Democracia na Escola
um guia para reflexões, conversas e práticas
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“Cada objeto, bem contemplado,
abre um novo órgão da percepção
dentro de nós.”
Johann Wolfgang v.Goethe

Tudo começa com a intenção
A Física nos ensina que a matéria se comporta de maneira distinta em
diferentes estados. A água, por exemplo, congela a 0 graus Celsius. Acima
desta temperatura, o gelo derrete. A 100 graus Celsius, a água ferve e
evapora, e assim por diante.

comprometidas, abertas para desafiar seus próprios pressupostos,
ouvir sua voz interior e liberar nossa capacidade coletiva de reinventar
o mundo.
Propomos algumas perguntas para incentivar a observação, a
conversa e a reflexão. Além de atividades práticas para começar a
agir! Nesse processo, temos um mapa de orientação com dimensões
da educação para democracia nas escolas.

No caso da vida social, vemos o mesmo fenômeno: dependendo
do estado de consciência de um campo social ou da qualidade da
conscientização das pessoas, os sistemas sociais colocam em prática ou
encenam comportamentos e estruturas completamente diferentes.
A diferença entre as leis naturais e o campo social é que os agentes dos
sistemas sociais são capazes de provocar mudanças, de acordo com
seu estado de consciência. É mais ou menos como se estivéssemos
mergulhados na água enquanto ela aquece, porém, com a capacidade de
influenciar a temperatura.
No entanto, muitas vezes, não conseguimos nos ver de maneira mais
profunda e sistêmica, assim perdemos oportunidades de realizar as
mudanças que desejamos, temperando a água de acordo com nossas
necessidades!
Neste guia, direcionamos nosso olhar para a escola e para a comunidade
onde está inserida e as relações e práticas sociais ali presentes. Nosso
desafio é encontrar valores democráticos ou a sua ausência, não a partir
da perspectiva de quem julga e condena, mas de quem aprecia e deseja
que o melhor de todos nós possa emergir.
É uma ferramenta para “profissionais reflexivos(as)”: gestores,
educadores, líderes de equipe e comunitários e servidores públicos
que estão insatisfeitos com o modo de agir e querem se comprometer
com a mudança da educação. Serve para pessoas pragmáticas e

Nosso convite é para que o guia dessa jornada seja a
inteligência da mente aberta, do coração aberto e da
vontade aberta, que são um todo inseparável e nos permitem ir ao encontro de novas possibilidades.

Para nós, o que é Educar
para democracia?
É educar na democracia. Ou seja, um exercício cotidiano da cidadania no presente e para toda a vida.
É assumir a intencionalidade de transformar a escola
em uma comunidade baseada em valores democráticos de equidade, liberdade e fraternidade.
É ampliar a nossa conscientização de dimensões sutis do campo social da escola para perceber oportunidades e possibilidades de mudança em toda parte,
na escola e na comunidade onde ela se insere!
É reconhecer todas e todos como sujeitos de direitos.

Educar para a democracia NÃO é:
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Priorizar ações assistencialistas e de caridade.
Apenas ensinar sobre eleições ou sobre direitos e deveres.
Impor ideologias ou visões de mundo político-partidárias.

Dimensões da educação para
democracia na escola - modo de usar
Nosso guia está organizado em 5 dimensões: Construção do Conhecimento,
Temas Transversais, Organização e Gestão, Comunidade Escolar e Relações
Humanas. Mas é preciso ter em mente a visão do todo, reconhecer que
a realidade não é fragmentada, mas é dinâmica, complexa, mutante e
multifacetada. Na prática, tudo acontece “ao mesmo tempo agora”.

O ideal é que se faça esse percurso de maneira coletiva em
sua escola, envolvendo todos os segmentos e utilizando
sua criatividade para criar oportunidades de observação,
reflexão e conversas!
Se não é possível, nesse momento, envolver todos os segmentos, faça com
o maior número de pessoas que você conseguir envolver, mesmo que esse
número seja dois ou três. “Farei individualmente.” Tudo bem! Então, sugerimos
que nessa jornada, você tente trocar ideias e conversar com outras pessoas.
Ao final de cada dimensão, propomos uma atividade prática para começar a
colocar a mão na massa. Mas isso não significa que as atividades propostas
sejam “exclusivas” de cada dimensão. Na verdade, qualquer uma das atividades
pode ser colocada em prática para desenvolver e refletir sobre a dimensão
desejada. A realidade escolar não é fragmentada, as dimensões se conectam e
acontecem todas ao mesmo tempo.
Aconselhamos também que você registre todas as descobertas que fizer pelo
caminho. Encontre a sua maneira preferida para registrar sua aprendizagem.
Tenha em mente que nossas perguntas “são fatais” no sentido de que, quando
fazemos uma pergunta, começamos a criar uma mudança. Boas perguntas
levarão a diferentes e variadas respostas.

