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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as dinâmicas dos modos de 

convivência democrático e autoritário e  averiguar a expressão de alunos e 

professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim 

Lima, no que se refere à convivência democrática e às relações de paz e conflito na 

escola.  Esta comunidade escolar tem, como um de seus princípios, a 

democraticidade.  Por adotar um modo diferenciado de ensino que modifica as 

relações com os estudantes, escolhemos esta instituição como locus de nossa 

investigação. Verificamos, também, a satisfação ou insatisfação dos jovens com a 

instituição. Relações aluno-professor no contexto da democraticidade, satisfação 

dos alunos com a escola e a resolução  dos conflitos são o foco da pesquisa.A 

Escola Amorim Lima adotou um modelo inspirado na Escola da Ponte, em Portugal. 

Fizemos uma pesquisa de campo, com enfoque qualitativo para análise dos dados. 

Utilizamos a observação sistemática, entrevistas e pesquisa bibliográfica e 

documental. Cremos que os resultados serão um contributo para os estudos sobre 

democracia  na escola e esclarecimento de fatores que favorecem ou obstaculizam 

a Educação para Paz no ambiente escolar. Os marcos teóricos que norteiam esta 

pesquisa são a Cultura de Paz e a Biologia do Conhecimento. Esta teoria lança luz 

sobre modos de convivência, provê-nos uma compreensão sobre conflitos e propicia 

uma base teórica às práticas pedagógicas que compreendem a liberdade, o respeito 

e o amor como fundamentais no ato educativo. A Cultura de Paz oferece-nos um 

entendimento sobre paz e conflitos e aponta-nos caminhos para uma Educação para 

a Paz. Os resultados demonstraram que os alunos sentem satisfação com seu 

ambiente escolar. Atribuímos isto à existência da democraticidade, exercida pela 

participação e Rodas de Conversa. O estudo demonstrou que a democracia não 

impede conflitos, mas gera relações humanas nas quais há maior possibilidade de 

resolução não-violenta e que quando não há encontro na emoção, há problemas 

relacionais.  Percebemos que a existência das Tutorias é um fator que favorece a 

relação entre professores e alunos e pode amenizar ou impedir conflitos. 

Palavras-chave:  Modos de Convivência,  Relações de Paz na Escola,  Democracia 

na Escola, Educação para Paz 
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ABSTRACT 

This present work has the goal of presenting the dynamics of a democratic and an 

authoritative way of life, and to investigate* the expression of students and teachers 

at the The City’s Desembargador Amorim Lima Elementary School, with regards to a 

democratic environment and relationships of peace and conflict within the school. 

This school has democracy as one of its main principles. In order to adopt a 

differentiated teaching method that changes relationships with its students, we chose 

this institution as “locus" of our investigation. We will also investigate the satisfaction 

or dissatisfaction of the  young students with this institution. We believe that, where 

there is freedom of expression and participation, the students are more satisfied in 

the school system. Student-Teacher relations in this democratic context, the 

satisfaction of the students with the school and resolution of conflicts are the focus of 

our study. Our premise is that a way of life based in relationships of acceptance and 

respect will generate peaceful human interactions. The Amorim Lima school adopted 

a model inspired by 'School of Bridge', in Portugal. We carried out field research, 

focused on qualitative data analysis. We utilized systematic observation, interviews 

and documental, bibliographic research. We believe the results will contribute to 

studies about democracy within schools and to clarify factors that facilitate or create 

obstacles to Education for Peace within a school environment. The theories that 

guide this research are the Culture of Peace and Biology of Cognition. This theory 

brings light to the way people interact, gives us  a better comprehension of conflict 

and provides a theoretical base for teaching practices which understand that 

freedom, respect and love are essential to teaching. The Culture of Peace offers us 

an understanding about peace and conflict and points to the way to an Education for 

Peace. The Results showed that students feel satisfaction with their school 

environment. This was attributed to the existence of democracy, exercised by 

participation and Talking Circles. The study showed that democracy does not prevent 

conflicts, but it generates human relations in which there is a higher possibility of 

non-violent conflict resolutions. We realized further that the existence of tutorials is a 

factor that favors the relationship between teachers and students and can mitigate or 

prevent conflicts. 

Keywords: Human Interactions. Relations of Peace. Democracy. Education for 

Peace. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa foi estimulante e desafiadora para nós, porque ela consistiu 

numa dupla quebra de paradigma. No campo teórico, deparamo-nos com uma 

radical ruptura acerca da concepção de realidade e de como isto é relacionado 

com as interações sociais;  e no campo da prática, deparamo-nos com uma 

ruptura no modo tradicional de educar.  

A Biologia do Conhecimento1, uma das teorias de suporte,  faz uma 

explanação sobre a implicação de nosso ser no processo perceptivo e, a partir 

disto, estende a compreensão sobre modos de convivência e democracia. Esta 

implicação do ser no ato de perceber  está em sintonia com as novas 

epistemologias das ciências, ao explicar, no campo da Biologia, como nosso ser 

está envolvido naquilo que percebemos. Para nós, não foi fácil apreender as 

ideias que apresenta, por serem muito diferentes do que estamos acostumados 

a pensar. Em função disto,  repetimos conceitos como um exercício de 

apreensão desta concepção sobre o mundo em que vivemos. Retornamos, vez 

e outra, para as ideias fundantes, a fim de que pudessem se tornar claras de 

modo imediato. Além da repetição, há uma circularidade na linguagem que se 

deve ao próprio pensamento de Humberto Maturana2 (2002),  que a enuncia de 

modo circular: ele usa os termos tais - "como percebemos o que percebemos",  

"coordenação de coordenação de ações" e "aceitar o outro como legítimo 

outro", entre outros. 

Há algumas formulações-chaves desta teoria que nos esclarecem acerca 

da convivência e relações de paz e conflitos, tais como a multiplicidade de 

configurações de mundo, a noção de democracia como aceitação da 

legitimidade de diferentes percepções e a assunção de que nossas ações têm 

fundamento emocional. Todas elas são interligadas, como explicitaremos, ao 

longo do trabalho. Elas nos auxiliam a entender sobre os modos de convivência 

e relações de conflito ou de paz. 

                                                            
1Biologia do Conhecimento e do Amar, teoria epistemológica desenvolvida por 
Humberto Maturana,  na qual  o fundamento da percepção radica no 
reconhecimento do observador como constitutivo do observado. E que a experiência 
humana realiza-se num espaço emocional. Existimos em um espaço que se forma 
na relação emocional com os demais. 
2Humberto Maturana - Neurofisiologista,  Biólogo e Epistêmico que desenvolveu a 
Biologia do Conhecimento e do Amar (Biología del Conocimiento y del Amar). 
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Necessário lembrar que os conceitos dizem respeito a ideias e a situações 

ideais. Na tentativa de entendê-las, utilizamos o pensamento de opostos.  O 

dualismo faz parte do modo como a mente humana, no nível perceptivo, 

compreende: frio, quente; claro, escuro; baixo, alto; noite, dia; vida, morte; bom, 

mau.  Assim, usamos o pensamento dualístico como uma maneira de facilitar 

nosso entendimento das temáticas. Não vislumbramos como dar conta da 

complexidade da vida, em sua totalidade.  Então, lançamos mão de termos 

dicotômicos, tais como harmonia e conflito, aceitação e rejeição, democracia e 

autoritarismo... Conseguimos apreender o significado de um com o auxilio de 

outro. Estes últimos termos, por exemplo, são usados para apontar os principais 

marcos políticos que norteiam o modo de convivência nas escolas. Decerto, 

não há modelos puros, mas uma miríade de combinações tão maleável e 

surpreendente como o são a criatividade e engenho humanos, na construção 

de comunidades que configuramos.   

Por isto, cremos que não há democracia tomada em termos absolutos, 

mas  há orientações democráticas. Pensamos que não se pode rotular 

instituições em modelos estáticos, restringindo a sua dinâmica dentro de 

arcabouços teóricos. Numa mesma escola, pode haver instâncias de maior 

abertura democrática e outras em que funciona o centralismo nas decisões, por 

exemplo. Além disto, como o próprio Humberto Maturana (1990) afirma, 

participamos de muitas comunidades sociais ao mesmo tempo. E transitamos 

entre elas. 

Não obstante, consideramos de suprema importância utilizar parâmetros 

teóricos, como modo de facilitar a compreensão de nosso viver.  Pensar com 

base em opostos é uma qualidade essencial da mente. Assim, seguimos o 

exemplo de  autores como Rosenberg3 que fala de escolas de parceria ou de 

dominação,  ou como Puig Rovira4, que afirma existirem  escolas democráticas 

ou autoritárias. Riane Eisler5, por sua vez, ao questionar sobre a educação que 

                                                            
3Marshall Rosenberg - Psicólogo e Educador, mentor da Comunicação Não Violenta 
e autor do livro Life-enriching Education, mencionado neste trabalho. 
4Puig Rovira - Mencionado pelos autores da Cultura de Paz - é acadêmico da 
universidade de Barcelona. Catedrático da Teoria da Educação. 
5Riane Eisler - Acadêmica austríaca, escritora, advogada. Historiadora da cultura. 
Prefaciou o livro de Rosenberg e teve seu livro O Cálice e a Espada, prefaciado por 
H. Maturana. 
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estamos tendo, pergunta: -"....is it education for a life-enriching culture of 

partnership and peace? Or is it education for a culture of domination and 

violence? É uma educação voltada para uma cultura de parceria e paz? Ou é 

uma educação para dominação e violência? (EISLER, 2003, p.xiv).  

Inúmeros autores seguem a mesma linha de raciocínio, no sentido do 

pensamento com pares de opostos. Sabemos que a realidade é complexa, mas 

cremos ser esta a maneira de melhor entendermos e fazermo-nos entender.  

No que se refere ao 'emocionar'6, um dos tópicos que fundamentam nosso 

trabalho, aceitamos que há duas emoções básicas, pré-linguagem: aceitação e 

rejeição (2002a). Entretanto, elas servem de base para toda a gama de 

emoções que guiam nossas ações. Maturana (2002) esclarece-nos que, no 

cotidiano, estamos constantemente fluindo de uma emoção para outra. Há um 

aspecto dinâmico em nossos sentires e nossas ações. 

Princípios como democracia e paz estão entre as maiores preocupações 

no que diz respeito ao ato de educar. É justamente sobre isto que nos 

debruçamos neste estudo. 

Sabemos que os conflitos são uma realidade na escola. Mas estes podem 

ser abordados de modo a cultivar a paz, se houver uma intenção da 

comunidade escolar de pautar o modo de convivência por valores democráticos 

que compreendem a aceitação da legitimidade de cada um de seus membros. 

Supomos que um contexto em que prevalece a democracia favorece a 

resolução de conflitos, através do diálogo, antes que possa se transformar em 

violência. Cremos que convivência democrática é fator que tem o potencial de 

erigir interações que podem levar à paz. Consideramos desta forma porque 

vivenciar a convivência democrática significa aceitar a legitimidade do outro, 

fator que dispensa a violência como estratégia para conseguir atingir 

necessidades. Num ambiente autoritário, é mais difícil ter as demandas 

satisfeitas por sua própria dinâmica: tal meio não permite a livre expressão, a 

participação, e o ser não é aceito em sua legitimidade. Estes fatores podem 

                                                            
6Maturana refere-se a amar (verbo),  por considerar emoções como domínio de 

ações. Tal será explicitado no corpo teórico deste trabalho. 
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levar à violência. A violência pode ser uma estratégia para conseguir alcançar 

necessidades não satisfeitas. (JARES, 2007;ROSENBERG, 2003). 

Dito de outra maneira, afirmamos que um ambiente democrático engendra 

comportamentos de respeito e interações, nas quais os conflitos têm o potencial 

de se desdobrarem de modo a restaurar as relações. A escola só prepara para 

a democracia, se ela mesma for democrática. A escola que observamos foi a 

EMEF  Desembargador Amorim Lima, que é inovadora em termos de 

metodologia de ensino, de modo que esta metodologia modifica as relações 

entre professores e alunos, tornando-as mais horizontais.  

O modo de convivência no espaço estudado tem um diferencial 

relativamente às outras escolas,  em função da nova arquitetura de ensino, que 

será explicitada a seguir. A averiguação do modo de convivência e suas 

relações foi dimensionada tendo em vista a participação dos alunos e o modo 

como são solucionados os conflitos. O outro fator analisado sobre o modo de 

convivência e relações de paz consistiu em inquirir os alunos sobre sua 

satisfação ou insatisfação com a escola, no que se refere a sentirem-se bem no 

espaço escolar e às relações de respeito. 

Os objetivos específicos foram, pois, escutar sentimentos de alunos e 

professores sobre as interações professor/aluno nos salões, conhecer a 

satisfação dos discentes quanto à escola e verificar o modo de resolução de 

conflitos. No percurso da pesquisa, evidenciou-se saber sobre a opinião dos 

alunos acerca do ensino de conteúdos. Registramos suas opiniões como um 

dos objetivos específicos, ainda que este dado não tenha sido idealizado no 

início da pesquisa. 

Compreendemos que um estudo sobremodos de convivência - 

democrático ou autoritário - auxilia o aprimoramento do processo educativo,  no 

sentido de propiciar um desenvolvimento satisfatório da aprendizagem plena do 

ser humano. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura – UNESCO (2010), tais aprendizagens são: aprender a 

aprender, a fazer, a conviver, e aprender a ser. E, como este estudo 

compreende a questão da convivência democrática ou não  e relações de paz,  

um maior entendimento deste processo pode servir ao propósito de minorar a 

incidência de conflitos, melhorando a qualidade das relações 

educador/educando e dos alunos entre si. Por extensão, este estudo lança 
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luzes sobre a aprendizagem da convivência.  Esperamos, com esta pesquisa, 

contribuir para a construção de relações de paz e para o exercício da 

democracia  nas escolas.  

A democracia escolar e a existência de conflitos nas escolas constituem 

uma preocupação reconhecida por educadores. Além disto, um dos problemas 

centrais na avaliação de algumas condutas violentas dos jovens, revela que 

aquelas estão ligadas ao modo como estes são tratados  – não tendo suas 

necessidades atendidas, não sendo aceitos em sua legitimidade. Partimos da 

acepção de que as condutas são corolários de emoções.  

Dissemos que optamos pelo estudo na Escola Municipal Desembargador 

Amorim Lima (EMEF DAL), por ser inovadora em seu método de ensino, fator 

que modifica, necessariamente, a qualidade das interações sociais. Ela  se 

espelha na Escola da Ponte, em Vila das Aves, Portugal.A Escola Básica 

Integrada São Tomé de Negrelos (nome oficial da Escola da Ponte), tendo 

adotado mudanças em seu funcionamento, no ano 1976,  não segue um 

sistema baseado em seriação ou ciclos, e seus professores não são 

responsáveis por uma disciplina ou por uma turma específicas. As crianças e os 

adolescentes que lá estudam definem quais são suas áreas de interesse e 

desenvolvem projetos de pesquisa.. 

 
Esta instituição portuguesa de ensino é conhecida por suas inovações 

pedagógicas. Ela está estruturada de modo que  não há salas de aula, tal como 

conhecemos, e, sim, salões de estudo, de forma heterogênea, pois os alunos 

sentam-se em grupos, em mesas dispostas nos espaços, seguindo, 

individualmente, um roteiro de pesquisa. Cada aluno tem o acompanhamento 

de um tutor, mas os professores não são encarregados de turmas, como no 

modelo tradicional. Eles circulam nos salões de pesquisa, dirimindo as dúvidas 

dos alunos. Ao invés da divisão por turmas, a escola está organizada em três 

núcleos - Iniciação, Consolidação e Aprofundamento. Os núcleos dizem 

respeito a níveis de progressão. Na iniciação, as crianças 'aprendem a ler, a 

escrever e a ser gente' (PACHECO, s/d, p.65).  O núcleo de consolidação é 

intermediário, e o de aprofundamento corresponde às séries finais do currículo 

oficial. Todos os núcleos são heterogêneos e subdividem-se em grupos 

pequenos. Outra característica da Escola da Ponte é que, através das 
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assembleias,  os próprios alunos elaboram as regras de convivência que 

deverão seguir, durante todo o ano.  

 A partir de fevereiro de 2004, A EMEF DAL implementou  uma 

metodologia inspirada na Escola da Ponte. Tal como a escola que a inspirou, 

não há divisão por turmas e séries, como é próprio do sistema educativo oficial. 

Na Desembargador Amorim Lima, o método expositivo, tão comum no ensino 

tradicional, acontece  somente nas disciplinas:  Matemática,  Leitura e Escrita, 

Inglês e Artes;  são as chamadas oficinas. O que é relevante,  nesta proposta 

pedagógica, é o incentivo à democraticidade, solidariedade e autonomia. Por 

isto, nesta escola, a pesquisa adquire maior importância como modo de 

aprendizagem. 

Além do acompanhamento grupal e individual em sala, são os alunos 
acompanhados mais de perto por um tutor que, ao ater-se a um 
grupo menor de alunos, preferencialmente durante todo o período de 
formação escolar, pode orientá-los com olhar mais atento e agudo, 
indicando e corrigindo rumos. Sendo a busca da autonomia um valor 
matricial do Projeto, e somente podendo ela fundar-se numa cada vez 
mais aprofundada auto-avaliação, caberá ao espaço da tutoria 
auxiliar os professores a implantar e fomentar a auto-avaliação,  
numa gradual tomada de consciência, por parte dos alunos, de suas 
capacidades e de suas dificuldades (SÃO PAULO, Projeto Político 
Pedagógico da EMEF DAL, 2005) 

 

A EMEF DAL situa-se na grande São Paulo, no Bairro Butantã.  Segue 

orientação da Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96 e conseguiu aprovação 

da Secretaria de Educação do Estado, para adotar uma metodologia própria,  

como dito, inspirada na Escola da Ponte.  A instituição assevera, em seu 

Projeto Político Pedagógico, sua adesão às contribuições do construtivismo, 

segundo Jean Piaget. Cita Paulo Freire como referência para uma educação 

libertadora e faz tributo à escola que lhe serviu de modelo,  a Escola São Tomé  

de Negrelos, que tem seu projeto intitulado 'Fazer a Ponte'.  

 A fim de observar a convivência engendrada pelas inovações adotadas, 

optamos por estudá-la tendo como referencial teórico a Cultura de Paz (JARES 

2007/8, GUIMARÃES, 2006, PRANIS, 2005) que nos esclarece sobre 

paz/conflitos e a Biologia do Conhecimento (MATURANA, 1972),para a qual o 

modo de convivência pautado pela emoção, que aceita o outro como legítimo 

outro, é o fundamento de democracia. A Educação para a Paz circunscreve-se 

dentro do arcabouço teórico da Cultura de Paz, que provê um manancial de 
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instrumentos para a implementação de relações de não violência, e que, sendo 

adotadas, atende às necessidades humanas. A Educação para a Paz e o modo 

de convivência democrático favorecem relações de paz.  

 

Democracia, na abordagem da Biologia do Conhecimento,  é possível 

somente a partir da emoção de aceitação da legitimidade do outro. A aceitação 

do outro como legítimo propicia a realização do domínio de condutas 

democráticas. A democracia, tal como  abordamos, pressupõe uma convivência 

que é possível apenas se as pessoas operarem por meio da emoção que 

'aceita o outro como legítimo outro'. A aceitação da legitimidade do outro não 

evita conflitos, mas nega a negação, evitando a violência.  

Modos de convivência podem ser mais, ou menos, conflituosos. A emoção 

de base na qual há aceitação do outro na convivência, inclui respeito, 

capacidade de ouvir, consideração pelo outro, exercício da liberdade sem medo  

e a possibilidade de poder participar e exercer a autonomia. Estes fatores 

fomentam relações de paz. E são estes fatores que qualificam a democracia. 

Inferimos que a Educação para a Paz acontece apenas num contexto 

democrático, e a democracia envolve um modo de atuar em que há aceitação 

da legitimidade do outro na convivência. A emoção da aceitação, a priori, dá 

condições para que o diálogo aconteça e para que seja possível o 

enfrentamento de conflitos, de maneira positiva.  

A educação,  como prática para a democracia, é uma preocupação 

sempre atual porque trata da qualidade das relações humanas e de sua 

realização em suas necessidades fundamentais. Este modo de educar origina 

um padrão comportamental que conduz a relações, nas quais os conflitos 

podem ser resolvidos sem o uso da violência. 

Partimos da premissa -  a educação democrática leva a uma formação 

humana que nutre relações de respeito, solidariedade e capacidade 

argumentativa. Ao contrário, a educação de veio autoritário gera outras 

condutas,  oriundas deste modo de convivência, e tende a exacerbar o conflito.  

Nossa intenção foi observar como a convivência acontece neste novo 

modelo, que admite a democraticidade como princípio norteador. Este princípio  

dá-nos um indício de realização de condutas de escuta, consideração, respeito 

e participação nos assuntos coletivos. Nossa curiosidade voltou-se também 
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para averiguar como os conflitos são abordados neste contexto democrático. 

Na EMEF Amorim Lima, deparamo-nos com um dispositivo peculiar no qual 

eles são expressos e, muitas vezes,  solucionados: as Rodas de Conversa. 

Consideramos importante esta pesquisa porque, como afirmamos 

anteriormente,  o conhecimento sobre modos de convivência e relações de paz 

vêm a contribuir para aprendizagens significativas, no que diz respeito a 

aprender a conviver e ao desenvolvimento do ser. A inovação desta 

investigação encontra respaldo tanto no estudo das relações fomentadas pela 

nova metodologia de ensino, como nas abordagens teóricas que nos 

esclarecem sobre convivência e conflitos que nos levam a profundo 

entendimento sobre as  relações humanas. 

Quanto à estruturação do trabalho, apresentamos, inicialmente, a 

metodologia utilizada, para que se tenha uma compreensão do que 

pesquisamos e de como pesquisamos. Em seguida, por julgarmos importante a 

compreensão teórica sobre os temas essenciais, fizemos uma explanação das 

concepções fornecidas pelas Biologia do Conhecimento e Cultura de Paz. Esta 

última também se dedica aos estudos dos conflitos, além da Educação para a 

Paz. Modos de Convivência, Relações Humanas, Conflitos, Organização 

Escolar, entre outros,  constituem o corpo do capítulo 2. 

No terceiro capítulo, mostramos o histórico e as características da escola 

que nos serviu de base para estudar o que nos propomos. Inicialmente, 

apresentamos a raiz onde foi forjada um modelo educacional que é, como 

dissemos, uma ruptura com o ensino tradicional: a Escola da Ponte. Fomos 

visitá-la, visto que fizemos questão de presenciar como seria seu cotidiano. 

Depois, realizamos nossa pesquisa na Escola Amorim Lima, inspirada pela 

Ponte.  

 Tendo feito as pesquisas teóricas e documental, pudemos nortear nossa 

investigação de campo, de acordo com nosso conhecimento prévio e 

inquietações. Passamos muitos dias na escola, em São Paulo, conversando, 

fazendo entrevistas e participando de algumas atividades, que resultaram nos 

tópicos colocados no capítulo 4. Neste capítulo, damos a conhecer como os 

professores e alunos  se expressaram sobre a convivência, as práticas 

democráticas e como se manifestaram sobre o modelo de escola e os conflitos. 
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E, no caso dos estudantes, sobre sua satisfação ou insatisfação neste ambiente 

de ensino/aprendizagem. 

Por fim, tecemos algumas considerações, nas quais refletimos acerca do 

que percebemos,  do que nos chamou a atenção e dos nossos achados, isto é, 

as novidades com as quais  nos deparamos e que não esperávamos. 

Este estudo serviu para duvidarmos do que pensávamos serem nossas 

certezas e apontar para a possibilidade de construirmos convivência mais 

harmoniosa e novas maneiras de ensinar. Desejamos que as reflexões e 

informações aqui contidas sejam um portal para perceber como percebemos,  

para ajudar a criar modelos de escolas, em que as experiências dos alunos 

sejam prazerosas, ricas e criativas, sem descurar do ensino de conteúdos.  
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2 - METODOLOGIA DE  INVESTIGAÇÃO 

 

2.1  Procedimento Metodológico e Teoria 

A fim de atender às nossas indagações, lançamos mão da  pesquisa de 

campo utilizando a observação sistemática, entrevistas e pesquisa bibliográfica 

e documental. O caráter qualitativo teve um acento neste método de 

investigação, por considerarmos  a importância de cada experiência individual 

e do sentido dado a elas. 

O tipo de observação utilizado foi similar ao que, em etnografia, se intitula 

Observação Participante Periférica (FINO, s/d, p.2). Esta modalidade é 

escolhida pelos investigadores que consideram ser indispensável um 
determinado grau de implicação para captarem a visão do mundo 
dos observados e uma participação apenas suficiente para serem 
admitidos como “membros”, sem, no entanto, serem admitidos no 
centro das actividades. Não assumem, portanto, um papel muito 
importante na situação em estudo, tendo, ao carácter periférico da 
implicação, a sua origem numa escolha de natureza epistemológica 
baseada na presunção de que demasiada implicação pode redundar 
em bloqueio da capacidade de análise (FINO, s/d, p.5).  
 

Este, portanto, foi o modo como se deu nossa observação. Participamos 

do cotidiano escolar assistindo a oficinas, que é como são denominadas as 

aulas de tipo expositivo, estivemos nos salões de estudos, assim  denominados 

os espaços de pesquisas, e conversamos informalmente com pessoas da 

comunidade escolar. Também, atendemos às reuniões colegiadas realizadas 

no período e algumas atividades extracurriculares (anexo C), que acontecem 

no turno da noite, e entrevistamos professores e alunos. Optamos pela 

pesquisa de campo, por considerarmos que participar da rotina dos alunos e 

professores seria a melhor maneira de compreendermos suas ações e 

expressões, além de uma oportunidade de verificar, in loco, como se daria a 

dinâmica da escola.  É no cotidiano que a vida acontece, e nele é  revelado o 

modo como as interações se dão.  

A pesquisa de campo é um modo de auferir dados e sentidos que nos 

permitem verificar a maneira de ser e estar da população pesquisada, na 

observação dos hábitos, expressões, eventos e modo de vida. Também é uma 

oportunidade de ver nossa visão. Citando-se Foucault, Silva - Phd em Ciências 

Sociais e Educação pela Universidade de Porto: "a realidade é construída 
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através de nossos próprios modos de conhecer" (2011, p.50). A própria Sofia 

Silva afirma:  "Quem investiga tem uma história que organiza as formas de olhar 

e, portanto, de pensar o mundo"(idem, p.53).   

Assim, o trabalho de campo, como refere Michael Genzuk, em Nogueira 

Fino (1993, p.04) 

é uma experiência altamente pessoal, sendo a interligação dos 
procedimentos de campo com as capacidades individuais (do 
investigador) e com a variação situacional o que faz do trabalho de 
campo uma experiência tão personalizada. De facto, a validade e a 
riqueza de significado dos resultados obtidos dependem 
directamente e em grande medida da habilidade, disciplina e 
perspectiva do observador, e é essa, simultaneamente, a sua riqueza 
e sua fraqueza.  

 
Maturana (2002b) afirma que 'tudo o que é dito, é dito por alguém'. 

Necessariamente, portanto, no ato de observação, consideramos  as 

habilidades do observador. Este teórico refere-se a isto como a condição de 

possibilidade de nosso ser biológico-cultural. O argumento da neutralidade não 

tem sentido. Não podemos deixar de ter um modo de olhar, e este mesmo 

modo de olhar foi o que nos levou a definir o objeto de pesquisa. Mas esta 

assunção não limita o estudo, apenas esclarece as condições, nas quais a 

observação acontece. Além disto, a Biologia do Conhecimento orienta para 

uma abertura à escuta e para que percebamos como percebemos. Sofia Silva 

concorda com a implicação do sujeito na percepção do objeto observado, na 

medida em que afirma: 

O modo específico de ver transforma já o que se vê, na medida  em 
que nossas observações, o nosso estar, são muitas vezes 
condicionados pelos nossos pré-conceitos, pelas nossas imagens 
primeiras, mas também pela inexistência de uma linguagem neutral 
de observação. (2011, p. 72).  
 

Estas afirmações apenas confirmam o que a nova epistemologia das 

ciências comprova: a implicação do sujeito na observação do objeto. Portanto, 

gostaríamos de dizer que nossa percepção foi seletiva, direcionada pela 

escolha do objeto a ser investigado. Além disso, não poderíamos nos desnudar 

dos conhecimentos anteriores e nem nos desfazermos de nossas capacidades 

perceptivas - também estas condicionadas por nossa própria história de vida e 

sistema de pensamento.  
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Como toda teoria, a Biologia do Conhecimento consiste numa explicação 

da experiência feita na linguagem. Ao estarmos no mundo, o percebemos a 

partir de um substrato explicativo, quer nos demos conta disso, ou não. Por isto, 

necessário se faz afirmar que nós, investigadores, estivemos e estamos 

implicados no processo de observação.  

Há dois princípios que a teoria nos concede, e é importante sublinhá-los. 

O primeiro,  já dito, é o reconhecimento de que 'tudo o que é dito, é dito por 

alguém'. Reafirmamos este axioma porque tem importância, tanto em referência 

aos limites e possibilidades do próprio processo de investigação, como nos 

concede uma explicação teórica para a questão dos conflitos, que são um dos 

componentes de nossa pesquisa. O outro princípio é de que nossas ações são 

fundadas na emoção. Estes preceitos fizeram parte de nosso modo de fazer 

pesquisa.  

No entanto, a própria Biologia do Conhecimento dá-nos elementos para 

não cairmos no solipsismo. Construímos a vida com outros, damos sentido à 

vida em nossa convivência com outros  e partilhamos um modo de sentir e 

pensar comuns, próprios à nossa comunidade e cultura. Além de se considerar 

a construção coletiva da vida social, há como assegurar critérios da validade, 

na verificação da congruência entre a explicação e a experiência que se 

pretende explicar,  em função do que é aceito coletivamente como o que tem 

sentido, e estes critérios são compartilhados pela comunidade científica 

(MATURANA,2002). 

A Biologia do Conhecimento, portanto, convida-nos a perceber como 

percebemos e a prestar atenção às nossas emoções. Isto nos dá subsídios 

para compreender o nosso viver, ao nos permitir uma posição de alerta frente 

ao percebido e às emoções com as quais percebemos. Pelos preceitos que 

incorpora, esta construção teórica estimula a  "mirar como miramos nuestra 

mirada" (MATURANA, 2015) e fomenta uma abertura para a escuta e para 

compreender a existência de racionalidades diferentes da nossa. Em função 

disto, estivemos atentos às impressões e expressões nas relações 

alunos/alunos e alunos/professores na escola e, atentos ao nosso observar 

como observamos estas impressões e expressões. Tivemos uma postura que 

nos permitiu a reflexão, o encantamento e desencantamento, ao longo da 

trajetória.  



21 
 

 

Enfim, amparados numa compreensão de mundo, utilizamos um método 

de investigação empírica que permitiu-nos olhar de perto,  estar próximo ao 

grupo que quisemos estudar. Achamos esta a melhor opção para compreender  

as relações de paz e conflito na escola e sua dinâmica: participando, 

observando, conversando. Fazer parte do cotidiano escolar nos permitiu ter 

acesso a experiências vivas, como a vida de todos os dias estava organizada 

/desorganizada.  

A motivação deste estudo encontra raízes em nossa trajetória escolar, 

como escrevemos a seguir. 

 

2.2  Percurso da Pesquisa 

Nossa própria história levou-nos à pesquisa que ora empreendemos. 

Tendo estudado numa escola tradicional, deparamo-nos com uma estrutura, na 

qual os alunos não tinham espaço para participação nas decisões escolares e 

somente os professores e grupo gestor tinham voz. Isto foi preponderante 

durante todo o processo de educação formal e marcou-nos bastante. 

Em função disto, começamos a nos questionar se não haveria outras 

possibilidades para a escola, para o modo como a educação poderia se 

realizar. Já na idade adulta, formada na área de Ciências Sociais, tivemos 

oportunidade de ministrar uma disciplina,  Sociologia da Educação. Aí, 

conhecemos várias vertentes metodológicas, com críticas e possibilidades. Mas 

uma leitura, particularmente, chamou-nos atenção: foi o livro "A escola com que 

sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir" de Rubem Alves. Trata-se de 

considerações sobre a Escola da Ponte  que, como dito, adotou um modelo 

inovador de ensino/aprendizagem.  

Resolvemos, então, debruçar-nos no estudo deste novo modelo 

pedagógico. Algumas  questões pontuais fisgaram-nos - as interações sociais, 

as modificações que o novo modelo gera no relacionamento entre docentes e 

discentes, a possibilidade de participação dos alunos na escola e como 

resolvem os conflitos. Nosso olhar centrou-se nas mudanças que já 

desmantelavam as possibilidades  autoritárias, em que os alunos não tinham 

voz, nem participavam dos assuntos que lhes diziam respeito.  

Fomos visitar a Escola da Ponte, para ver a experiência de perto, em maio 

de 2012. A visita foi de um dia integral, e consideramos muito profícua. O turno 
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começa às 9 horas da manhã, finalizando à tardinha. Chegamos antes de iniciar 

e saímos somente no final. Tivemos oportunidade de almoçar com os alunos, 

observar a dinâmica de ensino/aprendizagem e fazer anotações, durante toda a 

visita. 

Para conseguir autorização, nós nos comunicamos com os próprios 

alunos, pois são eles os encarregados da Comissão de Visita. Foram eles que 

agendaram o dia em que poderíamos conhecer a escola. A investigação sobre 

a Escola da Ponte consistiu na leitura  e estudo de documentos oficiais e na 

observação e registros dos salões de pesquisa. Inicialmente, fomos 

ciceroneadas por dois 'miúdos' e fizemos uma revista por toda a escola, que 

registramos por meio de fotos e anotações. Dirimimos  dúvidas com os próprios 

alunos e tivemos oportunidade de conversar com um professor e com um casal 

de pais de alunos. Estes estavam presentes num dos salões, a fim de verificar o 

funcionamento da escola, para decidir se era mesmo aquilo que desejavam 

para seu filho. 

O próximo passo foi visitar a Escola Amorim Lima, por tomar 

conhecimento que esta havia mudado o modelo de ensino, inspirada na Escola, 

em Portugal. Fizemos estudos a priori sobre ela, através de documentos no site 

oficial e de várias entrevistas em vídeos, lançados no youtube. 

(https://www.youtube.com/watch?v=QNkx0gpKYKo). 

Em agosto de 2014, passamos uma semana inteira, com gravador e 

câmera fotográfica, conversando com alunos, assistindo as oficinas, fazendo 

observações nos salões de pesquisa e, como dito, participando de todas as 

reuniões colegiadas que ocorreram no período:  do Conselho da Escola, órgão 

máximo deliberativo e a do Conselho Pedagógico. Naquela semana, fizemos 

entrevistas semi estruturadas com professores e tiramos fotos, a fim de registrar 

a arquitetura da escola, pois esta acompanha a metodologia adotada. Também 

estudamos documentos oficiais, como relatórios da Escola emitidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de Educação do Butantã da 

Prefeitura de São Paulo e Regimento Interno. 

A escola funciona pela manhã e à tarde. À noite, acontecem as reuniões, 

cursos e atividades facultativas. Estivemos presentes nos três turnos. O 

segundo período da pesquisa de campo aconteceu em agosto de 2015, ocasião 

em que fizemos a maioria das entrevistas com discentes e participamos da 
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reunião do Grêmio Estudantil e da reunião da Jornada Especial Integral de 

Formação (JEIF - coordenação e alguns professores), além de uma reunião 

com o tutor e pais de seus alunos.  Aquela visita também foi intensiva, 

consistindo numa semana inteira de observações, nos três turnos, fazendo 

registros do que consideramos importante. À noite, participamos de eventos 

extracurriculares, como o grupo de maracatu e aulas de capoeira, tal como na 

primeira visita. Também, nessa ocasião, participamos da reunião do Conselho 

de Escola, que acontece uma vez por mês. 

Uma descoberta que fizemos foi a realização das Rodas de Conversa na 

Amorim Lima, das quais tivemos a oportunidade de participar, como 

observadora, desde a primeira visita. As Rodas de Conversa chamou-nos muito 

a atenção, pois são nelas que muitos dos problemas vêm à tona e são tratados. 

Não podemos contabilizar, com exatidão, a quantidade de Rodas das quais 

participamos, mas, como estão programadas para acontecer diariamente, nos 

diferentes grupos, tivemos oportunidade de, pelo menos uma vez ao dia, 

participar de uma Roda de Conversa. 

Como informado, o locus de estudo foi a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Desembargador Amorim Lima, na cidade de São Paulo. O 

universo compreendeu09 professores, dos quais três remontam à época de 

implantação do projeto (professores fundadores), dois que compõem o quadro 

gestor, um novato e os demais já trabalham na instituição, há alguns anos. 

No que diz respeito aos alunos, para equilibrar a questão de gênero, 

fizemos entrevistas com o mesmo número de garotos e garotas. Entrevistamos 

um total de 28 alunos: 14 jovens, divididos igualmente quanto à questão de 

gênero, no turno da manhã, e 14 alunos e alunas,  no turno da tarde. Além dos 

alunos regulares, conseguimos conversar com dois egressos, totalizando 30 

estudantes. Conversamos,  e entrevistamos jovens, cujo nível de escolaridade 

era equivalente ao das 8ª e 9ª séries do ensino tradicional, porque assumimos 

que eles já têm uma capacidade maior de argumentação e visto que muitos 

deles têm uma trajetória de vida na escola, podendo, portanto, expressar-se 

melhor sobre a dinâmica da escola. A fim de que sentissem com liberdade para 

falar sem medo, asseguramos que não iríamos  nominá-los no trabalho escrito. 

O mesmo procedimento foi feito com os professores: atribuímos nomes de 

flores de modo a preservar a identidade dele(a)s. 
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Além da observação sistemática nos salões e oficinas e aplicação de 

entrevistas com professores e alunos, obtivemos dados, por ocasião das Rodas 

de Conversa e participação nas reuniões colegiadas, atentando sempre para o 

objetivo da pesquisa.  Aproveitamos as Rodas de Conversa para colher 

informações relativas à convivência e aos conflitos. A observação das Rodas de 

Conversa foi muito proveitosa,  visto que é o espaço social em que muitos dos 

conflitos são explicitados e resolvidos. Procuramos saber sobre os sabores e 

dissabores da convivência, nesse modelo dito democrático, e sobre a 

abordagem utilizada para lidar com os conflitos. 

A pesquisa teve quatro fases: a primeira, constituída pelo estudo 

bibliográfico acerca da temática e aproximação da escola, por meio de vídeos,  

textos e contato com funcionários. A segunda foi marcada pelas viagens, 

momento em que nós nos lançamos na pesquisa de campo e em que também 

foram analisados documentos oficiais, tais como o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e Regimento Interno. Na oportunidade, foram realizadas entrevistas, 

anotações e registros fotográficos.  A terceira fase consistiu  na transcrição das 

entrevistas e na organização dos dados.  Por último, escrevemos os resultados 

de nossa aprendizagem obtida pelas leituras teóricas e da vida cotidiana.  

Enfim, no campo teórico, considerando que a Biologia do Conhecimento 

se estende sobre a compreensão do humano, demos um profundo mergulho na 

obra de Humberto Maturana, dando continuidade a uma pesquisa do Mestrado 

em Sociologia. A Cultura de Paz brindou-nos com esclarecimentos acerca dos 

conflitos humanos e Educação para a Paz nas escolas. Encontramos, 

principalmente em Marcelo Guimarães e Xéjus Jares, respostas para nossas 

indagações, além de outros autores, utilizados na coletânea 'Cultura de Paz, 

Educação e Espiritualidade' (MATOS, Kelma. org. 2008 a 2012) da 

Universidade Federal do Ceará. 

Assim, no campo teórico, contamos com o suporte da Cultura de Paz e da 

Biologia do Conhecimento, considerando que lançam luz sobre a relações 

humanas e seus conflitos, além de abordarem a questão da democracia.  

Levando em conta que o conceito de democracia sofreu modificações, ao longo 

da história, traçaremos um breve percurso do significado que o termo adquiriu, 

até a definição que utilizamos neste trabalho.  
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3  CONTRIBUIÇÕES DA BIOLOGIA DO CONHECIMENTO PARA A 
COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES HUMANAS, CONFLITOS E 
CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA   
 
 

3.1  A ideia de democracia  

Antes de adotarmos o conceito de democracia, tal como utilizado  pela 

Biologia do Conhecimento, cumpre-nos relativizá-la, dando a conhecer a 

evolução sofrida por esta  ideia,  ao longo da história.  

Sabemos que a democracia, como forma de governo, originou-se na 

Grécia antiga, onde, nas cidades-estados, os gregos livres podiam dirigir seus 

assuntos coletivos, de modo direto. Os cidadãos assistiam à Ágora para discutir 

e deliberar ações de interesse público. Mas  as conquistas macedônicas, entre 

outros fatores, acabaram por terminar com a liberdade das cidades gregas. Isto 

significou o fim da democracia, que veio a reaparecer depois e de modo 

diferenciado, com o Estado Moderno.  

A ideia de democracia foi inicialmente pensada por Heródoto de 

Halicarnasso, Platão, Aristóteles e Políbio (LYCURGO, 2006). Segundo 

Lycurgo, 

Entre as visões que na antiguidade se tiveram da democracia, 
sobressaem-se as que fazem parte, primeiramente, da ideia de 
formas de governo elaborada por Heródoto de Halicarnasso no Livro 
III de sua História - e posteriormente sistematizada no séc. IV por 
Platão em sua obra O Político; por Aristóteles, principalmente nos 
Livros III e IV de sua obra, A Política, e por Políbio no Livro VI de sua 
História. 
 

 A democracia, tal como conhecemos hoje, apareceu  apenas no sec. XIX, 

como consequência das Revoluções Americana e Francesa, no final do século 

XVIII. Antes do Estado Republicano, a vontade do povo não era considerada, e 

as sociedades eram regidas por uma forte hierarquia social, baseada em 

princípios de hereditariedade e do poder baseado na autoridade e nos dogmas 

religiosos.  

A democracia substitui a ordem hereditária, modificando as sociedades 

tradicionais. Desde então, a hereditariedade  não é aceita como princípio da 

estrutura social. O  novo arranjo social é herdeiro das ideias iluministas, em que 

há forte crença no poder da razão. O iluminismo enfatiza a ação racional - do 
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Estado laico, não dogmático. A nova lógica das questões políticas passa a ser 

considerada tomando-se como base a razão, não a submissão a dogmas.  

