e se vêem reciprocamente como livres, iguais e racionais. Livres porque 

reconhecem a existência de um pluralismo racional sem que haja nenhuma interferência 

de perspectiva moral ou religiosa global na condição definitiva de participação ou como 

prova de aceitabilidade dos argumentos em apoio do exercício do poder político. Iguais 

pelo fato da norma não os eleger por alguma vantagem ou desvantagem, tendo todos 

os/as participantes a mesma categoria em cada etapa do processo deliberativo: todos/as 

podem propor alguma questão, sugerir soluções para elas e oferecer argumentos em 

apoio às soluções propostas ou bem criticá-las, refuta-las, etc.  

 
Os participantes são essencialmente iguais, pois a distribuição existente do 
poder e dos recursos não incide em suas possibilidades de contribuir na 
deliberação, e essa distribuição no lhe outorga faculdades decisivas na 
deliberação. Ao dizer que não lhe outorga faculdades decisivas na 
deliberação quero dizer que os participantes não se consideram coletivamente 
ligados moralmente pelo sistema de direitos vigentes, a não ser na medida em 
que esse sistema estabelece o marco da deliberação livre entre iguais; senão 
considera esse sistema como objeto potencial de seu juízo deliberativo. 
COHEN (1998 apud Elster, 1988, pg.245). 

 
 E, portanto, racionais porque se propõem a defender e criticar opiniões em 

função de considerações que outros indivíduos, como livres e iguais, tem razões para 

aceitar, dado o fato do pluralismo racional e sobre o princípio de que esses outros 

indivíduos se acham eles mesmos preocupados em oferecer argumentos adequados.  



 Partindo dessas elaborações, Comunidades de Aprendizagem se responsabiliza a 

estimular, a favorecer e a desenvolver, na própria prática educativa, o exercício do 

direito à participação por parte de quem esteja direta ou indiretamente nela implicada, 

considerando que a deliberação é possível em coletivos que se colocam em disposição 

para dialogarem na busca pelo entendimento.  

Aqui falamos de um diálogo pautado na capacidade humana de comunicação, 

que tem sua base central em Freire (2005). Por diálogo, o autor entende um encontro 

entre os homens para ser mais, enquanto fenômeno humano. Historiciza a essencial 

intersubjetividade do ser humano, portanto relacional. Assim, compreende que as 

pessoas se encontram diante de um mesmo mundo, no qual se afastam e coincidem ao 

mesmo tempo enquanto histórico/existencial:  

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, 
é modificá-lo. O mundo pronunciado, por suas vez, se volta problematizado 
aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. (FREIRE, 2005, 
p. 90). 

 

Nesse sentido, Freire (ibid.) destaca ser a palavra verdadeira aquela 

comprometida com a transformação e dita na interação entre as pessoas de maneira 

igualitária. Para tanto, ele ressalta a necessidade de se reconquistar o direito primordial 

de se dizer a palavra, direito ainda negado a muitas pessoas: “(...) a conquista implícita 

no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista 

do mundo para a libertação dos homens”. (FREIRE, 2005, p.91). 

Nas palavras do autor, esta seria nossa tarefa enquanto educadores e educadores, 

a de buscar uma educação escolar emancipadora, que cada vez mais se realiza por meio 

de relações democráticas e dialógicas entre todos e todas que dela se inserem.  

Em Comunidades de Aprendizagem, tais relações são mediadas por meio da 

aprendizagem dialógica4, que se mostra como a mais adequada para responder às novas 

                                                 
4 Conceito pautado na teoria da ação comunicativa de Habermas (1987a e 1987b), que define serem todas 
as pessoas capazes de linguagem e ação e no conceito de dialogicidade de Freire (2005), que é vista 
como enquanto prática fundamental à natureza humana e à democracia e, no trabalho do CREA (1995 e 
1998), que demonstram a importância do diálogo reflexivo na busca por oferecer um ensino mais 
igualitário para todas as pessoas. A aprendizagem dialógica fundamenta-se em sete princípios: diálogo 
igualitário, que considera as vozes de todas as pessoas em plano de igualdade independente da posição 
que ocupa. Isto porque se entende que todas as pessoas têm inteligência cultural, a qual, compartilhada, 
contribui com soluções mais criativas dos problemas. O diálogo igualitário não se separa da dimensão 
instrumental, de extrema relevância para participação social na Sociedade da Informação. Na medida 
em que se busca tais princípios na aprendizagem dialógica por meio de interações diversificadas, as 
pessoas assumem essa capacidade cognitiva e dialógica, vivenciando uma solidariedade e assim, 