Nosso convite é para percorremos
a escola com a lente da educação
para democracia, olhando e
percebendo: a relação com a
comunidade; as relações humanas;
a organização e a gestão; a
construção do conhecimento; e o
trabalho com temas transversais

Esse é o mapa de nossa jornada.
Pode ser visto também como uma lente, uma
perspectiva, ou uma chave de leitura.

Aprecie a jornada!
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Não necessariamente nessa ordem, mas
certamente numa espiral.

Participação
Cooperação
Construção do
Projeto Político
Pedagógico

Projetos
transversais
Política, Cidadania,
Direitos Humanos
Interesse e
relevância

COMUNIDADE

Um mapa para reconhecer as dores, valorizar as
potencialidades, sonhar e começar a agir! Dores.
Potências. Sonhos. Ações.
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Um mapa feito mais de perguntas do que de
respostas. Um mapa observativo, reflexivo e
conversativo. Observar. Refletir. Conversar.
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No centro, está a intencionalidade de educar para
a democracia. E, a partir dessa intencionalidade,
nosso olhar percorre a escola se desdobrando
em perguntas, que nos convidam a observar,
conversar, refletir e agir.
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Dimensão:
Construção do Conhecimento
Protagonismo

e autonomia
oria

Autoria e Coaut

s diferentes

Valorização do
saberes
“É preciso que o formando, desde o
princípio mesmo de sua experiência
formadora, assumindo-se como sujeito
também da produção do saber, se convença
definitivamente de que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua produção ou sua construção.”
Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia.

O exercício da cidadania tem a ver com como nos percebemos como
sujeitos inseridos no mundo e na comunidade de forma participativa
e construtiva. Nesse processo, a escola tem um papel fundamental
de ser um espaço de construção ativa do conhecimento, buscando o
desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos de forma
colaborativa.
Conhecer a realidade dos estudantes, seus interesses e motivações
é um ponto de partida importante para despertar o interesse e o
engajamento deles nas ações propostas pela escola. As experiências
vivenciadas e os saberes dos educandos também devem ser
valorizados para construir uma aprendizagem mais significativa.
Dar oportunidade para que os estudantes possam participar das
decisões que dizem respeito ao seu próprio aprendizado, e saibam
pesar as consequências de suas escolhas, é também uma forma de
desenvolver a autonomia e o protagonismo no processo educativo.
Para isso, os educadores devem se tornar, eles mesmos, protagonistas
de seus processos de aprendizagens, se percebendo como criadores,
investigadores e construtores de conhecimento.

Perguntas para inspirar observação,
reflexão e conversa.
Como a construção do conhecimento pode ser uma
expressão de reconhecimento da cidadania?

Um exercício para começar a
colocar a mão na massa

O que significa aprender de forma autônoma para nossa
escola?
Como valorizar a autonomia de educandos(as) e
educadores(as) na construção do conhecimento?

Entrevista Apreciativa

Em que medida é propiciada a educandos(as) e
educadores(as) a oportunidade de construção ativa do
conhecimento?

A entrevista apreciativa tem como objetivo voltar
nosso olhar para os aspectos positivos do que estamos
investigando. No contexto escolar, significa que vamos
tentar aprender ou descobrir o que dá vida ou o que
de bom existe na escola. É uma proposta de estudo
com foco nas oportunidades, em contraposição à nossa
tendência de apenas enxergar os problemas. Vamos
buscar descobrir e valorizar o que temos de melhor e
identificar os nossos pontos fortes. Essa visão apreciativa
nos leva a fortalecer ainda mais aquilo em que nos
destacamos, aumentando nossa motivação para seguir
crescendo.