A razão tem sido exaltada como especificidade humana, e neste processo, 

as emoções foram relegadas como não importantes. Humberto Maturana, Phd 

pela Universidade de Harvard e autor do livro 'Emoções e Linguagem na 

Educação e Política' (2002), esclarece o papel que as emoções ocupam nas 

ações humanas.  Este autor correlaciona racionalidade com emoção, 

enfatizando esta última como fundamento das ações humanas. Portanto, as 

ações - democráticas ou não - têm fundamento na emoção. Tomamos por base 

esta consideração, ao aplicar o conceito de democracia neste trabalho. Nas 

palavras de Maturana: 

 

Dizer que a razão caracteriza o humano é um antolho, porque  nos 
deixa cegos frente à emoção, que fica desvalorizada como algo 
animal ou como algo que nega o racional....ao nos declararmos seres 
racionais, vivemos numa cultura que desvaloriza as emoções(2002, 
p.15). 
 

 
Para este autor, emoções são disposições corporais dinâmicas que 

definem domínios de ações. Isto significa que nossas ações são especificadas 

por emoções. E o racional, para ele, "se constitui nas coerências operacionais 

dos sistemas argumentativos que construímos na linguagem para defender ou 

justificar nossas ações" (2002, p.18). Normalmente somos cegos a esta 

vinculação, porque não sabemos que os constructos racionais são fundados,  a 

partir de premissas aceitas a priori, aceitas pelo querer, pela emoção. 

Todo sistema racional se baseia em premissas fundamentais aceitas 
a priori, ...aceitas porque as pessoas gostam delas, aceitas porque as 
pessoas as aceitam simplesmente a partir de suas 
preferências.....todo sistema racional se baseia em premissas ou 
noções fundamentais que aceitamos como ponto de partida porque 
queremos fazê-lo, e com as quais operamos em sua construção 
(2002a, p.16). 

 
A concepção de razão inclui, pois, a emoção. E o novo conceito  de 

democracia instituído pela modernidade passa a tecer concepções de 

sociedade e de Estado baseadas em fundamentos que não consideravam as 

explicações teológicas,  com seu forte apelo à autoridade e às crenças. Somos 

herdeiros destas ideias iluministas. Agregamos a elas a assunção de que a  
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razão não é algo transcendente ao  humano, mas tem seu fundamento na 

emoção.  

Além destas novas formulações,  admitimos o que Bobbio (2004) 

denomina de ampliação da democracia. Extrapolando o conceito como forma 

de governo, este autor afirma que o exercício da democracia se estende para 

as fábricas e escolas, na gestão dos interesses coletivos e geração de regras 

de convivência. Este filósofo escreve: "não há dúvida de que estamos 

assistindo à ampliação do processo de democratização" (2004, p.66). Esta 

consiste na passagem da democracia política em sentido estrito para a 

democracia social. A democracia se estende para o campo da sociedade civil, 

nas escolas e fábricas. Ele ainda complementa: "se deve falar de uma 

verdadeira reviravolta do desenvolvimento das instituições democráticas...: da 

democratização do Estado à democratização da sociedade" (idem, 2004, p.67) 

Inês Oliveira faz esta mesma consideração no sentido de ampliação da 

ideia de democracia como algo que faz parte do conjunto das relações 

humanas. Assim ela se expressa: 

A democracia não é apenas um sistema político ou uma forma de 
organização do Estado....A democracia pressupõe uma possibilidade 
de participação do conjunto dos membros da sociedade em todos os 
processos decisórios que dizem respeito à sua vida cotidiana, sejam 
eles vinculados ao poder do Estado ou a processos interativos 
cotidianos, ou seja, em casa, na escola, no bairro etc. (OLIVEIRA, 
2001, p.11). 

 
As formações sociais são definidas de um modo ou outro, conforme 

acontecem as relações entre seus membros. Assim se expressa Oliveira: "Para 

podermos considerar uma determinada formação social como democrática,  

precisamos levar em consideração o conjunto das relações e práticas sociais"'  

e complementa que "devemos considerar a democracia como sistema de vida". 

(idem, 2001, p.12) 

Considerando que as condutas são definidas por emoções, as relações 

humanas se realizam,  a partir de nossa dinâmica emocional. A 'emoção que 

aceita o outro como legítimo' permite que relações democráticas aconteçam. A 

democracia, aqui, é uma maneira de atuar, de relacionar-se com o outro, 

tornada possível  pela emoção de aceitação do outro em convivência conosco. 

É esta aceitação que reconhece a igualdade do outro, que permite a liberdade e 
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autonomia, características próprias do agir democrático, tal como entendemos a 

democracia hoje. 

Vivemos em convivência com outros. As emoções vão delimitar esta forma 

de convivência, que pode ser de consideração e respeito, ou de rejeição. A 

democracia aqui considerada, é um modo de atuar, que gera um modo de 

relacionar-se e pode cristalizar-se como  modo de convivência. O modo de 

conviver pode se dar na aceitação mútua ou na negação do outro. Para 

Maturana, "A convivência democrática surge da aceitação mútua"  (2002a, p. 

81). 

Apesar de o conceito de democracia ter sofrido variações, ao longo da 

história,   podemos traçar algumas características definidoras desta ideia. Há 

princípios que permeiam o ideal democrático. As relações democráticas 

implicam o reconhecimento dos pares numa condição de igualdade recíproca, a 

fim de que as opiniões sejam consideradas. Democracia implica, pois, equidade 

de direitos, reconhecimento, discussão de opiniões. Há uma equalização do 

poder de decisão e para chegar às decisões, os assuntos são tornados públicos 

e objetos de apreciação e exame. Portanto, a instituição da equidade é uma das 

premissas fundamentais das relações democráticas. 

A democracia supõe uma forma de relação social e organização política, 

na qual a liberdade de expressão, igualdade política entre os membros e 

ponderação de opiniões são pedras angulares para sua realização. A fim de 

que haja condições adequadas para a  discussão de ideias, há um consenso 

acerca de como o dissenso deve ser abordado. Rosenfield escreve que "as 

decisões que dizem respeito ao conjunto da coletividade são elaboradas, 

graças à confrontação de opiniões e à sua deliberação pública através do voto". 

(ROSENFIELD, 1989, p.8). Para este autor, o que é específico ao Estado 

democrático é precisamente a aceitação do conflito e da discussão(idem, 1989, 

p.39). 

No exercício da democracia,  os interesses conflitantes são resolvidos por 

meio das discussões. É por causa do ideal democrático que as questões 

passam a ser resolvidas por meio de outras vias, que não a violência ou 

supressão da oposição. Para Hadfield,  autor de Manual de Política, "há uma 

suposição básica de que se pode alcançar uma concordância geral em 

decisões... através da razão, do acordo e da discussão" (HARTFIELD, 1965, 
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p.53). Há um compromisso implícito, no Estado democrático, de as opiniões 

serem consideradas e resolvidas pela discussão.  Mais adiante, ele escreve: 

"democracia implica o encontro de soluções pacíficas para diferenças de 

opinião...como resultado da discussão e do acordo" (idem, p.57). É neste 

contexto que é interessante verificar como os conflitos são solucionados. 

Partimos do princípio de que a solução de conflitos ganha outra abordagem, 

quando as relações são democráticas. Coloca-se a questão:  como os conflitos 

são solucionados numa escola que tem, como princípio matricial, a 

democracia? 

No exercício das discussões, não se pode considerar a assunção de uma 

'verdade absoluta', mas deve-se ter uma mentalidade aberta para a ponderação 

das opiniões diferentes. Rosenfield também faz este tipo de consideração:  a 

democracia parte do não-reconhecimento de uma 'verdade política' que tenha a 

pretensão de possuir uma chave que lhe permita abrir as portas, a partir das 

quais se possa resolver todos os conflitos políticos e todas as contradições 

sociais (1989, p. 50). Para Maturana, a democracia "é uma obra de arte político-

cotidiana que exige atuar no saber que ninguém é dono da verdade, e que o 

outro é tão legítimo quanto qualquer um" (MATURANA, 2002a, p.75). Ainda 

este autor: "a tarefa da democracia é ...criar um domínio de convivência, no 

qual a pretensão de ter um acesso privilegiado a uma verdade absoluta se 

desvanece" (idem, p.75). Dado que adotaremos as ideias de Maturana neste 

trabalho, este tópico será bem explicitado num capítulo  adiante. 

Fica patente que a aceitação de pluralidade de ideias faz parte da 

democracia. Assim se expressa Oliveira, em A democracia no cotidiano da 

escola: "O respeito à pluralidade das ideias e de interesses tem sido um dos 

argumentos mais fortes daqueles que defendem a democracia" (p.24).  Bobbio  

afirma que na democracia deve haver um "ideal de tolerância, a ameaça vem 

do fanatismo, ou seja, na crença cega na própria verdade e da força capaz de 

impô-la (2004, p.51) A prática da democracia, portanto, traz consigo uma ideia 

de não-violência. Ainda Bobbio: "as ....regras formais da democracia 

introduziram, pela primeira vez na história, as técnicas de convivência, 

destinadas a resolver conflitos sociais sem o recurso à violência" (idem, p.51).  

Ao considerar a emoção de aceitação do outro como legítimo na 

convivência, considera-se necessariamente, a premissa de equidade entre os 
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membros da comunidade, que possibilita os exercícios da liberdade de opinião, 

da discussão, da autonomia. Estes fatores estão entre os fundamentos do ideal 

democrático. A concepção de democracia, nesta pesquisa, engloba estas 

características fundamentais, não obstante a miríade de definições e a 

modificação que vem sofrendo, ao longo da história.  

Sumarizando,  consideramos  dois pontos primordiais na questão da 

democracia, tal como a empregamos em nosso trabalho:  1-  a ligação entre 

razão e emoção, dada por Humberto Maturana, em sua consideração sobre 

operacionalidade do humano;  e  2- a ampliação do conceito de democracia que 

se estende para além de uma forma de governo, e se considera como um modo 

de convivência.  

 
 

3.2   Modos de Convivência, História de Interações e Emoções 

A Biologia do Conhecimento foi desenvolvida por Humberto Maturana 

Romensín, neuro-fisiologista, neurobiólogo, PhD em Biologia pela Universidade 

de Harvard. Maturana, ao estudar sobre o funcionamento do sistema nervoso e 

a percepção, estendeu suas conclusões ao âmbito social humano. Entre outros 

assuntos, esta teoria discorre sobre a democracia como modo de convivência, 

possível pela emoção de aceitação e conflitos nas interações humanas, 

assuntos pertinentes ao nosso trabalho. Conflitos e convivência são explicados 

por meio do estudo das emoções e percepções. Por causa disto, torna-se 

necessário debruçarmo-nos  sobre estas questões,  antes de nos dedicar ao 

objeto de pesquisa específico. Além disto, há inferências quanto a questões 

ligadas à educação e aprendizagem.  

Esta teoria indica que a forma como somos socializados  está vinculada à 

forma como nos emocionamos e isto acontece segundo o emocionar de nossa 

cultura. Portanto, as emoções são cultivadas na convivência cotidiana.  Ou seja, 

o modo de vida que experimentamos delineia a maneira como nos 

emocionamos que, por sua vez, delineia as condutas. Tal ocorre porque, ao nos 

estruturar em uma história de interações, nós somos, a cada momento, produto 

desta história de interações. Uma história de interações vividas em um modo de 

convivência ou de outro formará indivíduos cujas emoções/condutas serão 

resultantes desta história. Daí a importância de cultivarmos determinado modo 
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de convivência, de sermos socializados num contexto que favoreça relações de 

paz. 

De acordo com a Biologia do Conhecimento, toda ação humana é 

efetivada a partir de uma emoção porque o fundamento do agir está na maneira 

como nos emocionamos e não em algo exterior a nós. Esta teoria também 

explica o processo perceptivo. Percebemos a partir dos sentidos de uma 

maneira que, mesmo o mundo sensível é construído socialmente a partir de 

uma estrutura biológica básica. Amaneira como nos colocamos no mundo é 

determinada segundo nossa percepção. A percepção define um modo de 

ser/estar. A maneira de percebermos pode levar a condutas conflituosas ou 

amorosas. 

Assim, a Biologia  do Conhecimento faz uma explanação sobre o 

fundamento das condutas humanas e, também, como a aprendizagem 

acontece. Esta teoria propõe uma explicação da operacionalidade do ser vivo, 

que consiste em operarmos em clausura operacional. Isto é, a forma como 

percebemos e agimos no mundo não depende do que está fora de nós, mas de 

quem somos e como nos estruturamos. A percepção não é captação de um 

mundo externo, pois este mesmo mundo é percebido de acordo com nossa 

capacidade de percebê-lo. Percebemos o que nossa biologia e nosso espaço 

relacional nos permitem perceber. A percepção explicada a partir da clausura 

operacional nos aponta para acausa dos conflitos nas interações humanas. 

Conflitos podem surgir por configurarmos uma realidade diferente do outro e de 

não aceitarmos a configuração dele como válida. 

Portanto, muitos dos conflitos surgem porque o modo como percebemos 

algo pode diferir do modo como outro percebe o mesmo objeto ou ideia. Muitas 

vezes, nossa percepção não coincide com o mundo percebido pelo outro, e de 

não nos encontrarmos na emoção de aceitação do outro. Diferença perceptiva 

e desencontro emocional se encontram entre as causas de conflitos nas 

relações humanas. A maneira como percebemos o que percebemos tem 

implicações profundas no modo como nos relacionamos com os outros. A 

concepção de  realidade, que tem a ver com o processo perceptivo e emoção, 

suscita modos de convivência democráticos ou autoritários. Explicitaremos isto 

adiante. 
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A aprendizagem consiste em um processo de estruturação. Segundo 

Maturana, não captamos informações de fora, mas vamos nos constituindo a 

cada momento, de acordo com  o modo como estamos feitos e com nossas 

interações. Esta estruturação do ser (aprendizagem) se dá em congruência com 

a circunstância, com o meio no qual nós estamos inseridos (MATURANA,1990). 

O espaço relacional em que vivemos delimita a forma como nos constituímos. 

Aprendemos a ser, num determinado meio; Aprendemos a nos conduzir 

inseridos num modo de convivência. Adiantamos então, que as condutas 

democráticas são aprendidas por um modo de viver que inclui o exercício da 

democracia. 

Para a Biologia do Conhecimento, há um modo de convivência baseado 

na emoção que aceita o outro. Este consiste num espaço social em cuja  

dinâmica de relações se percebe e se considera o outro como legítimo. E, há 

uma dinâmica de relações fundadas em emoções baseadas na rejeição, isto é, 

emoções negadoras da legitimidade do outro. Quando há aceitação e 

conferência de legitimidade do outro, este é considerado em sua própria 

operacionalidade. Quando não, há negação, o que resulta em interações nas 

quais há imposições e submissão. 

Emoções especificam o espaço básico de ações em que se dão nossas 

relações com o outro e conosco. Segundo a Biologia do Conhecimento, um 

modo de emocionar-se é um modo de atuar,  um modo de viver. Nós  nos 

comportamos segundo a emoção que estamos sentindo. Se uma pessoa está 

com raiva, ela se comporta diferentemente de quando não está. Maturana 

conceitua emoções como "disposições corporais dinâmicas que definem 

distintos domínios de ação em que nos movemos. Quando mudamos de 

emoção, mudamos de domínio de ação".(MATURANA, 2002b, p.15). 

Nós somos capazes de distintos domínios de ações e de distintas 

disposições corporais porque fluímos no emocionar. Não há ação humana que 

não tenha um conteúdo emocional que a sustente. Uma mudança emocional 

implica uma mudança na ação. A maneira de estar no mundo, de se mover e 

atuar tem fundamento na emoção, que erige um mundo perceptivo. A forma 

como percebemos é explicitada para nós enquanto observadores operando na 

linguagem. Portanto, todas as ações humanas se fundam no emocional. Por 

isto, a emoção constitui a chave para a compreensão do humano. Toda ação e 
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reação diz alguma coisa sobre a emoção que a fundamenta. qualquer que seja 

o espaço operacional em que se deem. 

Na vida cotidiana, distinguimos emoções diferentes observando as ações 

e posturas corporais nossa ou dos outros. "Si queremos conocer la emoción del 

otro, debemos mirar sus acciones; si queremos conocer las acciones del otro,  

debemos mirar su emoción". (MATURANA, 1992, p.41).   

O predomínio de uma emoção  especifica as ações de que somos 

capazes. No caso de um animal, um cavalo, por exemplo, se está sob o 

domínio do medo e do susto, não poderá agir de outra forma a não ser 

relinchar, dar coices ou correr. O emocionar é um aspecto fundamental do 

operar animal, que nós também exibimos.(MATURANA, 2002a). No caso 

humano, se estivermos sob a emoção do amor, será para nós, impossível 

matar, roubar ou agredir o outro. Por esse motivo, o que  distinguimos como 

emoções, são disposições corporais que especificam a cada instante o domínio 

de ações em que nos movemos. E isso é dinâmico, há um trânsito de uma 

emoção para outra, o que significa entrar e sair de um domínio de ações para 

outro.  

Apesar de fluirmos na emoção, aprendemos a ser o que somos inseridos 

em uma cultura. Cada cultura erige uma rede de conversações, que consiste 

num linguajar e emocionar próprios. 

 

3.3  Aprendemos o Emocionar de Nossa Cultura 

Concebemos, pois,  as emoções como disposições dinâmicas que definem 

domínios de conduta. A conduta de aceitação do outro junto a nós é 

especificada pela emoção, que Maturana denomina de amor: "el amor es, 

hablando biológicamente, la disposición corporal bajo la cual uno realiza las 

acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en coexistencia con 

uno"(MATURANA e VERDEN-ZOLLER, 1993, p.138). Esta é uma emoção pré-

linguagem, mas aprendemos o emocionar de nossa cultura na convivência 

social. Num modo de convivência no qual o amor é a emoção estruturante, a 

criança erige uma percepção amorosa do mundo, pois sua percepção terá esta 

emoção como fundamento.  

Em um modo de convivência no qual a criança cresce no desamor, será o 

desamor e todo o emocionar dele oriundo, que definirá sua percepção e modos 
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de atuar. Fluímos de uma emoção a outra mas, em nossa história de 

interações, estabilizam-se dinâmicas emocionais que configuram o mundo de 

acordo com esta dinâmica. O modo de convivência é de grande importância, 

pois o desenvolvimento da do ser humano é um processo de transformações 

estruturais internas contingentes com a história de interações. 

Há uma imanente interrelação entre indivíduo e sociedade, de maneira 

que o modo de atuar dos indivíduos no sistema social advém da organização 

desse sistema, de como interage com os outros e como realiza sua vida. 

Noutras palavras, a história de interações que vivemos tem a ver com o meio 

social. Fundamentalmente, o meio sócio-cultural forja um padrão de conduta 

pois a  

 
Cultura é uma rede de conversações que define um modo de viver, 
um modo de estar orientado na existência e no âmbito humano, e 
envolve um modo de atuar, um modo de emocionar-se, e um modo 
de crescer no atuar e no emocionar-se. (MATURANA,1989, p.7). 

 

Maturana ainda afirma que culturas distintas são distintos modos de viver 

as relações humanas. Sociedades e suas culturas compreendem sistemas de 

convivência que se diferenciam segundo a emoção, segundo um espaço básico 

de ações. Há sistemas de convivência cuja base é a emoção de aceitação e 

respeito pelo outro. Neste sistema de convivência, o outro é reconhecido em 

sua legitimidade. E, há sistemas de convivência nos quais há um referencial 

estranho ao operar do organismo. Nestes sistemas de convivência, há uma 

rejeição, uma negação do outro e, portanto, são sistemas impositivos que 

consideramos autoritários. 

A formação da conduta ocorre através da socialização. Considerando que 

o modo como a sociedade não é dissociado de nosso operar enquanto seres 

bio-psico-sociais, infere-se que a constituição de uma sociedade depende de 

como operamos. Portanto,  a sociedade é formada por cada membro que dela 

faz parte, de maneira que cada indivíduo particular e a forma como opera, 

especifica o modo como esta sociedade se constitui.  

Aprendemos a nos emocionar de determinada maneira segundo nossa 

história de interações, que ocorre num modo de convivência. Nosso espaço 

relacional faz suscitar um tipo de emoção ou outro, bem como nos permite 

certas percepções ou nos cega a elas. Repetindo, aprendemos o emocionar de 
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cada cultura. É o espaço social que especifica a operacionalidade de acordo 

com uma emoção ou outra. 

 
A medida que crecemos como miembros de una cultura, crecemos en 
una red de conversaciones participando con los otros miembros de 
ella en una continua transformación consensual que nos sumerge en 
una manera de vivir que nos hace, y se nos hace espontáneamente 
natural. Allí, en la medida en que adquirimos nuestra 
identidad....seguimos como algo natural el emocionar de nuestras 
madres y de los adultos con los cuales convivimos, aprendiendo a 
vivir el flujo emocional de nuestra cultura (MATURANA; ZOLLER, 
1993, p. 27,28). 

 

 

Há culturas cujo modo de convivência sistemático é baseado na emoção 

de aceitação do outro, e há modos de convivência nas quais emoções de 

exigência e controle não são apenas ocasionais. Estes modos de viver definem 

outros domínios de conduta. Vimos que, para Maturana, o amor consiste numa 

aceitação do outro como legítimo outro. O outro é respeitado e tal emoção, 

como todas as demais, define um raio de ações dela derivada. Sob essa 

emoção, um certo domínio de ações são suscitados e outros são impossíveis. 

Nesta concepção, as emoções consistem num modo de atuar. 

Um modo de convivência baseado em outras emoções que não o amor, 

suscita percepções nas quais o outro não é considerado a partir da aceitação, 

mas da exigência – o outro tem que se conduzir de maneira especificada pelo 

observador. A não aceitação provoca conflitos e nega a reflexão – uma criança 

negada não reflete sobre si, presa na ansiedade de ser quem não é. O diálogo 

não tem lugar, pois o ideal é construído de acordo com uma sentença que não 

se pode questionar. 

Se a dinâmica de relações for baseada na emoção de aceitação, propicia-

se um espaço que favorece o desenvolvimento das potencialidades humanas. 

Inferimos de antemão, que para a aprendizagem plena do aprender a ser tem 

como requisito a efetivação desta emoção. Um espaço relacional onde o amor 

esteja ausente, faz com que o organismo responda a estas condições, 

interferindo com seu desenvolvimento pleno. A ausência de amor gera 

sofrimento, conflitos e enfermidade. Além disso, admitimos que se vivermos  

num espaço relacional que dispensa o diálogo e a reflexão, viveremos sob o 

jugo do autoritarismo.   
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O modo de convivência baseado na aceitação e respeito é o modo em que 

o indivíduo se realiza, quando isto não acontece ocorre o sofrimento e pode 

levar a condutas violentas. O modo de vida impositivo pode causar problemas 

de relacionamentos por causa da emoção de negação que lhe serve de base. 

É importante discorrer sobre estas emoções básicas - aceitação e 

negação, porque elas se expressam como condutas. E, para conhecer os 

espaços relacionais, torna-se necessário conhecer como operam os membros 

que realizam esses espaços. A partir do conhecimento de como operam os 

seres humanos, conheceremos suas condutas e a organização sócio-política 

das instituições e sociedade. E vice-versa, para conhecer as emoções de base 

dos membros de uma sociedade, é necessário observar o modo como as 

relações acontecem. 

A constituição dos modos de convivência têm como fundamento primeiro o 

domínio emocional/perceptivo que especifica os tipos de interações humanas. 

Partindo da concepção da política como ação do sujeito no mundo, e de que 

toda ação é suscitada por uma emoção – inferimos que o modo nos 

emocionamos e percebemos delimitam modos de convivência específicos; 

delimitam determinadas maneiras de agir/interagir. 

A forma como a sociedade é constituída depende de como seus membros 

são constituídos. Como dito, há uma intersecção entre indivíduo e sociedade. 

Portanto, a dinâmica do meio social escolar  depende da conduta de seus 

membros. Este processo é circular. O meio social delimita a estruturação de 

seus membros e a estruturação de seus membros delimita o modo como o meio 

social se realiza. 

Portanto, aprendemos o emocionar numa história de interações. Há uma 

Congruência entre o indivíduo e seu meio social. Aprendemos o emocionar no 

entrelaçamento com outras pessoas, justamente porque somos seres sociais 

com plasticidade neuronal. O exemplo das meninas lobo ilustram bem a 

importância do meio em que vivemos. Maturana (2003) cita que, na Índia, no 

ano de 1922, foram resgatadas duas meninas que tinham sido criadas por 

lobos. Uma delas tinha cerca de oito anos, a outra, cinco. Elas só se 

locomoviam de quatro e não articulavam uma palavra. Logo depois do resgate, 

a mais velha morreu. A outra sobreviveu por dez anos. Aprendeu a andar e 
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modificou seus hábitos – antes só comia carne crua, era notívaga e rechaçava 

o contato humano. Mas nunca a sentiram verdadeiramente humana. 

Elas foram privadas da convivência com as pessoas.  Por isto, ainda que 

suas estruturas iniciais as permitissem ser humanas, elas nunca se 

humanizaram. Nunca se acoplaram ao contexto humano. A formação dos 

organismos sociais é resultado de sua história de interações. Na história de 

vida, o sistema nervoso vai sofrendo transformações estruturais permitidas por 

sua plasticidade, de forma que essas transformações dadas no viver cotidiano 

constituem sua própria natureza. Nossa natureza é humana porque vivemos um 

espaço de convivência no qual nos humanizamos. Aprendemos a ser humanos 

(MATURANA, 2003). 

Inferimos então,  que somente um meio de convivência democrático pode 

nos levar a atuar de modo democrático. O meio é o contexto social no qual nós 

nos estruturamos de um modo ou de outro. Assim, aprendemos a ser o que 

somos conforme nossa história de interações. Portanto, não é o mesmo estudar 

numa escola de orientação democrática que estudar numa escola de outro 

orientação político-pedagógica. 

Há uma geração do emocionar na relação com os outros. "O ser humano 

adquire seu emocionar no seu viver congruente com o emocionar dos outros... 

com quem convive" (MATURANA, 2002a, p.172).As meninas lobo não tinham o 

emocionar humano,  e nunca chegaram verdadeiramente a se emocionar 

humanamente.Por isto é importante o cultivo contínuo de um determinado modo 

de convivência para que este modo de vida  se estruture em nosso ser. Vale 

repetir que, dado que somos seres sociais, aprendemos o emocionar no 

entrelaçamento com as outras pessoas.  

Ao vivermos, incorporamos ou não a emoção de aceitação e respeito; 

aprendemos ou não a realizar o domínio condutual especificado por esta 

emoção. Se, ao longo de nossa história de interações, não vivermos um espaço 

de convivência onde haja aceitação, não atuaremos de acordo com aceitação e 

respeito, mas com o domínio de ações que vivencia. Nós respeitaremos se 

vivermos um espaço de convivência onde o respeito existe.  

 É o espaço de convivência que especifica a predominância de uma ou 

outra emoção. É no espaço de convivência com os outros que aprendemos a 

ser o que somos. Não nascemos nem amando nem odiando, aprendemos a 
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manifestar essas emoções a partir do espaço de convivência em que nos 

encontramos. O processo de estruturação do ser humano é construído a partir 

de uma história de interações, tem, portanto, uma dependência do modo de 

vida que se vivencia.  Segundo Maturana (2002b, p.172), uma pessoa é sempre 

dependente de como e com quem vive e das circunstâncias de sua vida. Ele 

afirma que não há genes para a bondade ou maldade, mas há histórias vitais 

que levam à bondade ou à maldade. Nosso distinto modo de nos relacionar 

implica em distintos modos de sermos humanos.  

A vida em sociedade comporta vários sistemas de convivência, definidos 

por padrões emocionais. Assim, há sistemas diferentes dentro de uma cultura, 

definidos pelas emoções que os fundamentam. Isso significa que emoções 

distintas originam diferentes sistemas de convivência. Maturana especifica três 

sistemas diferentes segundo a emoção em uma cultura:  

1 - Sistemas Sociais – ele considera sistemas sociais somente os 

sistemas de convivência constituídos sob a emoção do amor. 

2 - Sistemas de Trabalho – constituídos sob a emoção da aceitação do 

cumprimento de determinadas tarefas e,  

3 - Sistemas Hierárquicos ou de Poder – constituídos sob a emoção que 

constitui ações de aceitação de submissão própria ou do outro; institui a 

obediência como ação básica, negando o outro e a si mesmo (2002b,  p.177). 

Cada uma dessas emoções diferentes constitui um modo particular de 

relações consigo e com os outros. A emoção de aceitação do outro junto a si 

gera um modo de vida baseado em interações recorrentes, que torna possível a 

convivência e a linguagem. Ao passo que as interações recorrentes baseadas 

no amor ampliam e estabilizam a convivência, as interações recorrentes na 

agressão interferem e rompem a convivência tornando-a conflituosa, quando 

não impossível. 

Os conflitos podem ser explicados a partir da emoção de rejeição e do 

processo perceptivo. 

 

3.4  Processo Perceptivo, Conflitos e Relações Humanas  

A Biologia do Conhecimento, em função de pesquisas sobre o operar dos 

seres vivos e sobre o modo como percebemos, lança novas bases para o 

entendimento das relações humanas, conflitos e educação. Daí a razão pela 
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qual lançamos mão de seus conceitos, pois as investigações de Maturana 

acerca da percepção se estendem às condutas e relações humanas e modos 

de convivência.  

Humberto Maturana  chegou à conclusão de que "tudo o que é dito é dito 

por um observador, que pode ser ele mesmo"(MATURANA, 2002b, p.34). Isto 

é, não existe uma realidade independente da capacidade perceptiva daquele 

que percebe. Este fato tem amplas e profundas implicações em nossa 

concepção de realidade,  na compreensão das interações sociais e na 

aprendizagem.  

De que modo a compreensão de nossas capacidades cognitivas tem a ver 

com a configuração de realidade? E  de que modo a configuração de realidade 

relaciona-se  com a dinâmica das relações humanas? As explicações da 

Biologia do Conhecimento  levam-nos ao entendimento de que a forma como 

apreendemos a questão da realidade constitui-se na pedra angular, na maneira 

pela qual as interações humanas ocorrem. E, portanto, relações de paz ou de 

conflito. 

Para esta teoria não existe realidade independente do observador. Não 

'enxergamos'  uma realidade fora, mas configuramos nossa realidade, segundo 

a própria capacidade perceptiva.Os experimentos com a salamandra e a 

sombra de cores, explicados adiante, "nos mostram como nossa experiência 

está indissoluvelmente atrelada à nossa estrutura. Não vemos o 'espaço' do 

mundo, vivemos nosso campo visual; não vemos as cores do mundo, vivemos 

nosso espaço cromático" (MATURANA e VARELA, 2003, p.28). 

O fato de não termos um acesso privilegiado à realidade, mas 

configurarmos a realidade, segundo o modo como estamos feitos, implica 

reconhecer que o mundo perceptivo do outro é tão legítimo quanto o nosso. 

Este fato leva-nos a compreender a dinâmica das relações humanas e seus 

conflitos e proporciona-nos um novo entendimento sobre o processo educativo. 

Ora, se acreditarmos que existe uma realidade independente do 

observador, teremos a justificativa de fazer o outro obedecer aos nossos 

desejos e subjugá-lo às nossas crenças, porque consideraremos que temos 

posse da verdade, e o outro, não. Então, ele deve se curvar à verdade que nós 

advogamos (MATURANA, 2002). Tal postura é própria das condutas 

autoritárias e, por extensão, das práticas pedagógicas não democráticas. 
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A ideia central é considerarmos nossa biologia e, assim, darmo-nos conta 

de como percebemos o que percebemos. Lembremos o aforismo-chave de 

Maturana e Varela: "tudo o que é dito, é dito por alguém".(2003, p.31). Ao 

explicarmos algo, sempre explicaremos com nosso entendimento. Segundo 

estes pesquisadores, "toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece, de 

um modo pessoal (2003,p.22)". Maturana, discorrendo sobre o verdadeiro e o 

falso, faz a seguinte reflexão: 

Buscando un fundamento confiable para nuestras afirmaciones de 
verdadero y falso aparece la pregunta por lo real,  por lo que es 
legítimamente válido con independencia de la opinión de ningún 
observador. En esta búsqueda aparecen la realidad en sí y lo 
trascendente, nociones que quisiéramos poder usar como el 
fundamento racional de la autoridad. (MATURANA; DÁVILA, 2015, P. 
197).  
 

 

A ideia de que podemos ter acesso a uma realidade independente de nós, 

dá-nos o argumento para fazer outro agir contra os próprios desejos. Maturana 

tem uma publicação que sugere isto: La objetividad: un argumento para obligar, 

publicado pela editora Dolmen, do Chile em 1997. 

O estudo sobre o processo perceptivo oferece o fundamento para a 

percepção da percepção. Em 1943, foi feito um experimento com uma 

salamandra que levou a inferências importantes sobre esta questão. Fez-se um 

giro de 180º em seu  olho.  Com esta modificação em sua visão, ao ver um 

inseto, ela passou a girar o olho 180º. O que este experimento revelou é 

revolucionário nos estudos sobre a percepção. A experiência indica que a 

salamandra não aponta para algo fora dela. "O ato de lançar a língua e capturar 

o bichinho não é um ato de apontar para um objeto externo, mas de fazer uma 

correlação interna" (MATURANA, 2014, p.17). O que ocorre é uma correlação 

interna entre a língua e o nervo óptico,  a partir de uma perturbação. O que 

percebemos não é independente de como somos feitos. As descobertas acerca 

do processo de percepção levaram à inferência, no âmbito das relações 

humanas. 

Os conflitos têm a ver com o processo perceptivo. A descoberta de que 

a percepção não consiste em captação de algo externo tem implicações 

profundas no entendimento das relações humanas. Ela esclarece sobre a 

origem dos conflitos nas interações sociais. Pois, dentre outros fatores 
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responsáveis pela sua existência, está o fato de que pode haver muitas 

interpretações para um mesmo evento. E que há não uma realidade objetiva - 

que diz respeito ao objeto, sem referência ao sujeito, mas muitas 

configurações de realidade, posto que não é transcendente a nosso ser. 

O experimento da salamandra leva à instituição de uma nova 

epistemologia e uma revolução nas ciências, ao  modificar o postulado de que 

existe uma realidade independente do observador. Como dito, isto  lança 

novas luzes sobre a questão dos conflitos e fomenta um novo desenho nas 

relações humanas. 

Além  da experiência com a salamandra, foi feita uma com sombras de 

cores. Ao se cruzar luzes brancas e vermelhas, num jogo de luz, na área que 

recebe luz branca, vê-se o verde. (MATURANA, 2014, p.19/20).Tanto a 

experiência da salamandra como da sombra de cores  mostra que  não é o 

'externo' que determina a experiência. No caso da salamandra,  ela 

estabelece uma correlação da atividade da retina com o sistema motor. No 

caso da sombra de cores, percebemos o verde, ainda que não seja esta a 

longitude de onda da cor emitida. Assim, o que habitualmente chamávamos 

de  ilusão, é nossa própria percepção. No âmbito da Biologia, não há 

distinção entre ilusão e percepção.  

Costumávamos chamar de ilusão, porque se dá uma correlação interna 

que não corresponde à composição espectral da cor branca, no caso da 

experiência com as cores. O verde é resultado destas correlações internas. O 

que costumamos chamar como 'externo' - a longitude de onda - é branca, não 

verde. A experiência cromática indica que  a composição de luz (longitude de 

onda da cor branca) não corresponde à experiência (vemos verde).  A 

longitude de onda é branca,  não verde. Mas a experiência é que vemos 

verde. Portanto, não há distinção entre ilusão e percepção. A ilusão seria uma 

referência a algo 'externo' ao organismo, ou a uma experiência posterior que 

nega a experiência anterior. Mas,  no momento em que se vive a experiência,  

vive-se a experiência - ela é o que percebemos. Nas palavras de Maturana: 

"quando alguém se equivoca na experiência, não se equivoca" (2014, p.24).  

O que percebemos é o que percebemos. O observador pode dizer que a 

salamandra se ilude, mas o que ela faz é estabelecer correlações internas e 

operar, a partir disto. O que se define como  ilusão é uma observação de um 
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agente externo.  Neste sentido, (sendo a própria salamandra a referência) ela 

nunca erra. O que se considera erro é um julgamento do observador. 

Tudo o que fazemos são correlações internas, justamente porque não 

vemos o que está  'fora' . Isto também nos leva a uma nova compreensão da 

aprendizagem do ser humano - pois que não há apreensão de algo 'objetivo', 

mas uma contínua mudança estrutural desencadeada por perturbações.  

Portanto,  o reconhecimento de que não podemos fazer referência a uma 

realidade independente de nós,  tem repercussões no entendimento de como 

ocorre a aprendizagem e, também, na compreensão da dinâmica das relações 

humanas.  Se fosse possível fazer referência a uma realidade independente, a 

salamandra não erraria o alvo e nunca tropeçaríamos.  

 Em se tratando das relações humanas, este experimento dá-nos subsídios 

para acabar com o argumento coercitivo que obriga as pessoas a fazerem 

coisas contra seus desejos. Uma pessoa não pode obrigar o outro a pensar de 

determinada maneira ou fazer algo sob a justificativa de que é a realidade 

'objetiva', ou  porque a 'realidade' assim o exige. 

O entendimento do processo perceptivo anula,  necessariamente, todo 

argumento autoritário e leva à assunção da legitimidade do mundo do outro. 

Este reconhecimento é imprescindível nas relações democráticas,  pois 

passamos a admitir o mundo do outro como legítimo, ainda que não gostemos 

de sua configuração. Portanto, o conhecimento de como percebemos não é, de 

modo algum, trivial.  É sumamente importante para a geração de novas formas 

de ensino e  entendimento das relações humanas. 

Se não há captação de uma realidade externa, mas uma configuração 

de realidade, não há como alçar-se a ser o dono da verdade. Ou, em outras 

palavras, não há como ter acesso a uma realidade objetiva.  Isto sequer tem 

sentido dentro desta nova epistemologia, para a qual a realidade é sujeito-

dependente. As pessoas configuram um modo de ser e estar no mundo, 

configuram um mundo, segundo o modo como percebem. Portanto, não se 

pode afirmar que se tem acesso à 'realidade' como algo externo a si e que o 

outro está errado e, a partir disso, impor o seu próprio mundo ao outro.  

Há muitas configurações de mundo,  todas legítimas para aqueles que 

as configuram, embora não sejam compartilhadas por todos. Este fator nega a 
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justificativa das tiranias e autoritarismos,  pois estes operam com base num 

dever ser, numa proposição de uma realidade objetiva. 

Isto também nos leva a assumir o mundo perceptivo como conflituoso, 

porque nem todos percebem os mesmos estímulos da mesma maneira. 

Considerando que há muitas configurações de mundo e que nem todas  são 

desejadas por todos, há conflitos. E, muitas vezes,  vemos o mundo do outro 

como ameaça ao nosso próprio mundo.  

Considerando o conflito como próprio da convivência humana por causa 

do processo perceptivo e emocionar humanos, entre outros fatores, concluímos 

que é impossível haver sistemas de convivência isentos de conflitos.  

Entretanto, como na base dos conflitos, muitas vezes,  residem questões 

emocionais, cumpre cultivar um modo de convivência em que estas emoções 

se estruturem e estabilizem como modo de ser e de conduta.  

Considerando que a existência de conflitos sempre se faz presente,  uma 

vez que surjam,  é importante saber como enfrentá-los, de um modo que não 

desemboque em violência. Importante, também, é configurar um modo de 

convivência,  no qual se estabeleçam relações de aceitação do outro e respeito 

ao mundo por ele configurado. 

As interações democráticas cultivam esta aceitação e, quando há conflito, 

favorecem a restauração das relações sociais. 

 

3.5  Concepções Perceptivas e Interações Democráticas e Autoritárias 

Vimos que um dos fundamentos explicativos da Biologia do Conhecimento 

diz respeito ao entendimento de como percebemos o que percebemos. Como 

dito, Maturana (2003), após pesquisas realizadas no campo da neurobiologia, 

verificou que percepção não é captação de um mundo de objetos 

independentes daquele que observa. É nossa condição biológica sermos 

determinados estruturalmente. Isso significa que o que percebemos tem a ver 

com a forma como somos feitos, com nossa organização e estrutura. A 

percepção é sujeito-dependente.  Isso é bastante claro ao nos darmos conta de 

que, se houver uma alteração em nossa biologia, haverá uma alteração em 

nossa percepção.  
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Não podemos abdicar de nossas capacidades perceptivas, como seres 

vivos, para perceber. Percebemos com nossa estrutura, que é nossa condição 

de possibilidade. "Se a captação de informação depende do instrumento, que 

base temos para afirmar que aquilo que o instrumento mostra é algo que 

podemos dizer ser uma característica de um objeto independente desse mesmo 

instrumento?"  (MATURANA,  2002b, p. 69) 

O que o observador faz é dar explicações sobre a experiência. Há a 

experiência e a explicação da experiência. São dois momentos distintos. É no 

âmbito da explicação que surgem conflitos sobre como se deu a experiência. 

Há duas formas de explicar a experiência: considerando as capacidades 

cognitivas do observador como um ser vivo que opera na linguagem; ou a partir 

da concepção de que se pode ter acesso a uma realidade transcendente, 

independente do observador. Cada forma de explicar a experiência é uma 

configuração de realidade. Maturana afirma, então, que há duas atitudes a 

respeito da pergunta sobre o observador e sua capacidade de conhecer. São 

dois caminhos de reflexão e, ao mesmo tempo, dois caminhos de relações 

humanas. "Escutar uma resposta explicativa, quando não assumimos a 

pergunta pela origem das habilidades do observador equivale a escutar 

esperando ouvir uma referência a uma realidade independente de nós". 

(MATURANA, 2002a, p.42). 

Considerando que a noção de realidade traz consigo um desenho nas 

relações humanas, enfatizamos a importância de conhecer o processo 

perceptivo, pois o modo como cremos que percebemos vai ditar nossas 

condutas e, por extensão, nossas relações. Elas serão conflituosas ou não, 

segundo nossa configuração de realidade. Conhecermos os fundamentos de 

nossas capacidades cognitivas possibilita-nos o entendimento da dinâmica das 

relações humanas.  

