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RESUMO 

 

A prática da assembleia de classe constitui-se como oportunidade à vivência da vida 

democrática, atuando na transformação das relações interpessoais. Por meio do 

diálogo, todos os participantes têm a oportunidade de expressar a sua opinião sobre 

conflitos ocorridos ou assuntos de interesse do grupo, encontrando soluções para os 

problemas e viabilizando o pensamento reflexivo sobre ações e reações de fatos do 

cotidiano. Esta pesquisa tem o objetivo analisar a prática de assembleia de classe 

no Ensino Fundamental 2 de uma escola da rede particular, bem como a concepção, 

importância, características, fundamentos e benefícios dessa experiência para a 

vivência do processo democrático, tendo como principais referências Michael Apple, 

Josep Puig, Ulisses Araújo, Telma Vinha e Jean Piaget. A pesquisa teve uma 

abordagem qualitativa e o instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada, 

onde foi analisada a prática da assembleia de classe no Ensino Fundamental 2, em 

uma escola particular da zona oeste da capital do Estado de São Paulo, sendo 

explorados os benefícios desta com o intuito de refletir sobre a possibilidade da 

assembleia possibilitar, de fato, uma aproximação entre a escola e a vivência 

democrática. A partir da análise de resultados, concluiu-se que a assembleia 

possibilitou a regulação das relações interpessoais dentro do ambiente escolar e, em 

alguns casos, fora também, apesar da assembleia, no ano de 2016, não ter sido 

realizada com a frequência proposta por Araújo e Puig. 

 

Palavras-chave: educação democrática, assembleia de classe, autonomia moral. 
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ABSTRACT 

 

The practice of the class assembly is an opportunity to live the democratic life, 

involving the transformation of interpersonal relations. Through the dialogue, all 

participants have the opportunity to express their opinion on conflicts or issues of 

interest to the group, finding solutions to problems and enabling reflective thinking 

about actions and reactions of everyday events. This research focus on analyzing the 

practice of class assembly in Elementary School 2 of a private school, as well as the 

conception, importance, characteristics, fundamentals and benefits of this experience 

for the democratic process, having as main references Michael Apple , Josep Puig, 

Ulisses Araújo, Telma Vinha and Jean Piaget. The research had a qualitative 

approach and the instrument used was the semistructured interview, where it was 

analyzed the practice of the class assembly in Elementary School 2, in a private 

school in the west zone of the capital of the State of São Paulo, being explored the 

benefits of the assembly looking for reflecting on the real possibility of the assembly 

bring together the school and the democratic experience. From the analysis of the 

interviews, it was concluded that the assembly made it possible to regulate 

interpersonal relations within the school environment and, in some cases, outside 

school's cases, as well as the in-school democratic experience, although the 

assembly in 2016 did not have been performed with the frequency proposed by 

Araújo and Puig. 

 

Key words: democratic education, class assembly, moral autonomy 
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“Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são 

asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os 

pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, 

seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros 

engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser 

pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas amam são os pássaros em 

voo. Existem para dar aos pássaros coragem para 

voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, 

porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo 

não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

(ALVES, 2013, p. 93)  



14 
 

Introdução 

 

N: C está triste. 

P: Estou vendo. Sabe por quê? 

C: Z me chamou de menina nojenta. 

P: Você é uma menina nojenta? 

C: (Chorando) Nãããoooo! 

(Peige sugere que talvez algumas das crianças próximas a C 

possam abraça-la e fazê-la sentir-se melhor. Elas fazem isso e C 

começa a mostrar-se mais alegre). 

P: Ah, estou vendo um sorriso! Acho que ela sente que é amada! 

Muito bem, agora C, como você quer ser chamada? 

C: Meu nome. 

P: Seu nome. Então devemos fazer uma regra sobre chamar as 

pessoas por seus nomes? 

Crianças: Sim! 

P: Como devemos escrever isso? Digam-me. 

C: Escrevendo “Chame as pessoas pelo seu nome”. 

C: Não chame elas de menina nojenta ou menino nojento. 

P: (Escreve e repete) “Não chame elas de menina nojenta ou 

menino nojento”. Ok, isso resolverá o problema de as crianças 

usarem palavras que magoam. E quanto ao uso de pés e mãos 

para machucar os outros? 

(DeVries; Zan, 1998, p.142 - 143). 

 

A conversa acima ocorreu em uma sala de aula de crianças de 

aproximadamente 4 anos de idade, em uma pré-escola na cidade de Houston, nos 

Estados Unidos. A professora (P) tenta mediar um conflito em que Z xinga C, e N 

chama a atenção da professora para isto. C ficou muito chateada por ter sido 

chamada de “menina nojenta” e quer ser chamada pelo seu nome. 

Neste contexto, os alunos e a professora deliberam sobre como devem 

chamar as pessoas e decidem, por meio do consenso, a melhor regra para essa 

situação. Em outros momentos, quando há discordância entre eles, além do registro 
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no diálogo de crianças discordando, a professora propõe a votação. Ao debaterem 

os assuntos pertinentes à faixa etária, as crianças estão ‘voando’, entrando em 

contato com todo o seu potencial de escolha, compreensão do que ocorre, com a 

finalidade de decidirem o que é melhor, para todos, naquele momento.  

Em muitos momentos de minha vivência como educadora, presenciei 

discussões e divergentes opiniões acerca de assuntos como regras de brincadeiras, 

forma de falar com os outros e agressão física como forma de resolver um problema. 

Ao longo do tempo, percebi que tais experiências influenciaram algumas escolhas 

da minha vida profissional. 

Quando optei por estudar Pedagogia, pensava em como aprimorar práticas 

que, como aluna, não acreditava serem as melhores para vivenciar o processo de 

aprendizagem, além de apresentar muita facilidade em ajudar meus colegas a 

compreenderem conteúdos que eles não haviam compreendido. Durante minha 

formação do Ensino Fundamental e Médio, estudei em uma escola católica na 

capital do Estado de São Paulo, e lá tínhamos regras explícitas, provas frequentes, 

aulas expositivas, características de um ensino mais tradicional. Sendo extrovertida 

e comunicativa, extravasava meus sentimentos pintando telas, cantando, decorando 

objetos com a técnica do mosaico, entre outras atividades que, hoje, como 

educadora, compreendo terem sido importantes para o meu desenvolvimento 

cognitivo. A resolução de conflitos também era algo sinuoso nesta escola: quando 

algo ocorria, todos eram chamados na sala da direção, não havia diálogo, todos 

escutavam o “sermão” e, em alguns casos, quando alguém se pronunciava, levava 

para a casa um “comunicado” (também conhecido como advertência) para os pais 

assinarem. 

O que aprendíamos nessas situações? Será que esta forma de resolver o 

conflito levou algum de nós a refletir, de fato, sobre o que ocorrera? Pelo que eu 

observava, isto não ocorria, pois meus colegas acabavam por repetir aqueles 

mesmos comportamentos: não refletiam, nem mesmo entendiam o porquê não 

poderiam fazer o que estavam fazendo. Entrei na Faculdade com essas 

inquietações. 

O meu primeiro trabalho na área da educação, em uma escola particular de 

São Paulo, foi onde pude iniciar minhas pesquisas com uma turma de quarto ano em 

um projeto de Iniciação Científica pela PUCSP, cujo tema era o ensino de valores 

humanos usando contos e fábulas. Naquele contexto, observei que, dentro de um 
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espaço formativo, era possível utilizar tais instrumentos como meio de sensibilização 

e aproximação de valores como cooperação, altruísmo, respeito ao próximo e o uso 

do diálogo como instrumento deste processo. As vivências eram significativas, os 

alunos do quarto ano se identificavam com algumas histórias e faziam tentativas de 

modificar a forma de agir. As crianças passaram a ser mais compreensivas e 

cooperativas em diferentes momentos. A partir desta vivência, meu interesse 

aumentou no estudo deste espaço de formação de valores, principalmente com 

crianças que estavam entre seis e dez anos, que é a faixa etária com a qual 

trabalho. 

Além do trabalho com contos e fábulas, havíamos iniciado as assembleias de 

classe com a mesma turma de quarto ano, como sugestão da coordenadora para 

aprimorar a forma de resolver problemas de forma democrático-participativa, 

estimulando as crianças a dialogarem, considerando o bem-estar comum. Ela nos 

ofereceu o livro, ainda na sua primeira edição, “Assembleia Escolar: um caminho 

para a resolução de conflitos”, de Ulisses Araújo (2004), que será explanado nos 

capítulos a seguir. Dedicamos muitas horas para estudar esta proposta e logo 

iniciamos a prática com a turma. 

Foi muito gratificante constatar o quanto o espaço da assembleia de classe foi 

dominado pelas crianças, que sentiam a necessidade de expor sua opinião, 

conversar sobre assuntos que não eram pertinentes a nenhuma disciplina da grade 

curricular. Com o meu interesse pelas assembleias crescendo, queria constatar as 

reações desta prática para meus alunos, positivas ou não, e aprimorar o método que 

estava estudando, proposto por Josep Puig e Ulisses Araújo no livro “Democracia e 

participação escolar: propostas e atividades” (2000).  