exigências sociais e educativas da sociedade da informação ao fazer com que a 

comunidade se envolva na educação das crianças, já que a escola não pode assumir mais 

toda esta responsabilidade sozinha; ao facilitar a entrada de diversas pessoas e culturas 

na escola possibilitando aprendizagens mais ricas e variadas; ao estimular o diálogo 

igualitário entre todos os agentes educativos ante um objetivo comum; ao utilizar o 

diálogo para aprender mais (potencializam-se as capacidades de seleção e 

processamento da informação através de um diálogo que gera reflexão) e melhor 

(aprendizagem com valores: solidariedade, respeito etc.). Após oferecer elementos para 

a compreensão das bases teóricas do projeto, passamos agora à descrição de seu 

funcionamento e resultados alcançados.  

 

1.2. Comunidades de Aprendizagem: traçando caminhos para a participação 

democrática em bases dialógicas 

 

 Com base nas análises de Saso et al (2002), a partir do momento que uma escola 

decide a se tornar uma CA, ela passa por todo um processo de transformação que 

envolve duas grandes fases: o processo de ingresso e o processo de sua consolidação. 

No total são oito fases, sendo destas, cinco pertencentes à primeira etapa 

(sensibilização, tomada de decisão, sonhos, seleção de prioridades e de planejamento) e 

três à segunda etapa (investigação, formação e avaliação). Todas elas priorizam a 

participação democrática deliberativa representada por todos seus segmentos: 

professores, alunos/as, gestores, funcionários, familiares, pessoas do entorno, etc. na 

construção de uma educação de qualidade e igualitária para todas as crianças que 

responda às necessidades da sociedade atual. 

Na fase de sensibilização, por exemplo, tanto a escola quanto seus familiares 

passam por uma formação sobre Comunidades de Aprendizagem que abrange entre 

outras temáticas, as bases teórico-metodológicas do projeto, com destaque à teoria da 

dialogicidade de Freire e ação comunicativa de Habermas; o contexto atual, 

aprendizagem dialógica, dinâmicas de funcionamento etc. De forma mais densa que os 

familiares (30 horas), os/as professores/as se dedicam a estudar estas bases teórico-

metodológicas e discutirem suas implicações para a transformação do contexto 

                                                                                                                                               
criação de sentido. A partir disso, gera uma transformação pessoal que proporciona também a 
mudança de entorno, proporcionando melhores condições para o principio da igualdade de diferenças, 
que consiste na busca por justiça social e respeito às diferenças culturais. 
 



educacional. Dessa etapa, parte-se para a tomada de decisão, na qual a maioria dos 

agentes educativos (professores, funcionários, diretores, familiares etc.) precisa estar de 

acordo para o desenvolvimento do projeto na instituição.  

Tal procedimento é mantido por todas as outras fases (sonhos, seleção de 

prioridades, planejamento, formação e avaliação). A partir daquilo que cada segmento 

deseja para a educação de suas crianças (fase dos sonhos), forma-se uma comissão mista 

de trabalho, composta por familiares, professorado, direção, voluntariado etc. para 

selecionar as prioridades e elaborar um plano de ação, a ser apresentado posteriormente 

em assembléia para toda a comunidade.   Nesse processo, esta comissão analisa a 

realidade da escola e do entorno e as possibilidades de mudanças, como por exemplo, 

ampliação de horários, oferta de atividades de formação para crianças e familiares etc. 

 Uma vez apresentado o plano de ação em assembléia, a escola passa a levar as 

suas transformações a cabo. E aqui vemos a implicação das práticas de gestão 

democrática que começam a ser desenvolvidas com maior representatividade de todos 

os segmentos educativos.  

 Para cada frente de trabalho, cria-se uma comissão mista para desenvolvê-la. 