É o observador que valida ou não uma experiência como uma explicação 

da experiência, através de critérios por ele mesmo estabelecido. Ele aceita a 

explicação, através de um dos dois caminhos explicativos que Maturana 

denomina de caminho da objetividade sem parênteses, e caminho da 

objetividade entre parênteses. Os dois caminhos  
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...surgem dependendo de aceitarmos ou não a pergunta pela origem 
das habilidades cognitivas do observador. Assim, quando o 
observador não se pergunta pela origem de suas habilidades 
cognitivas...ele atua como se aquilo que ele distinguisse preexistisse 
à sua distinção, na suposição implícita de poder fazer referência a 
essa existência para validar seu explicar  (MATURANA,  2002a, p.45) 

 

A racionalidade ocidental dos últimos séculos se erigiu no dogma da 

existência de uma realidade independente do observador, denominada, neste 

corpo teórico, de objetividade sem parênteses. Já o caminho explicativo da 

objetividade entre parênteses considera que nossa capacidade de perceber 

depende de como somos. Assim, há múltiplos domínios de realidade 

constituídos como domínios explicativos  (2002, p.54).  Maturana afirma: 

"quando se está no caminho explicativo da objetividade sem parênteses, as 

relações humanas não ocorrem na aceitação mútua... todo ato de negação do 

outro, fundado na legitimidade do conhecimento, é justo". (2002a,  p.49). 

Ao adotar este caminho explicativo da experiência, estamos operando a 

partir de uma emoção que nega o outro e o rejeita, se este outro não 

compartilha dos mesmos fundamentos. E, uma vez que considera que se tem 

acesso à verdade e o outro está equivocado, a tendência é lançar mão de 

argumentos que se colocam impositivos e aos quais o outro tem de obedecer. 

Do contrário, é rechaçado. É a partir dessa emoção e dessa racionalização que 

o agir  autoritário tem lugar. Maturana escreve: "Vivemos todas as nossas 

relações interpessoais, seja em respeito mútuo, em tolerância, ou em petição 

de obediência, dependendo de se seguimos a operacionalidade de um ou outro 

desses dois caminhos explicativos" (2002b, p. 312). 

Outro fundamento da teoria  é  a  concepção de que a racionalidade está 

fundada nas emoções. Para a Biologia do Conhecimento, todo sistema racional 

constitui-se no operar com premissas previamente aceitas, a partir de certa 

emoção. Maturana, no livro Emoções e Linguagem em Educação e Política, 

afirma que, ao falarmos de emoções, fazemos referência ao domínio de ações 

em que um animal se move. Então, ao tratarmos das emoções, nós nos 

remetemos às ações possíveis do outro. Para ele, emoções não são 

sentimentos, mas modos de atuar.  Assim, "emoções são os diferentes 

domínios de ações possíveis nas pessoas e as disposições corporais que os 

constituem e realizam" (2002a, p. 22).  Por isso afirma, ainda, que não há ação 
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humana sem uma emoção que a estabeleça e a torne possível como um ato. 

Além disso, nós nos movemos, no cotidiano, no fluir de distintos domínios de 

ações.   

Na vida cotidiana, distinguimos as diferentes emoções olhando as ações e 

posturas ou atitudes corporais do outro. Cada emoção implica em que somente 

certas ações sejam possíveis. Emoções são disposições corporais que 

especificam domínios de ações, e as diferentes emoções se distinguem 

precisamente porque especificam domínios de ações distintos. Devido a isso, 

"todas as ações humanas...se fundam no emocional porque ocorrem no espaço 

de ações especificado por uma emoção. O raciocinar também" (2002b, p.170). 

Segundo a Biologia do Conhecimento, a racionalidade deriva da emoção. 

Ou seja, parte de um conjunto de pressupostos aceitos a priori, a partir das 

preferências do observador, do querer ou não querer determinadas premissas. 

Então, o que funda o  racional é a emoção. Ao mudarmos nossas emoções, 

mudamos nossa racionalidade. E assim, mudamos os domínios de ações.  

A racionalidade que é fundada nas premissas prescritas pela objetividade 

sem parênteses, é uma racionalidade que não aceita a legitimidade do que se 

opõe a ela e, portanto, é uma racionalidade fundada numa emoção que nega o 

outro como legítimo outro. A racionalidade fundada nas premissas da 

objetividade entre parênteses é uma racionalidade que aceita o outro como 

legítimo. A emoção que aceita o outro como legítimo outro no domínio de 

convivência, é o amor. Portanto, a racionalidade pertinente ao domínio de 

ações democráticas, porque não é impositiva, é aquela que tem a emoção de 

aceitação como fundamento básico de conduta. 

As posições cognitivas configuram as relações humanas. E, são forjadas 

a partir de premissas fundamentais. Isto é, a concepção de realidade dá-se 

através de caminhos explicativos,  aceitos  a partir de preferências. Cada 

caminho explicativo expressa uma racionalidade própria e, portanto, um modo 

de conduzir-se,  gerando um domínio de convivência, que pode ser 

democrático ou autoritário. Dado que a racionalidade tem um fundamento 

emocional e realiza-se nas condutas, estas são fundadas numa base 

emocional que definem o âmbito de convivência. Em outras palavras, nossas 

condutas são a expressão de nossas emoções. Ao mudarmos o domínio 

emocional, mudamos o domínio racional e condutual. Como dito, sob 
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determinadas emoções, somente algumas ações são possíveis. E, na vida 

cotidiana,  nos movemos de um domínio de ações para outro, conforme nossa 

dinâmica emocional. 

Portanto, as relações humanas têm muito a ver com o ato de explicação, 

com a racionalidade, e esta, por sua vez, tem a ver com as emoções. Agimos a 

partir da aceitação do outro - que leva a condutas de respeito; ou agimos a 

partir da rejeição do outro - que leva a condutas de desrespeito.  

Se a explicação se der a partir de uma concepção de realidade objetiva, 

esse conhecimento será petição de obediência ao outro. Isso significa 

afirmações do tipo: “Eu tenho a verdade e você está equivocado, portanto você 

tem que fazer o que digo. Se eu tenho a verdade, todos os outros têm que se 

sujeitar a mim, e posso instituir um dever-ser para o bem de outros”. Assim, 

configura-se uma relação autoritária, que não engloba o diálogo como 

participante desta dinâmica. O diálogo, ao contrário, é algo descartado, uma 

vez que se parte do pressuposto que já se tem a verdade, não há necessidade 

de discussões. 

Ao considerarmos a objetividade entre parênteses, isto é, a concepção de 

que o real é um mundo que trazemos à mão; que existem muitos domínios 

explicativos da experiência (porque a explicação é uma reformulação da 

experiência feita na linguagem), então admitimos que existem muitas 

explicações de mundo, muitos domínios de realidades distintos, mas todos 

internamente coerentes, mesmo que não sejam todos desejáveis. Vale 

enfatizar: perceber como percebemos tem uma importância capital nas relações 

humanas. Esta compreensão de realidade institui o diálogo como constituinte 

do operar humano, o que conduz a um modo de convivência democrático, pois 

todos têm o direito de participar e configurar juntos o mundo desejável. 

No caminho da objetividade sem parênteses, agimos como se somente o 

que afirmamos fosse válido, porque fazemos referência a algo independente de 

nós. E nosso argumento é de que isso é a realidade objetiva. Na objetividade 

entre parênteses, aceitamos a pergunta pelas capacidades cognitivas do 

observador, consideramos a  condição do ser inserido em determinado contexto 

de observação. Quando consideramos dessa forma, verificamos que não há 

verdade absoluta, mas há muitos domínios de realidades distintos.  
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Segundo a racionalidade daquele que não considera as capacidades 

cognitivas do observador, cada um se arvora ao conhecimento especial da 

verdade e atua como se o outro estivesse errado. Quem se encontra em outro 

caminho explicativo também considera que tem acesso privilegiado à realidade, 

se autodenomina dono da verdade e considera o outro equivocado. Não há 

possibilidade de convivência harmoniosa, porque não há coincidência nem na 

emoção, nem na razão. Para quem erige uma racionalidade baseada na 

concepção de realidade independente do observador não há possibilidade de 

comunicação com outros constructos racionais porque, para ele, a verdade já 

está instituída. Não necessita debater ou questionar ou chegar a um acordo. 

Não há aceitação do outro como legítimo outro e, portanto, não há condição de 

convivência democrática.  

Sumarizando, Maturana formula dois critérios em relação à questão da 

objetividade dependendo de aceitarmos ou não a explicação considerando as 

habilidades cognitivas do observador. Um deles é a Objetividade sem 

parênteses – quando o observador presume que pode fazer referência à 

realidade sem considerar suas habilidades cognitivas , “o que estou dizendo é 

válido porque é objetivo, não porque seja eu quem diz, é a realidade, são os 

dados, ...se digo que você está equivocado, não sou eu quem determina que 

você está equivocado, mas a realidade” (MATURANA,2002a, p.46). 

  De acordo com este critério, existe uma realidade objetiva para a qual 

podemos apontar, e que usamos como referência para validar nossas 

explicações. Considerando assim, "..se ele não está de acordo comigo está 

errado, e que deve fazer o que digo para estar certo e que, se não o fizer, não 

me resta outro recurso senão exigir-lhe obediência ou rechaçá-lo" 

(MATURANA, 1998, p.58). Desta maneira, assumimos que o critério de 

validação está sempre conosco. Neste raciocínio, estamos certos e o outro 

errado. Istojustifica a submissão para quem pensa assim. Passamos a 

considerar aqueles que não partilham da mesma explicação da experiência, 

como inimigos. Daí os conflitos. 

 O outro critério é o da Objetividade entre parênteses: é quando partimos 

da premissa de que não podemos fazer referência a uma realidade 

independente de nós. Na vida cotidiana, nossas relações são forjadas a partir 

da consideração de um ou outro caminho explicativo. Caso adotemos o modelo 
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do caminho explicativo da objetividade sem parênteses, não aceitaremos a 

legitimidade do mundo do outro. Isto implica em não respeitá-lo, e nos concede 

o argumento racional para submetê-lo aos nossos desejos. Considerando a 

objetividade entre parênteses, se fizermos alguma objeção, faremos a partir de 

nosso querer, assumindo nossa responsabilidade por tal postura, e não porque 

temos um acesso à verdade que, supomos, o outro não tem.   

Então, a "reflexão epistemológica sobre o explicar é também um diagrama 

das relações humanas a partir de nossa dinâmica emocional, ao revelar-nos 

como nosso explicar tem a ver com a maneira que nos encontramos com o 

outro" (MATURANA, 2002a, p.50). Para que exista um modo de vida 

democrático precisamos abdicar da ideia de que temos um acesso privilegiado 

a uma realidade objetiva. O agir democrático implica em atuar considerando 

que todos somos legítimos. O outro é tão legítimo quando nós, ainda que tenha 

posições ideológicas diferentes. 

O que caracteriza a democracia, portanto, é a base emocional de 

aceitação do outro como legitimo outro na convivência. Ela se fundamenta no 

desejo de estar juntos e configurar um mundo comum. Na compreensão de que 

o mundo que vivemos não existe independente do operar do observador, há o 

reconhecimento de que o mundo que configuramos é o mundo que queremos, e 

assumimos a responsabilidade por nossos atos.  

É importante repetir que a 'conspiração democrática 'está relacionada com 

o aspecto fundamental do humano que está na aceitação do outro como 

legítimo outro na convivência. Ao atuarmos a partir da exigência de que o outro 

aja de uma maneira que nós consideramos apropriada, criamos espaço para as 

diversas formas de autoritarismos que se fundam na negação da legitimidade 

do outro. Segundo Maturana, interações baseadas na obediência, na exclusão 

e no preconceito negam o outro como legítimo outro, ou seja, negam o amor. 

Destas reflexões compreendemos que há vários domínios de realidade, 

que são fundados em racionalidades diferentes. Dependendo da base 

emocional, se estiver fundada na aceitação do outro como legítimo, as  

condutas serão democráticas. O meio de convivência que cultiva a democracia 

é então um meio que reconhece a legitimidade de todos os seus membros, 

podendo, cada um deles, participar da configuração de mundo do espaço social 

que configuram.  
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Os espaços sociais democráticos e autoritários estão,  portanto,  ligados à 

noção de realidade (objetiva ou sujeito/dependente) e à emoção que a sustenta 

(aceitação ou rejeição). Se não considerarmos que, como observadores, nossa 

observação está ligada à nossa constituição, nos encontramos no caminho 

explicativo da objetividade sem parênteses. Se, ao contrário, considerarmos 

que “tudo o que é dito, é dito por um observador,” nos encontraremos no 

caminho da objetividade entre parênteses. Cada caminho explicativo erige uma 

racionalidade a ele pertinente e configura um modo de convivência.  

O operar em um dos caminhos explicativos depende da preferência do 

observador pelas premissas básicas que constituem o domínio no qual ele 

opera.  Atuar, desde a objetividade sem parênteses, ou desde a objetividade 

entre parênteses depende do querer, do desejar. Então, o fundamento da 

racionalidade humana está no espaço emocional. A partir de certa emoção, se 

erige determinada racionalidade e modo de convivência.  

Em suma, a conduta democrática só é possível a partir da emoção que 

aceita o outro como legítimo outro na convivência, que segundo Maturana, nós 

denominamos, na vida cotidiana, de amor. A aceitação da legitimidade do outro 

torna possível a democracia, pois admite a convivência de domínios 

explicativos diferentes. A rejeição predispõe ao autoritarismo, porque, estando 

imerso nesta emoção, o indivíduo nega a legitimidade do outro e se predispõe 

para a imposição de condutas.  

Eis o que dizem Verden Zöller e Maturana sobre o desejo de controle, 

próprio do autoritarismo: "La aceptación de la autoridad niega la reflexión, el 

deseo de control restringe la reflexión....las emociones que sustentan estas 

conductas surgen de la falta de respeto por si mismo y por el otro" (MATURANA 

e VERDEN-ZOLLER, 1993, p.160). A reflexão é própria da democracia. Se 

houver uma incapacidade em questionar, ponderar, a prática da discussão  será 

questionável. 

 

3.6  Racionalidade, Relações Autoritárias e Responsabilidade 

Se reconhecermos que as emoções são disposições corporais que 

especificam domínios de ações e, que as diferentes emoções se distinguem 

precisamente porque especificam domínios de ações distintos, reconheceremos 
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que cada ação humana se funda no emocional, não importa que espaço 

operacional essas emoções especifiquem. Se todas as ações humanas são 

fundadas naquilo que é básico à nossa natureza (emoção), também se incluem 

aí, os espaços de operacionalidade racional. Ou seja, também a racionalidade, 

como ação humana, é especificada a partir das emoções. 

A participação das emoções em qualquer sistema racional nos convida a 

tomarmos conhecimento delas para conhecermos nós e os outros. Assim, 

conheceremos também o domínio racional que estamos vivenciando. 

Importante endossar o conhecimento desta implicação da emoção no racional, 

pois muitos dos argumentos que defendemos como racionais têm o emocional 

em sua base. Além disso, há a tentação de exigir obediência baseada em 

determinada racionalidade, provocando conflitos. Se não houver o 

conhecimento da base emocional de nossos constructos racionais, os conflitos 

se perpetuarão sob o argumento de que são estritamente racionais. 

Segundo Humberto Maturana, “O racional se constitui nas coerências 

operacionais dos sistemas argumentativos que construímos na linguagem para 

defender ou justificar nossas ações” (2002a, p.18). A racionalidade é a condição 

que possibilita as explicações humanas. Mas, também, o racional tem um 

fundamento não racional. Maturana afirma: "...A coerência lógica de uma 

explicação depende da razão, mas seu conteúdo, bem como o domínio racional 

no qual ele ocorre, depende das preferências do observador" (2002b, p.319). 

As condutas impositivas são fundadas numa racionalidade pautada em 

emoções que não capacitam a reconhecer o outro, senão a partir do desejo que 

o nega como legítimo outro. Trata-se de uma forma específica de percepção e 

concepção de realidade. 

As pessoas que atuam segundo uma racionalidade autoritária, porque se 

fecham num mundo da tentação da certeza, acreditam que seus argumentos 

são validados porque creem ter acesso a uma realidade que os outros não têm. 

Não entram em efetiva interação com os demais, porque agem de acordo com 

um ideal e não com a realidade que se constrói com os outros. Se uma pessoa 

crê que tem a “verdade”, cessa-se todo o processo comunicativo, e isso leva a 

posturas autoritárias. Para as pessoas que erigem esse tipo de racionalidade, 

em sua percepção, o mundo funciona segundo sua óptica privada, e querem 

impor a sua “verdade” aos outros.  
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Todos que têm a tentação da certeza conduzem-se de forma autoritária. 

Nessas construções racionais, as pessoas não aceitam quem não partilha de 

suas premissas fundamentais, e trazem consigo um desejo de perfeição que as 

tornam intolerantes ao erro. 

Portanto,  a racionalidade autoritária  baseia-se na emoção de negação, 

porque não considera a  legitimidade da racionalidade do outro e nega a própria 

operacionalidade do humano – o que significa tolher a conversação e não-

admissão do erro como constituinte de nosso operar. As relações humanas que 

têm tal conduta de negação são alicerçadas no caminho explicativo da 

objetividade sem parênteses e, por isso, são alicerçadas em emoções que não 

têm responsabilidade ética.  

De acordo com esta racionalidade, não somos nós que negamos o outro, 

usamos o argumento de uma realidade transcendente para validar nossa 

postura. Não refutamos algo porque não queremos, assumindo nosso querer ou 

não-querer; assim, nos abstemos de nossa responsabilidade, ao fazer o que 

fazemos. Em prol de uma realidade objetiva, podemos praticar todos os atos, 

sem assumir a nossa responsabilidade por eles. Dado que cada um pensa ter a 

legalidade do conhecimento, nega o outro em nome de ter acesso à verdade, à 

realidade objetiva. Novamente, verificamos que a forma como explicamos o 

mundo demarca como sucedem as relações humanas. 

 

No caminho explicativo da objetividade sem parênteses, o outro não é 
aceito como um legítimo outro, e nunca somos responsáveis pela 
negação do outro. Nós o negamos em defesa da humanidade, em 
defesa da verdade ou em defesa da pátria. Se negamos o outro 
porque ofendeu a bandeira, é o respeito pela bandeira que o nega, 
não nós (MATURANA,2002a, p.84) 

 

Neste raciocínio, quando negamos o outro acreditamos que  é a 

“realidade’ que o nega e não nós. Não tomamos a responsabilidade pela 

negação, mas nos apoiamos na ilusão de algo objetivo que o nega. Quando 

consideramos que o outro tem sua lógica interna, sua legitimidade, damo-nos 

conta do mundo que o outro traz à mão,  e, se não compartilhamos os mesmos 

pressupostos fundamentais na explicação do mundo,  consciente e 

responsavelmente rejeitamos seus preceitos porque não são desejáveis para 

nós. No caminho da objetividade entre parênteses, 
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..se levantamos alguma objeção, o fazemos fazendo-nos 
responsáveis por nossa objeção, entendendo que ela só se justifica 
em nossos desejos. No momento em que pretendemos ter acesso à 
realidade objetiva apropriamo-nos da verdade, não aceitamos a 
legitimidade do mundo do outro, e o negamos de maneira 
irresponsável, sem levarmos em conta nossas emoções. 
(MATURANA, 2002a, p. 49-50). 

 
As condutas e relações autoritárias se dão desde a concepção de um 

mundo independente do observador que o observa, tal como geralmente ocorre 

com algumas ideologias políticas e religiosas. Não havendo o desejo de estar 

junto, de aceitar o outro na convivência, as disputas que ocorrem entre 

ideologias divergentes nunca terão solução, porque estão pautadas em 

premissas fundamentais diferentes. A ideologia “constitui uma visão dos 

fenômenos sociais e individuais que pretende afirmar-se em uma descrição 

verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano. Mas 

essas ideologias estão fundadas em uma compreensão adequada do 

humano?" (2002b, p.195)  Se as premissas básicas das ideologias são forjadas 

a partir da negação do outro, ela erigirá todo um discurso racional que justifica 

sua destruição. E toda a racionalidade fundamentada no acesso privilegiado à 

verdade restringirá a convivência humana, fomentará conflitos e será negadora 

daqueles que não compartilham a mesma visão de mundo.  

Utilizamos a razão para justificar a negação do outro, ao não nos darmos 

conta da fundamentação emocional de nossa racionalidade. Se rejeitamos 

quem se encontra num domínio de explicação da realidade diferente do nosso, 

restringimos os espaços de aceitação mútua. As configurações de realidade 

sustentadas pelo argumento coercitivo de acesso à verdade independente do 

observador erigem discursos que negam o outro. A negação surge da exigência 

de que o outro seja diferente. Com as ideologias definem-se os limites de 

aceitação do outro e, portanto, de sociabilidade humana. 

Afirmamos que, para pessoas que operam a partir da objetividade sem 

parênteses, todos que operarem a partir de outros princípios estão incorrendo 

em erro, estão equivocados. Os outros precisam se submeter à realidade por 

elas concebida. Esse tipo de racionalidade é constitutivamente autoritária, 

negadora da liberdade do outro. Ela prescreve um dever-ser. Está, pois, no 

espaço da exigência e da negação. Está fundamentada em emoções que 

excluem o amor. Relações pautadas em tal racionalidade erigem conflitos. 



54 
 

 

As pessoas que professam o acesso à verdade objetiva não querem 

construir um mundo em comum acordo com outras, através dos confrontos de 

posições diferentes, da criatividade e discussões. Esta pessoas querem impor 

ao mundo sua própria concepção de realidade. Poderíamos afirmar que toda 

imposição resulta em relações conflituosas. "Ao pretender elaborar um projeto 

de uma ordem social, abrimos espaço para a tirania, porque nos erigimos como 

sabedores do dever ser social e exigimos que os outros sejam de uma certa 

maneira que consideramos apropriada." (MATURANA, 2002a, p.77).Cremos 

que podemos estender esta afirmação aos sistemas escolares que não 

consideram a vontade e a participação de seus membros constituintes, mas que 

impõem um dever-ser que nega os estudantes como seres responsáveis na 

construção do espaço social, que é a escola. 

As pessoas de condutas autoritárias não aceitam outra postura que não a 

deles. Quem opera a partir da concepção de uma objetividade independente do 

observador considera-se portador da certeza e da perfeição. 

 

A harmonia social não surge da busca da perfeição a que convidam 
todos os fanatismos ideológicos, senão de estar disposto a 
reconhecer que toda negação, acidental ou intencional, particular ou 
institucional...é um erro ético que pode ser corrigido somente se se 
quer corrigi-lo (MATURANA, 2002b, p. 209). 

 

 Certamente, o desconhecimento do processo perceptivo leva a atitudes 

de imposição de uma realidade que se concebe como ideal. Aquele que tem 

uma conduta autoritária não admite a divergência e, como admite para si a 

apropriação de um  “acesso especial à realidade”, tende a querer controlar a 

conduta do outro. Mas, se operarmos de acordo com a objetividade entre 

parênteses, isto é, se não operarmos na crença de um mundo de verdades 

independentes do observador, poderemos aceitar e respeitar a diferença – 

outros domínios de racionalidade.  

É fundamental que compreendamos que o caminho da objetividade sem 

parênteses é aquele que admite uma verdade objetiva independente de quem 

observa e em prol desta  'verdade' exige do outro que faça coisas contra seu 

próprio desejo. A imposição de condutas tende a gerar insatisfação porque 

tolhe a participação do ser social no sistema, levando assim a relações não 

pacíficas. 
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Quando se configuram espaços de convivência mantidos pela coerção,  

esses sistemas são intrinsecamente instáveis e durarão somente enquanto 

durar a coerção. Nos modos de convivência autoritários, a petição de 

obediência tem lugar, ao invés do estímulo à discussão e debates. A 

estabilidade só ocorre pela vontade de seus membros e não por algo externo a 

eles. Um sistema autoritário que têm permanência conta com a legitimação da 

maioria de seus membros ou com um aparato repressivo eficaz.   

A conduta impositiva não inclui uma ética de respeito ao outro em seu agir. 

A ética acontece quando nos preocupamos com o resultado de nossas ações 

para com os outros. Mas somente o outro, que é aceito como foco de nossas 

preocupações, é que integra a ética. E somente aqueles que amamos têm 

visibilidade e presença para nós. Em outras palavras, só agiremos eticamente 

com aqueles com os quais nos preocupamos e só nos preocupamos com 

aqueles a quem amamos. A ética,  portanto, não tem fundamento racional, mas 

emocional, pois pertence ao domínio do amor. 

 Mais uma vez, damo-nos conta de que espaços sociais autoritários 

surgem a partir da emoção de não aceitação do outro como legítimo;  portanto, 

estão no caminho da objetividade sem parênteses, compreendendo, assim, 

uma racionalidade pautada na negação. Desse modo,  a  “negação do amor 

pode tomar muitas formas, mas todas elas acarretam uma cegueira operacional 

por parte de alguém a respeito da presença do outro” (MATURANA,  2002b, 

p.320), o que dá margem  para atitudes que não incluem a ética.   

Quem opera a partir da objetividade sem parênteses não admite que 

nosso mundo somos nós mesmos que construímos, em nosso conviver com 

outros. Entretanto, para a Biologia do Conhecimento, configuramos um mundo 

no qual somos nós mesmos o âmbito natural que sustenta essa ou aquela 

postura. Nesta concepção, compreende-se que é a partir de nossas emoções 

que constituímos o mundo.   

Já explicitamos sobre a  interrelação entre indivíduo e  meio social. 

Através de mudanças estruturais, nós nos tornamos o que vai sendo 

especificado em nosso domínio de convivência. Ao vivermos imersos num 

modo de coexistência baseado no medo e no autoritarismo, haverá bloqueios, 

problemas relacionais,  dificuldades de expressão e de aceitação do erro – 

nossos e dos outros. Quando há interferências com o amor, há sofrimento. Para 
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Maturana,  não há desenvolvimento corporal, psíquico e social sadio na 

negligência do amor,  pois  o ser humano individual se realiza no social e o 

social só se constitui quando há aceitação recíproca. Além disso, "nós, seres 

humanos, pertencemos à história biológica centrada na conservação do amor e 

do cuidado mútuo" (2002b, p. 320) 

A racionalidade autoritária impossibilita o diálogo, a abertura para o outro. 

Quando se vivencia um mundo privatizado, não público, não se estabelece o 

embate de opiniões. Estabelece-se, sim, um mundo de “certezas”, dispondo 

para o autoritarismo, “banindo toda a dinâmica argumentativa”, pois “não há 

descentramento necessário para assumir e compreender o ponto de vista dos 

outros (ROUANET, 1990, p.297). Mas  esse processo pode ser recuperado pela 

emoção de aceitação do outro, que estabelece a comunicação, a interação 

recorrente e relações democráticas. 

Em suma, interações humanas autoritárias estão fundadas em emoções 

negadoras do outro, circunscrevem-se no caminho explicativo da objetividade 

sem parênteses e, portanto, levam a condutas repressoras e inibidoras da 

liberdade humana. Operacionalmente, porque negam o fundamental nas 

relações sociais, que é o amor, são geradoras de sofrimento, conflitos e 

impedem a realização dos indivíduos no sistema social. 

 

3.7  Conflitos e Divergências Lógicas e Ideológicas 

Na racionalidade impositiva, a emergência de um modo de pensar 

diferente é vivido como uma ameaça. Quando outras configurações de mundo 

engatilham reações emocionais, que não o amor, vive-se o conflito. Quando isto 

ocorre é porque o que é considerado erro não está no puro âmbito da lógica, 

mas da ideologia. 

Para Maturana, há divergências lógicas e ideológicas, que são dois tipos 

de divergências que se diferenciam pelas classes de emoções que surgem 

nelas. As divergências lógicas surgem quando se comete um erro na aplicação 

das coerências operacionais,  no qual os atores inseridos partilham. Esse tipo 

de erro, corrigido por uma reavaliação na aplicação das coerências 

operacionais, não constitui nenhum problema nas relações humanas, 

justamente porque os participantes concordam quanto às premissas básicas. 



57 
 

 

Maturana exemplifica isso através da operação matemática de multiplicação. Se 

alguém afirma que dois vezes três são cinco (2x3=5), depois, ao aplicar as 

coerências aceitas de que a operação de multiplicação consiste na soma dos 

números (o número dois somado três vezes (2+2+2), percebe que cometeu um 

erro lógico, e pronto. Mas, quando se trata das divergências ideológicas, há 

problemas na convivência humana. Esse tipo de divergência surge quando os 

participantes discutem a partir de distintos domínios racionais, como se 

estivessem no mesmo domínio.  

Neste caso, o problema é que, ao se escutarem explicações desde 
um domínio explicativo diferente daquele que está sendo proposto, 
para quem escuta, o que está sendo exposto é um erro. O escutar, do 
domínio em que a gente está, uma afirmação feita em outro domínio 
então, para a gente, o que o outro diz, é um equívoco, é um erro. 
(MATURANA,  2002b, p. 50).  

 
Sabemos que muitos dos conflitos nas relações humanas surgem 

justamente por não nos darmos conta do fundamento emocional de nosso 

raciocinar. Assim,  pensamos que o outro,  por operar em um domínio racional 

diferente, está cometendo um erro. Confundimos discrepâncias lógicas com 

ideológicas, considerando estas últimas como se fossem erros lógicos. E 

condenamos o outro, acusando-o de estupidez, irracionalidade ou ter cometido 

equívoco. 

Erigimos discursos racionais nos quais negamos a legitimidade do outro a 

partir de perspectivas ideológicas diferentes. Maturana alerta para nos darmos 

conta do fundamento emocional do racional porque  

Se não o fazemos, pensamos que todas as discordâncias são 
lógicas... argumentamos na razão, em circunstâncias nas quais 
muitas divergências têm a ver com discrepâncias nas premissas 
fundamentais a partir das quais nos movemos em nosso raciocinar. E 
essas discordâncias não se resolvem no raciocinar, têm a ver com 
preferências...E se não as escutamos como tais, acusamos o outro 
de irracional...exigimos uma racionalidade que o outro não pode 
seguir, porque tem outras premissas fundamentais. E terminamos 
negando o outro (MATURANA, 2002b, p.50-51). 

 

Não obstante, ao operarmos considerando as capacidades cognitivas, 

 

...quando duas ou mais pessoas se encontram com duas teorias 
divergentes ou mutuamente excludentes, não há como buscar na 
realidade o critério de reconhecimento de qual delas é verdadeira, 
mas há que se reconhecer que se trata de domínios explicativos 
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diferentes, e que os argumentos que aí aparecem equivocados ou 
ilusórios não são senão proposições escutadas em domínios 
operacionais diferentes (MATURANA,  2002b, p. 22-23). 
 

Se operarmos através do caminho explicativo da objetividade sem 

parênteses, os desacordos ideológicos, porque envolvem a negação mútua, 

são vividos como ameaças existenciais. Rejeitamos o outro, porque, ao 

discordar de nós, está contra nós, o constituímos um inimigo e assim, dissolve-

se a possibilidade de convivência social pacífica. Maturana afirma que 

comprovamos o fundamento emocional de nossas premissas ao verificar que 

nunca vivemos o conflito quando o desacordo é apenas lógico. As discussões 

que geram conflitos são as de caráter ideológico. 

Isso acontece quando a diferença está nas premissas fundamentais 
que cada um tem. Esses desacordos sempre trazem consigo uma 
explosão emocional, porque os participantes vivem seu desacordo 
como ameaças existenciais recíprocas. Desacordos nas premissas 
fundamentais são situações que ameaçam a vida, já que um nega ao 
outro os fundamentos de seu pensar e a coerência racional de sua 
existência. (MATURANA,  2002a, p.17). 

 

Quando operamos no espaço da exigência, sempre consideramos que o 

outro age inadequadamente. Um comportamento é considerado inadequado 

sempre que queremos ver um organismo diferente do que surge e esperamos 

dele uma conduta que não lhe é própria. Para nós, ele incorre em erro que, 

neste caso, nada mais é do que uma conduta inadequada segundo os 

parâmetros determinados pelo observador (nós). Ou seja, aquele não agiu de 

acordo com a expectativa que se exige dele. Quando operamos desde a 

exigência, obrigamos o outro a agir de acordo com nossa vontade, impedindo-

lhe o exercício da liberdade. Vale ressaltar que o erro, operacional ou ético, 

percebido desde a emoção do amor, é uma possibilidade de mudança; 

percebido desde uma perspectiva emocional diferente do amor, serve de 

pretexto para a negação e condenação. 

O  erro  pode derivar de uma incongruência com o meio (é assim 

especificado pelo observador) ou pode derivar de experiência desvalorizada a 

posteriori (e não como discrepância ideológica). Ele faz parte da nossa  

operacionalidade como seres humanos. Considerando que nossas percepções 

são efetivadas a partir do determinismo estrutural, e porque mudamos com o 

nosso devir, a possibilidade de errar é parte de nossa condição constitutiva. 
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Negar isso significa negar nossa fundamentação biológica. Segundo Maturana: 

“Se não podemos cometer erros, não podemos corrigir erros, estamos em um 

espaço de exigência de perfeição (2002b, p. 50)”. 

Tal perfeição não é possível tomando-se como referência o observador 

externo ao organismo observado. Entretanto, cumpre afirmar que, em 

referência à própria estrutura orgânica interna, no momento em que agimos, 

sempre agimos perfeitamente. Mas, em relação à congruência com o meio ou 

com uma experiência posterior (que pode ser uma reflexão), verificamos que 

podemos cometer  erros. Daí que, o fato de não admitir a possibilidade de errar 

é um erro, porque ela é algo que está inclusa em nosso próprio operar. Se não 

considerarmos que podemos errar e portanto corrigir o erro, não poderemos 

modificar o nosso domínio de ações, tolhendo qualquer probabilidade de 

mudança em nós. Se não aceitamos o erro como legítimo, não podemos corrigi-

lo.  

Em espaços autoritários, nega-se a peculiaridade de cada individuo, o 

caráter íntimo de cada ser humano. Em tais espaços também não admite a 

mudança institucional, pois, ao acreditar que atingiu o ponto de perfeição, não 

há motivos para mudança. Neles, não há conhecimento do conhecimento e não 

se considera a diversidade condutual humana.  

 
Uma sociedade que respeita os seres humanos em suas 
características humanas e promove a negação contínua do abuso 
social não é uma sociedade perfeita com instituições estáveis, mas 
ao contrário, é uma sociedade com instituições plásticas... 
(MATURANA,  1980, p.15-6). 

 

As pessoas que têm uma conduta baseada num rígido ideal de dever-ser 

agem a partir da objetividade sem parênteses. Indivíduos autoritários não 

operam a partir da emoção do amor, que propicia a comunicação, respeito e 

legitimidade entre os seres interagentes. A compreensão sobre o erro 

ideológico leva a atitudes de complacência no âmbitos das relações humanas; e 

em se tratando de erros lógicos implica em nova abordagem ao tratar de 

processos de aprendizagem. 
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3.8  Emoções  e Condutas Democráticas     

Estamos inseridos numa cultura patriarcal que deprecia as emoções e 

institui a razão como algo independente de nosso emocionar. Não obstante, são 

as emoções que fundamentam a racionalidade.  Assim, a possibilidade de 

coexistência democrática só surge a partir do desejo de viver 

democraticamente, e não da razão. A racionalidade democrática surge do 

emocionar que propicia a participação, aceitação, acolhimento e cooperação. 

Entretanto, esta forma de coexistência humana só tem sido parcialmente 

efetivada  devido a uma longa história na linhagem humana baseada no modo 

de viver patriarcal que é centrado na dominação, na obediência e no controle.  

No patriarcado, há apropriação de coisas e ideias, se institui para o outro o que 

é bom para o outro, negando sua autonomia e liberdade. 

A conduta democrática surge como uma ruptura na rede de conversações 

patriarcais autoritárias e hierárquicas, na medida em que considera, em sua 

constituição, a legitimidade do mundo do outro. A democracia só tem lugar 

quando há aceitação do outro como legítimo outro, quando há uma abertura 

emocional para a convivência de muitos domínios explicativos. 

A interação democrática admite, e é constitutivo dela, a diversidade de 

opiniões, exatamente porque reputa legitimidade a domínios explicativos 

diferentes. Um modo de convivência que se realize assim, requer uma cultura 

que inclua o amor como matriz para as relações humanas. A aceitação do outro 

e da legitimidade do mundo do outro demanda uma emoção que dê esta 

abertura para que isto possa acontecer. Reconhecemos que isto não é fácil na 

convivência humana, pois somos continuamente tentados a acreditar que 

somente o mundo que configuramos é legítimo. 

Considerando a objetividade entre parênteses, há o reconhecimento da 

multidimensionalidade da existência. Destarte, não se concebe, no ato 

cognitivo, o acesso privilegiado a uma realidade que justifica a apropriação de 

uma 'verdade' que dá ensejo à negação do outro, instituindo submissão e 

obediência, ou rejeição. Não sendo assim, vive-se um modo de vida autoritário, 

esquecendo o direito à diversidade.  

Se há reconhecimento da legitimidade do outro, favorece-se o 

entendimento através  do diálogo. Mesmo que o projeto do outro não nos seja 

conveniente, há a condição operacional para a conversação, que é o 
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entrelaçamento entre a emoção e a linguagem. Atuação democrática  não 

significa ausência de opiniões divergentes. Isto, certamente, terá presença, 

justamente pelas distintas formas de perceber e explicar o mundo. 

Precisamente porque erigimos mundos diferentes, haverá diferenças de 

explicações da experiência,  de concepções do que é melhor para o indivíduo 

ou sociedade. Esta é uma das causas dos conflitos nas relações humanas. 

Maturana (2003) compreende que o que deve ser importante numa 

democracia não é a livre luta pelo poder, mas a constituição de um projeto 

comum entre as diversas posições políticas. O que deve importar é a 

construção de uma convivência em torno desse projeto comum, qual seja, a 

construção de uma espaço social mais justo e igualitário em que as pessoas se 

respeitem e em que a iniquidade, o abuso, a desigualdade social não surjam 

como modos legítimos de vida. 

Então, para haver democracia, é necessário haver uma emoção que a 

possibilite, a emoção de aceitação do outro. Se se reconhece a legitimidade do 

outro, há reconhecimento de que suas premissas, mesmo diferentes, são 

legítimas. Destarte, a democracia existe num espaço cognitivo da objetividade 

entre parênteses, do reconhecimento do outro como legítimo, ainda que não 

aceitação de suas premissas básicas de concepção de mundo.  

Se o comportamento não é baseado no caminho da objetividade entre 

parênteses, é guiado pela ilusão do acesso à certeza. Se o comportamento é 

baseado no caminho explicativo da objetividade sem parênteses, o indivíduo 

que assim atua, atua impondo aos outros aquilo que acredita ser a “verdade”. 

A bem conhecida raiz etimológica da palavra democracia significa governo 

do povo, ou seja, o povo governa a si mesmo, não deixa que um outro o faça 

por ele. Significa que os constituintes do espaço social têm o poder de se 

autogovernar, não deixa esse exercício por conta da “Cidade dos Sábios”, do 

“Conselho dos Anciãos”, de um “líder carismático”, de um “núcleo gestor”. 

"Cada vez que se deposita toda a sabedoria num grupo humano, seja este o 

dos militares, dos filósofos, dos técnicos, dos proletários, ou qualquer outro, 

gera-se uma tirania, porque se nega os outros" (MATURANA, 2002a,  p.79). 

Democracia pressupõe autonomia de uma comunidade  - ou seja, a 

comunidade faz suas próprias escolhas, a própria comunidade gere suas 

regras, sua dinâmica, seu modo de convivência. É condição sine qua non, 
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numa comunidade democrática, a reciprocidade nas relações, autonomia de 

cada membro, e não relações de veneração, medo e/ou obediência. Portanto, 

para que uma comunidade possa eleger suas próprias escolhas, é 

imprescindível o exercício da autonomia.  

Deve-se salientar que é a conduta individual dos membros constituintes  

que define um sistema social particular. Para Maturana, toda sociedade se 

realiza na conduta dos indivíduos que a compõem. Um sistema social 

democrático implica, em sua realização, atitudes democráticas por parte de 

seus integrantes. Por extensão, podemos afirmar que um espaço social, como a 

escola, só pode ser considerado  democrático se houver condutas democráticas 

por parte de seus membros. 

A este respeito falou o cientista político Leôncio Martins Rodrigues em 

entrevista a uma revista semanal: 

 
A formação de atitudes e valores democráticos implica em abandonar 
a ideias de que se pode construir sociedades...com base (apenas) em 
estatutos e regulamentos. Precisamos parar de sonhar com utopias. 
Democracia se pratica, todos os dias, na rua, dentro de casa 
(MARTINS, 1993). 

 

Isso significa que uma comunidade democrática se efetiva somente se os 

membros dessa comunidade agirem democraticamente. São condutas 

democráticas que constituem um espaço social democrático. Para que haja 

democracia, é necessário que os membros da sociedade atuem de maneira 

democrática e, de acordo com Maturana, que tenham um fundamento 

emocional que se manifeste em condutas democráticas. A pessoa democrática 

atua democraticamente em todas as dimensões da existência – com o parceiro, 

na família, na escola, no parlamento.  

Outro requisito para efetivação de tal forma de organização sociopolítica, é 

que haja o exercício do debate das opiniões, que é possível apenas se houver a 

emoção que disponibilize a escutar o outro, o que por sua vez, só é possível se 

houver a consideração  de que a opinião do outro é tão legítima quanto a que 

se professa. Somente através da interação democrática pode haver uma 

validação consensual de opiniões. Assim, pois, a conduta democrática só se 

realiza na emoção que aceita o outro e reconhece a legitimidade de suas 

posições. A racionalidade e modos de atuar democráticos não são impositivos. 
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É necessário, também, que na democracia haja igualdade política, pois ela 

é uma forma de organização política/relação social na qual os membros 

integrantes são reconhecidos politicamente. Ou seja, cada um reconhece o 

outro como legítimo outro, a opinião de cada um é válida e avaliada. É 

pressuposto, pois que, na organização política de uma escola democrática, 

alunos, funcionários e professores  tenham voz ativa e participação efetiva na 

vida da comunidade escolar. 

 

A igualdade, em contraste com tudo o que se relaciona com a mera 
existência, não nos é dada, mas resulta da organização 
humana...Não nascemos iguais, tornamo-nos iguais como membros 
de um grupo por força de nossa decisão de nos garantirmos direitos 
reciprocamente iguais (ARENDT,  1989, p.335). 

 
Esses direitos só se realizam com o reconhecimento mútuo da 

legitimidade.  É constitutivo da democracia o embate de opiniões, e para isto é 

necessário um descentramento de si e capacidade de escutar, respeitar, 

ponderar e assumir que o ponto-de-vista do(s) outro(s) é legítimo. A regência 

política é feita com muitas mãos, porque é necessário que cada um atue 

autonomamente, e não deposite todas as decisões em um ideal místico, 

redentor, em um líder ou grupo político/gestor. Democracia significa co-

operação na criação da realidade comum. Enfim, é constitutivo de um sistema 

democrático que haja  respeito mútuo para que se estabeleça o princípio de 

igualdade, pois, só respeitando o outro, pode-se considerar sua postura e sua 

vontade. 