Como considerar a identidade cultural da comunidade
escolar no fazer pedagógico?
Em que medida os componentes curriculares dialogam
com a realidade da comunidade escolar?
Como a curiosidade e a criatividade de educadores(as) e
educandos(as) são reforçadas no processo educativo?
Como podemos apoiar o processo de autoria e coautoria
na escola?

A seguir, apresentamos a estrutura da entrevista
apreciativa e alguns exemplos de perguntas. Você pode
usá-lo ou adaptá-lo para a realidade que quer investigar.

1. Como é? O que dá vida?
Descreva um momento em que você se sentiu engajado,
ativo, protagonista nesta escola. Ou quando sentiu que
aprendeu muito e contribuiu para o aprendizado do grupo.
Na sua opinião, o que a sua escola tem de melhor para
possibilitar o aprendizado?
2. O que contribui para o sucesso?
O que contribuiu para esse sentimento de protagonismo e
engajamento?
3. Como poderia ser melhor?
Se você tivesse uma lâmpada mágica, quais seriam
os desejos que pediria para ampliar ainda mais o
engajamento e o protagonismo das pessoas na sua escola?
4. Como ampliar esses elementos?
O que podemos fazer para que estes elementos estejam
mais presentes na escola e na prática pedagógica? Como
possibilitar aos estudantes uma construção mais ativa do
conhecimento?

Síntese e
Compartilhamento
A dinâmica de realização dessa entrevista pode ser feita
de várias maneiras: reflexão individual, entrevista em
duplas, em pequenos grupos, envolvendo uma turma ou
toda a escola.
O mais importante é a identificação dos elementos que
estavam presentes nos momentos em que cada um se
sentiu protagonista e ativo em seu aprendizado e como
esses elementos podem ser reforçados e ampliados no
momento presente.
O registro e a visualização dessas descobertas pelo grupo
é parte fundamental do processo. Que tal um mural
com essas descobertas? A produção de um vídeo? E um
manifesto com as propostas que foram criadas a partir
das descobertas?
Se está fazendo o percurso individualmente, não deixe
de registrar o que ficou de mais significativo para você.

Saiba mais
A Entrevista Apreciativa faz parte do Método de Investigação Apreciativa desenvolvido por David L. Cooperrider
e Diana Whitney no livro “Investigação Apreciativa - Uma abordagem positiva para a Gestão de Mudanças”. A ideia
central da metodologia é construir organizações ao redor do que funciona, em vez de focar na solução de problemas.

Dimensão:
Relações humanas
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Como a escola pode promover uma convivência que seja
pautada pelos valores democráticos? Esse aprendizado se
faz na forma como as interações humanas são construídas e
vivenciadas no ambiente escolar.
É necessário criar oportunidades para refletir sobre como
as relações são vivenciadas no cotidiano da escola e
implementar um conjunto de práticas que possibilitem à
comunidade experimentar tais valores.

Perguntas para inspirar observação,
reflexão e conversa.
Como me sinto nessa escola?
Como pode ser caracterizada a convivência na
minha escola?

Segundo Araújo e Puig (2007), um bom exemplo de como
isso pode ocorrer são as assembleias escolares. Momentos
nos quais o coletivo se reúne para conversar, debater e, em
alguns casos, deliberar sobre assuntos relevantes, tanto para
a convivência escolar quanto para o alcance dos objetivos
pedagógicos.

Como é a relação entre educadores(as) e
educandos(as) em sala de aula?

Essas oportunidades - em que a palavra é utilizada como
instrumento de negociação de sentidos, como meio para
que seja possível o exercício de se colocar no lugar do
outro e como forma de expressão da identidade e dos
sentimentos - são fundamentais para que os valores
democráticos sejam vivenciados.

Como podemos contribuir para a formação ética e
afetiva da comunidade escolar?

Que valores sustentam essa convivência?
Quais espaços e momentos de diálogo genuíno
existem?
Como os conflitos são resolvidos?

Como podemos lidar com preconceitos e
discriminações para que cada um(a) se sinta
acolhido e valorizado do jeito que é?