Além disso, há também a realização de uma comissão gestora (com a direção, a 

coordenação, representante das comissões mistas e do âmbito de vinculação da escola 

ao poder público, familiares, associações, voluntariados/as etc.). Essa reunião tem por 

objetivo reunir as informações trazidas pelas comissões mistas de trabalho e discutir as 

formas de dinamização de trabalho na escola. Cada comunidade também tem autonomia 

de desenvolver suas comissões de acordo com suas realidades. Por exemplo, têm 

escolas que possuem comissões mistas referentes à aprendizagem escolar, relação com o 

entorno e infra-estrutura; outras que tinham comissões voltadas para o trabalho 

voluntário, formação pedagógica e divulgação.   

 No processo de investigação, as comissões de prioridade vão explorar as 

possibilidades concretas de mudança e organizar sua prática, que tem por eixos: a 

aprendizagem dialógica, a centralidade de aprendizagem e a participação democrática.  

A respeito do primeiro eixo, os dados da pesquisa nos revelam a importância do 

diálogo igualitário e da igualdade de diferenças como princípios centrais para o 

estabelecimento de relações mais respeitosas e aprendizagens mais efetivas entre todos 

e todas. O despertar por aprender e o resgate da própria auto-estima foram valores 

destacados pelas mães participantes da pesquisa: 



Nossa, foi tão importante para gente quanto foi para a escola e para as 
crianças, que puderam ver coisas novas, conhecer pessoas diferentes etc. 
Acredito que isso era um incentivo ao aluno, que permanecia sempre na 
mesma rotina, com uma única pessoa e de repente quando eles vêem pessoas 
diferentes entrando na escola, aquilo os empolgavam e ficavam querendo 
aprender mais. (mãe da escola brasileira) 
 
A relação é mais de igual para igual, pois podemos discutir direto com as 
professoras as dificuldades das crianças, sem problema nenhum. O mesmo 
com a diretora que possui uma amizade, um carinho pelas crianças. (mãe da 
escola brasileira) 
 
(...) eu comecei a fazer o curso de computação, porque agora eu comprei um 
computador em casa que dá para mexer. (mãe da escola brasileira) 
 
estoy contenta porque estudio en la misma escuela que mis hijas y es 
importante para todas las mujeres inmigrantes aprender la lengua para que 
pueden comunicarse con las personas, la escuela, etc., porque sin el idioma se 
pierden, no saben qué hacer, dónde ir. (mãe da escola espanhola) 
 
Voltei a aprender de novo aquilo que eu estava esquecendo, porque você 
ensinando também aprende, porque eu pegava as coleções de livros da 
escola, e alguma coisa que eu não sabia, eu ficava ali até que eu aprendesse 
para eu poder passar para os alunos. (mãe da escola brasileira) 
 
Minha mãe às vezes vinha comigo para ajudar e era legal, eu gostava de ver 
ela aqui (depoimento de uma menina de 11 anos da escola brasileira) 
 
Tem muitas crianças que não consegue lê, eu pego um livrinho, eu explico, aí 
eu devolvo o livro, eu leio para eles, aí eu falo para eles lê para mim e ai eles 
faz. (depoimento de uma criança de 10 anos da escola brasileira). 

 

Esses princípios puderam ser vivenciados pelas/os alunas/os, pelas professoras, 

por familiares e voluntários, todos e todas em seu papel de agentes educacionais. 

Consideramos ser este um dos avanços importantes que o projeto trouxe para dentro das 

duas escolas analisadas, possibilitando-lhes criar um novo sentido de público, de 

maneira a ser compartilhado por todos e todas. Como diria Freire (2005, p.154), o 

“sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica 

em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente 

movimento da História”. 

Acerca da centralidade na aprendizagem, os contextos investigados (Brasil e 

Espanha) demonstraram estar desenvolvendo a participação dos familiares e entorno 

dentro da escola por meio de cursos formativos (cursinho pré-vestibular na escola, 

cursos de informática etc.) e apoio para aprendizagem das crianças, por meio da entrada 



nas salas de aulas para atuar nos grupos interativos5 e outros espaços educativos, como a 

biblioteca etc.  