 

...O respeito à dignidade humana implica o reconhecimento de todos 
os homens ou de todas as nações como entidades, como 
construtores de mundos ou coautores de um mundo comum 
(ARENDT, 1989, p.509). 
 

A conduta de respeito na democracia expõe o caráter emocional que a 

fundamenta. Reiterando: considerando que as relações humanas se dão 

sempre a partir de uma base emocional, as relações democráticas são 

possíveis somente sob  a emoção que constitui as ações de aceitar o outro 

como legítimo na convivência. Aceitar o outro é abrir um espaço de existência 

para um outro em coexistência conosco, no qual sua presença é legítima, sem 

querer obrigar o outro a pensar como pensamos. A racionalidade erigida a partir 
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da emoção em que aceitação é uma presença, capacita para a conduta 

democrática, para a aceitação da existência de outras realidades como 

legítimas e capacita também, para uma abertura à reflexão, no qual um espaço 

de conversações não negadoras do outro, têm lugar.  

Dissemos que, quando não é reconhecida a legitimidade do outro, 

ocorrem conflitos. Quando, por exemplo, existe um problema quanto ao 

reconhecimento da legitimidade, existe o desejo pelo direito de ser reconhecido 

como legítimo outro; uma aspiração à negação da negação.  

A democracia é um modo de convivência em que há aceitação do outro e 

respeito mútuo, em que não há centralização em si mesmo. Para haver respeito 

ao outro, é necessário que se aceite a legitimidade do mundo desse outro. É 

condição, portanto, que se opere a partir da objetividade entre parênteses. Na 

democracia, existe uma consciência de participação responsável na construção 

de um mundo que trazemos conosco, na convivência com outros. A democracia 

é eminentemente intersubjetiva, socializante. Ela implica na existência de um 

espaço de ações em que o outro seja reconhecido como legítimo outro na 

convivência, e por causa desse reconhecimento não há lugar para 

discriminações, abuso ou imposição de ‘verdades objetivas’.  

Se isso não ocorre assim, atuamos como se nossas posições fossem de 

uma ordem transcendente. E vamos gerar uma dinâmica que institui a 

autoridade incontestável, sob a desculpa de que não somos nós que 

determinamos que isto deve ser obedecido, mas porque tal ou tal posição ou 

postura é que é racional. Assim se fecha o diálogo, a comunicação.  

É o indivíduo que constitui o espaço social humano. E, se o humano se faz 

na interação, é nessa história de interações que se aprende o emocionar que 

possibilita a convivência democrática. As condutas são aprendidas no processo 

de socialização. Outro espaço diferente de experiências leva a uma percepção 

e conduta diferentes. A formação do ser humano é uma construção social. A 

democracia só é possível se houver uma aprendizagem na democracia. Ela 

consiste num modo de viver, numa forma de coexistência onde não existe a 

dominação ou controle da conduta de outros.  Ela se realiza nas condutas dos 

indivíduos e se coloca como tal somente quando é vivida, não apenas proferida.  
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A formação da democracia é um mundo que construímos, e ela só se 

realiza quando os membros do sistema social aprendem o agir democrático no 

qual o amor subjaz. Atuar democraticamente implica operar desde a emoção 

que aceita a legitimidade do outro na convivência. Isso significa a não 

apropriação de “verdades” que dá margem à instalação de ditaduras políticas 

ou religiosas.  

O ser humano é na emoção. Não percebemos a presença do amor no 

espaço social, porque vivemos em grandes associações, e vivemos tendo como 

respaldo legal o Direito, e não o amor. Mas a presença do amor fica patente no 

seio de nossa convivência mais próxima, mais familiar. Uma vez abolindo-se 

uma conduta de amor ao próximo abole-se, também, se possível for, o domínio 

da legalidade.  

Em suma, a constituição política dos espaços sociais é resultante do 

operar de seus membros constituintes. Nas sociedades humanas, podemos 

operar: ou através do compelling argument (argumento coercitivo), respaldados 

na emoção que nega a legitimidade do mundo do outro; ou considerando as 

habilidades do observador, fundamentadas na emoção que considera o outro 

como legítimo outro. 

Na Amorim Lima, verificamos que há muitos laços relacionais 

democráticos. Entretanto, podemos afirmar que, mesmo num meio escolar em 

que as relações democráticas são sentidas, os sistemas de convivência 

hierárquico e de trabalho estão  presentes. Ou seja, há uma interseção de 

relações sociais, hierárquicas e baseadas em obrigações. 

Por nossa observação na escola, vimos que um meio social em que a 

convivência democrática tem lugar, há um cerceamento do abuso e do 

autoritarismo. A dinâmica democrática é um antídoto para  ações e relações 

autoritárias. Mesmo que as relações democráticas não aconteçam, de um 

modo absoluto, o desejo de que sejam uma realidade fomenta relações de 

equidade, diálogo e participação. 

 

3.9  Aceitar a Legitimidade do Outro e Aceitar o Outro 

A convivência democrática é definida como aquela em que há aceitação 

do outro na convivência. Mas reconhecemos também que, na vida cotidiana, 

pode haver o reconhecimento da legitimidade do outro, mas não aceitação de 
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sua configuração de mundo. Isto dificulta as relações de paz, apesar de haver 

condições operacionais para se permitir convivência com outras visões de 

mundo. As relações de paz ocorrem se houver uma aceitação do outro na 

convivência. Ou seja, quando a consideração pelo outro se restringe ao 

reconhecimento da legitimidade cognitiva, não há, necessariamente, relações 

de paz. É quando há aceitação do outro - encontro emocional - que há relações 

harmônicas. 

Aceitar a  configuração de mundo do outro como legítima não significa 

aceitar o mundo que este outro erigiu. Pode haver o reconhecimento cognitivo 

de sua legitimidade, mas rejeitarmos o mundo configurado. Dito de outro modo, 

podemos rechaçar determinada visão de mundo, mesmo reconhecendo que é 

tão legítima quanto a nossa. Neste caso, reconhecemos sua legitimidade, mas 

não consideramos desejável. Esta diferença de desejo leva a conflitos. Por isto, 

o reconhecimento da legitimidade do outro engendra o respeito, mas não 

impede o conflito. 

O conflito ocorre pelo desejo dissonante causado pela diferença na 

percepção de mundo. Ou, simplesmente, pelo desencontro emocional. Mas, na 

convivência democrática, há a possibilidade de debates e conversações sobre 

ideias, desejos e percepções.  

Aceitar o outro na convivência sem exigência é amor, mas aceitar a 

legitimidade do outro é reconhecer que não temos acesso a uma realidade 

objetiva.  Tal reconhecimento impede o uso do argumento que nos habilita a  

fazer  obedecer. Ambos levam a condutas democráticas, mas somente o amor 

leva a relações de paz. 

Não é demais repetir que a aceitação da legitimidade do outro permite o 

modo de convivência democrático,  mas  como há muitas configurações de 

realidade,  há muitos conflitos. Entretanto, o próprio reconhecimento da 

legitimidade leva a condutas de consideração, de escuta e de acordo para se 

conseguir um denominador comum. Na convivência democrática, não se valida 

um modo de pensar em detrimento de outros. Os conflitos não são reprimidos,  

podem vir à tona.  

Além disso,  na conduta democrática,  como se aceita a legitimidade de 

outras visões de mundo, há uma aceitação constitutiva da diferença e se permite 

a expressão de todos. Um dos distintivos da democracia é justamente a forma 
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de se enfrentar a dissensão.  É permitido abordar os conflitos, sem ser na 

negação do outro - como acontece no modo de convivência autoritário, ou no 

desejo de eliminação do outro, como ocorre nas ditaduras.  

Na democracia se exerce o respeito, não a negação irresponsável. Como 

dito, se houver  negação, será um ato responsável. Por que responsável?  

Porque se admite o querer ou não querer determinada configuração de mundo, 

respondendo por este desejo. A negação não ocorre  porque a 'realidade 

objetiva'  assim o exige, mas porque não desejamos  determinada visão.  

Somente a aceitação do outro permite uma existência de modos de 

convivência que minimizam os conflitos.  Mas cremos que  aceitar o outro sem 

exigências  acontece somente em pequenos grupos, em relações mais 

próximas (p.45). As relações são permeadas por conflitos. O ponto está em 

como abordar os conflitos, que são parte do cotidiano da humanidade em geral 

e da escola, foco de nosso estudo. 

Na presença do amor, a legitimidade do outro tem lugar, automaticamente. 

Mas  acreditamos que  é possível reconhecer a legitimidade do mundo do outro 

sem um encontro na emoção. Na falta desta emoção,  a Educação Para a Paz 

propicia-nos  uma série de recursos e estratégias para contribuir com as 

relações de paz que  nada mais são que ações para restaurar o amor - 

englobar o outro em nossas preocupações.  O amor acontece como aceitação 

do outro na convivência, mesmo reconhecendo que esse outro atua num 

domínio de ações diferentes. O amor não é racional. Pode-se não aceitar o 

outro domínio racional, mas pode-se aceitar a pessoa que está no outro 

domínio, se houver um encontro no âmbito da emoção. Mas compreendemos 

que se pode aceitar a legitimidade do mundo do outro, e não aceitá-lo na 

convivência. Neste caso, há o reconhecimento cognitivo da legitimidade, mas 

não há o encontro na emoção.  

A aceitação do outro junto a si fomenta relações de paz, a rejeição fomenta 

relações conflituosas.  Quando há falta da emoção que sustenta relações de 

paz, um dos recursos para restabelecer a harmonia nas relações é a solução 

não violenta dos conflitos. A restauração das relações sociais passa pelo 

1) resgate da emoção do amor como base dos relacionamentos;  

2) conhecimento da dinâmica das relações sociais. Acreditamos que 

conhecer o processo perceptivo ajuda a criar uma postura de compreensão e  
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3)  modo como se solucionam os conflitos, de uma maneira na qual se 

exerce o amor, considerando as necessidades das partes conflitantes, 

estimulando-se a escuta sem defensivas, deixando as pessoas se expressarem, 

através da mediação.  

O amor é central na configuração das relações sociais. Em verdade, na 

presença do amor, não é necessário saber sobre como percebemos, basta que 

amemos. O amor provê a conduta adequada face aquele que erige uma 

configuração de realidade diferente da nossa.  

 

 

3.10  Educamos em um Meio Social - Aprendizagem e Educação 

Cada meio cultural é definido por um modo de conviver. Há modos de 

convivência que fomentam o medo e o conflito, de forma mais sistemática, e há 

modos de convivência que fomentam relações de amorosidade e respeito, de 

um jeito preponderante. Vale lembrar que nosso viver é complexo. Pode haver 

agressões num meio social preponderantemente harmônico, mas ocorrem de 

maneira ocasional. E não seria possível, acreditamos, um viver totalmente sem 

amorosidade, pois a falta de amor impossibilita a convivência humana. 

O processo de desenvolvimento do ser humano acontece como mudanças 

estruturais e é congruente com o meio, no qual ele se realiza. Portanto, a forma 

de interação no contexto de convivência é fundamental para o desenvolvimento 

das crianças e jovens. Afirmamos que esta forma de interação pode ter 

aceitação e respeito  como emoção básica ou pode ter outras emoções que 

geram problemas relacionais. 

 

O viver é uma história na qual o curso das mudanças estruturais que 
se vive é contingente à história de interações pelo encontro com os 
objetos.  Depois de uma certa história de interações recorrentes, o 
organismo aparece com uma estrutura diferente da que possuía 
originalmente, em congruência com uma circunstância diferente da 
inicial, que ocorre, necessária e inevitavelmente, no fluir do viver. 
(MATURANA, 1990, p. 3) 

 
  Este processo de mudança estrutural, tornado possível por uma história 

de interações,  é o que o observador chama de aprendizagem. Esta concepção 

vai de encontro aos conceitos existentes de educação como injeção de algo de 

fora para dentro, fundamentada na noção de instrução que serve de justificativa 
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para uma educação autoritária. Nesta, o outro tem que se amoldar ao que é 

especificado a partir do externo. Ao contrário, esta nova epistemologia, ao 

afirmar que o que ocorre é uma contínua reestruturação interna, modifica a 

concepção sobre o que significa o ato de educar.  

Na nova concepção,  tudo o que podemos fazer é configurar um espaço 

de convivência no qual o outro possa se modificar juntamente conosco num 

processo de deriva estrutural coontogênica.(MATURANA, 2002b) Então, que 

espaço de convivência estamos configurando com nossas crianças jovens? 

Nisto surge a pergunta sobre o que é educar. Para Maturana: 

 

 ...é configurar um espaço de convivência desejável para o outro, de 
forma que eu e o outro possamos fluir no conviver de uma certa 
maneira particular ...e nesta convivência ambos, educador e aprendiz, 
irão se transformar de maneira congruente. (1990, p.04). 
 

As relações com o meio e com os outros vão especificar mudanças 

estruturais e vão formar incessantemente nossas histórias de vida. Se o meio 

societário tiver como base a emoção do amor, a criança crescerá vivenciando 

condutas amorosas – formará uma base de conduta baseada na emoção de 

aceitação e respeito. Foi dito que aprendemos o emocionar de dada cultura. 

Nós vamos nos tornando de um modo particular no vivenciar, e esse tornar-se é 

um processo de estruturação, que é dependente do modo de convivência. 

Vimos que há modos de convivência, nos quais os indivíduos são aceitos como 

legítimo outro e há modos de convivência, nos quais a negação é a tônica 

principal. 

Se o amor não tem participação fundamental na constituição da 

convivência social, haverá conflitos. Maturana e Zoller (1993) afirmam sobre a 

necessidade de as crianças viverem em amor,  a fim de lograr um 

desenvolvimento fisiológico e social normal (p.142). E ainda asseguram que 

todas estas dificultades (desarollo, rendimiento escolar, dificultades 
temperamentales) son expresiones de carencia de amor, de ausencia 
de las conductas que constituyen al otro, el niño o niña en este caso, 
como un legítimo otro en convivencia con uno  (MATURANA e 
VERDEN-ZÖLLER,  p. 149). 
 

Nós podemos estabelecer relações de agressão e competição. Estes são 

domínios de ação que ocorrem pela ausência de amor. Estas emoções negam a 

relação social estabelecendo conflitos. 
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Maturana afirma que  "el desarollo biológico normal sano de un niño 

requiere de una vida en amor, de aceptación mutua...con su madre y los otros 

adultos con que convive" (MATURANA e VERDEN-ZOLLER, 1993, p.140).  

Sabemos que isto não se dá sempre. É comum chegarem à escola crianças com 

dificuldades na convivência, por causa da ausência de amor quando eram 

pequeninos ou em sua relação atual com pais e pessoas com quem convivem.   

Portanto, o modo como as interações acontecem em nosso espaço de 

convivência é fundamental em nosso operar, em uma emoção ou outra. A 

escola é um espaço de convivência que faz parte do nosso viver. Para que a 

emoção de aceitação da legitimidade do outro seja a tônica da convivência, ela 

tem que fazer parte da dinâmica de vida.  

A educação, como um modo de interação que nos estrutura, de um modo 

ou de outro, é decisiva em nosso operar. Ela acontece continuamente,  porque 

todo o tempo estamos nos relacionando e nos modificando mutuamente, nos 

encontros com as pessoas. Vale enfatizar que a escola, como espaço social 

que faz parte de nossa formação, é muito importante neste processo. Daí a 

necessidade de se configurar, nas comunidades escolares,  modos de 

convivência em que haja relações de aceitação, em que haja uma cultura do 

diálogo. Sendo assim,  cultivam-se relações em que as pessoas aprendem a 

arte de se expressar.   

Uma história de interações vividas em um modo de vida ou de outro, 

definirá indivíduos cujo emocionar/conduta será resultante desta história. 

Espaços sociais nos quais o respeito faz parte de sua dinâmica, suscitarão 

condutas sociais de respeito mútuo. O respeito é um modo de aceitação do 

outro em sua legitimidade. Ao contrário, espaços sociais, nos quais seus 

membros têm condutas pautadas por emoções que negam o outro, 

levarão  indivíduos a atuarem  na negação, o que significa manifestação de 

condutas não pacíficas. 

Um espaço social que favorece o diálogo é diferente de um espaço social, 

em que as pessoas são tolhidas em sua expressão de si. Tal meio fomenta 

condutas que impedem a reflexão,  porque não há condição para que isto 

ocorra. A escola constitui-se num meio, em que aprendemos a ser e a conviver.  

Uma pessoa que viva num espaço, no qual não é aceita, construirá 

relações diferentes de outras que foram socializadas na aceitação e no 
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respeito. Se vivermos num espaço relacional que fomenta a negação e rejeição, 

geram-se  relações conflituosas. Vale ressaltar que o universo dos estudantes 

não se limita à escola. Ela é apenas um dentre vários meios dos quais eles 

fazem parte, como a família, o grupo de amigos, a igreja. (JARES, 2008). À 

escola  chegam estudantes que já têm uma história de vida marcada por outros 

grupos de convivência.  

Podemos dizer que o meio social na Escola Amorim Lima é, 

preponderantemente, favorável a que se estabeleça o diálogo e a participação, 

por causa da inclusão dos alunos em muitas atividades e da realização das 

Rodas de Conversa. Neste modo de conviver, verificamos pelas falas nas 

entrevistas e observação das Rodas de Conversa, que há espaço para 

participação. Os discentes, por viverem em tal espaço social, desenvolvem uma 

maior facilidade de se expressar e se posicionar. Há exceções, pois há aqueles 

tímidos. Não obstante, enfatizamos que o modo de convivência, no qual a 

democraticidade é um princípio, propicia esta abertura para o diálogo.   

A Biologia do Conhecimento nos esclarece sobre a causa de conflitos e 

explicita a dinâmica dos modos de convivência, segundo as emoções de 

aceitação e rejeição. A Cultura de Paz, assumindo os conflitos como parte da 

convivência humana (JARES, 2008), nos aponta estratégias para restaurar 

relações conflituosas, orientando para a paz. Em seu arcabouço teórico, 

ofereceluz sobre maneiras de Educar para a Paz.  
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4  CONTRIBUIÇÕES DA CULTURA DE PAZ PARA UMA EDUCAÇÃO PARA 

A PAZ  

O conceito de Cultura de Paz consta num documento elaborado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Declaração e Programa 

de Ação sobre uma Cultura de Paz, tendo sido aprovada pela 28ª Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), no segundo semestre do ano 1999. Neste programa, definem-se 

estratégias na "tentativa de garantir, através da educação, as liberdades 

fundamentais, a paz e a democracia" (GUIMARÃES, 2011, p. 52). 

Este documento reconhece que a paz não é apenas ausência de conflitos 

e que medidas  para se promover a paz devem se dar, principalmente, por 

meio da educação. (UNESCO, 1999, Artigo 4).  A Declaração sobre uma 

Cultura de Paz reza, em seu artigo 1º,  que estes valores  e comportamentos 

devem se realizar  "no respeito à vida, no fim da violência e na promoção e 

prática da não-violência, por meio da educação, do diálogo e da cooperação" 

(UNESCO, 1999). 

Segundo a UNESCO,  deve haver um  compromisso com a solução 

pacífica de conflitos,  adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, 

solidariedade e diálogo. (UNESCO, 1999). No artigo 2º,lê-se: "O progresso até 

o pleno desenvolvimento de uma Cultura de Paz  conquista a paz, através de 

valores, atitudes, comportamentos e estilos de vida voltados ao fomento da paz 

entre as pessoas, grupos e nações'" 

A Cultura de Paz consiste, pois, em valores, atitudes e comportamentos 

que promovem a paz, por meio da proteção e fomento às liberdades,  à 

autonomia dos povos e  promoção dos direitos humanos. Como assinalado, um 

dos meios para tal consiste na prevenção de conflitos e promoção do diálogo e 

resolução não violenta de conflitos.  

O ano 2000 foi proclamado o ano da Cultura de Paz, que integrou muitas 

ações,  a fim de se erigir uma cultura de não-violência, nas escolas e no 

planeta, de modo geral. E a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a 

década de 2001 a 2010 como “Década Internacional da Cultura de Paz e Não-

Violência para as Crianças do Mundo”. 

No constructo teórico da Cultura de Paz, são elucidadas  estratégias e 

conhecimentos  que buscam implementar a Educação para a Paz nas escolas. 
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Tal constructo dá-nos subsídios para  lidar com as relações conflituosas e 

construir a paz. Segundo Jares o sentido de um projeto educacional de  

Educação para a Paz é "tomar consciência das diferentes formas de violência 

para eliminá-las em maior ou menor medida"(2007, p.35).Na Educação para a 

Paz, são propostos componentes e estratégias para atingir este objetivo. 

 

4.1  Relações Humanas e Educação Para a Paz 

Quando nos referimos a modos de convivência, falamos de relações 

estabelecidas entre as pessoas que fazem parte de determinada comunidade. 

Portanto, o modo de convivência é o modo como as relações humanas 

acontecem. Quando nos referimos à educação, referimo-nos a um processo de 

transformações mútuas inseridas num modo de convivência específico. 

Concebemos a educação como o próprio processo de socialização, no qual se 

configura um modo de convivência. O modo de convivência pode acontecer, por 

meio de relações de aceitação ou rejeição, de relações pacíficas ou 

conflituosas.  

A escola é um espaço no qual o processo de socialização acontece por 

excelência, e nas escolas são vividas relações interpessoais, que podem ser 

sociais ou não. Caso relações sociais sejam realizadas, a convivência inclui 

respeito. Onde há relações de respeito, a paz é uma possibilidade. A paz é 

realizada por meio das relações. Guimarães entende a paz como uma  

Noção essencialmente intersubjetiva, que diz respeito ao modo como 
estabelecemos as relações com outros humanos.....a Cultura de Paz 
se desenvolve e estabelece precisamente na interação ...entre os 
sujeitos...paz é exatamente o resultado da própria interação das 
pessoas. (GUIMARÃES, 2006,p. 120).  

 

Portanto, como foi dito, modo de convivência tem a ver com o modo como 

as relações acontecem. Num ato de vontade, podemos formar o que Guimarães 

chama de 'comunidades de vida'. É possível configurar a escola como um 

espaço comunitário,  onde estas relações ganham um perfil de relações de paz. 

Segundo o mesmo autor: "o tratamento das relações interpessoais ocupa um 

lugar de destaque na Educação para a Paz" (GUIMARÃES,2006, p.120).Para 

ele,  'as relações interpessoais são um conteúdo de aprendizagem'. E tais 
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relações são ‘imprescindíveis' em todo processo educativo, porquanto este se 

fundamenta precisamente nas relações humanas.  O autor afirma,  ainda, que a 

Educação para a Paz é, sobretudo, uma educação do aprendizado da 

convivência e o estabelecimento de relações de cooperação  (2006, p.121). Por 

isto, a Educação para a Paz também é denominada de educação para a 

convivência(2006, p.121;JARES, 2007, p.54).  Segundo Guimarães, as relações 

constituem um dos pilares da Educação para Paz.  

Nas relações de paz, necessário se faz compreender o outro, estabelecer 

elos de solidariedade e parceria.  Portanto, Educar para a Paz implica gerar um 

ambiente relacional, no qual as condutas sejam de aceitação e respeito, de 

modo que vamos nos modificando e nos formando inseridos num determinado 

modo de convivência que estrutura nossas ações, na aceitação e respeito, 

constituindo relações de paz.  

Para Maturana (1990), educar é criar um espaço de aceitação para que o 

outro se transforme junto conosco. Esta aceitação é necessária, se quisermos 

que a convivência não seja conflituosa. Admitimos que o processo de 

transformação mútua - o processo educativo - pode ocorrer, também, em 

ambientes pautados pela agressão. Se ocorrer em tal ambiente, a convivência 

será permeada de conflitos. Vale lembrar que o conflito faz parte da convivência 

humana - mas ele pode ser algo esporádico ou pode configurar um modo de 

viver. 

Uma convivência de paz é possível somente na amorosidade.  Como o 

humano faz-se na comunidade humana - nos estruturamos em congruência 

com os outros - necessário se faz termos consciência do que nos impede esta 

convivência pacífica. E, a partir da tomada de consciência, viver os princípios e 

atitudes seguindo as orientações da Educação para a Paz. Fundamentados na 

amorosidade são estes princípios, atitudes, estratégias que configurarmos na 

convivência  que tem o potencial de realizar a paz.  

A educação, como processo de socialização, é fundamental na construção 

da paz. Assim está expresso no Art. 4º da Declaração sobre uma Cultura de 

Paz da ONU: "A educação, em todos os níveis, é um dos meios fundamentais 

para construir uma Cultura de paz" (GUIMARÃES, 2006, p.57). Como dito, a 

educação é  fundamental, pois se trata do próprio processo de formação do 

humano. É na socialização que ocorrem as transformações que nos estruturam 
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como somos, dentro de um contexto cultural. A finalidade da educação 

circunscreve-se no âmbito mais amplo de formação do ser humano, ocupando 

um lugar central no propósito de construção da paz.  

Como dito, a Educação para a Paz é também chamada de "Educação 

para a Convivência" e foi impulsionada pelo movimento pela paz e não-

violência.(JARES, 2007). Por educação para a convivência, fica entendido que 

se trata de uma aprendizagem de como relacionar-se respeitosamente com os 

demais. É, pois, através da educação que é possível  transformar a cultura de 

violência em cultura de paz.  Guimarães (2006, p.18) afirma: "não haverá paz 

sem educação para a paz". E sobre a violência, diz que ela "não existe em 

forma substantiva, mas sempre adjetiva, como característica e expressão das 

relações humanas.... a violência está em relação à forma como se dão os 

arranjos sociais"(2006, p.49). 

Uma educação que implique aceitação do outro e/ou Educação para a Paz  

situa-se na dimensão preventiva da violência. Através de um modo de 

convivência democrático e amoroso, é possível  construir uma sociedade 

verdadeiramente pacifista.  A implementação da paz  acontece em nossa 

socialização, através do processo de interações sociais em que aprendemos, 

por meio do respeito e aceitação do outro.  

Supomos não ser imprescindível conteúdos cognitivos sobre a paz para se 

viver a paz. Podemos aprender e ensinar a paz na convivência, através da 

amorosidade e de tudo que ela traz consigo: respeito, aceitação, disponibilidade 

para ouvir, afetividade. Marcelo Guimarães afirma:  "vivências estabelecidas 

constituem-se o próprio conteúdo" [para educar para a paz](2006, p.18).A paz é 

uma realidade que se desenvolve dentro do ser humano,  na mente ou no 

espírito dos homens, mediatizada por  valores, comportamentos, atitudes e 

estilos de vida. 

A Educação para a Paz consiste em um importante mecanismo para a 

construção de Relações de Paz.  Em nossa pesquisa na escola, não 

encontramos, nos documentos oficiais,  postulados referenciando a agenda 

formal da Educação para a Paz segundo a UNESCO. Entretanto,  vimos 
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métodos e estratégias que contribuem para a convivência democrática e que 

possibilitam relações de paz e modos de convivência, com potencial para 

resolução não violenta de conflitos.  

Tais métodos e estratégias são: o novo método de ensino, que modifica a 

relação entre professores/alunos e entre os alunos entre si, pois a maioria das 

aulas não é expositiva, favorecendo uma proximidade maior entre as pessoas. 

E nas relações entre os alunos é estimulado o auxílio, em caso de dúvida, 

promovendo a solidariedade. Além disso, há a prática das Rodas de Conversa, 

que permite a participação, a expressão e escuta entre professores e alunos e 

entre os alunos entre si. 

 

4.2  Educação Democrática e Educação  para  Paz  

No escopo deste trabalho, é sabido que consideramos a educação 

democrática como aquela em que há uma validação do outro como legítimo 

outro. Nela, há a condição constitutiva de participação,  livre expressão e o fato 

de as pessoas serem consideradas em sua legitimidade. Há a possibilidade de 

se construir relações de paz. Ou seja, a educação que acontece num modo de 

convivência democrático possibilita a paz,  por causa do fundamento que subjaz 

a esta convivência - a aceitação da legitimidade do outro, na convivência e  

abertura que se estabelecem nesta aceitação. 

Podemos afirmar que a Educação para a Paz  nos oferece recursos e 

estratégias para se estabelecerem relações sociais, nas quais há aceitação do 

outro junto a si.  Estas relações implicam, necessariamente, uma convivência 

democrática para que se realize. Educação democrática, por si, não implica 

relações de paz,  porque não elimina a existência de conflitos. Mas as relações 

democráticas tornam possíveis  as relações de paz. Nela é viável a resolução 

não violenta dos conflitos,  que tem o potencial de restaurar a harmonia nas 

relações humanas.  

 Educação para a Paz exige uma educação democrática, e uma educação 

democrática possibilita uma Educação para a Paz. Repetindo: somente um 

modo de convivência democrático possibilita a construção de relações de paz. 

Um modo de convivência autoritário, por suas características inerentes, remove 
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as possibilidades de paz,  por causa da negação, imposição e repressão do ser 

do outro e supressão da possibilidade de realização do ser, na comunidade da 

qual faz parte. 

Considerando que as pessoas configuram mundos diferentes, em função 

do próprio processo perceptivo, vale reiterar que o conflito é sempre uma 

presença no convívio humano (JARES, 2008). A educação democrática não 

impede o conflito. Na verdade, verificamos, em nossa investigação,  que ela 

torna possível os conflitos se manifestarem. O diferencial em relação à 

educação autoritária  é que aquela proporciona condições para que os conflitos 

sejam manifestados e propicia elementos para que os conflitos sejam 

enfrentados, tendo em vista a restauração da harmonia.  O modo de 

convivência democrático gera uma dinâmica, na qual os conflitos podem ser 

abordados de modo a considerar as posições das partes conflitantes,  tornando 

possível o restabelecimento das relações sociais. 

E  Educar para a Paz  não significa ignorar a existência de conflitos. Pelo 

contrário, a Educação para a Paz surge justamente pelo reconhecimento das 

relações conflituosas, na escola e sociedade. Poderíamos afirmar que esta 

educação se propõe a gerar um modo de convivência, em que o outro é 

considerado e, diante dos conflitos, é capaz de lançar mão de estratégias para 

que as relações sejam restauradas. 

A paz seria uma realidade se, em nosso modo de vida, a emoção que 

especificasse as condutas fosse o amor. Acreditamos que, se isto se 

cumprisse, nada mais seria necessário. O processo educativo seria apenas 

uma configuração de convivência baseada no respeito, aceitação, acolhimento - 

num espaço social no qual nos transformaríamos mutuamente. Mas como não 

configuramos um modo de convivência preponderantemente baseado no amor, 

surgem  problemas relacionais. 

Então, compreendemos que a Educação para a Paz envolve a 

necessidade  de se viver a amorosidade. É isto que torna possíveis as 

condutas pacíficas, fomentando relações de paz. Educação para a Paz 

compreende condutas que ensejam a aceitação e o respeito, pilares 

fundamentais para o cultivo de relações harmoniosas,  possíveis somente com 

a vivência de aceitação do outro junto a si,  nos espaços sociais. 

 



78 
 

 

Na dimensão cognitiva, a convivência democrática é aquela em que a 

aceitação de muitas configurações de mundo está presente. Mas o encontro 

emocional também é necessário para que haja aceitação do outro junto a si,  

na convivência.  Tal aceitação do outro é fundamental na construção de 

relações de paz. Quando não há encontro na emoção, há separação e 

conflitos. 

Para que haja relações sociais, é imprescindível  a aceitação do outro em 

coexistência conosco como legítimo outro. É a emoção de aceitação do outro 

que possibilita relacionamentos nas quais a paz é possível. Emoções de 

rejeição são empecilhos para o estabelecimento de relações sociais, e por 

extensão, relações de paz, porque há negação da legitimidade. Esta impede, 

ou faz tudo para impedir,  a participação nos processos da vida coletiva. 

Para que haja o cultivo da paz, tem de haver o cultivo das condutas de 

aceitação do outro em nosso domínio de existência. E, considerando que  o 

modo de convivência democrático possibilita  a realização do ser no sistema 

social, as necessidades fundamentais de aceitação e reconhecimento são 

atendidas, diminuindo a manifestação de condutas violentas.  Quando há  

aceitação do outro e reconhecimento da legitimidade, há condição para 

atitudes solidárias,  para cooperação e para convivência com a diferença. 

Também, uma vez que é reconhecida a legitimidade do mundo do outro, há 

espaço para a liberdade e não há possibilidade de imposições  ou instituição da 

obediência.  

Vimos que é possível que haja, apenas, um reconhecimento da 

legitimidade do outro, mas não haja uma aceitação do mundo configurado pelo 

outro. Neste caso,  há rejeição, e a convivência terá momentos de conflitos que 

podem ser superados, caso o encontro emocional supere as diferenças de 

configuração de mundo. Havendo coincidência na emoção, as relações de paz 

são possíveis. 

A disponibilidade para ouvir o outro e a participação do indivíduo no 

sistema social são  constituintes do modo de convivência democrático e só são 

possíveis por causa da aceitação. Esta disponibilidade acontece por causa da 

emoção básica que fundamenta as condutas democráticas. Maturana  diz-nos: 
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Sabemos que em toda relação interpessoal há um background 
biológico constitutivo último, no qual podemos nos encontrar como 
seres humanos. As conversações de aceitação mútua, de 
cooperação e de conspiração para um projeto comum são possíveis, 
e durarão até que um ou outro saia desse espaço  emocional. 
(2002a, p.81). 

 

Somente o meio societário que favorece o livre desenvolvimento do ser 

no sistema  habilita-o à livre expressão de si. Daí a importância dos pilares da 

educação - aprender a ser e a conviver. O meio social que favorece o 

desenvolvimento do ser favorece, por extensão,  o desenvolvimento da reflexão 

e,  portanto, da capacidade de argumentação, próprios da democracia.  Tal 

ambiente também permite uma presença mais constante de condutas 

harmoniosas,  pois que não há repressão,  fator que pode gerar emoções 

negadoras de si e do outro, como raiva, angústia e que têm o potencial de 

gerar condutas não sociais. 

A fim de  fomentar a paz, é necessária a construção de um modo de 

convivência em que as relações sejam de consideração e aceitação. 

Concebemos que a  Educação para a Paz é aquela que deve promover um 

modo de convivência pacífico, em que deve haver um cultivo da paz nas 

relações humanas.  

Vimos que a Educação para a Paz está intimamente associada à 

educação democrática. Não é demais repetir que educar para a paz implica 

educar para a democracia, pois não se pode querer a paz, se não se aceita o 

outro, se há repressão à expressão, ou se há negação quanto aos direitos 

fundamentais que são contemplados em uma democracia. De acordo com 

Marcelo Guimarães (2011), no conceito sobre Cultura de Paz  inclui-se: 

respeito à vida,  não-violência, partilha de recursos,  liberdade de expressão, 

diversidade cultural, solidariedade, diálogo, igualdade de gênero,  democracia,  

justiça e promoção de todos os direitos humanos.  

A consideração de que o mundo do outro é tão legítimo quanto o nosso é 

a pedra de toque das relações democráticas. A emoção de aceitação do outro 

é a pedra de toque das relações de paz. A emoção de aceitação, para além 

das técnicas de resolução não violenta dos conflitos, capacita-nos a ouvir e a 

resolver eficazmente os conflitos que, porventura, venham a eclodir no âmbito 
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da convivência. Um ambiente de aceitação mútua torna desnecessária a 

violência.  Em se referindo ao respeito, é impossível um modo de vida 

democrático, em que não haja respeito à diversidade de opiniões, de etnia, 

religiosidade, gênero. 

 Jares endossa que a "Cultura de paz exige e implica cultura 

democrática"(2007, p. 58).  E ainda: "uma cultura de paz tem que renunciar à 

dominação" (2007, p.186).  Quando aceitamos o outro, não caímos na tentação 

de dominá-lo; apenas quando o rejeitamos é que surge a tendência a impor 

que o outro aja segundo a nossa vontade. Para o autor,  cultivar a paz é 

incompatível com doutrinação.  

Este autor afirma que  "o sistema educacional,  junto com a família,  

sempre teve a missão de socializar as futuras gerações" (2007, p.158). No 

processo de socialização, configura-se determinado modo de convivência, que 

pode ser orientado para a liberdade ou para a obediência. Cumpre-nos, assim, 

refletir sobre o modelo de convivência que configuramos com os outros e no 

plano educacional, sobre a metodologia de ensino. Ele coloca que a Educação 

para a Paz deve facilitar os processos de convivência social e eliminar a 

violência como meio de resolução de conflitos. Compreendemos que, num 

ambiente, no qual prevalece o modo de convivência democrático, isto acontece 

naturalmente.  

Jares indaga ainda: "sob quais modelos educacionais educamos? Trata-

se de modelos orientados pela e para a convivência democrática ou é um 

modelo de submissão? São modelos que incentivam a autonomia ou a 

submissão?" (2007, p.160). "De que forma ensinamos e aprendemos a 

conviver?" (idem, p.159). Ele faz a consideração de que "toda ação educativa 

é... uma prática moral". Também para Jares, a 'dimensão afetiva está sempre 

presente em toda relação educativa, deixando seu rastro... nas possibilidades 

de aprendizagem (2007, p.173).  Esta afirmação vem ao encontro da ideia de 

que as emoções estão ligadas às nossas ações. 

Segundo Humberto Maturana (2002a), na ausência de amor surgem 

problemas relacionais. Jares partilha desta acepção, ao afirmar que "certos 

problemas de convivência têm sua origem na falta ou deficiência no 

desenvolvimento da afetividade" (2007, p.176). E continua, afirmando que a 

educação para a paz implica autonomia, autoafirmação, solidariedade,  além 
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do enfrentamento não violento dos conflitos.   Compreendermos a educação 

nos moldes democráticos também supõe autonomia e solidariedade. 

 Entre as várias tradições, que eclodiram visando a estabelecer uma 

educação que enseje a paz, está a do método sócioafetivo, cuja metodologia 

em sala de aula inclui métodos dialógicos, experienciais e de investigação.  

Este método fomenta a participação, o trabalho em equipe e a cooperação.  

Nele  "o alunado deve ser instigado a participar e a definir as próprias 

condições do processo de ensino-aprendizagem" (JARES, 2007, p.60) - fator 

que está em consonância com os princípios democráticos. 

Para este autor, a Educação para a Paz leva-nos a refletir sobre nossos 

comportamentos. Para que ela seja uma realidade na escola, é necessária a 

atenção das administrações,  professores, construção e efetivação do Projeto 

Político Pedagógico. É importante ressaltar que  a  'participação dos alunos é 

tanto um requisito quanto um valor, no processo de ensino-aprendizagem' 

(JAREZ, 2007, p. 83). 

Entendemos que a Educação para a Paz significa viver de um certo modo 

que inclua a ética, os princípios da democracia, da liberdade e da equidade nas 

instituições escolares.   

Considerando a existência dos conflitos nas relações humanas, surge a 

tradição educativa centrada na Abordagem Não Violenta dos Conflitos, 

fomentando o conhecimento acerca do tema e sugerindo estratégias sobre 

como superá-los. Nesta tradição, deve haver uma ênfase na autonomia 

pessoal, deve-se  dar importância central à teoria do conflito, com atenção à 

aprendizagem das estratégias não violentas de resolução de conflitos. Esta 

tradição foi um marco na educação que surgiu depois da II Grande Guerra, e 

inspirado nos feitos de Gandhi (GUIMARÃES, 2010). 

Consideramos que a abordagem da Não Violência ocupa um lugar 

importante na Educação para a Paz. Segundo esta tradição, inaugurada por 

Mohandas Karamchand Gandhi, há duas diretrizes:  ahimsa, que significa 

recusa a toda violência. Para ele, a não-violência é amor perfeito. "Deixe 

ahimsa guiar todos os seus pensamentos e preocupações... (citado por 

Guimarães, p.43);  e satyagraha: Sathya significa amor, e Agraha, firmeza. 

Numa tradução livre, seria "a força que nasce da verdade e do amor" 

(GUIMARÃES, 2006, p. 43) 
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Por meio da adoção da estratégia educativa de Não-Violência promove-se 

a mudança pessoal e transformação social.  Segundo esta tradição, deve-se 

promover mudança dos conceitos nas mentes das pessoas,  criando, assim,  

novas atitudes. Guimarães coloca que há três posturas diante da violência e da 

injustiça: passividade, contra-violência e não violência.  "Não se devem 

esconder conflitos, divergências, injustiças..., mas procurar uma maneira de 

resolvê-los. A passividade contribui para manter, reforçar e aumentar a 

injustiça" (GUIMARÃES, 2006, p.44). 

Enfim, a educação, como formação do ser humano, está vinculada às 

relações que se estabelecem na convivência. Estas relações se realizam por 

meio de condutas, que são aprendidas no espaço social. É na convivência que 

desenvolvemos condutas democráticas ou autoritárias. E sabemos que nossas 

condutas têm um fundamento emocional, quer seja de amor, que implica 

aceitação do outro, quer seja de rejeição, separação e imposição.   

Vimos que viver a  democracia é relacionar-se de certo modo. Viver 

relações de aceitação  significa viver a amorosidade, Somente num espaço 

social  em que há aceitação, há condições de o indivíduo realizar-se no sistema 

societário com reflexão e capacidade para a convivência harmoniosa. Não 

havendo aceitação, a criança ou  jovem irá negar seu ser, na tentativa de ser 

aceito. Ao agir assim, perde a capacidade de reflexão, preso pelo medo de 

olhar para si, porque se rejeita.  

Há também a tradição educativa dos Movimentos Pedagógicos Modernos. 

Ela afirma que "ensinar para a paz é diferente de ensinar sobre a paz" 

(GUIMARÃES, 2010, p. 80, grifo nosso). Isto quer dizer que não é suficiente 

repassar conceitos sobre a paz, mas ensinar de tal maneira que haja o 

exercício da paz, no processo de aprendizagem. Afirmamos, da mesma 

maneira, que ensinar e aprender sobre democracia não é o mesmo que 

aprender para a democracia. Aprender para a paz e para a democracia é uma 

exigência, se quisermos uma aprendizagem efetiva. Aprender para a 

democracia acontece num ambiente democrático. Por causa disto, a 

aprendizagem da democracia na escola demanda que a organização escolar 

seja, ela mesma, democrática. 
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4.3  Organização Escolar e Democracia 

A intenção de implementar a democracia nas escolas requer que se inclua 

volitivamente este desejo nos princípios que regem sua organização. Xésus 

Jares (2007, p.178) afirma a necessidade de "planejar o trabalho educacional 

para a convivência: organização democrática da sala de aula e do centro 

escolar, incentivar a aprendizagem cooperativa e o trabalho em equipe". 