Um exercício para começar a
colocar a mão na massa

Caminhada Empática
Essa atividade é um convite para estabelecer conexão e
praticar a escuta empática!
Pense em alguém que seja muito diferente de você, que pense
diferente, viva em um mundo muito diferente do seu. Chame
essa pessoa para um encontro! Planeje passar um tempo com
ela, para que você possa entrar no seu mundo.
Como você faz isso, o que diz para a pessoa, quanto tempo vai
passar com ela, depende de você, não há regras. Seja criativo!
A ideia é sair para o mundo e praticar empatia, construir
relacionamentos e ouvir alguém profundamente.
Para que o diálogo ocorra de forma efetiva, as duas partes têm
que estar dispostas a falar e escutar de forma genuína, sem
julgamentos. É uma via de mão dupla.
Assim, convide para uma caminhada, em algum lugar agradável
e de preferência silencioso, uma pessoa da comunidade
escolar com quem você queira estabelecer essa conexão.
Sugerimos que você passe por essa experiência
individualmente primeiro e depois conduza essa atividade
em um grupo da comunidade escolar com o qual estiver
trabalhando. Pode ser uma turma de alunos, um grupo de
professores, pessoas da comunidade, enfim… depende dos
seus objetivos.

Durante o diálogo, busque conhecer a pessoa mais
profundamente. Faça perguntas iniciais para começar
uma aproximação. Depois, foque no tema que você quer
aprofundar. Considerando a dimensão das Relações Humanas
na escola, propomos abaixo algumas perguntas que podem
nortear essa conversa. Mas você pode adaptá-las aos seus
objetivos.
Você consegue lembrar alguma situação em que você se sentiu
acolhido pela escola? (Pode ser pela gestão, por um professor,
outros estudantes, funcionários.) Como foi essa experiência?
Que diferença isso fez para você? Fale também sobre uma
situação contrária, em que você não se sentiu acolhido.
Me fale de alguma situação conflituosa que tenha
testemunhado, que tenha sido resolvida de forma respeitosa,
com base no diálogo, onde as partes puderam ser ouvidas?
Na sua opinião, que práticas a escola pode adotar para
estabelecer uma convivência mais democrática?

Síntese e
Compartilhamento
Após realizar a caminhada empática, cada participante deve
reservar alguns minutos em silêncio para fazer anotações
pessoais sobre a conversa. É importante refletir sobre:
O que foi mais marcante na conversa? Em que a outra
pessoa demonstrou ser mais diferente de mim?
Eu consegui compreender o ponto de vista dela? O que faz
sentido para mim, o que não faz?
Que sentimentos essa conversa despertou em mim?
Depois dessa conversa, alguma opinião antiga minha ficou
diferente?
O que eu penso agora sobre o tema sobre o qual
conversamos?
O que eu sinto vontade de fazer a partir dessas reflexões?
Se você estiver trabalhando com um grupo, depois que todos
fizerem a atividade, você pode fazer uma roda de conversa
para socializar as experiências. As perguntas acima podem ser
utilizadas para conduzir essa reflexão. Finalize perguntando
o que o grupo pode fazer de concreto a partir das reflexões
levantadas. Esse pode ser o início de um projeto bastante
interessante!

Saiba mais
A Caminhada Empática é uma prática desenvolvida
por Edgar Schein, professor do MIT (Instituto de
Tecnologia de Massachusetts), e adotada por Otto
Scharmer, na Teoria U. O objetivo é desenvolver
empatia e estabelecer uma conexão significativa com
alguém muito diferente de você (diferentes valores,
experiências etc.).
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Relação escola e comunid

Dimensão:
Comunidade escolar

Como encontrar novos caminhos e incorporar na gestão e na
prática pedagógica espaços de participação? Como construir
uma relação de parceria e confiança com a comunidade? Essa
mobilização e engajamento nem sempre é tarefa fácil.
Uma das formas de promover essa aproximação é tornar a escola
um pólo de atividades culturais em sua região, que esteja aberto a
todos, disponibilizando seus recursos como espaço físico, quadras
de esportes, bibliotecas e outros a serviço da comunidade.
Pode-se também viabilizar e organizar contribuições das famílias
e outros membros da comunidade diretamente em atividades
escolares. Identificar as lideranças locais na comunidade, as
pessoas que podem atuar na mobilização de alguns grupos,
também é tarefa importante.
Outra forma de promover essa aproximação é oferecer espaços
de aprendizagem para além dos muros da escola, envolver os
estudantes em visitas e saídas a campo, para que se relacionem e
conheçam seu território.
Uma questão também fundamental é de que maneira a
escola se envolve com a realidade da comunidade, seus
desafios e dificuldades. Como a escola pode contribuir para o
desenvolvimento local?