Compreendíamos que a educação moral ajudava os alunos na aprendizagem 

de uma maneira de conviver justa e feliz no interior de uma comunidade social 

perpassada por múltiplos conflitos, mas também plena de normas e valores (PUIG, 

2000, p.17), e que este era um dos propósitos da prática de assembleias de classe. 

Percebíamos que a instituição precisava se abrir para esse trabalho, assim como os 

profissionais, para que fosse realmente significativo e não provocasse reações 

heterônomas nas crianças como: “com este professor posso falar assim, com aquele 

não”. Constatávamos que as crianças enfrentavam os problemas que, 

inevitavelmente se apresentavam na vida coletiva, sem refutá-los nem solucioná-los 

mecanicamente, mas conversando com justiça e solidariedade (PUIG, 2000, p. 24). 
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Ao perceber os benefícios da assembleia de classe, outros professores se 

interessaram pela prática, buscando compreender que 

 

(...) aprender a ser cidadão e cidadã é, entre outras coisas, 

aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, 

justiça, não violência; a usar o diálogo nas mais diferentes 

situações e a comprometer-se com o que acontece na vida 

coletiva da comunidade e do país (ARAÚJO, 2015, p. 8). 

 

Esta compreensão os levou à reflexão de suas práticas em sala de aula, pois 

muitas vezes a violência não era física, mas verbal, vinda tanto do adulto 

responsável, como de outras crianças; compreender que o aluno deve ser ouvido e 

sua opinião, de fato, considerada; aceitar a ajuda dos alunos; entre outras 

constatações feitas na época. A reflexão sobre a prática, quando embasada em um 

arcabouço teórico específico, é uma experiência extremamente rica, pois viabiliza a 

compreensão do que fazemos, porque fazemos e como podemos modificar a prática 

em questão, sabendo que a 

 

(...) educação para a cidadania e para a vida em uma sociedade 

democrática demanda a construção de personalidades morais, 

de cidadãos autônomos que buscam, de maneira consciente e 

virtuosa, a felicidade e o bem pessoal e coletivo. (ARAÚJO, 

2015, p. 19). 

 

Quando me formei em Pedagogia pela PUCSP, realizei um trabalho onde o 

foco era a formação continuada de professores com o eixo temático “formação em 

valores humanos”. Este tema sempre me envolveu de forma única, pois vejo uma 

sociedade cada vez mais materialista e menos humanista, pessoas empenhadas em 

“ter” muito mais do que em “ser” e, para mim, este sempre foi o sentido da 

educação: promover transformações que melhorem o espaço em que vivemos, a 

comunidade a que pertencemos e a nós próprios, na totalidade e complexidade. 

Após este ano, comecei a trabalhar em uma segunda escola particular onde o 

ensino de valores humanos ocorria em um espaço chamado “conselho de 

cooperação”. Neste espaço, a partir dos questionamentos das crianças, 
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conversávamos para decidir o que era melhor para um grupo de segundo ano do 

Ensino Fundamental 1. Os assuntos eram pertinentes à idade, tais como: medos; 

como os colegas reagiam aos medos dos outros; quais brincadeiras poderiam ser 

feitas durante o recreio e as regras destas; como resolver problemas de agressão 

física, quando ocorria; além de outros. No início do processo, assuntos “de fora” da 

escola permeavam as discussões, como “o que posso fazer quando minha mãe não 

deixa que eu brinque com alguns amigos do prédio” ou “meus pais brigaram e eu 

fiquei triste, quero ajudar, mas não sei como”. No decorrer do tempo, as crianças 

compreendiam que assuntos particulares poderiam ser discutidos em outros 

momentos e que o objetivo daquele espaço era conversar sobre assuntos que 

envolviam todos os alunos na sua convivência dentro da escola. 

Percebi que, independentemente da idade, as crianças precisavam de um 

espaço para falar o que pensavam dos mais diversos assuntos, desde a esfera 

familiar até a escolar. O espaço do conselho de cooperação possibilitava isso a eles, 

assim como o da assembleia de classe, na outra escola. A assembleia, em especial, 

versa sobre assuntos pertinentes à escola, porém, a depender da faixa etária, as 

crianças demoram algum tempo para compreender a diferença entre as esferas e 

assuntos, como os citados, que apareciam em nossas discussões. Esse fato 

evidencia a necessidade de se criar espaços intrafamiliares para conversas sobre 

assuntos velados às crianças, pois, por menores que sejam, precisam ser inseridas 

no contexto de forma participativa1. 

Em seguida, passei a trabalhar em uma terceira escola particular onde as 

assembleias de classe eram conhecidas e praticadas semanalmente pelos alunos 

do Ensino Fundamental 1. Prossegui com meus estudos para compreender melhor a 

essência da proposta da assembleia de classe e, após alguns meses de prática 

semanal, pude notar alguns resultados. As crianças conseguiam tomar decisões, 

dentro das limitações da idade e, aos poucos, agiam autonomamente, sem a 

necessidade de intervenções de outros adultos. É importante salientar que cada 

criança possui suas peculiaridades e o processo de formação sócio moral viabilizado 

pela assembleia de classe ocorre de forma individual para cada um. 

                                                 
1Existem relatos online de que essas práticas apresentam resultados fora da esfera escolar. 
Eu, como educadora, recebi muitos relatos orais de famílias em que as crianças melhoraram 
a conduta e passaram a compreender e agir de maneira diferenciada em casa e em 
espaços públicos. 
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O desenvolvimento moral é influenciado pelas emoções, pelos 

juízos morais, pela capacidade de inibir condutas antissociais e 

pela capacidade de iniciar condutas valorizadas como morais. 

[...] A moralidade é algo bem mais amplo do que saber quais são 

as boas leis, as normas justas ou como se deve agir numa 

determinada situação; a moralidade implica em refletir o porquê 

seguir certas regras ou leis e não outras, muito mais do que 

simplesmente obedecê-las (VINHA, 2000, p. 38). 

 

Assim, na assembleia, onde é viabilizado este espaço de reflexão, e na 

convivência com as crianças de modo geral, é possível observar, em uma mesma 

sala de aula, algumas com postura proativa que conseguiam conversar e resolver 

problemas autonomamente; aquelas que tentavam, mas nem sempre conseguiam, 

pedindo ajuda para os adultos; e aquelas que necessitavam de ajuda em todos os 

momentos. 

O foco da mobilização inicial para as assembleias deve ser o de 

levar o grupo a refletir sobre a importância de se criar espaços 

dialógicos, que melhorem a convivência dentro da escola e das 

salas de aula, ao mesmo tempo em que contribuam para a 

formação de valores sociais e pessoais mais democráticos e de 

uma melhor habilidade para lidar com os sentimentos e as 

emoções próprias e dos demais (ARAÚJO, 2004, p. 49). 

 

Araújo (2004) ainda salienta que a melhora da postura em sala de aula e da 

ocorrência de problemas é uma das consequências desta prática, mas não o 

objetivo primordial. Ao refletir e analisar as realidades em que vivenciei a assembleia 

de classe percebi que esta consequência era a mobilização principal dos 

profissionais para praticar a assembleia semanalmente, pouco importava a criação 

de espaços de diálogo, de cooperação e o espaço democrático propiciado. Dessa 

forma, existia uma falta de compreensão do que este espaço significa, de fato, o que 

aumentou a minha paixão sobre o tema, pois um espaço intraescolar que possibilita 

a reflexão crítica sobre diversos assuntos pode viabilizar transformações 

necessárias para a nossa sociedade. Na busca de trabalhos científicos acerca do 

tema, com o intuito de melhorar a minha prática, assim como compreendê-la ainda 
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melhor, fui surpreendida pela escassez de pesquisas em grandes universidades. 

Desde então meu olhar para este espaço se tornou mais aguçado e curioso, o que 

me levou à concretização do projeto de pesquisa, que culminou nesta dissertação. 

Passei a refletir, buscando arcabouço teórico adequado sobre a democracia 

nos momentos de assembleia e sobre a importância de uma proposta democrática 

em sala de aula para que os alunos, no futuro, conseguissem compreender e agir na 

sociedade.  

A democracia não é apenas uma teoria de interesse pessoal, 

que dá às pessoas permissão para tentar realizar suas próprias 

metas às expensas dos outros; o bem comum é uma 

característica central da democracia. Por esse motivo, as 

comunidades de alunos das escolas democráticas são marcadas 

pela ênfase na cooperação e na colaboração, e não na 

competição (Apple, 1997, p. 22). 

 

O conceito de bem comum na democracia pode acarretar uma infindável 

discussão acerca de como defini-lo e alcança-lo, por ser demasiado amplo e 

subjetivo. No entanto, seria possível criar um conceito de “bem-estar comum”. Tal 

conceito, por sua vez, já partiria do pressuposto que é necessário criar um ambiente 

razoavelmente cômodo aos participantes de diferentes grupos, assegurando sua 

participação nas diferentes esferas da educação, sendo assim um instrumento 

democrático e cooperativo. 