Diríamos que somente a democracia realmente vivida na escola é 

demonstração de que os princípios declarados estão sendo efetivamente 

realizados. A experiência da democracia na escola tem que acontecer no 

ambiente escolar, se é para considerá-la como algo real. 

Para Rafael Yus (2002),  educar para a democracia está em acordo com 

educar em comunidade, e esta exige adotar uma organização que garanta as 

relações de comunicação. Para ele, essas relações são "regidas pelo princípio 

de igualdade/responsabilidade e não pelo de hierarquia e submissão" (YUS, 

2002, p.153). 

Não há sentido nem eficácia querer educar para a democracia, se este 

mesmo ato não for democrático. Não há sentido querer educar para a 

democracia se a escola não for, ela mesma, democrática. Portanto, a escola, 

ao pretender educar para a democracia, deve, necessariamente,  estar 

organizada em moldes democráticos. 

Jares afirma que "todo projeto educacional é realizado e pressupõe um 

formato organizacional" (JARES, 2007, p.57). Para ele, a Educação para Paz 

tem de levar à "renovação das estruturas organizacionais: a estrutura, as 

normas, o estilo de direção, a participação, a comunicação, o sistema de 

relações, a delegação de funções, o tratamento dos conflitos" (idem, p.57).   

A organização democrática da escola é o contexto, no qual se pode 

germinar e sedimentar práticas democráticas e o exercício dos direitos 

humanos. Sendo democrática a  organização da escola, os alunos aprenderão 

democracia na vivência de seu cotidiano escolar. É fundamental, portanto, que 

se faça uma "reflexão e valorização dos formatos organizacionais em que 

transcorre a ação educativa" (JARES, 2007, p.39). 

Guimarães afirma que a "violência tem a ver com [ausência] de 

democracia, e violência na escola relaciona-se diretamente com a [ausência de] 
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prática democrática no ambiente escolar" (2010, p.308). Mais uma vez, 

verificamos a importância da democracia, na amortização da violência. 

A dimensão organizacional é,  pois, um aspecto que reflete com clareza se 

a configuração de um espaço social é democrático ou centralizado. É 

necessário, também, estar ciente de que as relações interpessoais ocupam 

lugar preferencial, quando a atenção está voltada para a Cultura de Paz.  

Etimologicamente,  a palavra paz vem de pax, pangere, que significa 

comprometer-se, pacto, acordo realizado entre duas ou mais partes 

(DICCIONARIO ETIMOLOGICO, 2015). Compreendemos que este pacto - paz- 

se realiza, caso as pessoas se conduzam a partir da emoção  que torna isto 

possível. A emoção se traduz em ações,  e nossas ações são relativas aos 

outros, porque vivemos em sociedade.  

A compreensão acerca das relações interpessoais é importante para 

estabelecer a Educação para a Paz nas escolas. Neste mesmo raciocínio, 

Jares afirma a necessidade de, entre outras estratégias, voltar-se para a 

implementação de habilidades e técnicas que venham a estimular 

relacionamentos de paz na comunidade escolar.  Ele escreve  sobre a 

necessidade de criar grupos de apoio nos quais  "sejam desenvolvidas 

algumas habilidades tais como:  saber ouvir,  favorecer comunicação empática, 

gerar confiança,  respeitar alunado, aplicar jogos cooperativos, clarificar 

valores, além de aplicar técnicas cooperativas de gestão" (JARES, 2007, 

p.89/90). Vale esclarecer que a aplicação de tais habilidades e técnicas surge 

quando as relações sociais deixam de ser. Quando há a escuta atenta, a 

empatia, a solidariedade e respeito, não há necessidade de aplicar tais 

habilidades. 

 

4.4  Modelos de Escolas e Mudança Sócio-Cultural 

As instituições  escolares são meios sociais nos quais certos saberes, 

práticas, modos de atuar são cultivados intencionalmente através de 

metodologias,  modo de gestão e abordagem de conflitos. Para aprender 

democracia, é necessário ensinar na democracia. Este seria um dos modelos 

de gestão escolar. Classificamos dois grandes modelos de escola, segundo as 

interações sociais realizadas: as escolas que, por sua prática de ensino-

aprendizagem  e  modo de gestão,  têm suas decisões centralizadas e outras 
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que erigem espaços de convivência, nos quais as questões decisórias são 

socializadas, abertas à participação da comunidade. A estas últimas 

consideramos meio social democrático. 

Levamos em consideração que a democracia consiste num modo de 

convivência. Não obstante, consideramos também que, em se tratando de uma 

instituição,  não há democracia em estado puro, ou seja, não há uma 

democracia absoluta. Na escola, mesmo que, em linhas gerais, possamos 

atribuir às relações um modo de convivência democrático, trata-se de um 

espaço social que implica, também, relações hierárquicas e de trabalho.  

Nas escolas centralizadas, os processos decisórios, desde as 

metodologias em sala de aula até sua estrutura administrativa, acontecem sem 

a participação dos alunos e demais membros da comunidade escolar. Neste 

tipo de escola, as estruturas de poder são mais rígidas, gerando medo, emoção 

que permeia as relações neste modo de conviver. As instituições educacionais  

democráticas, ao contrário,  são participativas: há constante revisão de suas 

práticas, com possibilidade de questionamentos,  mudanças e  considerações, 

quanto às necessidades dos educandos. 

O modo de convivência democrático engloba a liberdade de expressão e a 

consideração pelo outro como um parceiro, como alguém de igual direito. As 

relações de parceria configuram  interações sociais democráticas, como por 

exemplo,  no direito  à delimitação dos objetivos a serem estudados. Esta 

relação de igual direito entre professores e alunos é algo, ainda, em construção. 

Mas  já se percebe uma modificação nesta direção, pelo modo como acontece 

o relacionamento professor/aluno, neste novo processo de ensino. O avanço 

real que percebemos foi a consideração pelo aluno, a escuta de seus desejos e 

problemas, reconhecendo-o como pessoa de direitos, na organização e 

decisões da escola estudada. 

Concebemos que uma escola em que esteja presente a proposta de se 

cultivar a paz é uma escola que tem o propósito de cultivar a afetividade, a 

cooperação, o diálogo, o respeito à diversidade e  resolução pacífica de 

conflitos. A democracia na escola supõe algumas práticas que a configuram 

como tal, como as que acabamos de citar. Entre estas, gostaríamos de 

destacar a cooperação e participação de todos os membros deste sistema de 
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convivência. "Um modo de convivência democrático  implica contemplar 

determinados métodos e conteúdos" (YUS, 2002, p.154). 

Há dois modelos padrões de escola como representação da sociedade, 

proposto por Puig Rovira (apud YUS, 2002, p.154-5): 

Escola Autoritária - neste modelo, a disciplina é repressora e costuma-se 

usar o castigo para reparar transgressão. A vigilância é uma constante, dado 

que não há relações de confiança,  e se desconhece a liberdade e autonomia, 

além de induzir ao temor. 

Escola Democrática – é participativa, incentiva os critérios éticos e 

aprendizagem da convivência. Nela, há liberdade, participação, autonomia. 

(YUS, 2002, p.155). 

Para este autor,  a escola democrática é aquela que estimula a 

participação na elaboração e aplicação de projetos e regulação da convivência. 

Outro fator importante na organização escolar para a educação democrática 

consiste na existência das assembleias, como unidades de participação. 

Professor José Pacheco, mentor da Ponte, indaga: "Quem institui as regras, os 

direitos, os deveres? Quem define objetivos e projectos?" (2003,p.35). A 

participação é um modo de reconhecer a legitimidade. A democracia implica a 

inclusão e consideração das vontades dos membros da comunidade 

Obviamente, não podemos restringir a dinâmica das escolas a estes 

modelos. O constructo social humano é tão diverso como sua criatividade e 

capacidade de responder às necessidades e valores. Portanto, não há um ou 

outro modelo, considerados de forma rígida. Há uma miríade de variações, 

porém, consideramos válida esta classificação porque nos ajuda no 

entendimento dos principais padrões que norteiam a dinâmica da convivência 

nas escolas.  

A escola acompanha os grandes marcos da própria cultura,  na qual está 

inserida. Em se tratando do Ocidente, temos o referencial de duas grandes 

culturas: a matrística, dos povos coletores/caçadores e a patriarcal, que tomou 

forma juntamente com o desenvolvimento da agricultura e proteção da 

propriedade. A cultura matrística é modo de vida centrado numa cooperação 

não hierárquica, em uma relação de participação e confiança, não de controle 

ou autoridade.   



87 
 

 

Assim se expressou H. Maturana em entrevista concedida à Revista 

Humanitates da Universidade Católica de Brasília: 

A diferença básica reside no fato de a cultura patriarcal/matriarcal 
estar centrada nas relações de dominação e submissão, exigências, 
desconfianças e controle. De outro modo, uma cultura matrística, que 
vem a ser antecessora da cultura patriarcal/matriarcal, está centrada 
em relações de muito respeito e, portanto, de colaboração. Na 
cultura patriarcal/matriarcal não há colaboração. Quer dizer, pode 
haver, claro, mas o centro, o fundamental é a relação de dominação 
e submissão (MATURANA, 2004). 

 

A história da educação tem a ver com a própria história evolutiva das 

sociedades. Portanto, se fizermos uma retrospectiva, veremos que, entre os 

caçadores/coletores, as crianças aprendiam os afazeres de sua cultura, na 

convivência. Não havia uma educação formal, com tempo e espaço específicos 

destinada a ela, tal como conhecemos hoje. 

A agricultura mudou este cenário, as crianças tinham que ajudar sua 

família, trabalhando nos campos. A partir desse instante, houve uma demanda 

por um conhecimento maior, a fim de lidar com a terra, as colheitas, as 

ferramentas. A cultura foi se modificando.  As relações passaram a ser 

hierárquicas e a obediência passou a ser um valor. A escola acompanha este 

processo. Pois que ela reflete a sociedade, na qual está inserida. 

Passamos pelo feudalismo, em que um dos grandes marcos foi o 

servilismo. A supressão das vontades e reverência aos senhores faziam parte 

do modo de viver desta sociedade (GREY, 2016). O castigo e o medo 

permeavam as relações entre senhores e servos. Com a indústria, continuou a 

relação hierárquica, com grande exploração de crianças e jovens nas fábricas. 

Até que, no séc. XIX (1883), a Inglaterra promulgou leis limitando as horas de 

trabalho infanto-juvenil. Cada vez mais, passou-se a difundir-se a ideia de que 

crianças deveriam ir à escola. Ato continuum, a escola perpetuou o modelo das 

fábricas, com rígida disciplina, numa relação autoritária. Precisavam de bons 

trabalhadores, que obedecessem às ordens de seus mestres. Destarte, os 

mesmos métodos usados para forçar as crianças a trabalharem nos campos e 

nas fábricas foram mantidos em sala de aula. 
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 Com a maior automatização das indústrias, a concepção de educação 

universal,  pública e obrigatória desenvolveu-se. As poucos, a escola vai 

substituindo os campos e fábricas.  

A disciplina e relações autoritárias permanecem como herança da cultura 

patriarcal e nos é legada ainda hoje. E, com ela, as ideias de obediência, 

controle e poder. Assim, de modo geral, há algumas premissas que 

permanecem intocadas no sistema tradicional de ensino: a ideia de incentivar 

autonomia e criatividade ainda não faz parte do  modo de pensar e viver no 

sistema educacional, genericamente falando. De certa forma, mantem-se a 

noção de que 

 
 
aprender é trabalho duro; é algo que as crianças precisam ser 
forçadas a fazer, não algo que irá acontecer naturalmente através de 
suas escolhas. Os aprendizados específicos que as crianças 
precisam cumprir são definidos por educadores profissionais, não por 
elas mesmas, então a educação hoje ainda é, tanto quanto sempre, 
uma questão de inculcamento (GRAY, 2016). 
 

Cremos que a noção de que os adultos devem inculcar valores nas 

crianças é fruto da cultura patriarcal e é fundamentada na ideia de controle e 

dominação. Neste modelo cultural,  

vivimos  en la desconfianza de la autonomía de los otros, y estamos 
apropiándonos todo el tiempo del derecho a decidir lo que es legítimo 
o no para ellos en un continuo intento de controlar sus vidas. En 
nuestra cultura patriarcal, vivimos en la jerarquía que exige 
obediencia, afirmando que una coexistencia ordenada requiere de 
autoridad y subordinación, de superioridad y inferioridad, de poder...y 
sumisión y estamos listos para tratar todas las relaciones en estos 
términos (MATURANA, 1993, p.25).   

 

Acreditamos que este pensamento de que devemos 'inculcar valores'  

envolve a concepção de o que seja o ato de educar. Tal concepção foi fundada, 

a partir de uma postura cognitiva,  na qual a educação 

consiste em um processo de instrução, de infusão de algo de fora 
para dentro, de que se deve incutir algo para dentro do indivíduo. A 
partir daí surge a  postura de que se pode  determinar  como a 
criança deve ser, a partir de algo que lhe é alheio. Neste processo, as 
práticas educativas compreendem um cinzelamento exterior [Ora, 
mas] uma das concepções sobre a educação consiste na admissão 
de que educar significa eduzir,  desenvolver o que já está dentro, 
deixar fluir o que existe em potência. Neste sentido, educar é orientar, 
criar condições para que o ser da criança aflore livremente, e não 
uma prática de moldagem do outro. (PIERRE,  2007). 
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A justificativa para a subordinação dos aprendizes está baseada na 

doutrinação. Não há confiança de que crianças e jovens possam desenvolver 

suas potencialidades, no simples fluir na aprendizagem, em sua convivência 

conosco. Montessori (2004), em seu livro 'Educação para a Paz', afirma haver 

uma batalha entre adulto e  criança, que é baseada na  

ideia errônea segundo a qual o adulto deve fazer a criança entrar no 
molde desejado (p.34)...Considerando a criança como uma tabula 
rasa passiva, desprovida de orientações interiores, seus pais a 
constrangem, de fato, a se dobrarem à sua vontade e a se adaptarem 
ao universo dos adultos (2004, p. 58). 
 

De certo modo, não há, ainda, plena confiança para que se desenvolvam 

numa relação mais igualitária e livre para aprenderem, em seu fluir conosco na 

convivência.  Assim nos escreve Gray: 

ninguém acreditava que as crianças, deixadas com seus engenhos, 
mesmo em um ambiente rico para o aprendizado, aprenderiam as 
lições que os adultos julgavam ser tão importantes. Todos eles viam 
escolarização como doutrinação, como uma forma de inculcar certas 
verdades e modos de pensar nas mentes infantis (2016). 
 

A proposta de estímulo à autonomia e democraticidade cria condições para 

deixar ser,  em que a noção de controle é substituída pela orientação.  Trata-se 

de outra abordagem no ensino, que implica uma relação diferente entre alunos e 

professores, mais próxima à colaboração e guiamento, e não de imposição. 

Nesta escola, não há, realmente, relações de parceria na delimitação dos 

objetivos a serem estudados, pois que os roteiros são dados. Os alunos apenas 

escolhem o que querem estudar e quando estudar, dentro do que está 

especificado. Mas mesmo assim, já se leva em consideração seus interesses do 

momento e seu ritmo particular de estudo. Um assunto em que eles têm total 

liberdade de escolha é o tema da Festa da Cultura. Nesta ocasião, eles mesmos 

escolhem os temas e colocam em votação. Isto é importante para eles. A 

autonomia e liberdade de expressão de que dispõem já têm um grande efeito 

positivo  entre os estudantes. 

Vimos que, para Maturana, a educação consiste em criar um espaço de 

aceitação em que nos transformamos juntos na convivência. Nesta condição, 

não há imposições. Talvez por isto, seja tão explícita a satisfação dos alunos 

com esta instituição educativa. A autonomia 'anda de mãos dadas' com a 

postura democrática e liberdade - há de se ter liberdade para pensar diferente,  
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para questionar, para se expressar e usar da criatividade. A possibilidade de 

pensar diferente é parte da democracia e da liberdade. Ambas têm como base 

a emoção da confiança e da aceitação da legitimidade de cada um. 

Para  Jares (2006, p.56) a  "dominação rompe a convivência democrática 

e relações de reciprocidade....e aparece a violência para impor esse domínio". 

Ao contrário, as formas de convivência, em que não há dominação, incluem  

respeito, participação, enfrentamento não violento dos conflitos e aceitação da 

diversidade. (JARES, 2006, p.62)  

Não obstante a herança patriarcal, estamos vivendo uma mudança 

cultural, que implica mudanças no modo de convivência, pois que cultura 

compreende um modo de conviver. Assim, o rígido modelo de gestão e 

relações nas escolas também está passível de mudança.  Atualmente,  há 

várias orientações educativas que estão rompendo com o autoritarismo na 

escola. Mesmo no ensino tradicional, é sensível a modificação nas relações 

professores/alunos, por exemplo. Antes, até mesmo o castigo físico, em sala de 

aula, era permitido. 

Outros métodos, como por exemplo o Método Montessori, além de escolas 

inspiradas na 'Ponte', já começam a delinear os auspícios de uma nova 

configuração no viver  e novos desenhos de ensino nas escolas.  

A cultura neomatrística é caracterizada por relações colaborativas e de 

solidariedade e realiza uma ruptura com a cultura patriarcal. Do mesmo modo, 

as escolas de orientação democrática são uma ruptura com os modelos de 

educação baseados na obediência e advertência de punição. Somente no modo 

de convivência matrístico, fundado na rede de conversações que inclui a 

colaboração, acordo e participação, é que a noção de democracia é possível. 

Assim,  educar passa a ser concebido como um convite criativo para nos 

transformarmos juntos na convivência, sem violentar o desejo do outro, 

fazendo-o obedecer aos nossos próprios. 

Em Portugal, não é por acaso que o estabelecimento do Projeto da Ponte 

tenha acontecido, somente após a Revolução dos Cravos. No caso do Brasil, 

vivemos muito tempo sob o jugo de sistemas autoritários, reflexo da cultura 

patriarcal e acirramento das relações de poder e obediência, pautados pelo 

medo,  ameaças e cerceamento das liberdades. O autoritarismo  manifestou-se 
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na estrutura das escolas. Marilena Chauí afirma que a sociedade brasileira é 

autoritária e estrutura-se de modo fortemente hierárquico.Com suas palavras: 

é uma sociedade na qual as diferenças e assimetrias sociais são 
imediatamente transformadas em desigualdades e estas, em relações 
hierárquicas de mando e obediência (situação que vai da família ao 
Estado, atravessa as instituições públicas e privadas, permeia a 
cultura e as relações interpessoais) (1986, p.54). 
 

Embora ainda estejamos inseridos na cultura patriarcal, que só lentamente 

vai se modificando, está havendo uma abertura que possibilita o surgimento de 

escolas democráticas no Brasil. Estas escolas surgem dentro de um contexto 

que possibilita interações sociais mais colaborativas, não obstante permaneçam 

fortes traços de dominação social. No cenário de alguns anos atrás, não seria 

possível a emergência de tais práticas metodológicas e recriação de modelos 

escolares.  

A EMEF Amorim Lima  propõe-se a  incentivar a democraticidade, 

colaboração e escuta dos estudantes. No capítulo a seguir, averiguaremos seu 

histórico e seu Projeto Político Pedagógico que defende estes ideais 

democráticos. Veremos também um pouco da história da escola que a inspirou 

- a Escola São Tomé de Negrelos. Atentaremos aos princípios que proclamam 

e, noutro capítulo, apresentaremos as falas e vivências de professores, neste 

meio social que se propõe participativo e colaborativo. Em seguida, 

mostraremos nossa escuta dos próprios alunos, em sua expressão sobre a 

dinâmica de convivência e relações de conflito/paz,  em seu meio escolar. 

 

 

5 - HISTÓRICO E PRINCÍPIOS DA ESCOLA DESEMBARGADOR AMORIM  

LIMA (DAL) 

 

5.1  Um Pouco sobre as Origens: visita à Escola da Ponte  

Iniciamos a pesquisa com uma visita à Escola da Ponte, local onde se 

gestou este processo inovador de ensino/aprendizagem. Compartilhando a 

preocupação  de como conhecer um sistema educativo que fosse baseado em 

relações democráticas, optamos por visitar esta escola. Apesar de ser  

pequena, é reconhecida mundialmente por ter revolucionado a metodologia de 

ensino.  
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Tendo adotado mudanças pedagógicas no ano de 1976, a Escola Básica 

Integrada - EBI Aves/São Tomé de Negrelos diferencia-se das escolas 

tradicionais. Ao invés do sistema de seriação, segue o de núcleos, 

considerando a aprendizagem dos alunos, sem preocupação com faixa etária. 

Os professores circulam pelos núcleos, assistindo os alunos que os solicitam 

para dirimirem suas dúvidas, mas não ficam presos a turmas específicas. Os 

estudantes escolhem o que estudar e quando7,seguindo os critérios propostos 

pelo Ministério de Educação de Portugal.  

Consideramos relevante esta visita à escola por ter sido ela que inspirou a 

EMEF Des. Amorim Lima. A São Tomé de Negrelos está  situada no distrito de 

Porto - Portugal. Este espaço educativo incentiva o espírito de colaboração, a 

livre expressão de si, a consideração pela opinião do outro. Tais são 

características da convivência democrática. Estas mesmas características são 

fatores que suscitam relações de paz. Daí estarmos convencidos de que a 

Educação para a Paz somente é possível num ambiente democrático. 

Em nossa visita,  fizemos observação  direta nos salões de estudo e 

conversamos com os alunos encarregados de explicar o funcionamento da 

escola, além de outros discentes. Tivemos, ainda,  a oportunidade de conversar 

com os pais de um dos alunos. A partir disto, pudemos obter algumas 

informações sobre a dinâmica de funcionamento da escola e as interações 

sociais na comunidade escolar. 

A escola é, frequentemente, visitada por pessoas ligadas às questões 

pedagógicas. É sabido que os responsáveis pela organização das visitas são os 

próprios alunos  que contribuem, também, com outras atividades, como por 

exemplo, o cuidado com o material coletivo e o agendamento de eventos 

escolares. 

Esta escola tem várias características que a diferenciam do ensino 

clássico, que é baseado em seriação e acontece em salas de aula. Dissemos 

que, vez de seguir o sistema de seriação (1º, 2º,3º anos...), o ensino é 

constituído por 3 núcleos:  Iniciação, Consolidação e Aprofundamento. Há os 

                                                            
7Cf. http://escoladaponte.blogspot.com.br/'. 
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salões de estudo de alunos da Iniciação, há o dos da Consolidação e os de 

Aprofundamento.. 

Não há salas de aulas,  há espaços pedagógicos, seguindo a lógica dos 

núcleos, em que cada aluno desenvolve  seu projeto de estudo, orientado por 

tutores. São postas várias mesas juntas, formando um só ponto de estudo, que 

os alunos compartilham. Os alunos correspondentes às 7ª, 8ª e 9ª séries 

compartilham o mesmo espaço, por exemplo. São núcleos heterogêneos.  

Quando há alguma dificuldade, os colegas são estimulados, pelo próprio 

sistema, a ajudarem. Este auxílio se dá de duas maneiras: na própria mesa que 

compartilham, atendendo a uma solicitação do colega,  ou através de 

comunicado afixado em cada espaço educativo. A solidariedade é exercida, 

também,  através de exposições nos flanelógrafos com o títulos: "Preciso de 

ajuda" e "Posso ajudar", colocados diariamente pelos alunos, em cada salão de 

estudo. É um modo de comunicar aos pares o que pode ser auxiliado e o que 

precisa de auxílio. 

Na época da visita, em início de 2012, a escola dispunha de pouco mais 

de 170 alunos. O espaço físico era  pequeno. Por isso, as assembleias 

aconteciam  num teatro, nas adjacências do prédio. As atividades físicas eram 

realizadas em outro local. Após  minha visita houve uma mudança de prédio. 

Hoje a escola se encontra em outras instalações. 

Consideramos importante estudar os princípios adotados pela escola que 

inspirou a Amorim Lima.  Seu projeto reza que os valores matriciais são: 

autonomia, responsabilidade, solidariedade e democraticidade.  

 

5.2  Princípios Norteadores da Escola da Ponte 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico, um princípio que guia o 

cotidiano da escola e é definidor de sua pedagogia é a consideração de que: 

As necessidades individuais e específicas de cada educando deverão 
ser atendidas singularmente, já que as características singulares de 
cada aluno implicam formas próprias de apreensão da realidade. 
Neste sentido, todo o aluno tem necessidades educativas especiais, 
manifestando--se em formas de aprendizagem sociais e cognitivas 
diversas. (PORTUGAL. Projecto Educativo Fazer a Ponte, art. 9.p.3).  

 
Assim, seguindo a orientação do currículo nacional, as atividades de 

aprendizagem são definidas pelos alunos, a partir de seus interesses, e 
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considerando seus próprios ritmos de aprendizagem. Há outro artigo que 

endossa o respeito ao interesse e desenvolvimento de cada um dos alunos: 

20 - É indispensável a concretização de um ensino individualizado e 
diferenciado, referido a uma mesma plataforma curricular para todos 
os alunos, mas desenvolvida de modo diferente por cada um, pois 
todos os alunos são diferentes. Os conteúdos a apreender deverão 
estar muito próximos da estrutura cognitiva dos alunos, bem assim 
como dos seus interesses e expectativas de conhecimento 
(PORTUGAL. Projecto Educativo, art. 20.p.3). 

 
São cinco as  dimensões fundamentais consideradas no processo de 

ensino: linguística, lógico-matemática, naturalista, identitária e artística. 

Considerando estas dimensões, é respeitada a apropriação individual do aluno, 

tutelada e avaliada pelos orientadores educativos. Outro fator de grande 

relevância a ser considerado é o respeito à autonomia e ao fator emocional dos 

educandos. Assim proposto pelo item 17, do Projeto Educativo: "Não pode 

igualmente ser descurado o desenvolvimento afectivo e emocional dos alunos, 

ou ignorada a necessidade da educação de atitudes com referência ao quadro 

de valores subjacente". Através do estímulo à solidariedade, e da maneira de 

conduzir a resolução de conflitos, este ponto é atendido pelos integrantes dessa 

comunidade educacional.  

A preocupação em atender as necessidades discentes é uma realidade. A 

escola não se empenha apenas em cumprir com o ensino de conteúdos, mas 

as necessidades básicas do ser humano, como: criar um clima no qual os 

alunos sintam-se respeitados, considerados e ouvidos. Isto é  patente na 

organização da vida escolar, em que os alunos participam da tomada de 

decisões importantes para o funcionamento da escola. Semanalmente, todas as 

sextas-feiras, há a realização de uma assembleia, das quais professores, pais e 

alunos participam. Todos têm  direito a dar opinião, mas somente os alunos têm 

o direito de voto e  veto. Esta prática estimula o exercício da democracia, que 

envolve valores como o respeito à diferença,  capacidade de ouvir, estimulando 

e formando pessoas autônomas e solidárias, dado que cada um tem de tomar 

posições e  considerar as necessidades de terceiros, assim como contribuir 

para o bem estar do outro. 

A existência da assembleia é definida no próprio projeto, assegurando aos 

alunos o exercício da cidadania - que compreende a participação e a co-

responsabilidade na vida coletiva da escola. Assim está escrito no Projeto,   



95 
 

 

Os alunos, através de dispositivos de intervenção directa, serão 
responsavelmente implicados na gestão corrente das instalações e 
dos recursos materiais disponíveis e, nos termos do Regulamento 
Interno, tomarão decisões com impacto na organização e no 
desenvolvimento das actividades escolares. (PORTUGAL. Projecto 
Político Pedagógico, Item VI - Sobre a Organização da Escola, artigo 
39, item e. p.6, s/d) 

 
 
Através das resoluções tomadas em conjunto nas assembleias, os 

próprios alunos elaboram as regras de convivência que deverão reger suas 

condutas durante todo o ano. Esta escola é conhecida, também,  por ser 

inclusiva,  pois ela recebe alunos especiais. 

 Pelas observações feitas, verificamos que há um padrão diferente na 

relação professor-aluno,  dado que as aulas expositivas quase não são 

ministradas e o contato aluno-professor acontece como se fosse numa aula 

particular. 

No ano de 2003, a psicóloga Rosely Sayão mostrou um vídeo sobre esta 

escola para a comunidade da Amorim Lima, que se encantou com o projeto e 

não poupou esforços para seguir o mesmo caminho. A seguir, apresentaremos 

o  histórico e aspectos da EMEF Des. Amorim Lima. 

 

5.3  Histórico da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) DAL 

A escola pública, hoje denominada EMEF Desembargador Amorim Lima, 

foi criada pelo decreto nº 4570 em janeiro de 1960, vinculada à Diretoria 

Regional de Educação Butantã. Ela foi inscrita sob o nome de 'Escolas 

Reunidas de Vila Indiana' e depois, 'Escola Agrupada Municipal de Vila 

Indiana'.  Mas a instituição  como é hoje, com as peculiaridades que nos 

servem de objeto de estudo - adoção da nova metodologia de ensino e a 

participação mais ativa dos alunos e da comunidade, - começou a tomar forma 

no ano de 1996, com a chegada de sua atual diretora, Sra. Ana Elisa Siqueira.  

Na época que a diretora assumiu, havia muitos problemas na escola. No 

ano de 2002,  o Conselho de Escola se imbuiu da tarefa de diagnosticar os 

maiores problemas. Tais foram:  indisciplina e alto índice de evasão e aulas 

vagas devido à ausência de professores. "A ausência de professor assumiu, no 

diagnóstico da comissão, lugar central, pois se entendeu que as outras 

questões – indisciplina e falta dos alunos – estariam a ela associadas" (EMEF 



96 
 

 

DAL).A partir disto,  foram tomadas medidas no sentido de solucioná-los. Dado 

que um de seus principais problemas era o alto índice de evasão escolar,  o  

empenho primordial da nova diretoria foi manter os alunos na escola. Esta 

escola passou, então, a ser  aberta nos finais de semana, disponibilizando o 

espaço para a comunidade. 

Dentre as tentativas de modificar o quadro problemático, a gestão da 

escola convidou os pais de alunos para participarem de algumas de suas 

atividades, particularmente, na organização de eventos. Criou-se, também, 

muitas atividades extracurriculares, como oficinas de Cultura Brasileira, 

Capoeira e Desenvolvimento Ambiental. Estas mudanças revitalizaram  a 

escola e consistiram em motivações para manter os alunos engajados. A nova 

diretoria, além disto,  empenhou-se a conseguir apoio financeiro de grandes 

empresas, o que tornou possível a viabilização de vários projetos. 

Ainda em 2002, o Conselho da Escola discutiu, também,  como melhorar 

o nível de aprendizado e a convivência na comunidade escolar.  No intuito de 

resolver estas questões, em agosto de 2003, Rosely Sayão foi convidada para 

formular critérios de análise. Na ocasião, a psicóloga apresentou um vídeo 

sobre a Escola da Ponte. O documentário teve grande impacto junto à 

comunidade escolar, que se identificou bastante com o Projeto Fazer a Ponte. 

Foi este vídeo que deu sustentação teórica para as modificações posteriores e 

assegurou, com sua experiência, que a mudança poderia ser possível. 

Como escrito em sua "História": 

É vislumbrada como possível a adequação da prática aos valores 
propostos no Projeto Político Pedagógico da escola. Tendo recém 
visitado a Escola da Ponte, e notando o entusiasmo da comunidade 
da Amorim Lima pelo 'Projeto Fazer a Ponte', a psicóloga Rosely 
Sayão, a pedido do Conselho de Escola, formulou e apresentou, em 
setembro de 2003, uma proposta de assessoria para a implantação 
do projeto aqui. A assessoria foi aprovada pela Secretaria Municipal 
de Educação e realizou-se na escola de janeiro de 2004 a maio de 
2005. 

 

O projeto teve  implementação gradativa a partir de 2004 e foi efetivado 

para a totalidade da escola no início de 2006.  Foi aprovado na Reunião 

Extraordinária do Conselho de Escola em 10 de agosto de 2005. 

Segundo uma das professoras que entrevistamos e que participou da 

implantação do projeto 
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Em 2004, 2005 e 2006 eu estive aqui no Amorim Lima. A gente tinha 
no período um acompanhamento de formação com a educadora 
Rosely Sayão, a psicóloga, educadora Rosely Sayão, que findou a 
atividade em 2005 por questões burocráticas e etc, mas que na 
minha concepção foi extremamente importante como um eixo e uma 
diretriz de como seria esse procedimento dos educadores numa 
prática inovadora, tendo em vista que a gente não está trabalhando 
com alunos em sala de aula, com agrupamentos de séries iguais, 
então naquele momento a gente começou só com o quinto ano, 
depois no ano seguinte já juntou quinto e sexto ano, e em 2005, que 
foi o segundo ano do projeto, já era a escola toda (Magnólia, 2014). 

 
Um fato que nos chamou atenção,  foi a mudança de postura em relação 

ao relacionamento dos alunos com a diretoria, segundo esta descrição no link  

'História' de sua homepage.  

A sala da diretoria deixou de ser o espaço de ameaça ao aluno 
desviante, para, sempre de portas abertas, ser o epicentro de uma 
transformação radical. A frase “Vá para a diretoria!” deixou de ter a 
conotação tão comum em tantas escolas. (História)  

 

A diretora esteve em Portugal para ver a experiência de perto. Desde que 

o conselho aprovou e houve assentimento da Secretaria do Município, a escola 

vem se adequando à nova proposta. Considera-se, claro, que a história é 

continua, é um vir a ser constante. Neste processo, há de se considerar as 

diferenças culturais e estruturais entre a escola que lhe inspirou e a realidade 

brasileira. 

 

5.4  Estrutura e Princípios Norteadores da EMEF DAL 

A escola Amorim Lima é pública, gratuita, laica e tem por objetivo oferecer 

o Ensino Fundamental a crianças e adolescentes.  Além do desenvolvimento de 

capacidades e habilidades para atuar na vida profissional, o Regimento reza, 

entre seus objetivos: "A formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco 

em que se assenta a vida social” (SÃO PAULO, 2014). 

A Equipe Escolar conta com a Equipe Gestora, Equipe docente e Equipe 

de Apoio. A primeira é constituída pela diretora da escola, assistente de 

diretoria e coordenador pedagógico. A Equipe de Apoio  compreende os 

agentes escolares, agentes de apoio e auxiliares técnicos da educação. A 

equipe docente é formada por 36 professores - 18 no turno da manhã e 18 no 
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turno da tarde (Relatório da Secretaria de Educação do Butantã, 2015). O 

restante dos funcionários soma um total de 20 profissionais.  

Há instâncias de participação, em que a mais importante é o Conselho de 

Escola, por se tratar do principal órgão colegiado e que conta com a 

participação de professores, alunos, pais e funcionários. O Conselho é 

composto por 22 membros, mais seus respectivos suplentes, e da Diretora, que 

é membro nato do Conselho. 

No segundo semestre do ano de 2014, a EMEF Desemb. Amorim Lima 

contava com o total de 701 alunos, sendo 8 o número de alunos especiais. 

Neste mesmo ano, iniciou a reforma de sua biblioteca que conta com um acervo 

de  cerca 18.000 volumes. A reforma foi finalizada em 2015. Em se falando de 

recursos materiais, na área de informação, que consiste num dos recursos 

importantes da vida moderna, a escola conta com 35 netbooks, 10 notebooks e 

um laboratório de informática com 21 computadores. Além destes, há 02  na 

secretaria, 01 na coordenação, 01 na direção e 01 na biblioteca. Outros 

recursos que consideramos importantes são 2 impressoras e 1 duplicadora.  

Sua estrutura curricular é organizada em 3 ciclos de aprendizagem e 

desenvolvimento, conforme disposto na Portaria nº 5941/13, integralizando o 

Ensino Fundamental em 9 anos, como segue: Ciclo I: 

composto pelos 1º, 2º e 3º anos iniciais do Ensino Fundamental, com 
a finalidade de promover o sistema de escrita e de resolução de 
problemas matemáticos por meio de atividades lúdicas integradas ao 
trabalho de letramento e desenvolvimento das áreas de 
conhecimento, assegurando que, ao final do Ciclo, todas as crianças 
estejam alfabetizadas" (SÃO PAULO. Regimento Interno - Da 
Organização Curricular, 2015). 
 

O Ciclo II, também denominado Ciclo Interdisciplinar é  

composto pelos 4º, 5º e 6º anos do ensino fundamental com a 
finalidade de aproximar os diferentes ciclos por meio da 
interdisciplinaridade e permitir uma passagem gradativa de uma para 
outra fase de desenvolvimento, bem como de consolidar o processo 
de alfabetização/letramento e de resolução de problemas 
matemáticos com autonomia para leitura e a escrita, interagindo com 
diferentes gêneros textuais e literários e comunicando-se com 
fluência e com raciocínio lógico" (idem, 2014). 
 

O ciclo que finaliza os estudos do Ensino Fundamental, é denominado 

Ciclo Autoral, que corresponde ao 7º, 8º e 9º anos.  Este ciclo contabiliza 301  

alunos assim distribuídos: 7º ano manhã 66 alunos e tarde 31 (total 97);  8º ano 
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manhã, 70 alunos e tarde, 35 (total 105). Um total de 99 alunos que 

correspondem à 9º série, distribuídos assim: manhã 35 e tarde 64 alunos. 

(http:// websme.prodam/escola/SE1426/frm Turmas/ManterTurmaEscola.aspx 

06/08/2014). O Ciclo Autoral tem 

a finalidade de promover a construção de projetos curriculares 
comprometidos com a intervenção social e concretizado por meio doe 
Trabalho Colaborativo de Autoria - TCA, com ênfase ao 
desenvolvimento da construção do conhecimento, considerando o 
domínio das diferentes linguagens, a busca de resolução de 
problemas, a análise crítica e a estimulação dos educandos à autoria. 
(ibidem, 2014). 
 

Dos princípios declarados no Projeto Político Pedagógico, logo no início, 

há a afirmação  

Ascendermos todos _ alunos, educadores, pais e comunidade _ a 
graus cada vez mais elevados de elaboração cultural e a níveis cada 
vez mais elevados de autonomia moral e intelectual, num ambiente 
de respeito e solidariedade, é o objetivo que fundamenta o Projeto 
EMEF Desembargador Amorim Lima (2014). 

 
Importante salientar que logo após esta asserção,  o projeto coloca de 

forma bem clara,  a preocupação com a sua aplicabilidade. Nele, aponta a 

questão do compromisso com a realização da proposta pedagógica da escola, 

tal como faz sua 'irmã mais velha, a Escola de Vila das Aves8. E, também, ao 

apresentar o histórico da escola, é patente a mesma preocupação. Lê-se no site 

oficial da escola, quando reportando a origem das mudanças que:  "o texto do 

Projeto Político Pedagógico preparado para o período letivo que se iniciava, 

entendeu que havia grande dissonância entre o texto e a prática cotidiana na 

escola'.  Percebe-se, portanto, o cuidado em manter a coerência entre o 'dito' e 

o 'aplicado'. 

Ao professar uma metodologia diferente da usual, em que o docente se 

encarrega de turmas, o projeto propõe que os agentes se engajem num 

'processo de aprimoramento cultural e pessoal", quebrando assim, o paradigma 

clássico em que o professor 'ensina' e o aluno 'aprende'. Neste caso, há a 

assunção de que o desenvolvimento é algo que acontece coletivamente, na 

convivência de uns com os outros. O documento reconhece  "o papel de 

educadores à totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras da escola, no 

âmbito de suas funções específicas".  
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Tal como na Escola da Ponte, são explicitados os princípios propostos 

pela escola: autonomia, solidariedade, democraticidade e responsabilidade.  O 

documento assegura que este valores devem ditar o funcionamento 

organizacional e relacional da escola. Assumindo que tais valores só ganham 

realidade se vivenciados pelos agentes envolvidos,  a escola estimula a 

participação ativa de toda a comunidade, incluindo alunos,  professores e pais,  

na vida escolar. 

Considerando a autonomia como um princípio matricial, a escola se cerca 

de estratégias que asseguram sua efetivação. Para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual, a aula deixa de ser expositiva e os alunos passam a 

desenvolver pesquisas. Assim sendo,  o papel do professor consiste em 

auxiliar, de modo que o aluno possa construir e desenvolver um percurso 

intelectual próprio.  

A mudança na relação professor-aluno é bastante clara por causa disto, 

pois que a aula expositiva passa a ser um recurso secundário. Desta forma, 

toda a aprendizagem que, tradicionalmente, é centrada no professor, tem uma 

mudança de foco e passa a ser mais centrada no aluno - em seus projetos e 

seu ritmo. O professor muda sua posição de detentor do saber para o de 

colaborador na construção do saber. 

Em se tratando da autonomia moral, atribui-se  responsabilidades aos 

alunos, por meio dos Grupos de Responsabilidades, através de atividades que 

devem realizar na comunidade escolar,  a fim de que se sintam capazes e 

contribuam para o melhor funcionamento da instituição. 

No esforço de observância aos fundamentos aqui relatados, o Projeto 

propugna uma série de transformações dos dispositivos pedagógicos 

anteriormente praticados. Como já foi dito, a aula expositiva deixa de ser o 

instrumento preferencial de transmissão e aquisição de saber, privilegiando-se 

o trabalho de pesquisa. Trata-se de estratégia no sentido de aumentar a 

implicação dos alunos no processo de aprendizagem, melhor favorecer o 

desenvolvimento de sua autonomia, e ainda, de melhor adequar o currículo aos 

ritmos e predisposições individuais.   

Uma proposição do Projeto no sentido de fomentar condutas de paz é  a 

afirmação, como um de seus princípios de "uma atitude de respeito para com as 
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diferenças culturais, raciais, de credo e quaisquer outras, de todos e para com 

todos" (Projeto Político Pedagógico). 

Outra afirmação, que consideramos importante, é ''a compreensão do ser 

humano como ser integral. A convicção de que toda a aprendizagem 

significativa do mundo é também conhecimento e desenvolvimento de si, numa 

dialética que equipara a elaboração intelectual à elaboração pessoal e psíquica" 

(SÃO PAULO, Pichón-Riviere, citado no Projeto Político Pedagógico). 

Digna de nota é a cláusula que fundamenta a democraticidade como um 

princípio fundamental. Na íntegra: 

Pautando-se num critério de democraticidade e transparência cada 
vez mais elevados, deverão as diversas forças que compõem este 
Projeto, em seus diversos âmbitos, comprometer-se a um esforço 
constante de esclarecimento de suas ações e atitudes, frente ao 
coletivo da escola. Sendo este um projeto educacional coletivo, 
caberá aos diversos segmentos que o compõem a tarefa de 
manifestarem suas convicções e justificarem suas ações de forma 
clara e coerente, logicamente sustentadas. Os diferentes lugares de 
poder que tomam os detentores de diferentes saberes e diferentes 
fazeres, no escopo deste Projeto e salvaguardados em seu 
Regulamento, não devem servir de pretexto à atitude autoritária, 
arrogante, isolada, por parte de nenhum de seus membros. Os canais 
de diálogo e de divulgação, no âmbito dos diversos segmentos do 
Projeto, serão melhor explicitados no seu Regulamento Interno. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Projeto Político 
Pedagógico, 2005). 