nto e
Participação, envolvime
engajamento
Desenvolvimento local

Perguntas para inspirar observação,
reflexão e conversa.
De que forma o espírito de comunidade está presente
na sua escola? Existe um sentimento de que há um
compromisso partilhado por todos?
Quais as potencialidades e as dificuldades da comunidade
onde a escola está inserida?
Como é a relação da escola com a comunidade em que
está inserida?
Como se dá a participação das famílias na escola? Como
favorecer que a participação ocorra?
Como a escola pode se transformar em um espaço de
pertencimento e convivência da comunidade?
A escola desenvolve ações conjuntas com entidades locais
(Ongs, Universidades, Câmara de Vereadores, Associação
de Moradores)?
Como a escola pode se comprometer com o
desenvolvimento da comunidade local?

Um exercício para começar a
colocar a mão na massa
Jogo Oasis
Que tal exercitar nosso olhar apreciativo e percebermos nossa
comunidade com uma lente diferente? Sairmos do paradigma
da escassez e buscarmos a abundância?
Nossa proposta é vivenciar as primeiras etapas do Jogo
Oasis. Essas etapas iniciais são baseadas na busca ativa pelo
reconhecimento das potencialidades, partindo do princípio de
que, por mais desafios e dificuldades que uma comunidade
enfrente, sempre há belezas, recursos, sonhos, histórias e
pessoas que expressam a abundância.
Talvez, você esteja pensando: “eu já conheço a comunidade da
minha escola” ou “para que isso?”. Nosso convite é para um “reconhecer” e, nessa perspectiva, você pode estar na comunidade
há 1 ou 20 anos, sempre haverá, se você se permitir, muito o
que descobrir!
O ideal é que esse exercício possa ser feito por várias pessoas
simultaneamente, com olhares diferentes, e depois aconteça
um compartilhamento das experiências. Costuma ser muito
interessante que o grupo seja dividido em duplas para essa
aventura!

1) Busque a abundância
Faça uma caminhada pela comunidade. Saia intencionalmente com
essa missão de caminhar pela comunidade e observar.
Identifique belezas e recursos da comunidade. As belezas podem
ser naturais, construídas, humanas, artísticas ou culturais. Os recursos podem ser arte, cultura, saberes locais, conhecimentos, ferramentas e equipamentos, instituições, comércio.
• Registre, pelo menos, 5 belezas e 5 recursos identificados.

2) Escute os corações
Converse com as pessoas para descobrir suas histórias e encontrar
os talentos que estão atrás das belezas e dos recursos! Exercite a
escuta atenta e presente.
Busque histórias com moradores antigos e lideranças afetivas. Podem ser histórias de vida, de como surgiu a comunidade, de costumes e cultura locais, de pontos de encontro e convivência.
• Busque talentos da comunidade e registre as histórias dos
moradores. Identifique, pelo menos, 5 talentos e 5 histórias
incríveis.

3) Sonhos coletivos
Escolha três atores da comunidade e explore suas esperanças para
o futuro. O que essas pessoas com as quais você conversou sonham para essa comunidade? Existem sonhos em comum? Esses
sonhos podem se tornar realidade? O que é preciso ser feito para
que se concretizem?
•
Registre, pelo menos, 5 sonhos.

Síntese e
Compartilhamento
Como criar oportunidades para que tudo o que foi
descoberto (belezas, recursos, talentos, histórias, sonhos)
possa ser visto e reconhecido pela escola e pela própria
comunidade?
No Jogo Oasis, é comum a realização de um “Show de
Talentos” para mostrar tudo o que foi descoberto e
preparar a próxima etapa, que é o trabalho com os sonhos
identificados. Como isso poderia ser feito na escola? Como
trazer para dentro o de mais belo, potente e significativo
que existe na comunidade escolar?
Caso tenha sido utilizado o registro fotográfico, que tal
produzir uma exposição, com rodas de conversa e outras
atividades para a comunidade?
O exercício proposto pelo Jogo Oasis é também de deixar
nossa percepção mais sensível para as pequenas coisas,
para o que poderia passar despercebido, mas que nos
conecta com o nosso melhor e com o senso de que juntos
podemos realizar sonhos.