Acredito que o trabalho que culmine na compreensão do que é o bem-estar 

comum e da importância das ações cooperativas é extenso e de extrema relevância, 

frente ao fenômeno da globalização e das relações efêmeras e superficiais que 

caracterizam a sociedade atualmente. 

Sacristán (2007, p.17) conceitua globalização como termo da atualidade para 

expressar as inter-relações econômicas, políticas, de segurança, culturais e 

pessoais entre os indivíduos, os países e os povos, dos mais próximos aos mais 

distantes lugares do planeta. As notícias, por exemplo, são relatadas em tempo real 

de qualquer lugar do mundo, assim como podemos ter acesso a pessoas e culturas 

diferentes em questão de segundos. De acordo com Ball (2001, p. 101), a 

globalização se refere não só à emergência de sistemas mundiais de larga escala 

como também às transformações na própria tessitura da vida cotidiana. Ressalta, 
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ainda, que o ritmo e o conteúdo do dia a dia se tornaram não somente mais 

efêmeros e voláteis – a produção de mercadorias cada vez mais enfatiza os valores 

e virtudes do instantâneo e do descartável.  

Sabendo das consequências oriundas do fenômeno globalização, cabe 

também à educação refletir sobre diferentes formas de desenvolver as habilidades 

dos educandos, propiciando espaços de formação significativa. A assembleia de 

classe, tutoria ou roda de conversa são apenas alguns exemplos de práticas 

educacionais utilizadas para trabalhar o diálogo e construir alguns valores 

essenciais, como respeito ao próximo, cooperação e o bem-estar comum.  

A sociedade idealmente democrática parte da premissa de que é necessário 

criar um ambiente salutar e de iguais oportunidades de acesso ao trabalho, à 

educação, à saúde e aos meios culturais, e das quais a realidade brasileira ainda 

está bem distante. O fenômeno globalização evidenciou uma crise real de valores 

onde a economia capitalista é soberana em relação às instâncias política e 

ideológica. Essas três instâncias – econômica, política e ideológica –, de acordo com 

Apple (2006), estão interligadas e deveriam ser equânimes, pois a economia 

depende das políticas públicas empregadas, que por sua vez estão carregadas de 

ideologias. Assim, esse capital cultural explícito é assimilado pela população, 

corroborando com alguns aspectos de desigualdade, como a perpetuação da visão 

hierárquica dos poderes. 

A educação, por sua vez, também é responsável por uma parcela dessa 

reprodução de desigualdade por carregar ideologias próprias do educador e de suas 

vivências como indivíduo inserido numa sociedade desigual. Apple explicita que a 

relação entre educação, economia e o capital cultural, imprime a noção de que 

quando aceitamos como dado e que parece produzir "de modo natural" alguns dos 

resultados parcialmente descritos por quem tem se concentrado na economia 

política da educação, entendemos que o dominador usa recursos, como dominação 

econômica e cultural, para continuar no poder. Os educadores, assim, replicam este 

conhecimento pré-determinado, mantendo o sistema da mesma forma, não 

quebrando esta cadeia de acontecimentos. A assembleia de classe coopera para 

que ocorra esse rompimento, pois ela ajuda a desenvolver, no educando, a visão 

crítica da sociedade, incitando questionamentos e formulação de opinião 

fundamentada em fatos, e não somente no senso comum. A prática da liberdade só 

encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha 
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condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua 

própria destinação histórica (FREIRE, 2005, p.7). Dessa forma, o educando estará 

se preparando, de fato, para lutar por uma sociedade mais justa, onde os 

conhecimentos são construídos de forma significativa, não sendo somente 

disciplinas na grade curricular. 

Partindo do pressuposto que uma sociedade idealmente democrática é 

composta pelo equilíbrio dessas instâncias – econômica, política e ideológica –, a 

educação pode viabilizar o contato inicial das crianças e adolescentes com o que se 

entende pelo exercício da democracia por meio de práticas pedagógicas, como a 

assembleia de classe. Esta prática pode viabilizar a atuação dos educandos na 

escola como agentes transformadores e questionadores, munidos de respeito ao 

próximo e de cooperação, podendo refletir sobre o que gostariam de transformar, o 

porquê, como poderão fazê-lo, se é possível ou não, se é para o bem-estar comum, 

tendo acesso a todos os participantes da comunidade escolar. 

Será que os alunos do Ensino Fundamental 2, que iniciaram a vivência da 

assembleia de classe no sexto ano, conseguiram vivenciar o processo democrático 

a partir destas vivências, ou seja, será que a prática das assembleias de classe se 

mostrou eficaz como mediadora dos conflitos interpessoais e na resolução de 

problemas? 

Assim, este trabalho pretende analisar a prática de assembleia de classe no 

Ensino Fundamental 2 de uma escola da rede particular, bem como a concepção, 

importância, características, fundamentos e benefícios dessa experiência para a 

vivência do processo democrático. 
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“Todo Ser Humano tem mais do que as asas de 

uma águia… 

Sim, uma ave pode voar dentro de um limite 

espacial limitado e previsível… 

Um Ser Humano traz uma realidade de expansão 

infinita… 

Sim, podemos perceber, no mais dentro, a 

infinitude do Universo… 

Podemos realizar a beleza de uma Monalisa… 

Ou de uma sinfonia… 

Podemos cuidar da Natureza e do Outro… 

Mas também poderemos ficar prisioneiros do 

galinheiro… 

De onde vão sair as bombas atômicas… 

As prisões aos celulares e outras tecnologias… 

Claro que algumas são essenciais ao cotidiano… 

Há um mistério em nossas asas que se denomina 

‘liberdade’… 

Precisamos querer realizar a beleza… 

Encontrar a alegria… 

‘Abrir’ as asas para abraçar o Outro 

verdadeiramente… 

Até Sempre! 

Ruy” 

(SANTO, 2016, p. 70-71)  
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Capítulo 1 – As Assembleias Escolares 

  

A assembleia, de acordo com Puig (2000, p. 86), é o momento institucional da 

palavra e do diálogo. O momento em que o coletivo se reúne para refletir, para 

tomar consciência de si mesmo e para se transformar em tudo aquilo que os seus 

membros consideram oportuno. É um momento organizado para que os alunos e 

professores possam falar das questões que lhes pareçam pertinentes para melhorar 

o trabalho e a convivência escolar. Essa prática possibilita que o espaço escolar seja 

mais democrático, valorizando as relações interpessoais, o conflito como matéria 

prima para conhecer o outro e a si próprio e o diálogo. 

Essa concepção nos remete aos princípios da Escola Nova, época em que se 

tentava superar a escola tradicional excessivamente rígida, voltada para a 

memorização de conteúdos. Eram as seguintes principais características da Escola 

Nova: educação integral (intelectual, moral, física); educação ativa; educação 

prática, com obrigatoriedade de trabalhos manuais; exercício da autonomia; vida no 

campo; ensino individualizado (ARANHA, 2006, p. 247). 

A Escola Nova trouxe uma visão diferenciada da educação, até então 

vivenciada. O ensino deveria abranger a criança na sua totalidade corpo – mente, 

considerando seus interesses e a vivência de situações que levariam ao 

conhecimento. A criança precisa vivenciar, de maneira ativa, e de interesse 

espontâneo, atividades não exclusivamente intelectuais, mas também de 

manipulação, respeitando-a como ser global, não ocorrendo a cisão entre 

conhecimento e ação. Isso é chamado de “escola ativa” pelos escolanovistas.  

Também é uma característica da Escola Nova a ideologia da democracia, 

inspirada na participação ativa dos cidadãos na sociedade. Eles acreditavam que a 

escola deveria se tornar um pequeno mundo real, prático, que rompeu com o 

tradicionalismo e com o ensino elitista. Apresentamos alguns autores que se 

destacaram neste veio. 

John Dewey, filósofo e pedagogo, foi de extrema importância na divulgação 

dos princípios da Escola Nova. Para ele, a educação, em seu sentido mais lato, é o 

instrumento da continuidade social da vida (DEWEY, 1959, p. 2). Todos os 

elementos que constituem a memória de um grupo são parte da experiência que 

eles vivenciaram e que vivenciarão, pois nenhuma experiência será educativa se 
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não resultar, simultaneamente, no conhecimento de mais fatos e na consideração de 

mais ideais e em um melhor e mais ordenado arranjo desses fatos e ideais (DEWEY, 

2010, p. 86). Para o autor, a experiência é uma rica fonte de aprendizado, contudo, o 

educador deve atentar-se para quais experiências remeter-se neste momento, 

devido às diferentes naturezas das experiências cotidianas. Ele também acredita no 

ideal da educação democrática onde, nessa forma de vida associada, que é a 

democracia, haverá maior participação pelo interesse comum, o reconhecimento 

destes interesses sendo recíprocos no grupo que os escolher, promovendo mais 

cooperação entre os grupos, o uso do diálogo para a comunicação entre os pares, 

assim como a mudança de alguns hábitos. 