O trabalho nos apresentou dados importantes sobre as contribuições que estas 

atividades puderam oferecer para as melhorias dos desempenhos que tiveram algumas 

crianças. Por meio das falas de todas/os entrevistados sobre as atividades propostas de 

CA, percebemos que houve efetiva aceleração em relação ao conhecimento instrumental 

de algumas crianças, bem como maiores estímulos ao processo de ensino aprendizagem: 

 
Em 2004 havia um menino na escola que chegou praticamente analfabeto e, 
pelo apoio da biblioteca, do grupo interativo e da própria unidade escolar, eu 
percebi que ele chegou ao final do ano lendo. É claro que eu posso dizer, 
terceira série já era para ele estar lendo, interpretando, escrevendo. Mas o 
avanço daquela criança foi grande. Ele já havia passado a reconhecer as 
letras, a ler e a produzir pequenos textos (depoimento de uma professora da 
escola brasileira). 
(...) podemos dicer que los grupos interactivos tienen dos grandes vertientes: 
una, que trabajas más (contenido) y’ otra que trabajas mejor (valores) 
(depoimento de uma professora espanhola). 
Eu tinha muita dificuldade na tabuada, na fração e na leitura e com a ajuda de 
uma voluntária tive apoio para estudar e consegui melhorar. Também tive 
ajuda em casa de minha tia e prima (depoimento de uma aluna de 10 anos da 
escola brasileira). 
Vi avanços sim. Avanços pessoais e no trabalho, pois a gente percebeu que a 
biblioteca funciona. Funciona quando o trabalho é conjunto - crianças e 
voluntários. (voluntário da escola brasileira) 

 

Quanto ao terceiro item, pode dizer que ambos os contextos (Brasil e Espanha) 

estabelecem suas preocupações acerca dos avanços sobre maior gestão democrática do 

ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades 

escolares, levando as escolas a definirem suas normas de gestão democrática juntamente 

com a participação dos profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade. No 

caso das escolas espanholas, este documento é chamado de plano estratégico e, no 

Brasil, de Projeto Político Pedagógico. Há, no entanto, algumas diferenças importantes 

nos sistemas educacionais dos dois países que merecem ser destacadas. 

 De acordo com as comparações traçadas entre os sistemas de ensino espanhol e 

o brasileiro, notamos que há nos textos das leis espanholas alguns mecanismos mais 

favoráveis para o estabelecimento de uma gestão mais democrática e autônoma, a saber: 

a incorporação no quadro técnico de um administrador (secretário) e chefe de estudos, 

além do diretor, na gestão dos meios materiais, possibilitando que este se atenha mais às 

                                                 
5 Uma forma de organização da aula; divide-se a turma em pequenos grupos, que serão acompanhados 
por adultos voluntários. Estes recebem orientações da professora da sala, que é quem prepara as 
atividades, para estimular a interação entre as crianças para a colaboração na aprendizagem. 



questões pedagógicas e a nomeação dos mesmos feita pelo Conselho escolar. Porém, 

bem sabemos, conforme já foi dito logo no inicio deste capítulo, que as leis apresentam 

apenas uma parte do processo de transformação, que sem a possibilidade de escolha e 

vontade política das pessoas e do governo, tornam-se incapazes de mudança. Falamos 

de mudanças pautadas na coerência que possa vir a existir entre liberdade e processos 

mais igualitários, fundamental para o verdadeiro exercício da democracia.  

Nesse sentido, os dados indicaram que a entrada dos familiares e do voluntariado 

na vida da escola foi vista de forma muito positiva por todas/os entrevistadas/os em 

ambos os contextos, configurando-se por apresentar um avanço no processo de 

democratização do ensino. Por um lado, pudemos perceber o quanto de espaços mais 

dialógicos foram criados para com elas/es por meio das suas participações em 

comissões mistas e gestoras, bem como outros espaços educativos. Por outro, 

percebemos que eles não retiram nem a importância e nem obrigação do ensino 

sistematizado, de responsabilidade dos professores e professoras, profissionais da 

educação e, portanto, do compromisso do Estado com sua formação e com a garantia de 

condições dignas de trabalho. 