Saiba mais
O Jogo Oasis é uma ferramenta cooperativa desenvolvida pelo
Instituto Elos. O jogo completo é formado por 7 etapas. Nesse
exercício propusemos vivenciar as três primeiras. Caso você sinta
que existe fôlego, interesse e apoio da escola para uma mobilização
maior da comunidade, incentivamos que você jogue até o final. Com
certeza, todos sairão ganhando! Todas as informações sobre o jogo
estão no site do Instituto Elos.
Também foi reconhecida como uma tecnologia social inovadora
pela Fundação Banco do Brasil.
Conheça as 7 etapas do Jogo Oasis:
1. Convide o grupo a tirar os óculos da escassez e buscar a
abundância, exercitar a visão apreciativa sobre a comunidade (o
que há de belo, quais os recursos disponíveis?)
2. Escutar o coração, criar afeto (escuta ativa, ouvir histórias que as
pessoas da comunidade tem para contar, descobrir talentos que
existem)
3. Sonho coletivo – quais os sonhos dessa comunidade?
4. Transformar um desses sonhos num projeto de verdade,
concreto (estratégias de captação de recursos e talentos locais)
5. Realização e concretização, mão na massa, chamar a
comunidade a participar, mutirão comunitário
6. Celebração (reconhecer e celebrar a participação de cada um na
conquista coletiva)
7. Pensar o futuro, planejar novas ações, pensar que tudo é
possível

Dimensão:
Organização e gestão

“Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola
pública básica que tenha efetiva participação de pais, educadores,
alunos e funcionários da escola, isso acaba sendo considerado
como coisa utópica. Acredito não ser de pouca importância
examinar as implicações decorrentes dessa utopia. A palavra
utopia significa o lugar que não existe. Não quer dizer que não
possa vir a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo
tempo se coloca como algo de valor, algo desejável do ponto de
vista da solução dos problemas da escola, a tarefa deve consistir,
inicialmente, em tomar consciência das condições concretas, ou
das contradições concretas, que apontam para a viabilidade de
um projeto de democratização das relações no interior da escola.”
Vitor Henrique Paro em
Gestão Escolar da Escola Pública

rticipação

Espaços de Pa
Cooperação

Projeto
Construção do
Pedagógico

Político

Alguns instrumentos institucionais podem incentivar práticas
mais participativas dentro da escola, como os conselhos
escolares, grêmios, assembleias escolares, associação de pais,
coordenação pedagógica e eleição da direção escolar, por
exemplo.
O grande desafio é que esses instrumentos ultrapassem
formalismos burocráticos ou legais e atuem de maneira
efetivamente participativa.
É preciso que todos compreendam suas responsabilidades
nesse processo. Isso envolve uma mudança da cultura escolar,
que, na maioria dos casos, é gerida de forma vertical, para
uma organização mais horizontal, onde os diversos segmentos
escolares tenham sua voz e protagonismo amplificados.
E na sua escola, a comunidade participa das decisões? Em que
condições se dá essa participação?

Um exercício para começar a
colocar a mão na massa
Perguntas para inspirar observação,
reflexão e conversa.
A escola possui instâncias colegiadas de
participação, como grêmio estudantil, conselho
escolar, assembleias escolares?
Quão participativo é o processo de gestão
escolar?
Existe oportunidade para que todos os
segmentos sejam incluídos na definição de
prioridades? E na solução dos problemas?
O projeto político pedagógico foi construído de
maneira realmente participativa? É formal ou
real?
Como acontece a comunicação das decisões
na escola? A comunicação é clara? É ágil?
É transparente? A comunicação favorece a
integração de todos em torno dos mesmo
objetivos?
O que ainda precisa ser trabalhado na escola
para tornar a gestão mais democrática?