Célestin Freinet, outro educador considerado escolanovista, propõe uma 

metodologia de ensino em que a atividade manual e de grupo [são valorizadas], por 

estimularem a cooperação, a iniciativa e a participação [...] Freinet estimula a 

exploração da curiosidade, da coleta de informações, do debate e, por fim, da 

expressão escrita (ARANHA, 2006, p. 265). A base do trabalho de Freinet é o 

conceito de que a criança deve expressar-se livremente, ou seja, livre de fórmulas 

prontas, de estereótipos, da incompreensão, da imposição externa do adulto. Essa 

expressão é completada com a comunicação. 

Dessa forma, para Freinet, quando uma criança é realmente ouvida, 

respeitada, seu conhecimento é valorizado, cria-se um ambiente sócio-moral positivo 

no qual ela revela tudo que tem a dizer, realmente. Uma criança, para Freinet, é 

repleta de sensibilidade, consegue mostrar sentimentos complexos das mais 

diferentes formas, quando lhe é proporcionado o espaço e o respeito. Ela consegue 

explorar seus conflitos, e, por meio do diálogo, tentar compreender os demais e 

expor a sua opinião. É importante dizer aqui que a livre expressão não é 

simplesmente deixar a criança entregue a si mesma. Devemos ter clara a 

necessidade que ela tem de modelos, ressaltando, entretanto, que não se trabalhará 

com um único modelo, e que esses modelos não serão impostos (ELIAS, 1996, p. 

173). Freinet ainda valoriza a diversidade dentro da sala de aula e o trabalho com o 

respeito ao diferente. 

Um dos recursos didáticos criadas por Freinet é o jornal mural, que funciona 

como 

um termômetro da comunidade escolar na qual se insere a 

criança, com os slogans: Eu critico, Eu felicito, Eu sugiro, Eu 



26 
 

realizei, é lido na reunião cooperativa, no fim da semana, 

determinando uma tomada de consciência sobre as sugestões e 

críticas que serão discutidas e avaliadas (ELIAS, 1997, p. 70).  

 

Esta proposta da vida cooperativa é baseada nas experiências vivenciadas 

semanalmente entre os colegas do grupo classe e do grupo escola, dessa forma, 

todos podem colocar suas ideias em discussão, de forma respeitosa, prática esta 

que coopera para a autonomia dos alunos, ajuda a desenvolver o diálogo como 

prática de escuta atenta, processamento de informações e fala, na leitura e na 

escrita, tendo em vista que os alunos que se organizam para ler os papeis escritos e 

debater os temas, formalizando combinados que podem ser repensados ao longo da 

trajetória educacional. 

 

A cidadania é, no fundo, um exercício de comunicação e de 

transmissão interpessoal, intergrupal e interinstitucional. A 

construção da cidadania só existe, também, com o progresso, 

com o desenvolvimento. No processo escolar, isto se concretiza 

no crescimento de uma competência, de uma formação. É por 

isso que uma sociedade deve investir maciçamente em sua 

educação. O recurso humano – o homem – passaria a ser o 

maior bem da sociedade (ELIAS, 1996, p. 142). 

 

Freinet evidenciou sua preocupação com a formação integral do ser humano 

para exercer a cidadania na sociedade, centralizando o aprendizado no aluno, 

evidenciando e valorizando as diferenças como importantes para a formação crítica 

dos alunos, preocupando-se com a autonomia e colocando o professor no papel de 

mediador do conhecimento. 

  

Autores como John Dewey, Celestin Freinet e Paulo Freire são 

considerados, no cenário educacional, importantes 

representantes do pensamento antiautoritário e da perspectiva 

democrática na educação, por acreditarem que é a partir da livre 

expressão e da livre participação que se concretiza a 
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aprendizagem e o exercício da cidadania (MARCILIO, 2005, p. 

34).  

O recurso do jornal mural, proposto por Freinet, apresenta algumas 

similaridades com a prática de assembleia de classe, proposta de Josep Puig e 

Ulisses F. Araújo, onde, por meio do diálogo, os alunos conversam sobre os 

assuntos pertinentes ao grupo e criam combinados, realizando o pensamento 

reflexivo sobre suas ações, desenvolvendo a autonomia e cooperando na promoção 

da democracia escolar. 

Para eles, a assembleia é concebida como uma reunião para dialogar que 

ocorre com certa periodicidade. Esta reunião tem o caráter informativo – é um 

momento onde as informações são socializadas entre os participantes; é um 

momento em que são analisados fatos que já ocorreram, assim como sensações, 

causas dos problemas e os motivos que dificultam as atividades; é um momento 

onde são organizadas as próximas ações, culminando nos projetos de trabalho e 

nos combinados em sala de aula; por último, este espaço é democrático, é o 

momento em que todos podem apresentar o que desejarem para os colegas. 

 

1.1 Introdução à prática da assembleia de classe 

 

A assembleia escolar é uma proposta educacional em que o diálogo está 

instituído. É um momento onde todos podem expressar a opinião e argumentar 

sobre o conflito que está sendo discutido, sendo este a matéria prima das 

assembleias escolares e também da promoção da democracia escolar. Se 

procurarmos nos dicionários, encontraremos a definição de conflito como “situação 

permanente de oposição, desacordo, lutas entre pessoas, momento de impasse, 

choque, colisão”, entre outras. 

Tendemos a atribuir caráter negativo aos conflitos cotidianos, vistos como 

incompatíveis com o amor, o afeto e a harmonia que deveriam reinar nas relações 

humanas. Por isso são reprimidos, subestimados, criticados, ignorados e, em geral, 

condenados (ARAÚJO, 2015, p.20). O conflito, que é parte natural do cotidiano, e a 

compreensão deste, que nos ajuda nas relações com o outro, são pouco 

trabalhadas no ambiente escolar. A assembleia, neste contexto, coopera para que 

os participantes desenvolvam e aprimorem o pensamento reflexivo sobre esses 

momentos de conflito. 
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Ao falar do que sentimos, a razão pela qual agimos, estamos realizando um 

processo de autoconhecimento. A comunicação possui uma força criadora na 

medida em que ela procura interpretar, explicar, compreender e modificar. Ela dá ao 

sujeito uma nova capacidade: a de que ele compreenda a si próprio, a de torná-lo 

um novo ser no mundo (FAZENDA, 2006, p.57). Repensar os motivos pelos quais 

agimos de uma forma e não de outra evidencia os valores que estão imbricados em 

nossa ação, muitas vezes interiorizados no contexto familiar e que, não 

necessariamente, estamos de acordo. Em decorrência deste trabalho de 

assembleia, é possível repensar e até modificar atitudes que, após esta reflexão, 

julgarmos não serem as que, de fato, acreditamos. Isso, contudo, exige 

disponibilidade das pessoas que participam do processo, tanto de quem propõe a 

assembleia, quanto das demais pessoas do grupo que participam dela.  

Mas, por que é tão difícil ressignificar um problema? Existe uma postura de 

querer homogeneizar as crenças, valores e interesses, mas, sabemos que isto é 

inviável, pois cada ser humano vivencia uma mesma situação de maneiras 

diferentes, de acordo com as suas experiências anteriores e sua interpretação delas. 

A importância dessas experiências é como as usamos para dar um passo além na 

compreensão de mundo, de crenças, e até mesmo uma forma de compreender 

como é o sentimento do outro, colocar-se no lugar dele e ter a sensibilidade para 

respeitar as suas escolhas. 

De acordo com Sastre e Moreno (2002, p. 19),  

 

(...) não fomos preparados para compartilhar nem para resolver 

com agilidade e de forma não violenta os problemas que iam 

surgindo em nossas relações pessoais. Não desenvolvemos a 

sensibilidade necessária para saber interpretar a linguagem de 

nossos sentimentos. [...] Nossa formação nos tornou mais 

hábeis para lidar com o mundo físico do que com o social, 

aprendemos mais coisas do mundo exterior que de nossa 

própria intimidade, conhecemos mais os objetos que as pessoas 

do nosso convívio. 

 

O educador, considerando esta realidade exposta por Sastre e Moreno, deve 

compreender os conflitos como matéria prima deste trabalho ao invés de perpetuar a 
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ação de conciliar e anular as diferenças dos educandos, sejam elas valores, 

interesses ou preferências. Proporcionar momentos em que podemos trabalhar 

nossas habilidades de socialização, de diálogo, rever crenças e valores 

interiorizados significa ajudar o educando a desenvolver a sua autonomia, o seu 

pensamento reflexivo, sua forma de relacionar-se com o mundo de uma forma única 

e diferenciada. 

A escola, atualmente, se mostra preocupada com o ensino de conteúdos, 

contudo, pouco tempo é dedicado a essa formação da personalidade moral da 

criança, ou mesmo da sua relação interpessoal. Muitos professores acreditam que o 

importante é a quantidade de conteúdos que a criança aprendeu, e não como ela se 

relaciona com os demais. Outro fato muito comum em minha vivência como 

professora é a cobrança por resultados quantitativos, onde novamente vemos a 

preocupação com a formação interpessoal e moral sendo colocada em segundo 

plano, mesmo em escolas em que a assembleia de classe era instituída.  