Dessa forma, percebemos que um grande passo foi dado a respeito da melhoria 

da relação conflituosa existente entre escola e familiares, uma vez que, com o projeto, 

as pessoas deixaram de reforçar em suas ações uma cultura voltada para a queixa, ao 

pensarem efetivamente sobre aquilo que podem e devem fazer conjuntamente para 

alcançarem os objetivos que compartilhavam: aprendizagem de máxima qualidade para 

todos e convivência respeitosa entre todos e todas. A nosso ver, o projeto traz uma 

reflexão importante sobre esta temática. Ao invés de haver queixa por parte do 

estabelecimento de ensino a respeito da falta de participação dos familiares, afirma-se 

sua importância, fazendo com que os familiares se sintam parte do espaço escolar e de 

um compromisso compartilhado com os professores e demais agentes na educação de 

seus filhos. Portanto, suas participações não mais se caracterizavam por ser uma 

prescrição feita pelos profissionais, mas sim como desejo compartilhado por todas as 

pessoas que querem buscar uma educação mais igualitária.  

O tema sobre voluntariado na escola também merece destaque. Na escola do 

Brasil, o voluntariado nas Comunidades de Aprendizagem teve também suas 

especificidades: foi composto geralmente, no período da pesquisa, por adolescentes e 

jovens estudantes que, ao mesmo tempo, ajudavam as crianças e se aperfeiçoavam 



profissionalmente nesses espaços ou mesmo resgatavam suas motivações em relação a 

seus próprios estudos. Em contexto espanhol, a presença de diferentes culturas e 

nacionalidades marcou o voluntariado.  

Embora se caracterize por ser um assunto muito polêmico, vemos, por exemplo, 

como ele começou a ser difundido em CA, principalmente pela postura assumida das 

crianças, que começaram a trabalhar essa questão como um valor essencial de suas 

práticas cotidianas, o que nos revelou a possibilidade de uma mudança significativa na 

questão da “cultura do voluntariado”, uma vez que o espaço público passou a ser visto 

como uma responsabilidade coletiva. Atualmente, devido aos novos desafios impostos 

pelo momento histórico e social, vemos, de certa forma, uma tendência cada vez maior 

para o surgimento de redes e organizações voluntárias que se encontram voltadas para 

difusão de interesses e práticas comuns, que visem a uma maior conscientização da 

cidadania social.  

Por um lado, sabemos que temos ainda muitos obstáculos pela frente para 

conseguirmos atingir cada vez mais familiares e voluntariado para as escolas. Isso 

porque ainda há a presença de muitos obstáculos mantidos no decorrer de toda a história 

educacional que precisam ser rompidos para novas relações e posturas. Assim vemos a 

presença marcante de acusações sobre as famílias que não participam. Várias são as 

explicações que podemos dar para isso, mas a principal delas, como ressaltou uma das 

mães, está no fato de que algumas famílias ainda conceberem a educação de forma 

individualizada, priorizando apenas a educação de suas crianças. Concepção essa que, 

com o projeto, pôde vir a ser superada pelo tempo, uma vez que se trata de uma 

construção histórica. Tempo que não depende somente das mudanças educacionais, mas 

também das mudanças sociais que cada vez mais implicam as pessoas a trabalharem 

mais e a se dedicarem menos em outros espaços sociais. 

Por outro, acreditamos estar no caminho certo, uma vez que os dados da 

pesquisa nos indicaram que não houve argumentos dos depoentes que questionassem ou 

desacreditassem no projeto, seja em suas premissas teóricas, seja em suas ações práticas 

(atividades propostas). A reivindicação foi sempre no sentido de querer ter mais para 

ser mais: mais tempo para formação, mais voluntariado, mais atividades, mais 

familiares participando. A expressão de tais desejos não apareceu na pesquisa como 

culpabilização de uma parte a outra, mas no sentido da procura pela reflexão e ação 

conjuntas.  



 Dessa forma, o estudo nos permitiu concluir que houve aumento da 

participação democrática nas duas escolas, enquanto espaços públicos, onde se 

desenvolvem os processos de busca de entendimento e de ação comunicativa. Que 

Comunidades de Aprendizagem é um caminho efetivo para relações mais dialógicas e 

democráticas na escola e aprendizagens mais efetivas entre todas/os, uma vez que se 

apresenta como possibilidade de contribuição para uma mudança cultural na direção de 

relações sociais mais críticas, que apontam para o questionamento, com compromisso 

de luta, e a superação de várias desigualdades e inconsistências estruturais da sociedade 

contemporânea.  
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