 

Mesmo considerando que o projeto foi elaborado levando em 

consideração as necessidades e anseios de uma comunidade específica, vale 

repetir, o projeto atende às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB). E, suas linhas pedagógicas são consoantes com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's, 1997). 

Deste modo, são enfatizados alguns objetivos colocados pelos PCN's, tal 

como o conceito de cidadania. Nos PCN's, há um tópico específico sobre este 

assunto intitulado 'A escola e a constituição da cidadania'. Nele, afirma que a 

aprendizagem deve favorecer a inserção do aluno  nas questões sociais. 

No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais se 
concebe a educação escolar como uma prática que tem a 
possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos 
necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas fundamentais 
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para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade 
democrática e não excludente. (PCN, 1997, p. 33) 

 

De acordo com os PCN's, as escolas devem favorecer um ambiente em 

que os alunos possam  "aprender a respeitar e a ser respeitado, a ouvir e a ser 

ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir obrigações, a participar ativamente da 

vida científica, cultural, social e política do país e do mundo" (idem, p. 35). 

A exemplo da Escola da Ponte, a escola Desembargador Amorim Lima 

também dispõe de uma Carta de Princípios de Convivência (Anexo I). Trata-se 

de um documento elaborado pelos próprios alunos para gerir a convivência 

entre eles. Não há uma revisão anual da Carta, tal como ocorre na Escola da 

Ponte. 

Eis como teve inicio a elaboração da Carta: por sugestão de alguns pais, 

foi proposto ao Conselho da Escola a constituição de um grupo de alunos para 

implantar assembleias em que eles mesmos discutiriam assuntos de seu 

interesse. Assim surgiu a  proposta para criação de um 'Grupo de Preparação', 

que foi aprovado pelo Conselho, em agosto de 2005. Os objetivos iniciais 

foram:  

     "entender o funcionamento do Conselho de Escola e o papel dos 

alunos     nas instâncias de deliberação. 

 compreender o que é uma assembleia e como esta se organiza. 

 discutir o papel do aluno na vida escolar" (histórico da carta, site oficial, 

link 'Carta de Convivência')  

As assembleias aconteceram, e foram avaliadas positivamente. Assim,  o 

Grupo de Preparação continuou  seus trabalhos. A partir daí, revitalizou-se o 

'Grupo de Responsabilidades'.  Na discussão das reuniões dos representantes 

destes dois grupos, os alunos manifestaram suas insatisfações no que se 

refere a dificuldades de relacionamentos na escola, afirmando que problemas 

aconteciam devido à falta de respeito e de compromisso por parte da 

comunidade escolar. Foi assim que o Grupo de Preparação sugeriu a criação 

da Carta de Convivência, que teve sua redação final aprovada, após muita 

discussão, em novembro de 2006. 

De um documento simples,  mas poderoso pela sua legitimidade, 

surgiram regras que contemplam as  necessidades básicas para a construção 
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de uma Cultura de Paz, porque contribui para atitudes de respeito, e tem os 

seguintes pontos básicos:  

 - Todos merecemos ser tratados com respeito: neste item, cabe destacar 

que foi registrado que 'todos devem saber ouvir e saber falar', e que 'ninguém 

deve  sofrer ameaças' e 'ninguém deve ser xingado ou ofendido'. Deste modo, 

de maneira muito clara, infunde-se uma relação de respeito e estimula-se um 

meio social pacífico pela harmonia que estes princípios encerram. 

 - Todos temos direito a uma escola tranquila, limpa e organizada. Este 

tópico nos chamou atenção pela implicação dos alunos no cuidado e 

manutenção da escola, pois há a cláusula: Todos devem cuidar das plantas e 

do jardim. Além disso, é explicito também este cuidado quanto a afirmação 

"'Não devemos pichar ou rabiscar as paredes e muros". 

Outro ponto que contribui para um modo de convivência pacífico está 

inscrito como 'todos devem ter calma, para que não haja brigas'. Não obstante, 

há dúvida disto  ser possível apenas por um enunciado. Fica  clara, entretanto, 

a intenção dos próprios alunos buscarem maneiras de convivência que estimula 

a paz na vida diária.  

Na cláusula: "todos temos que levar a escola a sério", supõe um 

compromisso com a escola, no qual se afirma que não se deve cabular aulas.  

- Todos temos direito a materiais de estudo e livros limpos e bem 

conservados. Mais uma vez, percebemos - pelo menos nos documentos oficiais 

-  o respeito para com o outro, pois os livros são de uso coletivo, bem como há 

a asserção de que não se deve rabiscar as carteiras, o que se compreende um 

cuidado com o que é de uso de toda a comunidade estudantil. Outro artigo que 

merece destaque é:"Devemos ser solidários e emprestar nossos materiais, que 

devem ser bem cuidados e devolvidos após o uso". 

- Todos temos direito a fazer as refeições em local limpo e tranquilo; 

- Todos temos direito a uma escola que funcione organizadamente. 
 Interessante salientar que, mesmo espelhando-se na escola da Ponte, a 

Desembargador Amorim utilizou os próprios métodos para elaborar a sua 

Carta, e redigiu seus princípios, a partir das necessidades reais de seus 

educandos, afirmando os princípios de acordos com estas necessidades. (vide 

link "Carta de Convivência") 
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Esta Carta de Princípios de Convivência diz muito da escola, naquilo que 

estamos investigando, pois trata-se de um documento elaborado pela própria 

comunidade, o que lhe dá poder e viabilidade e pelos princípios que advoga 

sendo estes, claramente, uma proposta de realização e estímulo a um modo de 

convivência, preponderantemente, mais pacífico. Vimos um extrato da Carta de 

Princípios afixada na parede da escola. 

Além da Carta de Convivência,  há,  no Regimento Escolar, disposições 

sobre e Normas de Convívio em seu Capítulo VII. Estas são discutidas e 

elaboradas pelo conjunto da comunidade escolar e aprovadas pelo Conselho de 

Escola. Segundo o documento as Normas "fundamentam-se nos direitos e 

deveres que devem ser observados por todos e apoiados em princípios legais, 

de solidariedade, ética, diversidade cultural, autonomia e gestão democrática". 

As Normas visam assegurar a proteção integral à criança e adolescente, a 

formação ética e orientar as relações profissionais e interpessoais que ocorrem 

no âmbito da unidade escolar. 

Estas são as regras de convivência de acordo com o Regimento Interno, 

que inclui os direitos e deveres de toda a comunidade escolar.  Nele, são 

discriminados  direitos e deveres dos discentes e dos pais/responsáveis. É 

interessante observar que as Normas permeiam o universo escolar muito 

fortemente. Elas fazem parte das propostas curriculares do PPP (capítulo II - Do 

Projeto Político-Pedagógico, art. 30), fazem parte das atribuições do auxiliar 

Técnico de Educação (Cap.V,Art.31) e estão entre as atribuições do 

Coordenador Pedagógico (Cap.3,Art.19).  As Normas de Convívio devem ser 

'discutidas e elaboradas pelo conjunto da comunidade escolar e aprovadas pelo 

Conselho da Escola' (Regimento Cap. VII da Normas de Convívio). Também 

nele, se estabelece a atuação da Equipe Gestora. É este capítulo que rege 

sobre questões tais como proibições aos educandos e as medidas disciplinares, 

se for o caso. 

No que diz respeito à Equipe Escolar, o documento determina que sejam 

estabelecidas condições de aprendizagem e desenvolvimento relacionadas  'a) 

à convivência , brincadeira e desenvolvimento de projetos em grupo; b) a cuidar 

de si, de outros e do ambiente, c) a expressar-se, comunicar-se, criar e 

reconhecer novas linguagens; d) à compreensão de suas emoções, 
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sentimentos e organização de seus pensamentos, ligados à construção do 

conhecimento e de relacionamentos interpessoais. (Seção IV, grifo nosso).  

Adendo a isto, esta equipe tem por dever  a "analisar e definir, em 

conjunto com o Conselho de Escola, situações que priorizem iniciativas e busca 

de soluções para problemas e conflitos que se constatarem no âmbito 

educacional..." (Item III, Art. 58, Seção IV, Das Normas de Convívio, Regimento 

Escolar). Também é neste artigo que se endossa a questão da promoção de 

atitudes de respeito e solidariedade e se menciona a Educação pela Paz, 

liberdade e respeitos à diversidade humana, além de outros princípios a serem 

cultivados, como a preservação de identidade, autonomia, ideias e crenças. 

Após verificarmos os documentos oficiais acerca do convívio, 

especificamente, como abordar situações de conflito e fomentar relações de 

paz, indagamos os próprios atores do processo sobre estas questões. 
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6  EXPRESSÕES SOBRE CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E RELAÇÕES DE 

CONFLITO   

Toda ação educativa  desenvolve-se por meio de relações (JARES,2008, 

p.161) 

 

6.1 Educando para a Paz e na Democracia: falas de professores  

Como vimos, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

ressalta que aprender a conviver consiste num dos quatro pilares que devem 

sustentar a educação deste século. Em nosso intuito de verificar as 

experiências relativas a isto, procuramos captar a percepção de professores da 

Escola Amorim Lima, no referente à convivência e democracia. Desta maneira, 

pudemos escutar suas percepções e sentimentos acerca das vivências e 

dificuldades de como acontecem as relações, neste meio social. 

O ensino do convívio tem a finalidade de facilitar os processos de 

convivência social, como modo de eliminar a violência, enquanto estratégia de 

resolução de conflitos (JARES, 2007, p.157). Os modelos de convivência que 

configuramos facilitam as interações sociais ou promovem conflitos. Em se 

tratando de educação, a metodologia de ensino contribui para as relações de 

expressão ou supressão dos alunos; para relações de dominação ou equidade.  

A relação entre paz e democracia é intrínseca, e não devemos descurar 

disto, se quisermos melhorar estes dois fatores em nossa convivência social. 

Fazer referência às relações de paz significa debruçar-se sobre os conflitos. 

Entendendo os conflitos, podemos restaurar as relações e gerar um ambiente 

mais pacífico. 

Sabemos que existem diferentes modelos de convivência. Segundo Jares, 

"a aprendizagem de determinado modelo de convivência é inerente a qualquer 

processo educativo"(2008). 

Nesta investigação, indagamos sobre as experiências dos docentes,  na 

escola que prioriza a democraticidade como uma matriz, em seu Projeto Político 

Pedagógico. Veremos como alguns professores sentem como acontece a 
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convivência na escola. Escutamos algumas de suas experiências e o que falam 

sobre o modo de resolver os conflitos.  

Lembramos que as pesquisas dos alunos nos salões de estudo são feitas 

em mesas que comportam 5 ou 6 alunos. Na forma em que se dão, uns podem 

auxiliar os outros, gerando condutas de solidariedade. A promoção da 

solidariedade, entretanto, não acaba com os conflitos. Nesta escola, muitos dos 

conflitos são abordados nas Rodas de Conversa - que são um dispositivo criado 

para escutar e resolver alguns problemas relacionais, ou, simplesmente, 

expressar opiniões e compartilhar o cotidiano.     

Consideramos importante trazer a fala dos professores, também, porque, 

dado que as relações são diferentes em função da metodologia, tivemos o 

desejo de conhecer quais os sentimentos e percepções deles, no referente ao 

novo modo como as relações são estabelecidas com os discentes.  

 

6.2  Relação  Professor/Aluno 

É sabido que, na escola tradicional, quase não há diálogo entre 

professores e alunos. A preocupação maior na escola, neste tipo de ensino é o 

repasse de conteúdos e desta forma, o relacionamento professor/aluno fica 

mais limitado. 

Riane Eisler, intelectual que escreveu, também, sobre as culturas 

matrística e patriarcal,  afirma haver dois grandes modelos de escola, um dos 

quais ela chama 

modelo de dominação de sociedade na qual famílias, locais de 
trabalhos, tribos e Estados são organizados em rígidos níveis de 
dominação  preparados, em última instância, no medo e na força. 
Esta não é uma educação apropriada para uma sociedade 
democrática, equitativa e pacífica, orientando para o que chamo de 
'modelo de parceria' e Rosenberg chama de estrutura de edificação 
da vida. ("domination model of society where families, workplaces,  
tribes and states are organized into rigid rankings of domination 
ultimately baked by fear and force. It is not an education appropriate 
for democratic, equitable and peaceful societies, orienting to what I 
call the partnership model and Rosenberg calls a life enriching 
structure" (EISLER, 2003,p.xii).  
 

Para Marshall Rosenberg, educador e psicólogo, a educação tradicional 

tem, frequentemente, constrangido mais do que expandido a mente, o coração 

e espíritos humanos. A Life-enriching Education, proposta por ele, prepara as 

crianças para se relacionarem bem consigo e com outros. Segundo este autor: 
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"a educação para edificação da vida é baseada na premissa de que o 

relacionamento entre professores e estudantes, o relacionamento entre os 

estudantes, bem como com o que estão estudando, são igualmente 

importantes. ("Life-enriching education is based on the premise that relationship 

between teachers and students, of student with one another and the relationship 

of students to what they are learning are equally important (ROSENBERG,  

2003, p.xv).  

Comungamos com a importância de que, concomitante ao estudo de 

conteúdos, a educação se volte para a questão relacional, ou como a Cultura 

de Paz coloca, para a aprendizagem da convivência. Em função disto, nossa 

atenção se voltou, também, para o relacionamento aluno-professor. 

No que diz respeito às relações entre professores e alunos, estas foram as 

percepções de uma professora desta escola: 

Essa é uma outra questão do professor, quando a gente entra aqui, 
porque você se descola do seu lugar de autoridade do conhecimento. 
A gente passa a dizer pros estudantes “Todo mundo aprende com 
todo mundo”, é claro que precisa da intervenção daquele que de 
alguma forma estudou aqueles conteúdos ao longo da sua vida, 
aquele que tem por exemplo a formação específica pra aquela área, 
então eu tenho muito mais condições de discutir com o estudante e 
de dizer pra ele o que é aquilo, do que uma criança, do que um 
adolescente que tá naquela mesma fase do conhecimento, mas isso 
não significa que aquele adolescente também não saiba, talvez ele 
saiba bastante, ou saiba um caminho que possa ensinar, que é o 
caminho que ele percorreu pra descobrir, ele possa ensinar aquele 
caminho pro colega, talvez seja um caminho que o professor ainda 
não conseguiu descobrir, então acho que essa questão da construção 
da autonomia, porque é uma construção.(Gardênia, agosto, 2014). 

 
Vislumbramos na professora uma postura diferente, no que concerne ao 

relacionamento entre professores/alunos, e há uma valorização da autonomia e 

quebra do paradigma das relações tradicionais.  A entrevistada afirma que este 

não é um papel fácil para os professores que foram formados dentro do modelo 

tradicional. Gardênia acrescenta que isto é um desafio para o quadro docente 

da escola:  

Professor chegar e compreender esse processo todo, sair do papel 
principal da escola, porque a gente tem esse lugar, quer dizer, “o meu 
lugar de dar aula”, digamos assim, “o meu palco”, né?, “este é meu 
palco”, então “como é que você tira isso de mim, você tira o meu 
chão?” ( Agosto, 2014). 
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Logo em seguida, ela reconhece o ensino/aprendizagem  como um 

processo mútuo  e firma o espaço democrático: - "é possível aprender com o 

outro, e  o professor também aprende com o estudante; saber que espaços 

democráticos são assim, a gente tem que dividir os lugares". Não obstante as 

dificuldades, a aceitação do novo modelo  já é uma realidade para os docentes 

da instituição, tendo por referência a fala desta educadora. 

 

Cada professor, também, assume a tutoria com um máximo de 20 alunos. 

O tutor tem um papel importante no ensino dos conteúdos e da convivência.  

Ele assume um lugar importante neste novo modelo. Segundo Gardênia - 

'fazendo essa formação não só intelectual, mas também atitudinal dos 

estudantes'. A tutoria consiste num processo, no qual os professores orientam 

os alunos de forma individualizada e acompanham seu desenvolvimento da 

aprendizagem. Eles promovem encontros semanais com os pais dos alunos, a 

fim de fazer conhecer como seus filhos estão na escola. Eis como Margarida  

define este trabalho:  

é uma orientação a um grupo especial de alunos, então a gente 
orienta esses alunos, tira as dúvidas, acompanha o desenvolvimento 
deles na aprendizagem, faz a correção dos exercícios, dos cadernos, 
tira as dúvidas, então esse é o objetivo datutoria, o tutor também tem 
ligação direta com os pais dos alunos,  somos nós que somos o 
caminho entre o pai e o aluno, então a gente faz as reuniões, os 
comunicados ... (ago. 2014). 

 
A tutoria tem um papel importante na configuração da nova relação 

aluno/professor, que se estabelece na comunidade escolar. Importante salientar 

a fala de uma das professoras  que afirma que, por causa desta nova relação 

que a tutoria traz,  ela consiste num dos fatores que auxiliam a resolver 

problemas, aproxima-os dos professores e, por causa disto, ajuda no processo 

de aprendizagem. Flora afirma:  

...eles aprendem a ter um vínculo com esse tutor que já elimina boa 
parte dos problemas... relação como tutora é muito diferente, é muito 
mais afetiva e é muito mais efetiva pra você pontuar as dificuldades, 
pontuar no que é que aquela pessoa precisa melhorar, ela acaba 
ouvindo de uma outra maneira, porque existe uma relação de 
confiança maior entre as partes. (agosto, 2014) 

 
Neste depoimento,   damo-nos conta de que a tutoria favorece o vínculo 

afetivo, importante para as relações de paz. Vemos em Jares que "certos 
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problemas de convivência têm sua origem na falta ou deficiência no 

desenvolvimento da afetividade" (JARES, 2007, p.176). E a liberdade de 

expressão, favorecida por esta relação, é importante para a convivência 

democrática. Assim continua Flora: 

O relacionamento das crianças faz toda a diferença, o contato que 
elas têm com o grupo, a liberdade que elas têm de conversar, de 
expor as suas opiniões no momento em que elas desejam, isso faz 
enriquecer muito a aula.  Você sai do foco, o professor sendo foco, 
estamos todos dentro da aprendizagem, as crianças também, elas 
são os principais agentes dessa aprendizagem.   A relação de tutoria 
que existe aqui com as crianças é extremamente prazerosa, a relação 
com o seu grupo de tutoria, a sua liberdade de atuação com eles, de 
criatividade junto a eles é muito bom. (agosto, 2014, grifo nosso). 

 
Percebemos que o novo modelo de ensino tem repercussões muito claras 

na relação que se estabelece entre os membros da comunidade escolar.  A 

professora Margarida endossa nossa observação. Ela coloca: "Então tem essa 

questão, dessa nova disposição dos alunos no espaço que gera do educador 

uma remodelagem, também, da sua maneira de se relacionar com o seu aluno, 

e com o conteúdo"(ago. 2014). Ela chegou a afirmar que, com a tutoria, as 

relações com os alunos se tornam mais próximas. Este novo modelo modifica, 

indiscutivelmente, a forma como as relações se dão e, segundo esta 

professora, a função do docente também muda.  

O maior benefício é pensar a função docente como mediação, porque 
enquanto a gente tá no tradicional e quando a gente é o expositor de 
um conteúdo, a gente apresenta a nossa visão, a nossa concepção 
daquilo. Quando a gente faz essa mediação a gente tem um grupo de 
trabalho, em que cada um, ou quando é possível fazer essa conversa 
com os alunos, e que eles vão ouvindo e percebendo que “olha, ele 
chegou de um jeito naquele conteúdo de ciências, e eu não tinha 
pensado nisso, eu nem parei pra dar atenção a esse parágrafo no 
texto...” Então isso é que é encantador no projeto. (Margarida, agosto, 
2014). 

 
Pela fala destas professoras, percebemos que há uma relação mais 

horizontal entre professor/aluno, pois pelo próprio processo de ensino, estes 

são levados a ter uma atitude diferente em relação aos estudos e em sua 

relação com os professores e tutores. Entretanto, o novo papel que eles 

ocupam dentro desta metodologia ainda conta com a resistência de alguns 

professores, até mesmo porque, como afirmou Gardênia, eles foram formados 

de um 'jeito diferente'. 
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A seguir, apresentamos a visão dos professores sobre a participação dos 

alunos e este contexto de abertura que os permite se expressarem. 

 

 

6.3   Participação dos Alunos, Diálogo e Rodas de Conversa   

Considerando que estamos fazendo um estudo sobre modos de 

convivência e relações de paz, que envolve a democracia e conflitos na escola, 

é importante averiguar a participação dos alunos e a questão do diálogo. 

Embora esta escola não tenha um projeto explícito de Educação para a Paz, 

está em seus documentos o compromisso com a  organização democrática. A 

convivência democrática está ligada às condições necessárias para a Educação 

para a Paz (EP). 

Segundo Jares, um projeto de Educação para a Paz implica  a 

democratização das estruturas escolares. Esta educação, segundo o autor,  

deve refletir continuamente a  "forma como se exerce o poder, e, associado a 

ele, com a tomada de decisões" (2007, p.58). Novamente, cabe endossar a 

ligação entre educação democrática e Educação para a Paz. Por isto, é 

importante saber sobre a participação dos alunos na tomada de decisões no 

âmbito da escola. Como dissemos acima, uma educação democrática não 

estabelece uma Educação de Paz, mas cria condições na qual ela pode se 

desenvolver. 

A participação dos alunos nos assuntos da escola  dá-se, 

sistematicamente,  por meio do Grêmio Estudantil e das reuniões do Conselho 

da Escola, órgão máximo deliberativo da instituição. São 4 representantes 

discentes de um total de 22 membros do conselho. Eles participam também na 

organização de festas culturais,  bailes de Formatura e eventos para angariar 

dinheiro.  Além disso, no cotidiano da vida escolar,  eles podem se manifestar 

nas reuniões de tutoria e por meio das Rodas de Conversa. Numa reunião do 

Conselho da Escola, realizada na primeira semana de agosto de 2014, um dos 

alunos fez crítica ao modo como estavam acontecendo as Rodas de Conversa. 

Uma professora fala: 

se o aluno me traz uma avaliação de algo tão sério, que pro adulto é 
sério, que é o Conselho de Escola, é sinal que ele tá sendo... que há 
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esse respeito na opinião dele, dele ser ouvido, e algumas sugestões 
que foram colocadas lá, eu acho que foram maravilhosas. Da posição 
dos alunos quanto à Roda da Conversa, da maneira que se faz a 
Roda da Conversa, a sugestão quanto ao registro das Rodas de 
Conversa, então eu acho que isso que é bacana na estrutura do 
projeto.(Margarida, agosto, 2014). 
 

As Rodas de Conversa ou Talking Circles são um diferencial na escola. 

Elas consistem num encontro, realizado quase diariamente, entre os alunos de 

todo o salão, divididos por alguma classificação, para que possam discutir 

algum assunto ou se manifestar acerca de algum problema ou dificuldade - 

relacional ou referente às regras da escola. 

Cynthia Zwicky, da Universidade de Minnesota, Phd em Políticas 

Educacionais afirma: "Escolas são um lugar onde conflitos são uma ocorrência 

diária...por isto, elas consistem num cenário perfeito para o ensino e 

aprendizagem de resolução de conflitos, e as Rodas se tornam uma ferramenta 

essencial para a lição". (Schools are the place where conflict is a daily 

occurrence ...therefore, they provide a perfect setting for teaching and learning 

about conflict resolution, and the circle becomes an essential tool for the lesson 

(in PRANIS,  2005, p.71). 

As Rodas de Conversa são um tipo de Círculo de Paz (Peacemaking 

Circle). Os Círculos de Paz têm origem remota, já utilizados por nossos 

ancestrais. Os Peacemaking Circles combinam conceitos de democracia de 

nossa sociedade multicultural com uma tradição antiga, na qual os ancestrais 

se reuniam com a finalidade de fortalecer laços e/ou conversar sobre questões 

da comunidade. As Rodas de Conversa vêm a ser um espaço que se destaca 

na escola e que, por seu próprio desenho, é participativo e tem o potencial de 

resolver conflitos. 

 Os Círculos de Paz compreendem os princípios de inclusão, igualdade e 

participação. Neles, o diálogo é a pedra angular. O diálogo, para Jares, faz 

parte dos conteúdos de relação, ou seja, faz parte dos conteúdos essenciais 

que precisamos aprender na pedagogia da convivência. (2008,  p.32). E 

assevera que "não pode haver diálogo em relações de dominação" (idem, p. 

32). Para ele, quando "se rompe o diálogo, se está inviabilizando a 

possibilidade da convivência e de poder resolver os conflitos" (JARES, 2008, 

p.33).  
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Os Círculos de Paz têm uma utilidade ampla. São usados, principalmente, 

em serviços sociais, ambientes de trabalho, comunidades, sistemas de justiça e 

escolas. Neste último, ajudam a criar um clima positivo e resolver problemas de 

comportamento e conflitos. Segundo Kay Pranis, escritora e facilitadora em 

Círculos de Paz e justiça restaurativa,  

Os círculos são utilizados quando há necessidade de tomar decisões 
conjuntas, quando há desentendimentos, necessidade de abordar 
uma experiência que resultou em danos em alguém, quando 
queremos trabalhar como equipe, quando desejamos celebrar, 
compartilhar dificuldades e aprender um com o outro. (...need to 
make decisions together, have a disagreement,  need to address an 
experience that resulted in harm to someone, want to work together 
as a team, wish to celebrate, wish to share difficulties, want to learn 
from each other". (PRANIS, 2005, p.8).  

 
Particularmente, nas escolas, é usado para administrar conflitos, 

facilitando diálogo entre as partes conflitantes e  manter a disciplina.  

As Rodas de Conversa, sendo um tipo específico dos Círculos de Paz, 

partilham,  portanto,  de seu fundamento: a assunção de que  um conflito pode 

ser solucionado, restaurando as relações sociais. O formato das Rodas, tal 

como dos Círculos, simboliza  liderança compartilhada, igualdade, conexão e 

inclusão. Eles promovem foco, responsabilidade e participação de todos.  

A Roda de Conversa pode ser um caminho eficaz para se exercer a 

participação e resolver conflitos. Pelo seu próprio formato e dinâmica, ela 

compreende os princípios da democracia. É um espaço onde  é valorizado falar 

e escutar.  Nela é permitido a cada um a participação, e considera, em sua 

fundamentação teórica, a questão do respeito, pois cada um tem o direito de 

expressar seu ponto de vista. "As Rodas de Conversa servem para os alunos 

porem sua voz e falarem o que eles estão achando ruim, achando bom, pros 

professores verem se melhoram..." (aluno, Ago. 2015). 

Entretanto, há uma diferença significativa entre Rodas de Conversa e 

demais Círculos de Paz. Falta às Rodas um dos elementos característicos da 

estrutura dos Círculos: o talking piece - um objeto simbólico que as pessoas 

seguram e tem sua origem na tradição dos índios norte-americanos. O talking 

peace transita no Círculo e indica a vez de falar de quem o tem nas mãos, 

assegurando que somente essa pessoa dispõe do poder da palavra. Além 

disso,  assegura  oportunidade para todos se expressarem. A função do talking 
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piece é propiciar a circulação do diálogo evitando, destarte, debates acirrados 

que compreendem réplica e tréplica. 

Há diferentes tipos de Círculos da Paz. Dentre os que consideramos mais 

importantes, destacamos: as Rodas de Conversa (talking circles), Edificação de 

Comunidade (community building), Cura (healing circles), Sentença 

(sentencing), Conflito, (conflict),  Reintegração (reintegration) e Celebração 

(celebration circles) (PRANIS, 2005, p.14). 

As Rodas de Conversa exploram um assunto particular, a partir de 

diferentes perspectivas. Mas, elas também podem ser direcionadas para a 

resolução de conflitos. Quando as pessoas se reúnem na Roda, por causa de 

um conflito, está implícita a ideia de compreender as causas, a fim de saná-lo. 

A utilização do diálogo como instrumento, para lidar com problemas, é o cerne 

das Rodas de Conversa. Nelas se possibilita a resolução não violenta de 

conflitos. Sobre a questão de conflitos e as Rodas de Conversa, a professora 

Magnólia se expressa da seguinte forma: 

 
 
Ele se torna possível de resolver, aparente ele tá em todos os 
momentos. Agora é o lugar onde se pode resolver, é o lugar de que 
ele pode falar do que ele pensa, de como ele foi atingido, dos 
sentimentos, é... de como ele se sente naquele momento, e discutir 
isso com a mediação de adultos, com a participação de outros 
estudantes que não estão no conflito. O fundamental é a Roda de 
Conversa, mas, por exemplo, se acontece um evento aqui agora e a 
gente precisa resolver, a gente nunca vai, por exemplo, mandar o 
menino embora pra casa, chamar o pai, resolver com o pai, ou dar 
uma suspensão, qualquer um desses instrumentos que são usados 
na escola tradicional, nós vamos chamar as duas partes no conflito, 
ou mais, se forem, e conversar com todos juntos e esse é o jeito de 
resolver. (Magnólia, agosto,2014) 

 
Diante da pergunta se houve uma formação de mediação de conflitos para 

os todos os professores,  esta foi a resposta: -"Não, não houve. Essa é uma 

grande questão. A gente teve uma formação sobre mediação de conflitos, mas 

nem todos participaram, e os professores novos, por exemplo, não participam".  

Este fato corrobora a afirmação de Jares, para quem é deficitária a formação 

dos docentes em temas de paz e resolução dos conflitos. Ele afirma a "limitada 

bagagem metodológica do professorado para melhorar a convivência e 

enfrentar os conflitos de forma positiva" (JARES, 2007, p.164). 
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Segundo a fala da professora Rosa, "'os conflitos chegam, através das 

Rodas, as coisas que aconteceram. E é um lugar também de resolução e de 

encaminhamento. Então muita coisa que acontece na escola a gente fica 

sabendo na Roda de Conversa". E continua: 

"Roda de Conversa” é um dos dispositivos, só que não basta a “Roda 
de Conversa”, porque têm algumas questões que têm que ser 
tratadas individualmente. Então a “roda” é pra problematizar para 
aquele grupo o que aconteceu, pro grupo ficar sabendo, pro grupo 
dar ideia, só que têm umas conversas que a gente tem que fazer com 
as crianças, tem que fazer com a família... então é um dos 
dispositivos, mas não basta, ele precisa de outras coisas 
também(Rosa, agosto, 2014). 

 
A Roda de Conversa, na opinião de outra professora, a Flora, ocorre 

assim: 

 

Nós no salão sempre que temos um problema, ou um problema mais 
grave a gente para e faz a Roda de Conversa com todos da sala, e 
ouve todas as partes interessadas, ouve todas as opiniões do que 
aconteceu, e a gente faz um chamamento daquela pessoa, não só o 
professor, mas o grupo chama quando há um conflito mais forte. O 
grupo diz “você pisou na bola”, o grupo diz “nós não gostamos disso”, 
e nós achamos mais efetivo assim, uma escuta coletiva, não de uma 
pessoa só (Flora, agosto,2014). 
 

 

Perguntei a esta professora qual a melhor maneira de resolver conflitos na 

escola; ela respondeu: 

 
É nas “Rodas de Conversa” que efetivamente há escuta e o diálogo 
de todos os envolvidos e dos demais colegas. Essa forma de buscar 
entendimento no diálogo das crianças é muito mais positiva e dá 
muito mais resultado, porque ele não vai se comportar melhor ou 
mudar a ação porque o professor pediu, mas porque os colegas todos 
estão alertando, ou estão apontando, então ele ouve de uma outra 
forma. (Flora, agosto, 2014) 

 
Não obstante a fala dessas professoras, consideramos falha uma das  

Rodas de Conversa de que participamos. Havia um número muito grande de 

alunos, de modo que não dava para se escutar todos, e o salão muito grande, 

com outros eventos acontecendo, atrapalhava o foco no assunto que estava 

sendo discutido. Em nossa percepção, grande parte dos alunos estava 

dispersos. 
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Além do dispositivo das Rodas de Conversa, a escola dispõe de alguns 

profissionais chamados de inspetores de aluno. Perguntei se eles também se 

encarregam de ajudar a resolver os conflitos que ocorrem no recreio, ao que a 

professora respondeu: 

Eles podem e devem fazer isso. Às vezes têm coisas que eles 
resolvem ali mesmo, são coisas simples, conversam. Então eles 
podem fazer isso, eles têm total autonomia pra isso. Normalmente, o 
que eles preferem fazer é levar o aluno até o tutor, mesmo depois de 
resolvido eles levam até o tutor, “Tivemos um problema, esse 
problema foi resolvido dessa forma, mas você pode conversar com 
este ou aquele estudante...” (Gardênia, agosto, 2014). 

 
Após essas colocações e observação, podemos afirmar que a Roda de 

Conversa  circunscreve-se numa estratégia de resolução não violenta de 

conflitos. Neste sentido, ela é um recurso de não-violência, mesmo que não se 

autodenomine como tal. Devemos afirmar, entretanto, que nem sempre ela 

cumpre este papel, pois, às vezes, os alunos não se sentem motivados para 

participar dela como algo significativo. Apesar disto, endossamos que a escola 

contribui para a promoção da paz, por meio das Rodas de Conversa, que 

promovem o diálogo, e por meio do próprio método de ensino,   que promove a 

cooperação. Apesar de algumas falhas na formação das Rodas, elasfomentam 

atitudes que levam à solução não violenta dos conflitos. 

 

 

6.4  Conflitos no Âmbito Escolar  

Para a Cultura de Paz, o conflito é natural e inevitável à existência humana 

(JARES, 2007,p.169/170). De acordo com Jares, não é possível separar 

convivência de conflito. O ponto de partida dos programas para a paz é a 

consideração deste fato. Conflitos e convivência estão, pois,  associados. 

Segundo Jares, 

um dos conceitos fundadores e centrais da Educação para a Paz é o 
conflito. A partir desta perspectiva, analisamos...nossas propostas de 
educação para a convivência, uma vez que não há convivência sem 
conflito e que, longe de negá-lo, o pressupomos como uma de suas 
características. (2007, p. 54). 

 
Eles podem ser  uma oportunidade de refletir sobre nossas percepções e 

emoções e podem se desenrolar em violência. A abordagem em relação ao 



117 
 

 

conflito é que esta o orienta para o acirramento e violência ou a resolução e 

restauração das relações humanas. Daí a importância de saber como enfrentá-

los. Eles encerram, em si mesmos, a possibilidade de resolvê-los, na lógica de 

que a solução já está implícita no problema.  

Conflitos dizem respeito a um modo peculiar de como as relações 

humanas acontecem.  Relações harmoniosas acontecem, se houver um espaço 

amoroso em que haja possibilidade do ser de se realizar no sistema social do 

qual faz  parte. Não é trivial, de modo algum, o meio sócio-cultural, no qual as 

crianças crescem aprendendo o emocionar de sua cultura.  

Colocamos a criança numa escola e ela cresce de uma determinada 
maneira....Se a colocamos numa outra escola, ela cresce de outra 
maneira, com outras habilidades. Falamos em aprender mas, de fato, 
o que fazemos ao colocar uma criança num colégio é introduzi-la num 
certo âmbito de interações, no qual o curso de mudanças estruturais 
que se estão produzindo seja este e não aquele. De maneira que 
todos sabemos que viver de uma forma ou de outra, ir a um colégio 
ou outro não tem o mesmo resultado... (MATURANA, 2002a, p. 60). 
 

A escola, como meio social que é, cultiva  um modo de vida em que as 

relações são mais abertas ou mais impositivas. Cada modo de convivência 

encerra em si uma maneira de como as relações humanas se realizam. No 

modo de convivência autoritário, por causa da repressão e negação,  há 

sofrimento e possibilidade de os conflitos desdobrarem-se em atos violentos. 

 

Acreditamos  que  o modo de convivência democrático  acontece quando: 

 1)  Há aceitação do outro junto a si  e há a possibilidade de convivência 

de muitas configurações de mundo. 

2) Quando há aceitação, numa situação de superação das diferenças.  Há 

a suspensão do conflito, porque o desejo de estar junto leva a uma superação 

das diferenças. Mas esta aceitação do outro junto a si, sem compartilhar da 

mesma configuração de mundo, não acaba com a existência do conflito. Neste 

caso,  não há validação de seu modo de configurar a realidade. Esta condição 

é, em si mesma, conflituosa.  

A não-aceitação do modo como o outro configura a realidade  pode  levar 

a uma negação consciente e responsável.  Mesmo assim, pode-se estabelecer 

uma abertura para escuta do outro. Nesta abertura,  há a possibilidade de 

diálogo e de solução não violenta de conflitos. Esta possibilidade não existe 



118 
 

 

num modo de convivência autoritário, em que não há espaço para a 

contestação e para o diálogo. 

Ao iniciar a pesquisa,  pensamos que, com uma dinâmica de convivência 

em que há maior abertura para os alunos se expressarem, haveria menos 

conflitos. Isto não foi o observado, entretanto. Vimos esta afirmação sobre 

conflitos escrita por Jares, com a qual concordamos, após nossa convivência no 

ambiente escolar: "partimos do fato de que estes [conflitos] são inseparáveis da 

convivência, e muito especialmente da convivência democrática" (JARES, 2007, 

p. 160). De igual modo, o que pensamos inicialmente  não coincidiu com o 

depoimento das professoras, como vemos nas falas a seguir: 

conflito existe, que é próprio da idade, que é próprio do ser humano. 
Nesta escola ele aparece muito mais, não tenha dúvida disso, até por 
conta da dinâmica da própria escola, que eles podem falar, eles 
podem se expressar, eles se deslocam o tempo todo. Esses conflitos 
vão ficar muito mais aparentes e muito mais suscetíveis de aparecer. 
Porém, é muito melhor resolvido. Na escola tradicional o que é que 
acontece:  o aluno tá fechado numa sala de aula com um professor 
que tá ali, dá a sua aula, sai, entra um outro, então eles tão sempre 
confinados naquele espaço, então tem muito menos tempo pro 
conflito aparecer e sei lá, estourar, digamos assim, e ele vai ficando 
confinado naquilo, então ele não tem lugar pra falar deste conflito, ele 
não tem lugar pra falar o que tá o afligindo naquele instante. 
(Gardênia, agosto, 2014. Grifo nosso) 

 
 

 

Sobre este mesmo assunto, Rosa se expressa da seguinte maneira: 

existem muitos conflitos, existem muitas divergências, mas a 
diferença é que eu acho que as divergências e os conflitos aqui 
encontram um lugar pra serem problematizados.  Então seja na 
reunião de pais, de professores, seja nas conversas individuais que a 
professora tem com o aluno, esses conflitos, eles aparecem de uma 
forma muito aberta, então as coisas não são escondidas, então o 
conflito, ele tem um lugar também na escola, de tema de conversa, 
de tema de Roda de Conversa, então eu acho que com isso as 
pessoas se sentem mais tranquilas em relação a essa convivência. 
Uma escola que participa mais, as coisas aparecem mais, você tem 
que administrar mais. os conflitos que aparecem mais graves ou 
menos graves, (...) Mas todos os dias a gente tem problemas, todos 
os dias a gente tem conflitos, acho que isso faz parte...(Rosa, agosto, 
2014, grifo nosso). 

 
É bastante clara, nesta fala, a afirmação de que numa escola em que os 

alunos têm maior participação, os conflitos se tornam mais visíveis, e então a 
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escola tem que desenvolver mais a habilidade de resolvê-los. Ao perguntar  

sobre a incidência de conflitos, as respostas que auferimos nos levaram a crer 

que, em tal modo de convivência, não há, necessariamente, uma diminuição de 

conflitos, mas uma maior possibilidade de eles serem resolvidos positivamente, 

ou seja, sem se desdobrarem em violência. 

Os conflitos se tornam mais aparentes, por causa da liberdade de 

expressão e de sentimentos, mas continuamos a acreditar que é provável que 

haja uma diminuição de problemas relacionais, uma vez que os direitos dos 

alunos são mais respeitados. As crianças e jovens desta escola têm uma 

validação maior, pela própria dinâmica da convivência, gerada pelo novo 

método de ensino/aprendizagem  e pelo modo como as relações com os 

professores acontecem. 

Muitas vezes, conflitos acontecem como expressões de agressividade dos 

educandos. Considerando assim, perguntamos à professora Flora qual a 

percepção dela sobre o nível de agressividade dos alunos da Amorim. Ela se 

expressa da seguinte forma: 

eu acho que o aluno que é mais agressivo aqui, ele é agressivo 
também em outras escolas. Sempre existe alguém com quem você 
tenha que lidar... buscar novas maneiras de lidar, porque tem o 
emocional mais abalado e vai “explodir”, isso acontece em todas as 
escolas, não acho que por ser o Amorim tem mais abertura pra isso 
acontecer. (Flora, agosto, 2014). 

 
Conflitos são próprios do humano, até mesmo por causa do processo 

perceptivo e, principalmente, pelas emoções que nem sempre são amorosas. A 

violência vem a ocorrer como um modo de resolver os conflitos, mas é possível 

fazer a opção pelo diálogo, pela mediação, pela paz. Com a pesquisa, 

chegamos à conclusão de que, se cultivarmos um modo de convivência 

democrático e tivermos a habilidade de resolver os conflitos de modo positivo, 

estes conflitos serão abordados, tendo em vista  que se entendam e atendam 

às partes conflitantes. Deste modo,  uma violência potencial desdobra-se de 

modo a restaurar as relações de paz. 

O conflito pode ser abordado como uma oportunidade:  oportunidade para 

dar-se conta do que falta, de tomar consciência dos problemas.  Ele encerra em 
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si a solução, pois se houver uma reflexão sobre ele, vem mostrar o que está 

provocando a desarmonia relacional. Portanto, ao ter clareza quanto às 

dinâmicas de convivência, podemos  lidar melhor com os conflitos construindo 

uma Educação para a Paz.  Isto pode acontecer, ao cultivarmos o modo de vida 

democrático e condutas de aceitação e acolhimento. Dando-nos conta dos 

processos perceptivos, das emoções que guiam nossas ações, do espaço 

cultural que orienta o modo como aprendemos, podemos minimizar a incidência 

de  conflitos e evitar a violência. 