 Durante experiências com a prática da assembleia de classe com crianças de 

Ensino Fundamental 1, percebi que, em muitos momentos, o professor acaba por 

imprimir neste espaço os seus valores, institui o momento do diálogo como forma de 

diminuir os problemas que ocorrem em sala de aula, ou mesmo usa sua autoridade 

para transmitir aquilo que acredita, tornando este espaço, que é democrático, em um 

momento antidemocrático e muito perigoso.  

 

Para mim, o importante é o professor democrático nunca, 

realmente nunca, transformar autoridade em autoritarismo. Ele 

nunca poderá deixar de ser uma autoridade, ou de ter 

autoridade. Sem autoridade, é muito difícil modelar a liberdade 

dos estudantes. A liberdade precisa de autoridade para se tornar 

livre (FREIRE; SHOR, 1986, p. 115). 

 

Quando o dirigente da assembleia usa o autoritarismo para obrigar as 

crianças a fazerem o que ele quer ou acredita, este espaço deixa de ser um espaço 

de construção e se torna um espaço de manipulação, limitando a compreensão de 

mundo e não permitindo que o pensamento reflexivo seja desenvolvido, além deste 

dirigente mostrar-se inapto para libertar, por meio do conhecimento, aqueles que 

estão participando deste momento de assembleia. Por este motivo, é necessário que 
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o espaço da assembleia seja ressignificado e estudado, pois, como dizia Paulo 

Freire (2015, p. 240), a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 

relação Teoria/ Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, 

ativismo. 

Assim como o educando que participa da assembleia, o educador que tem 

essa vivência com seus pares tem a possibilidade de vivenciar este amadurecimento 

e ressignificação, pois, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma 

ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado (FREIRE, 2005, p. 

25). É importante que ambas as partes compreendam a função do espaço da 

assembleia e o vivenciem verdadeiramente, de forma a melhorar o ambiente do qual 

fazem parte e compreendam melhor a si mesmos e ao próximo. Pois, de acordo com 

Paulo Freire (2005, p. 90),  

 

assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, 

sacrificada, automaticamente, a reflexão também se transforma 

em palavreira, verbalismo, blábláblá. Por tudo isto, alienada e 

alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a 

denúncia do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem 

compromisso de transformação, nem este sem ação.  

 

Por este motivo, para que o espaço da assembleia não seja um espaço oco, 

com palavras ocas, faz-se necessária a ressignificação deste espaço com todos os 

participantes. O diálogo, como instrumento que viabiliza esse espaço, precisa de 

uma escuta atenta, pois, sem ela, o diálogo também é oco. Dessa forma, é 

necessário que profissionais e alunos participem de forma a praticar esse tipo de 

escuta, onde é valorizada a informação do outro e analisada, de maneira crítica, a 

partir dos valores do ouvinte, para que haja a discussão dos fatos, não apenas de 

opiniões vazias. Nesse momento de diálogo, fortalecido pelas relações 

democráticas, é possível viabilizar o bem-estar comum, objetivo da democracia.  

Quando todos participam de assembleias escolares, os valores democráticos 

ficam mais explícitos no cotidiano, tais como liberdade, autonomia, desenvolvimento 

da criticidade, responsabilidade, respeito ao diferente, cooperação, solidariedade e o 

diálogo. Estes valores são trabalhados na assembleia de classe, onde, por meio do 

diálogo, são conhecidas opiniões diferentes, aprendem a respeitá-las, favorecendo o 
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desenvolvimento do pensamento crítico; ao refletir sobre os assuntos que estão em 

pauta, formam uma unidade grupal, onde a cooperação e a solidariedade estão 

presentes. Conforme o educando for vivenciando os processos da assembleia, ele 

desenvolve, paulatinamente, a sua autonomia, pois ninguém é sujeito da autonomia 

de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. 

A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser (FREIRE, 2015, p. 58). 

 Dessa forma, uma escola democrática imprime no cotidiano a participação de 

todos da comunidade escolar para que haja, de fato, a vivência democrática dentro 

da escola. Ao participar e dialogar, estamos constituindo um grupo que conduz, com 

responsabilidade e cooperação, projetos coletivos que visam melhorar o coletivo 

escolar. Tais diálogos não precisam ocorrer somente nos momentos de assembleia 

de classe, mas sempre que necessário. A partir do momento em que todos 

estiverem conscientes dos benefícios desse diálogo com escuta atenta, esse espaço 

será criado em qualquer momento do cotidiano em que haja necessidade, facilitando 

a promoção da democracia. 

Para que o diálogo ocorra, é necessário que, a partir da problemática, 

encontre-se uma solução que considere todos os envolvidos e busque o melhor para 

todos. Compreender e ser capaz de conduzir-se em situações contextuais significa 

envolver-se em um diálogo real com o ponto de vista particular de todos os demais 

sujeitos envolvidos (PUIG, 2004, p.123), dessa forma, viabilizando a interlocução 

verídica entre as partes envolvidas na problemática com o intuito de socializar a 

mesma, buscando a compreensão do todo a partir da visão particular de cada um. 

De acordo com Puig (2004, p. 123 - 124), para que haja o diálogo, de fato, é 

necessário que certas atitudes pessoais estejam presentes durante o intercâmbio de 

pontos de vista, como ter uma manifestação positiva e construtiva, que contribua 

para o entendimento e para a solução dos problemas; respeitar pessoalmente todos 

os interlocutores, evitando a prepotência, o autoritarismo e a coerção; fornecer as 

informações necessárias, pertinentes, bem preparadas de modo ordenado, claro e 

bem estruturado. Além disso, é necessário também que haja o pleno envolvimento 

pessoal no intercâmbio de opiniões e argumentos; a escuta e a consideração dos 

argumentos alheios; o compromisso de expressar as próprias opiniões; a vontade de 

modificá-las, quando for o caso; e a disposição para buscar alternativas aceitáveis 

por todos os interlocutores, adotá-las e colocá-las em prática. 
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A partir destes pressupostos, podemos compreender por que é tão difícil 

dialogar criticamente. A escola não prepara as crianças para dialogarem e usarem 

todas essas habilidades durante um debate. A assembleia de classe, as rodas de 

conversa, discussões de dilemas, exercícios de dramatização, de compreensão 

crítica cooperam para este desenvolvimento. 

 

Tais formas de participação democrática destoam 

completamente do ambiente em que acontecem – ambientes 

carregados de formas de autoritarismo por parte dos professores 

e demais funcionários e mesmo caracterizados por um trabalho 

espontaneísta com os conhecimentos que não levam à 

descentração e muito menos à construção de estruturas lógicas 

necessárias à compreensão do mundo e às relações (VINHA; 

TOGNETTA, 2007, p. 12). 

 

Por este motivo, faz-se necessária a ressignificação e a vivência da 

assembleia e de práticas que levem à compreensão e à construção da escola 

democrática. 

A partir dessas vivências, cada vez mais os participantes se apropriam deste 

espaço democrático dentro da escola, e, usando o diálogo para resolver os conflitos, 

compreendem e ressignificam a dinâmica da assembleia naquele contexto. Para 

tanto, esta dissertação se fundamentará nos preceitos sobre assembleias de classe 

tratados por Ulisses Araújo e por Josep Puig. 

 

1.2 A formação da personalidade moral propiciada pela assembleia de 

classe 

 

Para que a socialização ocorra de forma construtiva para todos os 

participantes, é necessário que este espaço seja permeado com os valores da 

educação democrática: cooperação, respeito, justiça, bem-estar comum, 

colaboração, afetividade, igualdade, liberdade, autonomia e equidade. Ao refletir 

sobre o cotidiano, é possível fazer melhorias tanto no próprio comportamento como 

no ambiente, viabilizando o desenvolvimento da personalidade moral dos 

participantes. 
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A formação da personalidade moral, de acordo com Puig (2000, p. 42), 

propiciada pela assembleia de classe, envolve a consciência de si mesmo e a 

capacidade que outorga de dirigir-se com autonomia; a inteligência moral ou o 

conjunto de capacidades que permitem deliberar e atuar em situações sociais; a 

experiência biográfica que modela a identidade, os valores e a maneira de ser. Num 

primeiro momento de vida, a criança conhece seu corpo, identifica-se como membro 

da família, integrante daquele núcleo social e consegue perceber suas 

necessidades, formando a sua compreensão do “eu”, com a possibilidade de ação, 

de ter iniciativas.  

Após este momento do autoconhecimento no qual o jovem compreende que 

pode se autogovernar, começa o momento da responsabilidade. Neste momento, 

eles são capazes de se questionarem a respeito de suas ações e condutas, 

construindo, aos poucos, sua opinião e fundamentações. No início deste momento, 

agem de forma heterônoma, ou seja, pautados no que o exterior expõe, como 

normas, comportamentos e opiniões. Assim é a responsabilidade heterônoma: uma 

responsabilidade que sempre se apoia em algum tipo de segurança, imposição ou 

necessidade externa (PUIG, 2000, p. 44). Aos poucos, percebem que as condutas 

ou opiniões não são totalmente impostas e conseguem sustentar seus atos a partir 

de seus juízos autônomos. Neste momento, a responsabilidade é assumida pelo 

próprio sujeito. 