Roda de conversa
Uma forma muito simples e intuitiva de promover diálogos e participação
é uma Roda de Conversa, encontros para aproximar pessoas em torno de
variados temas, como, por exemplo, “O que desejamos para nossa escola e
como fazer acontecer?”.
Para conduzir uma Roda de Conversa, considere 3 elementos importantes:
CONVITE - você pode fazer um convite amplo à comunidade escolar
ou escolher um segmento específico para participar da Roda.
TEMA - perguntas orientadoras da conversa: abertas, estimulantes,
que “garimpem” histórias, experiências, “causos”, lembranças e
motivações para o diálogo, ilustrando a forma como cada um pensa,
em vez de julgamentos e opiniões.
DURAÇÃO - o ideal é que seja estipulado previamente um tempo para
duração da roda, de acordo com seus objetivos. A duração ideal é
aquela em que os participantes conseguem manter o foco e atenção
no que está sendo proposto e conversado.
Como conduzir? Organize o ambiente, de preferência, em círculo, de forma
que todos possam se ver. Apresente aos participantes os objetivos da Roda.
Se necessário, promova uma rodada de apresentações.
É sempre interessante estabelecer com o grupo alguns acordos iniciais
sobre como vai funcionar a conversa. Aqui o mediador pode apresentar um
objeto, que será o “bastão da palavra”, para melhor delimitar o momento de
fala de cada um. Fala quem está com o bastão na mão.
Apresente o tema e as atividades de acordo com o tempo disponível e deixe
a conversa acontecer. Lance mão de algumas perguntas orientadoras ou
questões que instiguem o diálogo. Fique atento para manter sempre o foco
das conversas no objetivo inicial da atividade.

Síntese e
Compartilhamento
Ao final da conversa, reserve um tempo para que os
participantes reflitam sobre o que foi debatido na
roda. As três perguntas a seguir, feitas uma de cada
vez, são ótimas para conduzir essa reflexão:
1. “O que aconteceu aqui?”
2. “O que aprendemos com o que aconteceu?”
3. “O que faremos com o que aprendemos?”
Preparar uma síntese com as respostas e reflexões
que o grupo trouxe para essas questões torna
possível um amadurecimento posterior e a retomada
em forma de ações e projetos.

Saiba mais
O Círculo oferece um espaço democrático que permite
a todos verem e serem vistos, ouvirem e serem
ouvidos. Sem diferenças, sem hierarquias. É uma das
formas mais antigas de reunião entre pessoas, e tem
sido estudado por Christina Baldwin e Ann Linnea
(2010).
Para conhecer um pouco mais, sugerimos este texto
de Alex Bretas ou o site da PeerSpirit, uma organização
criada pelas autoras para o desenvolvimento de
pessoas a partir dos princípios e da metodologia
circulares.

Dimensão:
Temas transversais

Política, Cidadani
a, Direitos
Humanos
Projetos contextu

alizados

Interesse e relevâ

ncia

“Por que não discutir com os alunos a
realidade concreta a que se deva associar
a disciplina cujo conteúdo se ensina?... Por
que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre
os saberes curriculares fundamentais aos
alunos e a experiência social que eles têm
como indivíduos?”
Paulo Freire em
Pedagogia da Autonomia

Educar para democracia demanda um novo olhar para as práticas pedagógicas e para o currículo. O trabalho com temas transversais é uma
reorganização da escola para tratar das demandas sociais locais e mais
amplas, de maneira interdisciplinar.
Algumas questões aparecem como fundamentais como, por exemplo,
a abordagem das diferenças e das diversidades, desde classe social à
religião e cultura, assim como diversidade sexual; o desenvolvimento
sustentável e o meio ambiente; a cultura de discriminação, preconceito
e intolerância, que fere o princípio da igualdade; os fenômenos de migração e consequentes novos conceitos para cidadania; as relações de
poder entre as nações; a valorização da identidade de povos; além da
discussão de temas atuais controversos.

Um exercício para começar a
colocar a mão na massa
Perguntas para inspirar observação,
reflexão e conversa.
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Em que medida os temas importantes de
nossa atualidade são tratados na escola?
A escola adota na sua prática pedagógica a
aprendizagem baseada em projetos, como
forma de integrar os conteúdos de forma
mais contextualizada?
Como trabalhar temas como cidadania,
democracia e política em sala de aula?
Como conciliar esses temas com as
exigências curriculares?
É possível falar de democracia na aula de
matemática? Dá para ensinar cidadania
nas aulas de física? Como a disciplina de
língua inglesa pode favorecer aspectos da
cultura local?
Como são abordadas as questões de
diferenças e diversidade?
Como são abordadas as questões de
direitos humanos?
Como são abordadas as questões de
identidade cultural?
Quais temas transversais são mais
importantes para o desenvolvimento
cidadão da comunidade escolar?