 

6.5   Aprendizagem e Ensino da Convivência Democrática 

Modos de convivência consistem em modos de relacionar-se. Se 

estabilizados,  podemos considerar como algo cultural - aprendido, cultivado, 

que está no âmbito das construções humanas. O modo de relacionamento 

pacífico ou, simplesmente, a paz é algo pertencente ao fazer humano, é algo 

construído. Sobre isto, assim se expressa Guimarães:  

A paz possui a marca do humano e insere-se no âmbito da cultura, 
mais do que da natureza.....a paz é algo a ser construído e 
articulado....é algo que a humanidade tem que aprender a criar na 
busca de novas formas de relacionamento... É no aprendizado 
delimitado por nossa cultura que se  favorece, possibilita e mesmo 
impede determinadas interações' (2006, p.54, grifo nosso). 

 
 Daí a importância de se cultivar condutas e interações que reconheçam o 

outro como legítimo e o aceite junto a nós. Importante atentarmos para os 

modelos educacionais e os modelos de relações humanas cultivados nas 

escolas. 

A cultura, entendida como configuração de um modo de convivência, é 

fundamental no modo como nos relacionamos com os demais. Como vimos na 

Biologia do Conhecimento, aprendemos a ser, dentro de uma cultura; 

aprendemos a nos emocionar dentro de uma cultura. O modo como as 

interações humanas acontecem é muito especificado pela cultura, na qual 

estamos inseridos, pois  a cultura é o meio em que nos estruturamos, em que 

aprendemos a ser de uma certa maneira. A cultura especifica um modo de 

conviver. Daí a importância do Projeto Político Pedagógico que implica uma 

filosofia e princípios que devem nortear o cotidiano da instituição. Tais como 
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outros espaços sociais, a escola consiste num meio, no qual nos estruturamos. 

Dissertando acerca da influência do modo de conviver da escola sobre os 

alunos,  a professora Margarida assim se expressou: 

A gente tem um movimento de crianças, porque assim é bem 
característico, crianças da primeira série, que ela aprende, mais ela 
tem bem mais uma coisa atitudinal do que de aprendizagem [de 
conteúdo], então ela tem um comportamento que o projeto, a maneira 
que a gente criou, as condições, ela vai mudar, ai quando ela chega 
no Ciclo 2, ela já tem outra atitude em relação a escola, a ela, ao 
colega... (Margarida, agosto,2014) 

 
Educar para a Paz implica, necessariamente, a construção de um modo 

de convivência, em que se cultive emoções de aceitação e respeito como 

fundantes das relações humanas. Considerando que na convivência humana 

aprendemos a ser, consoante com nossa cultura, o cultivo da paz é uma 

exigência na construção de condutas e relações harmoniosas.  

Podemos perceber a existência desta cultura, pelo depoimento de uma 

das gestoras da escola acerca das condutas dos alunos frente a conflitos: 

o que eu percebo, assim, de diferença, é que os estudantes que já 
são da escola, eles vêm pedir ajuda, eles vêm dizer : -'Olha, tá 
acontecendo isso. Eu vi isso ali naquele lugar, isso não pode...' 
Então, eles têm um movimento já, já se apropriaram desse jeito de 
fazer, da escola, então, já chamam. Outro dia, eu vivenciei uma 
conversa de estudantes antigos e um novo, chegando. E ele já teve 
que aprender a conversar ali, eu pouco falei, os outros quatro que 
tavam que já foram colocando ali, dando o enquadramento, 'Não,  
mas fala, ué, você não fez ali, agora precisa falar, porque a gente vai 
ter que...'  E eles mesmos já fazendo a conversa. E, aí, o menino 
entra, né, porque percebe que tem um jeito, que vai ter que falar 
mesmo, que não adianta ficar tentando escapar. Então, a escola é o 
dia a dia da sociedade, estamos aí, com pessoas chegando, pessoas 
saindo e, enfim.... Acho que a questão é essa, existe a possibilidade 
da conversa, então quem chegou vai precisar se adaptar, mesmo 
quem chega com mais agressividade, com mais violência, enfim. 
(Zínia, agosto, 2015) 

 

Jares fala da importância de se criar uma cultura, em que um certo modo 

de conviver seja alimentado. Com suas palavras: 

a educação para a convivência não pretende transmitir unicamente 
determinadas estratégias e habilidades para resolver conflitos. Muito 
além disso, nossa proposta se inscreve em um objetivo mais amplo e 
ambicioso: construir uma nova cultura e relações sociais onde a 
violência não faça sentido. (JARES, 2007, p.186, grifo nosso). 
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A paz se manifesta nas relações e estas têm a ver com as condutas. 

Segundo a Biologia do Conhecimento, as condutas são a expressão do 

emocionar humano. Vimos que, para Maturana, há duas emoções básicas: 

aceitação (amor) e  rejeição. Considerando que vivemos em sociedade, 

aprendemos o emocionar de nossa cultura, em nosso entrelaçamento com as 

outras pessoas. Dependendo da dinâmica das relações sociais, vamos nos 

estruturando no amor ou na ausência do amor.  

Sabemos que, segundo Humberto Maturana  (2002a,p.75,76), a 

democracia é um modo de convivência baseado na emoção que aceita o outro 

como legítimo outro. Cultivamos ou não esta emoção, segundo nosso espaço 

de convivência. Necessário se faz, se quisermos relações de paz,  cultivar um 

modo de convivência em que a aceitação seja a emoção básica que guie as 

condutas. E também vale ressaltar que  a Educação para a Paz acontece 

dentro do contexto democrático, e a democracia erige relações nas quais se 

descarta a violência como estratégia para atender às necessidades.  

Se,  no processo de mudanças estruturais, nós nos tornamos o que é 

especificado em nosso domínio de convivência, então o cultivo de relações de 

paz é um requisito para a aprendizagem da paz. Relações de paz acontecem 

por condutas amorosas, que são manifestações da emoção do amor. 

 

 

6.6  Democracia na Escola na Visão dos Professores 

Partimos do princípio de que as relações democráticas se caracterizam, 

sobretudo, pela aceitação da legitimidade do outro, fator que possibilita que as 

pessoas possam se expressar, participar e exercer direitos. Indagamos alguns 

professores sobre a percepção deles acerca da democracia na escola. 

Gardênia assim se expressa sobre a existência deste ambiente 

democrático, sobre autonomia e solidariedade: "elas são construções. Ela não é 

inerente ao ser humano, ela não é inerente ao coletivo das pessoas. Então tudo 

isso precisa ser construído, e é claro que nunca está plenamente satisfatório, 

nunca tá cem por cento alcançado" (Agosto,2014).  

Acompanhando este raciocínio, podemos assumir que as transformações 

são da ordem do dia, tudo está em constante movimento. Mas, como 

asseveramos anteriormente, supomos também que há um aspecto organizador, 
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que há princípios que regem a convivência humana e que há uma estabilização 

das condutas pelo modo de convivência configurado na escola, estabilidade 

esta promovida pela cultura. 

Eis a fala de outra professora que disserta sobre democracia, associando-

a à prática do diálogo. Ela afirma: "os diálogos é que acontecem em grande 

quantidade. E eu acho que os diálogos fundamentam uma ação democrática, 

você ouvir o outro, o interesse do outro e fazer disso um princípio de 

convivência coletiva, então é um caminho sim pra democracia" (Zínia, agosto, 

2015).Ao ser indagada sobre como acontece a democracia na escola, um dos 

membros da Equipe Gestora afirmou: "abrimos bastante espaço para a 

conversa na escola".  

Outro fator na realização da democraticidade, expresso pelo professorado, 

foi a participação inclusiva: 

convivência democrática é uma convivência em que existam várias 
oportunidades e várias instâncias de participação. E que todas as 
pessoas que fazem parte daquela comunidade podem ser inseridas, 
ou estar inseridas em algum desses espaços. Então pra mim, a 
convivência democrática é uma convivência inclusiva onde existam 
esses espaços pras pessoas darem suas opiniões, participar, não 
que isso aconteça em toda a escola, a todo momento, mas a criação 
desses espaços e o funcionamento deles, pra que todo mundo se 
sinta com esse direito, com esse espaço pra se colocar, pra mim é 
isso. (Zínia, agosto, 2015) 

 
Foi perguntado à professora Flora sobre a convivência democrática na 

Amorim Lima, ao que ela respondeu -"Acho que uma democracia plena ainda 

não, mas é um caminho a ser construído".  Ao mesmo tempo fez a afirmação 

abaixo:   

Quando você vai trabalhar numa escola democrática, você já tem que 
estar um pouco mais aberto a ouvir, a ouvir a opinião dos outros 
sobre o seu trabalho, a ouvir a opinião das crianças sobre o trabalho, 
a respeitar os direcionamentos que elas gostariam de dar ao trabalho, 
nos estudos. Você tem que ter uma cabeça já  “aberta”  e ser mais 
flexível. Acho que é importante, o professor  que quer trabalhar numa 
escola democrática, ele tem que ser mais flexível, saber realmente 
ouvir e dar valor a o que está ouvindo na 
coletividade.....conceitualmente eles [os alunos da escola] podem não 
saber todos os conceitos esperados, porém eles sabem discutir 
qualquer assunto, sendo político, social. (Flora, agosto,2014) 

 
Observamos que a prática da democracia na escola inclui o diálogo, a 

participação e  uma mentalidade aberta, pois tais posturas são necessárias 
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para a disposição da construção coletiva e não-imposição de um modo de 

fazer. 

A  prática da democracia na escola foi assim expressa por esta 

professora: 

Eu acho que a escola é bem democrata. Eu acho que a escola trata 
muito bem o aluno. O aluno aqui é muito considerado como um Ser 
humano, ele é muito bem tratado. Existem as Rodas de Conversa 
onde ele pode dar opinião, eles reivindicam muito, eles são muito 
reivindicadores aqui os nossos alunos, eles reivindicam, eles fazem... 
talvez eles não deem  a parte deles, eles esquecem,  mas os direitos 
eles têm na ponta da língua, mas os deveres eles deixam bem pra lá, 
mas os direitos, eles conhecem os direitos deles.(Dayse, agosto. 
2014). 

 
Apesar de sentirmos um certo pesar ,quanto ao desequilíbrio entre direitos 

e deveres nesta fala, houve um endosso no que se refere à democraticidade 

vivenciada. Para os professores inquiridos, a democracia na escola é muito 

presente, pelo menos no que diz respeito à possibilidade de expressão e 

participação dos alunos.  

Percebemos que alguns docentes são mais afeitos à metodologia 

adotada, outros têm algumas críticas. Mas isto é esperado em função da 

multiplicidade de posicionamentos próprios da humanidade.   

No cotidiano, a democracia funciona com a prática das Rodas de 

Conversa, com a participação dos alunos nos órgãos colegiados, grêmios e 

festividades. Além disso, o próprio modo de convivência  leva-os  a exercerem 

seus direitos. Portanto, há uma construção constante da democraticidade, 

alimentada pela dinâmica da escola. Forma-se uma cultura, na qual os alunos 

se tornam cientes de que podem atuar ativamente nos rumos da escola.  

Jares, dentre outros autores,  afirma que "a democracia assenta-se no 

debate, na crítica, no diálogo e na liberdade de expressão "(JARES, 2007, 

p.188).A prática intensiva das Rodas de Conversa reforça a vivência da 

democracia na escola. A democracia também acontece, por meio de outra 

característica própria deste modo de convivência: a participação (parte, 

também, do diálogo). Sabemos que, sem participação, não há democracia. Ao 

ser indagado sobre o funcionamento da democracia na escola, um dos 

membros da equipe gestora disse: 'também têm muitos momentos de 
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participação, né, têm assembleias de pais, tem Conselho de Escola, têm festas, 

tem o dia a dia com famílias'. 

Considerando os depoimentos dos professores e nossa observação, 

verificamos que, nesta escola, a democracia tem alguns dispositivos específicos 

que merecem ser destacados: as Rodas de Conversa, já mencionadas, as 

Reuniões Colegiadas, as Assembleias de Alunos e os Grupos de 

Responsabilidade. Estes dois últimos não estavam ativos, até o ano  2015. 

Segundo o depoimento de um dos entrevistados, a assembleia havia existido 

outrora, mas de modo esporádico. Agora, tanto as assembleias, como os 

grupos, estão fazendo parte do cotidiano escolar. 

Em sua fala, ele afirma: 

... Então, eu acho que nesse sentido, pensando um pouco num 
dispositivo que pra gente é fundamental, que é a Roda de Conversa 
diária, é, nesse sentido as conversas acontecem, eles sugerem, eles 
argumentam, discutem com a gente os momentos do projeto da 
escola, então que acho que já começa por ai, esse princípio da 
conversa como dispositivo fundamental. Isso é diário, então virou 
parte da rotina, nem consigo destacar momentos, lógico, né, que 
esse ano a gente conseguiu uma coisa que a gente já queria há muito 
tempo que é instituir assembleias, retomar grupos de 
responsabilidade, que são também dois dispositivos importantes, mas 
isso não significa que antes essas conversas não aconteciam. (Lirio, 
agosto, 2015). 

 
Há 20  grupos de responsabilidade que foram instituídos no ano  2015, em 

que alunos, juntamente com professores, se reúnem semanalmente para 

discutir e resolver problemas próprios da comunidade escolar. São eles: 

achados e perdidos, biblioteca, coleta seletiva/recurseria; entrada e saída, 

horta/jardim, laboratório, mural, Opy (como é chamada a oca), parque, 

pátio/banheiro, quadras, recreio bom, refeitório/fila, sala de artes, de informática 

e do primeiro ano, salão ciclos I e II e de alfabetização e salas 11/12/sala 

vazada. Assim,  nesta comunidade escolar, está sendo construída a noção de 

responsabilidade, em que os alunos são levados a tomar conta do ambiente 

coletivo. A formação de tais equipes leva os alunos a assumirem atividades e 

se responsabilizarem por sua escola. 

As assembleias são próprias da democracia. Na Escola da Ponte, elas já 

são uma prática estabelecida, ocorrendo, semanalmente, todas as sextas-

feiras. Na Amorim, foram reativadas em 2015. E ainda são esporádicas, mas a 



126 
 

 

coordenadora deu o exemplo de que neste ano  2015, na organização da Festa 

da Cultura, que acontece anualmente, os alunos solicitaram escolher o tema. O 

grêmio estudantil organizou as propostas e suas apresentações, de forma que 

eles definiram a temática,  através de votação. Este é um exemplo de exercício 

democrático e que tem o potencial de se repetir, nos anos posteriores. 

Sendo a democracia uma construção contínua, cada comunidade se 

organiza da maneira que acha melhor. Quisemos observar as peculiaridades da 

vivência da democraticidade numa instituição escolar, ver seu funcionamento 

de perto - como acontece este modo de convivência na escola. Na Amorim 

Lima, percebemos que os alunos têm muitos canais de participação e 

expressão, como assento no Conselho de Escola, formação de Grêmios, 

Grupos de Responsabilidade e Rodas de Conversa.  

De modo geral, os canais de participação da comunidade nas atividades  

escolares são extensos. Incluindo professores e pais de alunos, há as reuniões 

de pais e mestres, os encontros com os tutores e  as festas, nas quais a 

participação dos alunos e pais é bem pronunciada. As festas anuais são: Festa 

junina, Festa da Cultura, Recepção aos Calouros, Dias dos Pais e das Mães. 

Curioso observar que as festas da escola são hegemonicamente organizados 

pelos pais. Aliás, nesta escola, a grande participação dos pais é  outro 

diferencial bastante interessante. 

 
 

6.7  Educando para a Paz e na Democracia: expressão dos alunos 
 
Uma das questões que nós nos colocamos foi: como se lida com o conflito, 

numa escola que se denomina democrática? Cremos que, cultivando-se a 

emoção de aceitação na convivência, conflitos eventuais podem se transformar 

em relações de paz. Na aceitação do outro junto a nós, as diferenças 

perceptivas são de somenos importância, os recursos são compartilhados e há 

validação do ser do outro. Vimos que os canais existentes para a participação, 

que mencionamos no capítulo anterior, dão as condições necessárias para esta 

validação e aceitação da diferença. 

Fomos indagar os próprios alunos a respeito de como vivem a democracia 

e como lidam com os conflitos, pois um de nossos objetivos foi observar como 
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são enfrentados, num meio considerado de vanguarda na democraticidade, 

entre as instituições escolares. Desejamos escutar sua expressão sobre a 

convivência na escola que adota, em seu Projeto Político Pedagógico, a 

democracia como valor matricial. 

Sabemos que a convivência democrática não elimina conflitos. Por ser um 

modo de viver que compreende, necessariamente, a expressão de si, pode 

tornar explícito o que, num ambiente não democrático, poderia  ficar reprimido.  

É por esta razão que Jares reafirma que conflito e convivência são "dois 

processos inseparáveis em toda relação humana e em toda atividade educativa 

(JARES, 2008, p. 68). Educar para a paz inclui considerar o conflito como algo 

que faz parte do humano. Como vimos, a diferença é que, num contexto 

democrático, o conflito é abordado de modo diferente do que num contexto 

autoritário. 

Pelo fato de nós nos tornarmos humanos num contexto de convivência, 

aprendemos a democracia, aprendemos a ser democráticos. Ou dito por Jares: 

"democracia exige educação" (JARES, 2008, p.57). Segundo este autor, há 

alguns âmbitos de socialização fundamentais na formação de um determinado 

modo de convivência. Dentre os principais, estão a família, os meios de 

comunicação, o grupo de iguais e o sistema educacional (2008,  p. 26). A 

escola é um meio de socialização por excelência. Ela ocorre,  através das 

estratégias educacionais, dos formatos organizativos e estilos de gestão. Estes 

fatores estimulam determinados modelos de convivência.   

Aprendemos a conviver de modos diferentes, conforme as relações e 

valores de nosso contexto social, no qual nos desenvolvemos. Para Jares, a 

"aprendizagem da convivência de um determinado modelo de convivência é 

inerente a qualquer processo educativo" (JARES, 2008, p.15). O tipo de 

convivência dominante é resultado de práticas socioeconômicas, políticas, 

culturais e educacionais que configuramos em nosso viver.  

 

6.8   Relação Professor/Aluno 

Em nossa experiência como aluna, tendo estudado em escolas 

tradicionais, a relação com os professores no ensino médio foi restrita e 

caracterizada, principalmente, pelo ensino do conteúdo e relações impessoais. 

Segundo Rosenberg, "a estrutura das escolas ainda é 'de cima para baixo', na 
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qual a educação é algo feito para os estudantes, em vez de com os 

estudantes". (The structure of schools is also generally still one - top-down 

ranking in which education is something done to students rather than with 

students (grifo nosso,2003, p.xi,xii).Segundo este autor, escolas, nas quais 

estudantes e professores se relacionam como parceiros, são comunidades de 

aprendizagem mais do que fábricas impessoais de aprendizagem.  

Muitos dos alunos afirmaram que as relações com os professores são 

próximas, apesar de esta percepção não ter sido unânime, pois alguns deles 

falaram que não há tanta proximidade. Achamos interessante a observação de 

um aluno sobre a influência que os agrupamentos (estudo grupal em mesas 

nos salões) têm na relação com o professorado. Ele disse: "os agrupamentos, 

eles criam a convivência entre os alunos, mas de certa forma ele tira um pouco 

da convivência do aluno e do professor... (Agosto,2015). 

Escutamos, também, este depoimento, em que um aluno reafirmou a 

relação tradicional aluno-professor, à exceção do cursinho, que é ministrado 

voluntariamente por pais de alunos: 

Tem uns professores do cursinho que a gente faz aqui à noite, que, 
daí, é uma relação mais, tipo, eles são pais de alguns amigos, tudo 
mais, então acaba tendo mais essa relação. Mas aqui, durante o dia, 
assim, a relação é mesmo de aluno-professor. (agosto,2015) 

 

Entretanto, a maioria falou de maior liberdade em se aproximar dos 

professores. Um deles disse:"a gente tem a liberdade no limite da escola, tipo, 

a gente sempre tá à vontade pra falar qualquer coisa pros professores, tal" 

(agosto 15). Mesmo que alguns não sintam uma ligação mais afetiva com os 

docentes, sentimos que, de modo geral, todos são bem acessíveis aos alunos. 

Não há medo, por parte dos estudantes, em se aproximar e fazer suas 

demandas.  

Escutamos uma aluna falar sobre a resolução de um conflito que 

aconteceu, por causa da disputa no uso da quadra de futebol, que demonstrou 

uma relação de parceria entre professores e alunos. Ao reportar sobre o que 

aconteceu, ela afirma que a solução foi encontrada cooperativamente entre 

alunos e professores: 

teve um negócio do futebol uma vez, que tipo, os alunos brigaram pra 
jogar futebol.... qualquer coisa assim, e ai eles fizeram um horário, os 
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próprios alunos fizeram horário junto com os professores pra dividir a 
quadra (agosto. 2015). 

 
Neste relato, verificamos que houve uma interação entre professores e 

alunos, na construção de regras que regem o funcionamento da quadra.Para 

Rosenberg (2003), quando as crianças têm a experiência de relações de 

parceria, elas prosperam. Relações democráticas supõem relações de 

equidade e parceria.  

Sobre as relações mais equitativas entre alunos e professores, escutamos 

este depoimento que afirma o bem-estar que a relação mais próxima entre 

aluno e professor possibilita: 

Eu queria falar sobre a gente se sentir à vontade nessa escola, 
porque é uma coisa muito forte, mesmo pelo ambiente, então, quando 
a gente precisa sair pra falar com algum professor, a gente entra na 
sala dos professores, que é uma coisa que eu pensava que acontecia 
em toda escola, mas não. As salas dos professores nas outras 
escolas ficam fechadas. ... e deixa a gente bem à vontade no 
ambiente, pra gente falar com os professores, assim, na horizontal, 
do mesmo nível. (agosto,2015) 

 
 
Talvez não possamos chegar a uma conclusão contundente sobre esta 

relação, até porque  as personalidades individuais dos professores também 

ocupam um papel neste cenário. Mas podemos afirmar que o sistema de 

ensino favorece um relacionamento mais horizontal, como descreveu o aluno.  

Vemos na fala a seguir: 

 
Tem professores que a relação é muito boa, e têm outros que nem 
tanto,  mas a princípio é boa essa relação... Dependendo das vezes 
muda, como,  por exemplo, na Tutoria. Na Tutoria muda muito, mas 
no salão, não (agosto, 2015). 

 
O fato de os professores-tutores acompanharem os alunos, durante todo 

o ciclo e continuar no ciclo seguinte, propicia uma relação mais próxima entre 

ambos.  Eis como se expressou este aluno: 

 
tutor é uma pessoa que cuida da gente, no caso, cuida de um grupo 
só, e assim, eu acho, que a tutora, ela cuida bastante da gente, ela se 
importa se a gente tá bem, se tá precisando de alguma coisa, mas, tá 
bastante “coisa”, porque acontece bastante “coisa” na tutoria, e às 
vezes dá errado também, por causa desse negócio, eles cuidam da 
gente, e a gente tem um respeito maior por eles (ago. 2015). 
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Mesmo ainda vivendo numa cultura herdeira do patriarcalismo, temos 

nichos que nos propiciam uma convivência mais acolhedora e relação mais 

colaborativa. Maturana (1993) afirma que este tipo de convivência, que 

denomina de matrística, acontece dentro da cultura patriarcal, na relação 

materno-infantil. Podemos afirmar que, nas séries iniciais de escolaridade, este 

tipo de relação se mantém. E cremos que a tutoria poderia ser considerada 

como um destes nichos que favorecem uma convivência mais familiar 

Vale lembrar que  as relações não são patriarcais ou matrísticas, tomadas 

de modo absoluto. Fazemos parte de muitos domínios de convivência e, 

também, fluímos nas emoções constantemente, mesmo considerando que os 

modos de convivência são estabilizados culturalmente. 

Na leitura da sociedade em sua complexidade, lembramos, também, que 

há de se cumprir com as atividades escolares, não obstante haja uma 

aproximação afetivana tutoria. Portanto, há um relacionamento de proximidade 

e confiança e há o compromisso de cumprir tarefas, numa relação de trabalho. 

Mas fica claro que, numa relação mais próximae horizontal entre professores e 

alunos, há condição, por parte dos alunos, de manifestarem seu pensamento e 

vontade. 

Porque o aluno tem liberdade de falar aqui, ele pode virar e falar 
'Professor, eu acho isso, eu acho aquilo', em vez de ser numa escola 
tradicional onde geralmente o aluno só olha, ele só olha e pergunta. 
(agosto, 2015). 

 

Não temos dúvidas, portanto, que há  uma estrutura na escola que 

favorece uma aproximação maior entre professores e alunos. Ao comparar 

como acontecem as relações numa escola tradicional e na Amorim Lima, 

escutamos esta asserção: 

'Lá', qualquer coisa que você “fazer” é grave, você vai pra diretora, 
aqui não, aqui você faz muitas coisas e nada acontece.....e a parte de 
convivência com os professores, é isso, não tem muito o que fazer, é 
mais conscientizar, e as outras pessoas terem respeito pelos 
professores....(ago.15) 

 
 

6.9    Conflitos e Rodas de Conversa 

Em nossa observação, e pelas falas dos alunos, percebemos que os 

conflitos aconteciam menos por questões de discrepâncias ideológicas e mais 
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por questões emocionais: por falta de apreço, por eles se sentirem ultrajados 

de alguma maneira, por sentirem falta de segurança ou tratamento respeitoso. 

Sobre isto, uma aluna chegou a afirmar que "o que tem que melhorar bastante, 

o que é fundamental aqui é o respeito um pelo outro". E também na relação 

com os professores, isto foi mencionado: 

 
Aqui no Amorim têm muitos casos de agressão verbal a professor, e 
de desacato àquela pessoa que tá te dando conhecimento, porque, é 
uma coisa que... parece que algumas pessoas não 'se tocam' que o 
professor é um cara que tá abrindo mão do tempo dele, de uma parte 
da vida dele, pra melhorar a vida das pessoas (ago. 2015). 
 

Este depoimento sugere que é necessário viver o respeito, que é outra 

maneira de falar em amor. Esta é uma necessidade constante - de cultivar, de 

aprender/ensinar o respeito. Trata-se de um processo contínuo. Assim se 

expressa Maturana acerca disto: "vivamos nosso educar de modo que a 

criança aprenda a aceitar-se e a respeitar-se, ao ser aceita e respeitada em 

seu ser, porque assim aprenderá a aceitar e a respeitar os outros" (2002a, 

p.30). Sem isto, há conflitos. Para Jares (2008), o respeito faz parte dos 

'conteúdos de relação'. Faltando isto, a convivência torna-se  problemática. 

Para ele, "o respeito fundamenta a convivência democrática e contém implícita 

a ideia de dignidade humana;  supõe reciprocidade no trato e no 

reconhecimento de cada pessoa" (JARES, 2008, p.31). Há eclosão de conflitos, 

se não houver respeito, pois que este indica a aceitação do outro junto a si. 

As Rodas de Conversa são momentos de eles resolverem estes 

problemas. São  momentos de reflexão da prática, dos comportamentos e dos 

conflitos, além de serem utilizadas como oportunidade de partilha. Elas são um 

evento coletivo e intersubjetivo. Os Talking Circles são essencialmente 

dialógicos, democráticos e, portanto, participativos. Podem ser usados como 

um dos caminhos para a paz. 

Tendo participado de algumas Rodas de Conversa, verificamos que, 

algumas vezes, são os professores que tentam problematizar as questões, 

noutras são os próprios alunos. Percebemos que, quando a demanda parte dos 

discentes, há mais envolvimento na discussão. Em uma experiência de 

observação, testemunhamos, entretanto, que nas Rodas dos 8º e 9º anos, o 

envolvimento dos alunos não foi muito significativo. 
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Outra limitação na realização das Rodas de Conversa deve-se à grande 

rotatividade  dos professores na escola. Segundo o depoimento de um aluno, 

corroborado por colegas,  

 

 
O problema da Roda de Conversa, como o XXX disse, são os 
professores novos, porque no ano passado a gente tinha mais 
liberdade pra falar, a gente ficava mais à vontade pra poder falar, e 
esse ano, acho que os professores não estão acostumados com essa 
escola, e não sei, acho que eles acabam tratando a gente como eles 
tratavam outros alunos em outras escolas, porque o sistema das 
outras escolas é diferente, então, tipo, eu acho que aqui no Amorim, 
eles não se acostumaram ainda, e eu acho que eles acabam ficando 
mais nervosos, sabe? (agosto, 2015). 
 

Cremos que este é um problema que afeta tanto a dinâmica das Rodas, 

como  do próprio projeto de ensino. O Prof. Pacheco nomina este entre um dos 

riscos que o projeto tem. Referindo-se à Escola da Ponte, ele questiona o 

sistema de colocações de professores na escola. Sobre problemas causados 

pelo modo como são feitas as contratações dos professores, ele escreve: "urge 

instituir outras vias de concurso e colocação, uma das quais permita que a 

selecção de candidatos seja feita em função de sua adesão a um projecto" 

(PACHECO:s/d, p.81). Na Amorim, o sistema de contratação de professores é 

feito por meio da Secretaria de Educação, da mesma maneira que as demais 

escolas. Os docentes, que vão assumir seus postos na Amorim Lima, sabem de 

seu diferencial. Mesmo assim, há eventuais problemas de adaptação. 

Cada um tem seu espaço assegurado na Roda de Conversa, muito 

embora nossa impressão é de que, mesmo com toda abertura, alguns alunos 

podem não usufruir desta oportunidade, por se sentirem constrangidos, talvez,  

com a presença do professor, do visitante, por ter algum problema de timidez, 

ou outro motivo. 

Houve um período em que a escola utilizou, no Ciclo Autoral, as Rodas de 

Conversa, para discutir assuntos genéricos de ordem política ou social. Em 

nossa escuta, chegamos à conclusão de que este tempo não foi muito 

apreciado, porque tivemos depoimentos, tanto de professores, como de alunos, 

de não-apreciação desta fase. Esta é a fala de uma docente a este respeito: 

Eu acreditava piamente nas Rodas de Conversa, depois de um tempo 
eu passei a não mais achar importante, devido ao método que nós 
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estávamos usando. Trazíamos textos, a notícia do jornal, “vamos 
discutir essa notícia”, pra você discutir uma notícia,  você tem que ter 
todo o seu conhecimento.... Ah, não, desse jeito não dá, eu acho que 
não é assim, tem que ser o aluno falando dele, das suas dificuldades, 
das suas emoções, do que ele tá precisando, do que ele está 
sentindo, e não você trazer uma notícia que aconteceu no Brasil ou lá 
do outro lado do mundo, e querer discutir aquilo ali ...Mas hoje eu 
volto a acreditar nas Rodas de Conversa, porque nas Rodas de 
Conversa você consegue resolver vários conflitos... tá, então nisso eu 
acredito, numa Roda que realmente venha falar do dia a dia do aluno, 
da escola, da sua casa, tá? ...Então, acho que esse seria o foco 
melhor assim numa Roda de Conversa. (Dayse, ago.2014) 

 

Numa das falas, um aluno reafirmou esta assertiva. Ele disse que, neste 

período, as Rodas de Conversa mudaram um pouco de sentido, pois versavam 

sobre assuntos que não lhes diziam respeito diretamente, daí perderam 

interesse. Eles não se envolveram com as temáticas a serem debatidas. 

Eu achava a Roda de Conversa bem chata até o ano passado, 
porque eles chegavam lá na Roda de Conversa e as professoras 
começavam a falar ... começavam a falar de assunto que ninguém 
queria ouvir, então, por isso que ninguém gostava da Roda... (ago. 
2015). 

 
Creio que, em função disto, Pranis afirma que uma das perguntas-chaves 

na Roda consiste em se certificar se o assunto interessa a todos e se todos 

querem participar.  (Are There people who are willing to participate? Does the 

topic matter to anyone? PRANIS, 2005, p.50). Do contrário, as pessoas se 

dispersam. Em outra fala, escutamos: 

 
Acho que a gente devia voltar, retomar esse espaço (Roda de 
Conversa), onde a gente pode concordar, discordar e mostrar nossas 
ideias, mas infelizmente a gente não tem conseguido organizar em si 
as Rodas de Conversa, porque elas de certa forma, acabaram se 
tornando impopulares. Ultimamente a gente faz mais discussões 
políticas sobre elementos do mundo de fora da escola do que da 
escola em si, acho que devia retomar a Roda como algo pra discutir a 
escola. (ago.2015). 
 

A partir da fala de alunos e professores, inferimos que as Rodas se tornam 

mais profícuas e despertam interesse quando nelas  se trata de expressar algo 

referente à escola ou à convivência dos próprios alunos. 

Mas as Rodas de Conversa, segundo depoimentos de alunos conforme 

veremos a seguir, podem vir a ser um instrumento poderoso para resolução de 

conflitos. "Em relação aos conflitos, tipo, a gente sempre resolve eles nas 
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Rodas de Conversa,...,como a XXX falou, os próprios alunos fizeram horário 

junto com os professores pra dividir a quadra" (ago.2015).Apesar desta 

afirmação, nós nos deparamos com algumas falas que indicam que as Rodas 

de Conversa nem sempre cumprem cabalmente aquilo a que se propõem, que 

é a resolução de problemas e conflitos. "As Rodas de Conversa são legais, ela 

acaba falando o que é que aconteceu, aonde a pessoa errou, mas só que isso 

não adianta muito, porque a pessoa volta e continua"(ago. 2015).Um deles nos 

disse: "Eu acho que a Roda de Conversa não serve pra muita coisa não, 

porque, na maioria das vezes, não tem um assunto que todo mundo goste". E 

outro falou: "eu acho que esse “coisa” de Roda de Conversa não ajuda muito. O 

pessoal tava riscando as paredes da escada, e conversaram na Roda de 

Conversa e não adiantou de nada, o pessoal continuou riscando"(ago. 2015). E 

ainda: "..., mas, assim, nem sempre eles arrumam as coisas, nem sempre os 

professores ouvem, mas até que aqui no Amorim os professores são bem 

liberais.  Rodas de Conversa são importantes, mas o problema é que não dão 

certo várias vezes" (ago. 2015). 

Mesmo que achem que nem sempre os assuntos sejam levados em 

consideração e solucionados, como é a expectativa, não podemos descurar o 

fato de a simples realização da Roda de Conversa ser um poderoso canal de 

participação e expressão dos alunos. Além de outros, é nas Rodas que eles 

têm oportunidade de se expressar francamente com seus pares ou relatar 

problemas para colegas e professores. Testemunhamos isto pela fala de uma 

aluna: -"aqui na escola  você tem liberdade pra você falar o que você quiser, pra 

você colocar assuntos na Roda de Conversa, qualquer tipo de assunto que 

você quiser falar, os professores vão dar liberdade pra você falar desse tema 

(ago.2015).  De qualquer modo, é um fórum válido que oferece a todos a 

oportunidade de falar.  

Tem uma participação grande dos alunos na escola, então, tanto na 
Roda de Conversa, que é um momento que a gente tem pra... A 
gente pode falar sobre as nossas coisas, então a gente pode, por 
exemplo, se tem algum problema acontecendo na escola, que a 
gente tá insatisfeito, o aluno tem essa voz de ir lá, e falar pro 
professor: -'Eu tô insatisfeito com essa coisa, e eu queria que 
mudasse' (ago. 2015). 
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Consideramos relevante esta afirmação de um egresso da escola - bem 

em sintonia com características que atribuímos aos conflitos num ambiente 

democrático. Assim ele falou: "-A Amorim não tá acima de ninguém na questão 

de conflito, A Amorim vai ter os mesmos conflitos que qualquer outra escola, 

mas como esses conflitos são geridos aqui na escola é que muda"(ago. 2015). 

Vimos que as Rodas de Conversa, pela própria estrutura, são inclusivas e 

equitativas, de tal modo que cada um pode ajudar a encontrar soluções. 

Segundo Pranis, "As rodas são usadas, frequentemente, para edificar 

comunidades. Desenvolver um senso comunitário saudável em sala cria uma 

base para a resolução de conflitos. (Circles are often used to built community. 

Developing a healthy classroom community creates a foundation for conflict 

resolution (2005,  p.72). E afirma também serem os Círculos de Paz um 

recurso essencial, fornecendo um fórum para a reflexão e encorajando o uso 

criativo e pacífico de soluções para conflitos. (PRANIS, 2005). 

Nem todos os alunos compartilham da mesma opinião acerca das Rodas. 

Estes depoimentos apenas comprovaram que, para um mesmo evento,  cada 

pessoa percebe de um jeito diferente. Mas fica explícito o fato de que estes 

momentos são uma oportunidade para os aprendizes se expressarem, 

reclamarem e resolverem problemas, no que diz respeito à escola ou problemas 

relacionais entre os pares. 

Dentre as características da democracia, podemos citar o fato de as 

questões públicas estarem abertas ao exame da comunidade e à possibilidade 

de resolver diferenças, por meio do diálogo. Maturana afirma que o modo de 

resolver nossas diferenças é conversando: que estejamos dispostos a escutar 

reciprocamente, a mudar de opinião e a questionar a validade de nossas 

suposições (2014).Acreditamos que as Rodas de Conversa são um poderoso 

recurso para isto. 

Guimarães indica que se constrói uma sociedade pacifista, por meio de 

constituição de um grupo de relações, sendo o "diálogo de extrema importância 

no processo educativo" (2011,  p.113). É nessas Rodas de Conversa que o 

diálogo ganha força como prática e modo de resolução de conflitos. Para 

Guimarães, o diálogo está no coração da Educação para a Paz. Ele é o 

instrumento, no qual se apoia a Educação para a Paz, a fim de conseguir uma 

convivência mais harmônica. Se não aprendermos a compreender o outro, a 
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estabelecer com ele relações de solidariedade e parceria, não há como se viver 

relação harmoniosa. 

 

 

6.10   Democracia e Satisfação dos Alunos com a Escola 

Considerando que a convivência democrática implica princípios e 

condutas que consideram o outro como legitimo  outro,  erigimos a hipótese de 

que um ambiente democrático propicia um maior bem-estar às pessoas, não 

obstante os conflitos. Isto porque se constrói um ambiente de escuta, de 

possibilidade de atendimento às necessidades, de validação das pessoas. 

Portanto,  há contentamento em fazer parte de tal espaço social.  

Inquirimos os alunos acerca de sua satisfação ou insatisfação, no 

ambiente escolar. Eis como se expressou um deles: 

...Porque nas outras escolas não tem isso, então, se o aluno tá 
insatisfeito eles falam meio que: 'Meu, o problema é seu', e aí, você 
não vai mudar nada. E aqui na escola, não. A gente tem esse negócio 
da participação, então, se você tá insatisfeito com uma coisa, foi o 
que a XXX falou, a gente vai lá, vai na sala da Ana, pode falar com a 
diretora, e nas outras escolas, não. É isso, a gente fala diretamente, 
então, não tem esse negócio de guardar pro aluno, e os professores, 
eles recebem e eles tentam ao máximo fazer o possível (ago. 2014) 

 

A participação, elemento básico da democracia, possibilita que membros 

da comunidade estabeleçam ações em conformidade com seus desejos. A 

participação, além de considerar a legitimidade de cada um, tem o diálogo 

como canal de expressão. Esta liberdade de expressão, por nossa experiência, 

não é algo comum na maioria das escolas tradicionais. Assim se expressa este 

aluno: "as outras escolas é “tudo” padrão, né? Tudo manda pra diretoria, a 

diretoria resolve, é suspensão... Aqui não, eles resolvem, tem conversa, 

chamam os pais pra conversar, vê o que pode fazer pra resolver, e é isso 

aí".(ago. 2015). 

Ainda em relação à possibilidade de expressão e diálogo, ouvimos esta 

fala: 

A gente pode dar nossa opinião, que nem a Ana falou, e tal, que a 
gente pode dar nossa opinião, a gente não sabe é se eles vão ouvir, 
mas a gente pode dar nossa opinião, tem escola que a gente não 
pode nem falar .... Na maioria das escolas os alunos não podem nem 
entrar nas salas dos professores, nem na sala da diretora, nem na 
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secretaria. Aqui no Amorim, tipo, meu, a gente entra na sala da Ana, 
a gente conversa com ela diretamente, a gente não precisa falar com 
alguém pra falar pra ela... (ago. 2015)  

 
Este outro aluno confirma a existência desta liberdade da fala. Assim ele 

diz: "- Eu gosto mais dessa escola do que da outra, porque a outra, tipo, a outra 

você não tinha como ficar muito livre, aqui você já tem, aqui você pode dar suas 

opiniões (agosto, 2015). 

A democracia envolve, necessariamente, a liberdade de expressão, 

liberdade de fazer próprias escolhas (autonomia está vinculada à liberdade). 

Mas a liberdade pode ser confundida com libertinagem. O aprendizado da 

liberdade não é algo isento de dificuldades. Interessante esta fala de um aluno, 

pois ele coloca a dificuldade que alguns têm em lidar com a liberdade: 

 
o Amorim ele tem uma coisa que ele dá muita liberdade, você deve 
ter percebido, que ele dá muita liberdade aos alunos, não de um lado 
ruim, eu acho isso ótimo, só acontece que, pra maioria dos alunos é 
um choque, porque a gente vive num mundo que é um ambiente 
controlado, as escolas do sistema são ambientes controlados, 
mesmo o Amorim ainda sendo um ambiente controlado, ele é muito 
mais amplo que os outros, então, quando os alunos vêm pra cá, eles 
entram num choque eles têm tanta liberdade nas mãos deles, só que 
eles não sabem o que fazer com aquilo, então eles transformam essa 
liberdade em libertinagem, acham que porque eles têm esse espaço, 
podem fazer o que quiserem, que eles podem ignorar o que o 
professor fala.(ago. 2015). 

 
Nenhum espaço social atingiu o estado de perfeição. Acreditamos que é 

justamente a tentativa de instauração de uma ordem perfeita que causa 

problemas, pois cerceia a  imprevisibilidade e a liberdade do humano.  

Outra característica da democraticidade, nesta escola, é a forte inclusão 

dos pais dos alunos em várias atividades, ao longo do ano. Cremos que este 

fator é, também, responsável pela grande satisfação da comunidade como um 

todo. Dado que a participação dos pais é relevante, eles ajudam a construir a 

escola que desejam para seus filhos. Isto é causa de muita satisfação em 

relação à escola, tanto por parte dos alunos como de seus pais.  

Além da participação dos alunos, tem uma coisa que também é mais 
forte, que é a participação dos pais, né, que os pais aqui são muito 
vívidos dentro do ambiente escolar. Os alunos também, os alunos 
trabalham... Eu, eu tenho uma experiência de que eu sou voluntário 
na XXX, eu me candidatei a ser voluntário (agosto, 2015). 
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De modo geral, apesar de problemas e dificuldades, sentimos que a 

satisfação com a escola é algo bem forte. Um dos depoimentos de alunos foi 

bem claro, quanto a esta satisfação:  

 

 
eu acho que se fosse pra eu escolher outra escola, eu sempre 
escolheria o Amorim ..... eu gosto de estudar aqui, sabe? Mas eu 
acho que os alunos gostam por causa da liberdade mesmo, a gente 
pode falar, tipo, que eles vão ouvir, mas nem sempre resolve o 
problema (ago. 2015) 

 

Atribuímos isto justamente à grande participação e intensos diálogos, 

presentes na Amorim Lima, cuja proposta faz parte do projeto democrático. 