Contudo, essa consciência sobre as atitudes e comportamentos é somente 

um aspecto da personalidade moral. Cada uma das diferentes capacidades morais 

possui uma função no julgamento das experiências sociomorais. Puig (2000, p. 44-

45) expõe algumas dessas capacidades psicomorais, que acredita serem mais 

relevantes para o trabalho escolar: autoconhecimento, conhecimento das outras 

pessoas, juízo moral, habilidades dialógicas, compreensão crítica, autorregulação e 

tomada de consciência. 

Para Puig (2000), a formação da personalidade moral implica na construção 

do “eu” responsável, o desenvolvimento dessas capacidades psicomorais, a 

elaboração dos próprios valores e da identidade, que está em consonância com a 

compreensão de Piaget acerca da formação da personalidade moral. 

Para Vinha (2000, p. 37), a ação humana é orientada por valores e princípios. 

Nosso agir não é automático. Todo ser humano faz questionamentos pessoais e 

corriqueiros. Tais questionamentos nos remetem à aprovação do outro ao que 
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falamos ou fazemos, ou a ações que ainda não realizamos, evidenciando que a 

ação humana é orientada por valores e princípios que representam um julgamento e 

imprimem uma intencionalidade do ser humano. 

 

O desenvolvimento moral é influenciado pelas emoções, pelos 

juízos morais, pela capacidade de inibir condutas antissociais e 

pela capacidade de iniciar condutas valorizadas como morais. 

Todo esse processo está relacionado a uma etapa evolutiva, a 

uma cultura e a um processo de socialização (PIFERRER, 1992, 

p. 28. IN: VINHA, 2000, p. 38). 

 

Assim, pode-se dizer que a moralidade está inserida no aspecto social, nos 

momentos de interação com o outro, tendo em vista que é possível regular algumas 

atitudes a partir da reflexão sobre o que o outro vai pensar em resposta a uma ação. 

Segundo Piaget (1977, p. 11), toda moral consiste num sistema de regras, e a 

essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire 

por essas regras. Ao considerar, por exemplo, uma ação como justa, ou correta, os 

valores implícitos dessa pessoa podem ser a lealdade, honestidade, falar a verdade, 

retidão, entre outros. Contudo, para Piaget, o importante é o motivo pelo qual 

seguimos ou aceitamos tais valores, e não o valor propriamente dito. 

 

Dessa forma, a moralidade é algo bem mais amplo do que saber 

quais são as boas leis, as normas justas ou como se deve agir 

numa determinada situação; a moralidade implica em refletir no 

porquê seguir certas regras ou leis e não outras, muito mais do 

que simplesmente obedecê-las (VINHA, 2000, p. 38). 

 

A assembleia de classe é um momento em que esse pensamento reflexivo 

sobre o porquê das normas é realizado. A partir de experimentações, as crianças 

conseguem compreender por que uma regra é boa ou não para o bem comum 

daquele grupo e, aos poucos, vão se conscientizando da importância de alguns 

valores, como o respeito por si e pelos outros. Há de ser salientado que uma criança 

pode valorizar um princípio, como o da honestidade, por vaidade, orgulho, medo das 

consequências da desonestidade, entre outros. Por isso é importante que o 
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educador compreenda esses aspectos da moralidade para garantir que os valores 

morais estejam alicerçados numa convicção pessoal, caso contrário, as crianças não 

conseguirão seguir algumas regras, principalmente quando a autoridade estiver 

ausente. O professor, ou o adulto, deve ter cautela com frases de senso comum, 

como “eu sei o que é melhor para vocês”, pois ela gera a obediência à autoridade, e 

não a emancipação e a construção do seu juízo moral. 

De acordo com DeVries e Zan (1995, p. 35), infelizmente, na maioria das 

escolas, o ambiente sociomoral é sobremaneira coercitivo e exige que as crianças 

sejam submissas e conformistas, às custas da iniciativa, autonomia e pensamento 

reflexivo. Nas escolas é comum o jargão “quero formar cidadãos críticos, reflexivos, 

que consigam dialogar de maneira respeitosa, autônomos”, contudo, se as práticas 

são divergentes destes objetivos, a fala torna-se esvaziada de sentido.  Como falar 

de trabalho cooperativo, sendo que na maioria das vezes, os educandos trabalham 

sozinhos? Como pensar em sujeitos autônomos se até mesmo o horário de ir ao 

banheiro é regulado pelo professor? 

Para Piaget, o valor moral de uma ação não está na mera obediência às 

regras determinadas socialmente, mas no porquê elas são obedecidas: no princípio 

inerente a cada ação (ARAÚJO, 1993, p. 8). Mas a questão mais importante aqui é 

como fazer com que as crianças adquiram essa convicção pessoal, ou seja, a 

aceitação de determinados princípios considerados importantes na nossa sociedade, 

e não somente treiná-las para obedecer? Piaget (1977) nos diz que, assim como o 

desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento moral também é um processo 

de construção interior que ocorre na interação do sujeito com o meio em que vive. 

Para ele, as regras externas tornam-se próprias da criança somente se ela as 

constrói por sua livre vontade (VINHA, 2000, p. 40). Podemos somar aqui a 

importância das experiências, explanadas por Dewey, onde somente o que é 

vivenciado, numa situação em que haja disponibilidade para o contato com 

determinado assunto, é significativo. 

Se a prática dentro das escolas valoriza o sistema de recompensas e sanções 

punitivas, lições de moral e autoritarismo, este aluno encontrará mais dificuldade em 

tornar-se autônomo, pois estas ações cooperam para formar pessoas obedientes e 

passivas. Por isso, para que ele consiga alcançar o objetivo de ser autônomo, ele 

precisará de experiências onde vivencie estes princípios e valores da educação 

democrática. Observa-se, contudo, que muitos procedimentos utilizados por alguns 
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professores servem apenas para controle da disciplina e manipulação da criança, 

não sendo apropriados para o favorecimento da autonomia (VINHA, 2000, p. 43). 

DeVries e Zan (1998, p. 80) explicam que a criança pode imitar o professor 

apresentando bons comportamentos como compartilhar, ajudar e consolar, apenas 

para obter aprovação dele. É um comportamento socialmente positivo, mas não 

moral. Essa natureza de comportamento não deve ser desencorajada, contudo, as 

intenções morais devem ser ressaltadas de forma a serem desenvolvidas pelos 

educandos. 

Para Piaget (1976, p. 29), o objetivo principal é o de formar personalidades 

autônomas e aptas a cooperar. Aqui, ao referir-se à cooperação, não significa uma 

conduta exterior, como por exemplo, por solicitação externa, obediência. Refere-se a 

uma cooperação voluntária, espontânea, que emerge da necessidade interior e do 

desejo de cooperar (Ibid, p. 46). Para o autor, os dois principais aspectos da 

personalidade moral são a autonomia e a reciprocidade. A criança que não atingiu 

esse estado moral ignora as regras e centra sobre si mesmo as relações que o 

prendem ao seu ambiente físico e social. Dessa forma, para que a criança consiga 

chegar ao desenvolvimento da autonomia, faz-se necessário que ela descentralize 

essas ações de si própria e que ela tenha a disciplina da autonomia, objetivos estes 

próprios da assembleia de classe. 

Esse meio estimulador somente poderá ser efetivado se houver compreensão 

da criança e da sua construção moral dentro do espaço social. Para Piaget, existem 

três sentimentos interessantes à vida moral que se apresentam inicialmente no 

bebê: o amor, ou necessidade de afeição; medo, em relação às pessoas mais fortes 

ou que exercem maior autoridade (este sentimento de temor é essencial para a 

criança compreender os limites); e o respeito, que no início é uma mistura de amor e 

de medo. O respeito é um sentimento de indivíduo para indivíduo, e começa com a 

mistura de afeição e de medo que a criança experimenta em relação aos adultos em 

geral (antes que os conflitos venham a alterar essas atitudes primitivas). (PIAGET, 

1976, p. 73). 

Quando pequenas, as crianças tem um sentimento chamado por Piaget de 

respeito unilateral, que significa que a criança obedece, desde que nasce, pois se 

sente na obrigação, e regula o que é certo, errado ou o justo de acordo com a 

obediência ao adulto. Este fator é heterônomo, ou seja, a criança é regulada pelo 

exterior, e não por princípios interiores. A moral heterônoma surge daqui. De acordo 
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com DeVries e Zan (1998, p. 20), a moralidade heterônoma significa que um 

indivíduo não regula seu comportamento por meio de convicções pessoais. Em vez 

disso, sua atividade é regulada por impulso ou obediência não pensada. 