Identificando temas

Que tal identificar temas que podem ser trabalhados na escola, com
vistas a tornar o ambiente mais democrático e inclusivo?
Esta é uma atividade para ser conduzida em grupo. Para iniciar, converse com o grupo sobre a importância de ser ouvido, visto e respeitado em todos os ambientes que frequentamos e sobre o quanto
isso é importante para a formação da autoestima e o fortalecimento da cidadania. Se puder, traga algumas histórias que ilustrem o
tema.
Peça que os participantes se sentem de maneira confortável, fechem os olhos (se quiserem) e tentem se lembrar de algum momento em sua vida em que NÃO se sentiram ouvidos, vistos ou respeitados.
Dê alguns minutos e incentive o silêncio, para que cada um entre
em contato com sua própria história. Se quiser, coloque uma música calma para ajudar a criar o clima de reflexão e marcar o tempo.
Em seguida, peça que formem duplas e se sentem um de frente
para o outro. Avise que eles irão compartilhar suas histórias. Crie
um clima de confiança e respeito: combine com a turma que
todas as histórias que forem relatadas ali devem ser ouvidas
com profundo respeito e não deverão ser contadas em outro
ambiente. Todos serão guardiões dessas histórias. Caso alguém
não se sinta à vontade para compartilhar sua história, respeite.
Após formados os pares, dê alguns minutos para que cada um conte sua história ao colega, que deve ouvir com atenção, sem interromper e enquanto ouve a história, deve prestar atenção nos sentimentos que são despertados, em imagens que possam vir à mente.
Após ouvir a história, cada um da dupla deve compartilhar com o
seu par como se sentiu e o que pensou. Após conversarem, devem
anotar em um papel o que identificaram como aspectos comuns
entre as histórias: sentimentos, padrões de comportamento...

Síntese e
Compartilhamento

Desfazer as duplas e retomar o grupão. Pedir que cada dupla
compartilhe as anotações que fizeram. Não precisam contar as
histórias, apenas o que identificaram que elas têm em comum.
Conduzir a conversa tentando identificar junto com o grupo
padrões de comportamento que se repetem e fazem com que as
pessoas não se sintam ouvidas, vistas ou respeitadas em diversas
situações. Listar esses comportamentos no quadro ou em outro
local visível.
Depois de levantarem as questões relevantes, pedir que o grupo
reflita e compartilhe sobre as seguintes perguntas: Por que as
questões levantadas são importantes? O que mais me chama a
atenção? O que isso me diz sobre a vivência de democracia na nossa
escola ou comunidade? O que eu aprendi com essa discussão? Que
conclusões estão surgindo?
Por fim, encerre a conversa chamando o grupo para ação, com a
seguinte reflexão: O que podemos fazer para melhorar a situação?
Que ações concretas podem ser realizadas por nós, no contexto onde
estamos, com os recursos de que dispomos hoje?
Anote as ideias que surgirem. Se for o caso, faça uma nova sessão
com o grupo em outro momento para aprofundar no planejamento
dessas ações. Ou utilize os conteúdos que forem levantados com a
discussão para identificar temas transversais de interesse da turma
que poderão ser trabalhados ao longo do período letivo.

Saiba mais
A atividade sugerida trata-se de uma adaptação de duas
estruturas libertadoras: “Heard, seen & respected” e “What,
so what, now what?”.
As Estruturas Libertadoras foram desenvolvidas por Henri
Lipmanowicz e Keith McCandless e são atividades simples,
que estimulam a participação ativa de todos em um grupo.
Elas se baseiam na inteligência e criatividade do grupo como
um todo.
Há várias Estruturas Libertadoras, para atender a diversos
objetivos: planejar, analisar, refletir, gerar soluções,
compartilhar, desenvolver estratégias…
Para conhecer mais sobre esse tema, visite a página
http://www.liberatingstructures.com.br/
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