Pensamos que a satisfação advém do fato de que é importante se sentir parte 

de comunidade.   

Para finalizar, consideramos significativo este depoimento de um egresso 

que hoje faz o curso de Educação na Universidade de São Paulo (USP): 

 

[A amorim] é uma escola democrática, os alunos fazem a escola, os 
alunos montam, os alunos têm essa responsabilidade de lidar com a 
escola,...eu aprendi o que é uma educação com liberdade, eu aprendi 
o que é ter paixão pelo aprendizado, ter paixão por uma escola,..... 
minha paixão pela educação vem daqui.(agosto, 2015). 

 

 

6.11   Ensino de Conteúdos  

Nosso interesse, nesta investigação, foi escutar a expressão de alunos e 

professores sobre como acontece a convivência num espaço social, que tem a 

democraticidade como um princípio norteador. Não obstante, considerando a 

função tradicional da escola, que é o ensino de conteúdos, não poderíamos 

descurar de averiguar esta dimensão formativa na instituição. 

Em maio de 2014, foi publicada uma reportagem sobre a Amorim Lima, na 

qual o jornalista critica os resultados apresentados pela escola paulista. Ele 

afirma:  

Apenas 30% dos mais de 100 alunos do 5º ano conseguiram 
aprender o que é considerado como adequado em leitura e 
interpretação de textos. O porcentual é inferior à média das escolas 
da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Em 
matemática, só 15% dos alunos do 9º ano aprenderam o adequado. 
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O ideal era que ambos os índices alcançassem pelo menos 70%. 
(LIRA, 2014). 

 

Ele afirma que o desempenho dos alunos da escola Amorim Lima vem 

despencando, a cada edição da Prova Brasil, uma das principais avaliações do 

Ministério da Educação (MEC). Na edição de 2007, o porcentual de 

aprendizado adequado em português, no 5º ano, era de 38%; em 2009 era de 

34% e, na última edição do exame, chegou aos 30%. Afirma, ainda, que estes 

dados têm sua fonte no MEC e foram compilados pela Meritt Informação 

Educacional e pela Fundação Lemann,  a partir do cruzamento com a 

classificação de referência sobre adequação de conhecimento proposta pela 

ONG Todos Pela Educação. Afirma, ainda que no desempenho na Prova Brasil 

e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a escola também 

não vai bem, particularmente nos anos iniciais do ensino fundamental, mas, 

nos anos finais, a situação é melhor.  

Os resultados apresentados pelos discentes da Amorim Lima, nas provas 

oficiais engendram a discussão acerca de índices objetivos de desempenho 

como critério de qualidade. Apesar disto, ao avaliarmos a Amorim Lima, 

cremos que devemos levar em conta, não apenas o nível de apropriação do 

saber, mas a valorização da gestão democrática e o enfoque na formação 

cidadã dos alunos. Os resultados, portanto, devem ser vistos dentro de uma 

visão mais ampla. Assim, vale considerar a afirmação de Silvia Colello, 

professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 

na mesma reportagem: 

 
As provas avaliam determinados aspectos, não o conjunto. Na 
Amorim, uma coisa que eles valorizam muito é o protagonismo dos 
alunos. Ela pode estar mais fraca no português, mas tem uma atitude 
mais positiva na construção do conhecimento e da autonomia do 
estudante. Avaliações de larga escala não conseguem pensar nesse 
tipo de coisa. 
 

O professor José Pacheco,  idealizador da Escola da Ponte, também 

compartilha da mesma opinião. No mesmo texto, afirma:. "O IDEB não é capaz 

de avaliar uma educação integral".  Ele assevera ser possível ter uma 

educação integral e um IDEB  alto. Consideramos ponderada, também,  a 

posição do presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), José 

Fernandes de Lima, na mesma reportagem. Ele assevera que "essas provas 
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não são capazes de avaliar nem um décimo do que é a escola, isso é um 

ponto. Por outro lado, não devemos desconsiderá-las por completo".  

O autor da reportagem, Davi Lira, afirmou que, considerando a 

apropriação do conhecimento como insuficiente, a Prefeitura de São Paulo iria 

'repensar' a lógica pedagógica adotada pela unidade escolar. A escola teve seu 

Projeto Político Pedagógico aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, 

mantendo sua proposta pedagógica, no início deste ano  2016. Portanto, tal fato 

demonstra que, possivelmente, a proposta pedagógica não será modificada. 

Em resposta a esta publicação, a escola se posicionou dizendo: 

ao afirmar que, “em matemática, só 15% dos alunos do 9º ano 
aprenderam o adequado”, a reportagem não mencionou que o 
porcentual de aprendizado de escolas municipais do Brasil é de 11%, 
do Estado de São Paulo é 15% e de outras escolas municipais da 
cidade é de 10%. 

Importante informar que justamente em matemática, a Escola Amorim 

Lima teve 08 alunos premiados na 10ª OBMEP – Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas, no ano  2014. Foram 2 medalhistas de ouro, 

3 de prata e 3 de bronze, além de 7 garotos terem recebido menções honrosas. 

(SÃO PAULO, 2014). 

Lira escreve que na escola "não há provas, os professores não seguem o 

currículo oficial e os alunos têm a autonomia de decidir os assuntos que vão 

estudar". Vale esclarecer que prova, no sentido tradicional, realmente não há, 

mas há uma avaliação constante, realizada por meio dos roteiros e 

portfólios9que os alunos têm que entregar aos professores.  E os alunos 

escolhem o que estudar dentro do que está especificado no currículo 

estabelecido pelo MEC.  

Para além do desempenho de conteúdos, vale ressaltar que, no final do 

ano  2015 o Ministério da Educação (MEC) reconheceu 178 instituições 

educacionais brasileiras, entre organizações não governamentais, escolas 

públicas e particulares, como exemplo de inovação e criatividade na educação 

básica, e a Amorim Lima é uma delas. As escolas foram avaliadas de acordo 

                                                            
9Portfólio: documento, no qual o estudante faz o registro do que aprendeu no roteiro 
finalizado. 
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com os seguintes critérios de inovação: gestão, currículo, ambiente, método e 

articulação com outros agentes. 

Na área Cultural, por causa das aulas de capoeira realizadas na escola 

pelo grupo Grupo de Capoeira Ceaca, a escola foi premiada pelo prêmio 

Cultura Viva tornando-se mais um Ponto de Cultura na cidade de São Paulo. O 

ponto de Cultura leva o nome de Ponto de Cultura Amorim Rima (LAINO, s/d). 

Em dezembro, ainda no ano  2014, a Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania (SMDHC), em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação, concedeu o  2º Prêmio de Educação em Direitos Humanos, como 

parte do Festival de Direitos Humanos, a doze projetos de educação voltados 

para a promoção da cidadania em escolas municipais. As categorias foram:  

unidade educacional (23), professores (52), estudantes (15) e grêmios 

estudantis (10).  A EMEF Desembargador Amorim Lima ficou em segundo 

lugar na categoria grêmio estudantil (Grêmio estudantil: experiências de criação 

e consolidação). (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014). 

Nosso estudo teve lugar na Amorim Lima, mas não foi um estudo da 

Amorim Lima. Isto considerado, cremos ser válido mencionar premiações em 

escolas com desenho sócio/pedagógico similar.   

Assim, cremos ser importante informar que a Escola da Ponte, que 

inspirou este modelo de educação, obteve o título de Eco-escola, em 

reconhecimento ao trabalho desenvolvido no ano letivo 2001-2002, em 

benefício do ambiente. O prêmio foi concedido pela Associação Bandeira Azul 

da Europa, secção portuguesa da Foundation for Environmental Education. 

Em nossa busca de prêmios e certificados concedidos a escolas, tidas 

como democráticas,  vimos que a  Escola Maria Peregrina,  zona norte de Rio 

Preto, está entre as dez escolas do mundo - única no Brasil - a receber o 

Prêmio Fields. A Maria Peregrina também segue a metodologia que orienta a 

Escola Básica Integrada Tomé Negrelos (Escola da Ponte), de Portugal.  Lá, de 

igual modo, o estudante não precisa ficar preso a uma determinada sala de 

aula, tem liberdade para escolher o que estudar, dentro do especificado no 

currículo.  

O prêmio consiste em uma Medalha Internacional de Descobrimentos 

Proeminentes em Matemática. A medalha foi criada em 1936, no Canadá, para 
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incentivar o ensino e novas aplicações da matemática. A escola do Rio Preto 

recebeu a premiação, no final do ano  2015. (SANTOS, 2015). 

Por fim, julgamos pertinente a colocação deste ex-aluno, entrevistado em 

agosto de 2015: 

O Amorim nunca se destacou por ensinar mais conteúdo do que as 
outras escolas, a Amorim na Prova Brasil, ela tá acima da média, mas 
isso não conta tanto quanto as crianças que saem daqui, saem 
verdadeiras cidadãs, cidadãs e cidadãos conscientes, políticos, que 
sabem o que tão fazendo, que sabem aprender, que sabem 
conviver(ago. 2015,grifo nosso). 

 

Concordamos com Marshall Rosenberg, que se opõe ao que ele denomina 

educação voltada para dominação e na qual não se desenvolve habilidades no 

âmbito humano. Ele advoga uma educação que se volte, também, para 

habilidades na maneira de relacionar-se e no desenvolvimento de ambientes 

que apoiem o desenvolvimento da autonomia e interdependência nas salas.  

Este psicólogo e educador defende uma life-enriching education- uma 

educação que  não é construída no modelo baseado no medo e 

constrangimento. Ele afirma a grande necessidade de saber relacionar-se bem 

com outros.  

As crianças precisam [aprender] muito mais que  habilidades básicas 
em leitura, escrita e matemática, mesmo considerando o quão 
importante são. As crianças também precisam aprender como pensar 
por si, a encontrar significado no que aprendem e como trabalhar e 
viver juntas. (Children need far more than basic skills in reading, 
writing and math....Children also need to learn how to think for 
themselves, how to find the meaning in what they learn and how to 
work and live together) (2003,p.xv). 
 

Por fim, comungamos com o posicionamento do Psicólogo da Educação, 

David Shernoff, para quem "muitos educadores e administradores podem 

considerar as conquistas acadêmicas como sendo o objetivo final da educação, 

mas os pais também querem que seus filhos sejam felizes, satisfeitos e plenos". 

(Many educators and administrators may consider academic achievement to be 

the ultimate goal of education, he says, parents also want their kids to be happy, 

satisfied, and fulfilled) (SUTTIE, 2012).E estamos de acordo, também, com o 

Professor Pacheco, para quem as escolas devem ser animadas com a intenção 

de fazer professores e alunos pessoas mais felizes (s/d, p.77). 
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6.12   Expressão dos Alunos sobre o Ensino de Conteúdos 

Consideramos importante perguntar ao próprio alunado o que achava 

sobre o ensino de conteúdos. Coletamos alguns depoimentos: 

Eu gosto de estudar aqui. Eu acho que, o modo como a escola 
ensina, eu acho bom, porque em outras escolas você quase não tem 
passeio, aqui pra aprender, a gente vai pro passeio pra aprender, por 
exemplo, a gente tava estudando Ditadura Militar, e a gente foi ao 
Museu da Ditadura e da Democracia (agosto, 2015). 
 

Outro aluno assim se manifestou: 

Eu gosto do sistema democrático da escola, os professores que 
estão aqui são todos professores que eu admiro, porque são bons, e 
eu compreendo que é difícil dar aula aqui. (ago. 2015) 
 

 

Entendemos por estas falas que a escola, de modo frequente,  lança mão 

de outros recursos, além da pesquisa no salão, para estimular a curiosidade e 

promover a aprendizagem. Vimos que houve, também, elogios aos 

professores. Entretanto, escutamos uma aluna que, ao tempo em que afirma o 

bom ensino da escola, faz uma crítica ao uso do método que dispensa uma 

preparação básica do conteúdo, antes do processo de pesquisa autônoma: 

Acho que o modo como a escola ensina é bom, eu gosto bastante, 
mas eu acho que a escola é relaxada em algumas coisas........... não 
ensinam uma Gramática a fundo, você tem que pesquisar por conta 
própria ou estudar no livro por conta própria, porque uma Gramática 
assim, igual nas escolas normais, não ensinam.... não precisa ter 
uma aula “a fundo” da Gramática, mas pelo menos aprender as 
coisas básicas a gente deveria ter uma aula, sim.....(agosto,2015). 
 

Esta afirmação encontra ressonância no depoimento de uma das 

professoras:  

o projeto implica em autonomia e muitas vezes o aluno não tem 
autonomia pra fazer aquele trabalho sozinho. Então eu acho sim, que 
nós tínhamos aqui na escola o projeto que se chamava 'Eixos 
temáticos', então, por exemplo, o aluno ia fazer o roteiro sobre 
sistema solar, o roteiro de Geografia, sistema solar, e o que é 
acontecia antes do roteiro, havia o eixo temático, ele ia para uma 
aula sobre o sistema solar, onde ele aprendia diversas coisas, o 
professor fazia perguntas, eles respondiam, se falava sobre o 
sistema solar pra depois ele ir fazer o roteiro de pesquisa dele. Então 
ele já ia fazer o roteiro com uma base, com um pré-conhecimento do 
assunto pra ele poder trabalhar com autonomia. Infelizmente ... não 
há mais “Eixos temáticos”, então o aluno já vai direto na pesquisa. E 
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ai, quando ele não tem um background, um subsídio, ele já se perde, 
já não consegue fazer, não consegue interpretar o texto que ele tá 
lendo, tem uma dificuldade terrível pra fazer os exercícios (Orquídea, 
ago.2014). 
 

Em função destas colocações, chegamos à conclusão de que, não 

obstante considerarmos ser bom o método que estimula a autonomia, seria 

interessante, talvez, oferecer uma base ao aluno para,  a partir disto, ele poder 

seguir adiante com mais facilidade. Este depoimento de um aluno, vindo de 

uma escola tradicional,  confirma esta posição: 

eu acho que me deu uma base o método tradicional, eu sei muito 
mais coisa por causa do método tradicional, se eu tivesse só nos 
roteiros, eu acho que eu saberia bem menos coisa. (ago. 2015). 
 
 

No que concerne ao processo de conhecimento, o Professor José 

Pacheco reporta-se ao 'princípio da gradualidade',  no qual se assume uma 

perspectiva sequencial de progressão do aluno. Os níveis de autonomia vão 

sendo conquistados, com o auxílio do professor.  Este princípio atendido na 

Escola da Ponte reconhece a "progressiva passagem da aprendizagem dirigida 

pelos professores para uma aprendizagem autônoma, onde o aluno assume o 

papel  principal na construção do conhecimento" (PACHECO, s/d,p.76). Este 

educador enfatiza que o trabalho autônomo não significa trabalho isolado - os 

alunos precisam da colaboração do professor. Com seu auxílio, o aluno vai 

aprendendo a gerir sua aprendizagem, de acordo com seu interesse e em seu 

próprio ritmo. O aprendiz vai ascendendo a graus de autonomia, lembrando que 

autonomia não é isolamento, pois ela deve sempre circunscrever-se no projeto 

coletivo.  

Não obstante as críticas mencionadas, houve elogios ao método que, por 

si, fomenta a solidariedade. Este é outro dos princípios matriciais adotados pela 

escola, além da democraticidade e autonomia. O que entendemos por 

autonomia, neste contexto,  refere-se à capacidade de o aluno construir o 

próprio conhecimento, respeitando-se seu ritmo e interesses. Compreendemos 

solidariedade como a consideração pelo outro, o estar atento às necessidades 

do outro e, quando necessário, oferecer ajuda.  

Diante da formação dos grupos em mesas no salão, indagamos o que 

achavam sobre a formação de grupos de estudos. As respostas 

surpreenderam-nos. Perguntamos se a formação das mesas ajudaria os alunos 
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a se integrarem mais ou se, em vez disso, não ajudaria. Uma estudante 

respondeu: - "Sim, ajuda bastante, porque um ajuda o outro. [Apontou para a 

tarefa de uma amiga]: - Esse roteiro aí, eu já fiz, que ela tá fazendo. Aí, se ela 

precisar de uma dúvida, eu posso ajudar ela. Não atrapalha". (ago. 2015). 

Outro aluno assim se expressou sobre a composição das mesas e pedido 

de ajuda dos colegas, no momento em que estavam fazendo os roteiros. Assim, 

ele respondeu: ... "porque um pode ajudar o outro, não é cada um por si...... se 

eu conhecer quem tá fazendo História, junto, aí, eu quero fazer História, a gente 

vai com uma pessoa que tá fazendo História, Entendeu? " (Ago. 2015) 

A indagação sobre o fato de os alunos interromperem os colegas no 

processo de resolução das atividades no salão, foi uma das perguntas das 

entrevistas, pela curiosidade que nos incitou. Esta foi outra das respostas que 

tivemos:  "Pra mim, tipo, é melhor em grupo, porque se tem eu e mais três 

pessoas, a gente pode discutir as opiniões juntos, mais fácil de resolver as 

coisas, mais prático" (Ago,15).  

Perguntamos se, para o aprendizado, este modo de estudo nos salões 

seria eficiente.. Uma das respostas foi: - "Depende muito da pessoa". Outro 

aluno assim se expressou: "às vezes fica mais fácil pra pessoa, porque ela 

podia estudar numa escola tão puxada, que quando ela chega na Amorim ela 

relaxa, às vezes ela relaxa até demais, e, aí, e, assim, atrasa nos roteiros um 

pouco, mas depende da pessoa também, bastante"(agosto,2015).  Outra disse: 

- "Sim, eu acho que sim, mostra que qualquer tipo de crise que a gente tenha, 

de certa forma, é porque nós mesmos não estamos nos empenhando 

suficiente,... É uma forma de se colocar na frente de um espelho" (ago. 2015). 

Para os alunos que estiveram em outras escolas, perguntamos qual 

método consideravam melhor para a aprendizagem de conteúdos. Um aluno 

falou que achava este método bem melhor, afirmando que o conhecimento é 

uma construção. Outro, entretanto, afirmou ser bom, mas com observação:  

 
Se você 'manter' o foco, você consegue [aprender], tá ligado? Ele é 
mais sua responsabilidade do que o professor ficar impondo as 
coisas pra você fazer, você faz por você, não o professor faz por 
você. O anterior é mais eficiente, mas aqui dá pra estudar, conseguir. 
(agosto, 2015) 
 



146 
 

 

Outra aluna afirmou que ela considera este método melhor, mas que 

colegas aprendem mais no modo tradicional: 

As aulas, elas funcionavam melhor, assim. O Amorim, ele tem um 
problema, que eu acho que é tudo muito desorganizado.... você 
estuda com o professor na sua frente ensinando pra você, e, sei lá, 
acho que, às vezes, funciona melhor que esse método dos roteiros, 
que a gente meio que é obrigado a aprender sozinho.  Tenho muitos 
amigos fora aqui da escola que falam como é, e pra eles é, tipo, 
muito puxado, assim, mas eles aprendem melhor. (agosto,2015). 
 

Este posicionamento é endossado por outro entrevistado:-"na minha 

antiga escola eram seis aulas, cada uma dividida em cinquenta minutos, é um 

método de ensino diferente, é melhor." (agosto, 2015). Dentre os alunos, havia 

dois provenientes do Nordeste. Um deles disse: " - Nordeste a escola é bem 

melhor. Eu também venho do Nordeste e lá a gente aprende muito mais que 

aqui. Lá é muito avançado, aqui é bem diferente, mas lá, em questão de 

aprendizado é bem avançado" . Diante desta afirmação, perguntei em que 

escola preferia estudar: "- O Amorim. O Amorim".  Ao que outra colega, vinda 

da mesma região e tendo afirmado também a eficiência nos estudos, 

corroborou: "- No Amorim. Entre as duas, eu escolho o Amorim"(agosto, 2015). 

Estas afirmações  levam-nos a refletir. Elas sugerem que, mesmo 

considerando que há uma aprendizagem mais efetiva no método tradicional, 

sentem-se melhor na Amorim Lima. Há, portanto, outros fatores, além do ensino 

de conteúdos, que têm maior importância para os estudantes. Tais devem ser 

levados em consideração. 

 
Achamos bem interessante esta colocação: 

 
o aluno tem essa liberdade, ele tem essa autonomia pra fazer os 
roteiros quando ele quiser, a hora que ele quiser, mas se ele não 
souber usar essa autonomia, essa liberdade, ele não vai conseguir se 
encaixar no projeto e não vai dar certo pra ele, tipo, aí, depois, tudo 
bem, ele vai copiar, mas ele não vai tá aprendendo. (agosto,  2015) 
 

Estas falas divergentes fizeram-nos acreditar  queé necessária uma 

preparação, uma orientação para exercer a autonomia. Caso contrário, o aluno 

sentirá dificuldades com o método.  

 
As colocações sobre o ensino  mostraram-se diferentes. Ao contrário dos 

posicionamentos sobre sentirem-se bem em estudar nesta escola, a percepção 
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e sentimentos diversos se fizeram sentir, quando se expressaram acerca da 

aprendizagem dos conteúdos. 

Aqui é melhor em termos de ensino, eu acho, pra mim, eu acho que 
aqui os professores ensinam mais que na minha antiga escola, que 
escola particular. Eles passam uns negócios na lousa, você copia, e, 
tipo, você acha que entendeu, mas você não entendeu direito, e, é 
isso, eles vão lá e passam uma prova, se você passou, passou, se 
não passou, você tá retido. Aqui eu acho que é bem melhor, porque 
os professores ajudam você. Você pode pedir ajuda na hora que você 
quiser, e, tipo, você tá lá no salão, aí, você toda hora tá pedindo ajuda 
pra fazer as lições... (agosto, 2015). 
 
 

Chegamos à conclusão que, mesmo em meio a algumas reclamações, há  

grande  satisfação dos alunos em estudar com este método pedagógico. Todas 

as vezes, ao serem questionados se gostavam de estudar na Amorim Lima, os 

alunos deixaram muito explícita sua satisfação para com a escola.   

 

Atribuímos a satisfação dos estudantes aos fatores que creditamos ao 

modo de vida democrático:  liberdade de expressão, principalmente por meio 

das Rodas;  autonomia em escolher que parte do roteiro lhes apraz estudar;a 

possibilidade de viver a solidariedade, pelos estudos em grupamentos e pelo 

exercício da participação, através das várias instâncias, nas quais podem atuar 

ativamente, gerindo sobre assuntos da coletividade. Estas ações são tornadas 

possíveis pela emoção de aceitação da legitimidade de cada um. 

 

Além disso, há um dinamismo de movimento que quebra a lógica 

tradicional: na Amorim Lima,  os alunos não ficam cativos na sala de aula, 

durante o turno inteiro, favorecendo um trânsito entre os espaços. Talvez isto 

também contribua para a satisfação dos discentes.  Este trânsito  realiza, 

também, uma ruptura com o modelo clássico de ensino, que hoje é  enfadonho 

para o aluno da era das novas tecnologias. 

É notória a diferenciação desta escola das demais, tanto públicas, quanto 

privadas. A Escola da Ponte, em Portugal e a Escola Desembargador Amorim 

Lima, no Brasil,  passaram a ser consideradas modelos de gestão democrática, 

por causa da abertura para a participação dos alunos e de seus pais na vida 

escolar. São também inspirações para outras escolas, em função de seu 

modelo pedagógico. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É interessante pontuar que, das entrevistas e das conversas informais que 

tivemos com pessoas da comunidade escolar, sentimos haver divergências 

sobre os aspectos em que focamos nossa atenção: na relação professor/aluno 

e sobre o papel das Rodas de Conversa na solução de conflitos. Para nós, isto 

foi um testemunho de que as  percepções que erigimos do mundo em que 

vivemos são diversas, tal como atesta a Biologia do Conhecimento.  

Entretanto, houve uma expressão contundente em relação às indagações 

sobre a satisfação dos discentes com a instituição de ensino. Dentre os temas 

investigados, este foi o que reputamos como mais conclusivo. Este fator nos 

levou a tecer algumas considerações. A mais importante é que,  num ambiente 

em que os alunos têm mais liberdade de expressão e de ação, eles se sentem 

mais à vontade, sentem bem-estar. Em tal ambiente, há uma maior 

possibilidade de realização do ser, de que possam florescer, desenvolver-se 

sem amarras, sem ameaças. Cremos ser este um dos fatores principais que 

contribuem para a satisfação expressa pelos estudantes. 

Uma maior satisfação dos alunos com seu meio social revela, também, a 

qualidade das relações que vivenciam.  Isto, portanto,  põe à mostra a dinâmica 

social em que estão inseridos e ajudam a construí-la. Apesar de eles mesmos 

criticarem aspectos da escola, os alunos entrevistados manifestaram ser 

prazeroso estudar com esta metodologia e com a liberdade que gozam no 

espaço escolar. 

As Rodas de Conversa são outro achado de nossa pesquisa. Mesmo que 

nem todos os alunos se expressem durante as Rodas, há possibilidade de fala 

e de escuta de seus anseios, frustrações e desejos, há  um reconhecimento de 

sua legitimidade. Elas  são um recurso para a resolução de problemas que 

surgem no dia-a-dia. Sabemos que, quando há conflito, o diálogo e a abertura 

para o outro são fundamentais. Na Amorim Lima, houve uma recriação criativa 

do Projeto da Ponte,  e consideramos que a adoção das Rodas foi uma delas. 

Necessário dizer que, apesar de haver a abertura para o diálogo, nem 

todos se conduzem com disponibilidade para o outro, porque estão presos à 

tentação da certeza ou, simplesmente, porque  não vivem, a partir da aceitação. 

Assim, pode acontecer de  usarem  a fala para desqualificar o colega e tentar 

impor seu modo de pensar.  
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A conversação é possibilitada pelas Rodas, mas, sem um encontro 

emocional, cremos que fica mais difícil o diálogo. Maturana afirma que, para 

resolver dificuldades que surgem na convivência, em função das diferenças, 

temos que conversar. Mas, como mencionado, para conversar devemos estar 

"dispuesto(s) a escucharnos reciprocamente, tenemos que estar dispuestos a 

cambiar  de opinión, si es lo que cabe por ser necesário y... a mirar la validez de 

las posiciones que tenemos"(MATURANA, 2014). 

Nas Rodas de que participamos, testemunhamos mais conflitos referentes 

a desencontros emocionais, por condutas, como falta de respeito, do que 

problemas relativos a diferenças de ideias. Os conflitos de discrepâncias de 

ideias foram relativos a comportamentos e normas da escola, e não a questões 

ideológicas. Cremos que isto se deu, por causa do direcionamento dado às 

Rodas que participamos. Nelas, os problemas relacionais foram o assunto em 

foco (vide item 4.2.2).Quase não aconteceram  conversas em torno de temas 

polêmicos ou questões mundiais, como alguns professores e alunos 

mencionaram. 

Percebemos  algumas condições não muito favoráveis a um diálogo mais 

profícuo, tais como o grande número de alunos nas Rodas e, como dito, 

assuntos que fugiam ao interesse de muitos. Mesmo com limitações e 

problemas, por ser um espaço dialógico por excelência, consideramos as 

Rodas de Conversa um convite para a aceitação da legitimidade do outro. 

Assim sendo, é um recurso institucional que fomenta a Cultura de Paz. O 

exercício das Rodas de Conversa é positivo na gestão das relações 

conflituosas na escola. Pensamos que seria mais proveitoso, se houvesse um 

treinamento ou ensino de habilidades e técnicas de resolução de conflitos, 

como sugere Jares, para uma Educação para a Paz (2007, p.178).  

Consideramos as Rodas uma condição estrutural criada nesta instituição 

para partilha de experiências e restauração das relações sociais. Isto é 

valoroso, ao nosso ver. O simples fato de haver este canal de expressão dos 

alunos possibilita soluções pacíficas para os conflitos e pode contribuir, 

também, para a satisfação dos alunos com a instituição. 

A prática das Rodas de Conversa e a abertura que os alunos têm nas 

diversas instâncias capazes de legislar sobre assuntos da escola, promovem 

uma quebra no paradigma da centralização do poder,  propiciando um novo 



150 
 

 

modo de interações humanas. Nas Rodas e reuniões colegiadas, há de se 

aprender a conviver com o outro numa condição de equidade. Não se pode 

usar da imposição, mas tais reuniões e encontros nas Rodas levam as pessoas 

a exercitarem a fala, expressarem seus anseios e construírem um mundo em 

comum.  

No que diz respeito à relação professor/aluno, vimos que há a 

implantação das Tutorias. O  papel do professor tutor foi instituído pela Escola 

da Ponte. A relação com o aluno é qualitativamente diferente com os tutores, 

pela proximidade que engendra. Nas tutorias são criados laços afetivos, tanto 

com os alunos como com seus pais. Por causa disto, é possível que conflitos 

entre os jovens sejam evitados,  por  causa da intervenção imediata e direta  

dos tutores. Acreditamos que este é outro fator que leva os alunos a se 

sentirem satisfeitos com a escola. A afetividade promove bem-estar. 

Poderíamos afirmar, portanto,  que a instituição das tutorias tanto auxiliam na 

solução de problemas potenciais, contribuindo até mesmo para evitá-los, como 

contribui também para a satisfação dos alunos com a escola. 

Pensamos que um modo de convivência em que as relações não sejam 

hierárquicas é difícil de acontecer, em se tratando de grandes instituições e 

organizações. Cremos que a convivência em que haja aceitação do outro sem 

exigências, acontece no interior de pequenos grupos. Entretanto, nas 

instituições pode-se configurar relações de trabalho e hierárquicas, mescladas 

com relações sociais. Nelas  pode-se gerar uma cultura em que haja 

mecanismos de participação democrática e, portanto, relações de igualdade e 

de reconhecimento da legitimidade. 

O maior obstáculo em se estabelecer relações sociais encontra-se na 

ausência de amor, na ausência da aceitação do outro. Um dos grandes 

impedimentos às relações de paz e democracia é o não darmo-nos conta da 

negação do outro e o operarmos como se tivéssemos acesso a uma realidade 

independente de nós,  observadores. A  postura de alçar-se dono da verdade 

estabelece a exigência e justifica a coação, ou seja, obriga o outro a fazer o que 

ele não quer, eliminando toda possibilidade de relações de paz. 

Somos cientes das dificuldades de viver a democracia, pois nem sempre 

estamos no amor..., mas cremos ser possível uma construção democrática a 

partir do desejo de  um mundo compartilhado. É importante, então,  
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questionarmo-nos sobre o que anelamos. Queremos construir um projeto 

comum de vida, ou excluir o outro, presos na tentação da certeza?  Novamente,  

há de considerarmos o desejo, 'os quereres' (emoções) e a noção de realidade. 

Para que relações democráticas se estabeleçam nas escolas, é 

necessário cultivá-las através de uma série de dispositivos sugeridos pela 

Cultura de Paz: leituras de textos sobre a temática, implantação da mediação 

de conflitos e instâncias de participação.  Pensamos ser fundamental atentar 

para as relações entre os sujeitos,  procurando estabelecer o diálogo e deixar 

aflorar, no exercício da convivência, a emoção do amor - da aceitação do outro. 

Se relações de amorosidade forem uma realidade, as relações de paz serão 

consequência natural. 

Os conflitos são uma realidade na escola e na convivência humana em 

geral, justamente pela ausência da emoção de aceitação. Mas o modo como se 

lida com eles num contexto de democraticidade tem um diferencial que favorece 

a restauração das relações de paz. No caso específico da Amorim Lima, as 

Rodas de Conversa podem ser usadas para enfrentá-los. 

Podemos afirmar, a partir de nossa permanência na escola e dos dados 

auferidos, que,  no contexto estudado, há uma disposição emocional e, 

portanto, atitudinal, para que os conflitos sejam resolvidos de modo a atender 

às necessidades das partes conflitantes, sem o uso da sanção imediata, como 

'ida à diretoria', suspensões ou implantação de outros recursos que dispensam 

o diálogo e o acolhimento. Testemunhamos a participação dos alunos, a 

aceitação da legitimidade e a cooperação entre o corpo docente em miríades de 

atividades na escola. 

Uma das diferenças, em relação à educação autoritária, é que a educação 

para a paz e democracia  proporciona-nos condições para que os conflitos 

sejam enfrentados, tendo em vista a restauração da harmonia. Ou seja, o modo 

de convivência democrático gera uma dinâmica, na qual os conflitos podem ser 

abordados,  restabelecendo as relações sociais. Para isto, é necessário cultivar 

emoção de aceitação do outro junto a nós, se quisermos configurar um modo 

de convivência harmonioso.   

Enfim, este modelo educativo, particularmente o da Escola da Ponte, tem 

inspirado outras escolas, especialmente no Brasil. Além da EMEF  

Desembargador Amorim Lima, existem a EMEF Presidente Campos Salles e 
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Escola Maria Peregrina, em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Além 

destas, há o Projeto Âncora, em Cotia, que foi criado e é administrado pelo 

próprio Prof. José Francisco Pacheco. Todas têm a proposta de organização 

democrática e ensino em que se estimula a solidariedade e autonomia, no 

processo de aprendizagem de seus educandos. 

A implantação de novos paradigmas em educação exige tempo, 

integração da cultura engendrada pela comunidade escolar e uma modificação 

no papel dos professores. Isto, como disse uma das pedagogas, é um 

aprendizado árduo, pois requer um desmantelamento do que aprenderam, em 

sua própria vivência de escola. Grande parte dos docentes  precisa passar por 

uma transformação pessoal, a fim de se adaptar a este modelo.  

Acreditamos que esta pesquisa abre espaço para novas indagações e 

futuras investigações. Cremos que ela contribui com reflexões que nos levam a 

vislumbrar novas possibilidades para a educação, que propicie o florescimento 

das potencialidades humanas, de modo agradável, e que promova a 

aprendizagem de uma convivência mais harmoniosa. 

Nosso desejo é que configuremos um tipo de escola que melhore a 

experiência dos educandos nas escolas, tanto em se tratando de conteúdos 

como de convivência. Ou, como afirma Professor Pacheco de um jeito simples: 

"um lugar onde deliberada e intencionalmente se chega (para com outros!) fazer 

crianças [e professores] mais felizes! (s/d, p. 83)Para ele,  "é feliz a criança a 

quem se permite satisfazer a liberdade de acção  num ambiente de segurança, 

confiança e apoio criado pela presença dos educadores" (idem, p.72).  

Portanto, considerando que as interações humanas acontecem, de um 

modo ou de outro, dependendo de qual emoção suscita o domínio de ações,  

cumpre nutrir uma cultura, na qual a emoção fundante seja aquela que suscita 

um domínio de ações que contribuam para o desenvolvimento e realização plena 

do ser humano.  

Em suma, pensamos que um modo de convivência, no qual a tônica 

principal são relações democráticas, favorece o cultivo da paz, apesar dos 

conflitos. Isto é assim, porque nele há oportunidade de as pessoas se 

expressarem e porque cada um é reconhecido em sua legitimidade. Estes 

fatores levam à possibilidade de solução não violenta dos conflitos. Desta 

maneira, o que potencialmente poderia levar a condutas violentas pode 
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percorrer o caminho rumo à pacificação das relações. Relações de convivência, 

na qual as pessoas são reconhecidas e aceitas amenizam os atritos  e 

favorecem a  solução de conflitos, evitando, assim, a violência. 
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APÊNDICE A 

FOTOS DA ESCOLA DA PONTE 

 

 

Entrada 
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Inicio das aulas: Partilha Experiências 
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Escolha do Tema 
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Grupos de Responsabilidades 
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Em Caso de Conflito 
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Homenagem a Rubem Alves 
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APÊNDICE B - FOTOS DA EMEF DESEMBARGADOR AMORIM LIMA 

 

Entrada 
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Homenagem ao Professor José Pacheco 

 

 

Salão de Pesquisa 
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Roda de Conversa 

 

 

Planejamento dos Objetivos  
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Passeio com a Diretora 
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Biblioteca 
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Salão de Estudo 

 

Mural da Comunidade 
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Trecho Carta Convivência em Mural da Escola 

 

Encontro de Professor Tutor com Alunos 
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APÊNDICE C - PAUTA DAS ENTREVISTAS 

 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 

 Qual o papel do professor neste modelo pedagógico? 
(professores/alunos) 

 Como é sua relação com alunos? (professores) 
 Como é sua relação com os professores? (alunos) 

 

CONFLITOS ENTRE ALUNOS 

 De que modo os conflitos são resolvidos aqui? 
 qual a melhor maneira de resolver conflitos aqui? 
 Você acha que há menos conflitos aqui, ou acontecem da mesma 

forma que outras escolas? 
 Há mediação de conflitos na escola? 

 

PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA 

 Como é a participação dos alunos na escola? 
 Você acha esta escola democrática? 
 Você poderia dar exemplos de como acontece a democracia na 

escola? 
 

SATISFAÇÃO COM A ESCOLA (Somente alunos) 

 Você estudou em outra escola? 
 Você gosta de estudar aqui? 
 O que você acha do método de ensino? 
 O que você acha da formação de grupos de estudo nos salões? 
 Como você se sente quando um colega lhe faz uma pergunta durante 

o estudo dos roteiros? 
 O que você gosta na escola?  O que não gosta? O que precisa 

melhorar? 
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ANEXO A - Carta de Princípios de Convivência (EMEF DAL) 
 

Todos merecemos ser tratados com respeito  

 Todos devem saber ouvir e saber falar. 

 Todos devem levantar a mão para pedir a palavra. 

 Ninguém deve sofrer ameaças. 

 Ninguém deve receber apelidos desrespeitosos. 

 Ninguém deve ser xingado ou ofendido. 

 

Todos temos direito a uma escola tranqüila, limpa e organizada  

 Todos devem cuidar das plantas e do jardim. 

 Todos devem se esforçar para manter os banheiros limpos. 

 Todos devem jogar o lixo nos cestos. 

 Ninguém deve correr nos corredores. 

 Ninguém deve pular os muros da escola. 

 Todos devem ter calma, para que não haja brigas. 

 Não devemos pichar ou rabiscar as paredes e muros. 

 Na escola não devemos falar palavrões. 

 

Todos temos que levar a escola a sério  

 Ninguém deve cabular as aulas. 

 Os horários devem ser respeitados por todos. 

 Todos devem vir à escola com roupas adequadas. 

 Não devemos mascar chicletes nas aulas. 

 Não devemos fumar na escola. 

 

Todos temos direito a materiais de estudo e livros limpos e bem 

conservados  

 Não devemos rabiscar as carteiras. 

 Devemos cuidar dos livros e dos outros materiais de uso coletivo, não rabiscando ou 

rasgando. 

 Devemos respeitar os materiais dos outros, não roubando ou mexendo em mochilas sem 

autorização. 

 Só devemos trazer para a escola os materiais que vamos usar para estudar e dos quais 

poderemos cuidar. Não devemos trazer MP3, e celular só se for muito necessário. 

 Devemos ser solidários e emprestar nossos materiais, que devem ser bem cuidados e 

devolvidos após o uso. 

 

Todos temos direito a fazer as refeições em local limpo e tranqüilo  

 Devemos nos servir somente da quantidade que pretendemos comer, para não 

desperdiçar comida. 

 Não devemos brincar com a comida, nem jogá-la no chão ou nos outros. 

 Todos devem respeitar a fila para pegar os pratos. 

 Não devemos comer em locais inadequados. 

 



174 
 

 

Todos temos direito a uma escola que funcione organizadamente  

 Os horários das atividades devem ser definidos e respeitados. 

 Todos os roteiros e trabalhos dos alunos devem ser corrigidos. 

 O número de educadores deve ser suficiente. 
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ANEXO B -GRUPOS DE RESPONSABILIDADE EMEF DAL(15 maio de 2016) 

 

GRUPOS DE 
RESPONSABILIDADE 

MANHÃ TARDE ESPAÇO 

Achados e Perdidos 
  

Maria 
Eugenia 

Ednéia Átrio 

Alimentação  Bernadete Simone Refeitório 

Biblioteca 
  

Janaina/Eliete ---------- Biblioteca 

Horta/Jardim  Lisa/Rodrigo Cristina Horta/Jardim 

Laboratório 
  

Marymar ------------ Laboratório 

Mural 
  

Rafael ------------ Sala dos 
Professores 

Música na Escola  Wesley ------------ Palco 

OPY/Parque 
  

Érica José Evando Parque 

Pátio e Banheiros 
  

Ana Elisa Ana Elisa Pátio 

Quadras 
  

------------- Pedro/Rubens Quadras 

Recreio Bom 
  

Ibsen -------------- Tenda 

Recurseria 
(reciclagem/construção de 
brinquedos)  

Luciana 
Cl./Lia 

Tatiana/ Tais Sala Vazada 

Sala de Artes 
  

Tamara Patrícia Sala de Artes 

Sala do Primeiro Ano 
  

Gisele Isabel Sala do 
Primeiro Ano 

Salão Ciclo II ----------- Joana Salão Ciclo II  
Salão Ciclo 
Intermediário 

Flávia ----------- Salão Ciclo 
Intermediário 

Salão de Alfabetização 
  

Fabíola ------------ Salão de 
Alfabetização 

Salas 11/12/Vazada 
  

Maria Silvia Lilian/Vilma Salas 
11/12/Vazada  

Saúde e cuidados 
 

Priscila ------------- Sala Multiuso 
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ANEXO C - ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

Aulas gratuitas abertas à comunidade(01 de maio de 2015) 
 
 

-Cursinho p/alunos do 9°anos : seg. ter. e qu.i das 18h30 às 21h15. 
 

-Capoeira: terça e quintas, das 18h15 às 19h15 
 

-Maracatu: segundas e quartas, das 18h00 às 20h00 
 

-Alemão para alunos do Ciclo II: sextas das 11h00 às 12h30,  das 13h às 
14h30 e das 14h30 ás 16h00   
 

-Inglês para alunos dos 8° e 9° anos da manhã: quintas das 17h00 às 
18h30  
  

-Ateliê Nossa Casa:  para alunos do ciclo I da manhã: segundas feiras 
das 12 às 13h30 e para ociclo II tarde segundas das 18 às19h30 –local: 
sala de artes 
 

-Projeto Atuar: Oficinas de Artesanato, literatura e brincadeiras para alunos 
de 6 a 11 anos do Amorim: Sábados das 10h30 às 11h30. 
 
 