A criança heterônoma aceita as normas e regras que o adulto a quem ela 

respeita propõe, sem questionar. De acordo com Vinha (2000, p. 50), uma das 

diferenças principais entre uma moral autônoma ou heterônoma residirá justamente 

no porquê de seguir certas normas ou leis e não outras, muito mais do que 

simplesmente obedecê-las. 

O trabalho de conscientização e de desenvolvimento da autonomia culmina no 

que Piaget chama de respeito mútuo, onde, a partir das interações sociais 

estabelecidas, vai ocorrendo a “desmistificação” do adulto, ela vai aos poucos 

percebendo que ele falha, diminui o temor pela perda do amor do adulto, e ela 

começa a querer o respeito por si, dando início ao respeito mútuo, o qual ainda é 

uma mistura de afeição e medo (VINHA, 2000, p. 50). 

A partir do respeito mútuo, a criança vai substituindo suas relações 

embasadas na obediência, passando a fundamentá-las também na reciprocidade. A 

compreensão do respeito mútuo leva à autonomia, assim, para Piaget, a criança, a 

partir dos sete ou oito anos de idade, já possui condições intelectuais de se tornar 

autônoma, não mais aceitando uma regra pela simples autoridade do adulto, mas 

passa a entendê-la como um contrato entre iguais. Neste momento, na assembleia 

de classe, a criança compreende seu papel equânime com os professores e seus 

colegas. 

Os estudos realizados por Piaget demonstram a existência de 

um processo de construção da moralidade, em “estágios” 

universais e organizados hierarquicamente. Na realidade não 

são estágios de desenvolvimento moral, mas sim, atitudes 

dominantes que foram encontradas em determinadas idades. 

Piaget considera serem três os “estágios” de juízo moral nas 

crianças: a pré-moralidade, em que o indivíduo carece de todo o 

sentimento de obrigação para com as regras sociais; a 

heteronomia ou o realismo moral, em que há uma relação de 

submissão ao poder, ou seja, o certo é obedecer às ordens da 

pessoa que detém a autoridade; e, por último, a autonomia 

moral, que é caracterizada por um novo sentido dado às normas, 
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já que o sentimento de aceitação ou de obrigação para com 

estas normas está fundamentado nas relações de trocas mútuas 

e de reciprocidade (VINHA, 2000, p. 53) (grifos nossos). 

 

Na primeira fase, da pré-moralidade, do nascimento até os quatro ou cinco 

anos de idade, a criança encontra-se no estado de anomia, ou seja, não possui 

nenhuma consciência moral, não compreende as normas e não sabe o que deve ou 

não ser feito devido à dificuldade de compreensão causada pela inexperiência dos 

quadros mentais, fugazes e sem coordenação (VINHA, p. 54). Com o surgimento da 

função simbólica, e consequentemente, o desenvolvimento da imagem mental, ele 

passa a ser capaz de interiorizar as normas. Nesta fase, as crianças são 

egocêntricas, ou seja, são incapazes de considerar os sentimentos, desejos, os 

pontos de vista do outro. (Ibid, p. 55). Nesse período, a criança não consegue 

dialogar. O que ocorre, de fato, é um monólogo coletivo, pois ela ainda não identifica 

a necessidade do outro, confunde o que vê e o que pensa, desconhece que o 

interlocutor não percebe, sente ou se refere às coisas da mesma forma como ela o 

faz. A criança é incapaz de se colocar no lugar dos outros, não consegue discutir ou 

refletir sobre as ações ou acontecimentos e, por este motivo, a assembleia não é 

iniciada com essa faiza etária. 

Conforme a criança vai interagindo com a família e o meio social, começa a 

perceber a si mesma e aos outros, assim como o que pode ou não ser feito, 

transformando a anomia em heteronomia. Antes, não havia regras, a criança se 

governava, agora, na heteronomia, os adultos regulam e governam a criança. Nesse 

momento, nossas intervenções, tanto no cotidiano como nas assembleias de classe, 

devem ser direcionadas para a negociação, pois a criança pode emprestar um 

brinquedo ou responder de determinada forma porque esta atitude é valorizada 

pelos adultos, e não por que compreendeu a essência moral daquela atitude, 

lembrando que o importante, para Piaget, é a criança compreender o motivo da 

importância das regras, e não somente segui-las como forma de aceitação e 

aprovação. 

Somente após a construção das operações reversíveis há a conservação das 

ideias, necessárias para as atividades de cooperação. Sem a conservação das 

proposições ditas, o sujeito não mantém seu argumento ou sua ideia inicial em uma 

discussão, portanto, não há uma troca efetiva (VINHA, 2000, p. 67). Este é um dos 
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objetivos da assembleia, proporcionar momentos em que as crianças possam trocar, 

efetivamente, informações de todas as naturezas, estimulando-as a visitar alguns 

pontos de vista sobre um mesmo assunto, cooperando para a formação da 

autonomia. 

O segundo estágio de desenvolvimento moral, para Piaget, é o da 

heteronomia ou realismo moral. Ele vai dos cinco aos oito anos de idade, 

aproximadamente. Neste estágio, a mente da criança ainda é dominada pelo 

egocentrismo. Além disso, há outra característica importante deste estágio: 

responsabilidade objetiva, onde a criança julga os atos baseada nas consequências 

dos mesmos, muito mais do que pensando em intenções. A criança aqui se encontra 

no período pré-operatório, onde o seu pensamento é intuitivo, preso ao perceptivo, 

ela tira conclusões do que vê, sente ou percebe, julga os atos desconsiderando o 

que não é visto, como as intenções. De acordo com Vinha (2000, p. 71), somente 

por volta dos nove anos de idade, conforme vai se desenvolvendo, é que a criança 

passará a eleger a intencionalidade, e não mais o dano material, como critério de 

culpabilidade (responsabilidade subjetiva). 

 Outro tópico importante de ser discutido é a evolução da noção de regra nas 

crianças. Nas assembleias de classe são feitos combinados, regras, são discutidas 

opiniões. Para que possamos trabalhar melhor com este espaço, faz-se necessário 

compreender como se dá a evolução desta noção. Primeiramente, é necessário 

esclarecer que a prática de regras diz respeito a como as crianças tentam praticá-las 

ou coloca-las em determinadas situações. A consciência destas regras diz respeito 

ao entendimento, à compreensão que elas têm desta (o que são, para que servem, 

por que existem, se podem ser mudadas, se são necessárias etc). 

Dentro do estágio da pré-moralidade (até três anos de idade), as crianças não 

compreendem as regras e nem a necessidade delas, todas as ações são voltadas 

para a satisfação própria. Um pouco mais tarde, dos três aos cinco anos de idade, 

em média, a criança observa e procura imitar a maneira como as crianças mais 

velhas jogam e operam com as regras, contudo, devido ao egocentrismo, assimilam 

as regras de maneira deformada, da forma como for conveniente para ela. Neste 

período percebe-se que a socialização da criança não é ainda mais do que 

superficial e as regras não modificam o arbitrário do bom prazer individual (VINHA, 

2000, p. 74). 
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Dessa forma, as regras, aqui, são concebidas e impostas pelos adultos ou 

autoridades, que são respeitadas pelas crianças. As regras são vistas como 

obrigações externas e não como uma elaboração da consciência. Eles se submetem 

às regras sem questioná-las. Quando a criança passa a compreender a necessidade 

de haver normas, surge a noção da regra, a qual ela apresenta dificuldade em 

obedecer, pois suas ações estão centradas nos seus desejos pessoais. A criança 

ainda não considera a intencionalidade das ações e a aplicabilidade de sanções. A 

regra não pode ser modificada por ter sido elaborada por um adulto que possui o 

seu respeito. 

Quando a criança estiver com sete ou oito anos de idade, ocorre uma “adesão 

aparente às regras”. A criança começa a perceber que todos devem respeitar as 

regras, porém, ainda há dificuldade em segui-las devido ao egocentrismo. Com as 

crianças maiores, a partir de onze anos de idade, as regras são compreendidas e 

cumpridas. Eles já admitem alterações e procuram combinar todas as possíveis 

situações, antecipando e organizando as exceções. De acordo com Vinha (2000, p. 

78), é nessa fase que a regra passa a ser fruto da atividade racional e social: há 

razões, no jogo, para cada regra e para que seja melhor que outra, e as regras 

servem a todos e vêm de todos. 

Nos estudos de Piaget sobre a construção do valor das regras, ele concluiu 

que primeiramente a criança pratica essas noções de conhecer, combinar, tentar 

cumprir, e somente depois dessa experimentação é que, progressivamente, ela vai 

se conscientizando das regras e, conforme for participando do processo de 

construção das regras, o processo se tornará mais significativo. Daí a necessidade 

de as regras serem realmente elaboradas por todos os integrantes do grupo, e o 

adulto, pacientemente, cobrá-las sempre que necessário. É preciso que eles 

pratiquem primeiramente, vivenciando relações de igualdade e democracia, para 

depois vir à consciência (VINHA, 2000, p. 80). A assembleia de classe é um espaço 

onde, por meio do diálogo, as crianças conseguem negociar as regras e vivenciá-las 

neste espaço democrático, que coopera com o desenvolvimento da construção das 

regras. 

O terceiro e último estágio do desenvolvimento moral por Piaget é o da 

autonomia moral. Ao crescer, a criança passa de uma fase heterônoma, em que 

possui um respeito unilateral, para um momento em que descobre, paulatinamente, 

que o próprio adulto submete-se às regras que ele recomenda às crianças. A regra 
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toma outro formato, agora é sentida como superior aos seres que a criança respeita. 

Com essa desmistificação do papel do adulto, a criança começa a buscar o respeito 

a si própria, iniciando o processo do respeito mútuo. 

A vivência do respeito mútuo faz com que a criança vá substituindo, 

progressivamente, suas relações embasadas na submissão à autoridade, 

fundamentando-a também na reciprocidade, respeitar e ser respeitado. Para que 

isso ocorra, são necessárias duas condições: exigir do outro que reconheça em mim 

a dignidade inerente ao ser humano (exigência que a criança pequena não faz ou 

faz pouco) e agir de forma a concretizar e merecer tal dignidade, portanto, merecer 

ser respeitado (VINHA, 2000, p. 86). A criança percebe que os outros têm opiniões 

diversas às dela e consegue conciliar o seu ponto de vista com os demais, 

substituindo o egocentrismo do seu pensamento e da imposição verbal por relações 

baseadas no respeito mútuo. 

Com o respeito mútuo, as crianças conseguem agir de forma cooperativa em 

diversas situações, e de forma voluntária, não sendo necessária a imposição de 

adultos ou autoridades. Para Piaget, somente a cooperação leva à autonomia e, 

para que isso ocorra, é necessário que a criança vivencie momentos em que ela 

tenha que se descentrar. A criança deveria aprender a praticar a discussão, o 

controle mútuo, a troca de ideias. Ele [Piaget] ressalta, porém, que só existe 

discussão verdadeira entre os que se consideram iguais, quando nenhum prestígio 

obscurece a livre pesquisa da verdade (VINHA, 2000, p. 87). Dessa forma, podemos 

compreender a assembleia como uma dessas oportunidades de aprender a 

descentrar-se, colocar-se no lugar do outro, debater e começar a enxergar os 

diversos pontos de vista num ambiente onde todos são iguais, um momento 

democrático de troca de experiências. De acordo com Piaget, a cooperação conduz 

o sujeito a uma ética de solidariedade e reciprocidade, é uma fonte de valores 

construtivos, próprios de uma sociedade democrática. 

Podemos compreender, doravante, que as fontes de autonomia seriam as 

relações de respeito mútuo, de reciprocidade e de cooperação. Para que a criança 

tenha a possibilidade de construir, gradativamente, sua autonomia moral (governar-

se a si mesma), é necessário que ela conviva com os adultos num ambiente onde 

haja o respeito mútuo, tornando a autoridade do adulto mínima. Nestes ambientes, 

todas as tarefas que possam ser delegadas para as crianças devem ser delegadas, 

pois isto as ajudará a compreender o outro e o mundo, propiciando momentos de 
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decisão coletiva, cooperação, debates, busca de respostas para as dúvidas, 

culminando na autonomia moral. É essa a vivência da democracia, que exige a 

descentração, na constante necessidade de trocar os pontos de vista e as 

experiências, na tentativa de coordenar diferentes perspectivas e as ações para 

estabelecer regras igualitárias.  

 

1.3 Tipos de assembleia escolar 

 

Araújo (2004), a partir de seus estudos sobre a prática de assembleias 

escolares, sentiu a necessidade de organizá-las em quatro níveis distintos (na sala 

de aula, na escola, para os profissionais que atuam no espaço escolar, e para as 

relações entre escola e comunidade), considerando que esta prática, além cooperar 

para o desenvolvimento sócio moral de quem participa, também preza pela 

democracia escolar. 

Quando realizadas em conjunto, essas quatro formas de assembleia ajudam 

na construção de uma nova realidade educacional: promove a atuação das pessoas 

nos espaços de decisão, democratiza a convivência coletiva e as relações 

interpessoais, fortalecendo a democracia participativa.  

O intercâmbio de papeis dentro da assembleia também é positivo devido à 

experimentação de outras visões sobre a mesma prática educativa. O fato de 

podermos exercer papeis sociais distintos daqueles a que estamos acostumados 

ajuda no processo de descentração pessoal e cognitiva, tão importante para a 

construção da ética nas relações interpessoais (ARAÚJO, 2015, p. 37). A 

assembleia é uma forma de desenvolvermos nossa personalidade moral, pois, de 

acordo com Piaget, muitos adultos encontram-se na fase heterônoma, podendo ser 

notado quando terceiros são responsabilizados por acontecimentos com a própria 

pessoa. Isso evidencia a importância de todos participarem do processo, pois quanto 

mais forem vivenciados os valores democráticos e autônomos de cooperação, 

responsabilidade mútua, mais os alunos estarão aprendendo com essas 

experiências2.  

                                                 
2 É importante ressaltar a importância da formação continuada em serviço, tema que não é o 
foco deste trabalho. O trabalho com a democracia escolar, para ser efetivo, deve atingir 
todos os âmbitos dela. Por este motivo, a formação de todo o corpo de profissionais deve 
ser incluído neste plano de formação. 
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Exporemos algumas modalidades de assembleias escolares propostas por 

Ulisses Araújo (2004) e, nesta pesquisa, o foco são as assembleias de classe. 

 

1.3.1 Fóruns escolares 

 

Iniciando nossas explanações sobre os diferentes tipos de assembleia 

escolar, encontramos os fóruns escolares, prática que estabelece comunicação 

entre a escola e a comunidade. De acordo com Araújo (2015, p. 75), o fórum tem 

como papel essencial articular os diversos segmentos da comunidade escolar, com 

a participação de docentes, discentes, de servidores, das famílias, de líderes 

comunitários e membros da comunidade, como comerciantes e moradores.  

Para o autor, é possível destacar as seguintes atribuições de temas para 

discussão no fórum: definição da política geral de funcionamento, organização e 

mobilização dos diversos segmentos da comunidade escolar; preparação dos 

recursos para o desenvolvimento de projetos; e a formulação de cronograma local 

de desenvolvimento das ações. Além disso, o fórum cria oportunidade para que o 

maior número de pessoas possa participar das ações, atuando juntamente com a 

direção da escola, buscando garantir recursos, interagindo com especialistas que 

contribuam para as ações, e articulando parcerias com outros órgãos. A participação 

das famílias é de extrema importancia, pois é neste espaço que serão viabilizados 

os projetos de conexão entre a comunidade e a escola, assim como explicitados os 

valores democráticos que traduzem a autonomía moral e o bem-estar comum. 

Assuntos considerados particulares devem ser tratados nas reuniões de país, que 

geralmente ocorrem semestralmente, nas escolas. 

Para que o fórum funcione adequadamente, é necessário que suas normas 

estejam sistematizadas, ou seja, deve haver o estabelecimento claro e transparente 

das regras, construídas democraticamente, por meio do diálogo e da cooperação. É 

ideal que seja estabelecido um calendário fixo de reuniões semestrais, com duração 

de duas a três horas cada; que haja um coordenador ou um comitê gestor, 

responsável pela organização das reuniões; estabelecimento da pauta com 

antecedência e ampla divulgação; registro de todas as reuniões por meio da ata; 

abertura para o diálogo e discussão permanente; e a manutenção de avaliação 

sobre o desenvolvimento dos projetos e das reuniões. Cada escola deve adaptar 

esse planejamento à sua realidade, podendo iniciar as reuniões com uma palestra, 
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para depois, em pequenos grupos, as pessoas discutirem assuntos pertinentes à 

cidadania ou ética. No final do encontro, cada grupo pode trazer propostas de temas 

que serão adotados pela comunidade.  

 

1.3.2 Assembleias docentes 

 

Cabe à assembleia docente regulamentar temáticas relacionadas com o 

convívio entre docentes e entre estes e a direção, com o projeto político pedagógico 

da instituição e com conteúdos que envolvam a vida funcional e administrativa da 

escola (ARAÚJO, 2015, p. 36). Dessa forma, os participantes, que são os docentes, 

a direção da escola e, quando possível, um representante das Secretarias de 

Educação ou da Mantenedora, terão um espaço para conversar sobre a proposta da 

escola, sugerir novas propostas, debater temas necessários para o convívio escolar. 

  

1.3.3 Assembleias de escola 

 

De acordo com Araújo (2015, p. 35), a responsabilidade da assembleia de 

escola é regulamentar as relações interpessoais e a convivência no âmbito dos 

espaços coletivos.  Esse tipo de assembleia conta com a participação de 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, de todos os grupos 

de profissionais, de representantes de cada classe, com o intuito de discutir 

assuntos pertinentes ao cotidiano da comunidade escolar, como horários, espaço 

físico, alimentação, e relações interpessoais. Os procedimentos são os mesmo das 

assembleias de classe. 

 

1.3.4 Assembleias de classe 

 

As assembleias de classe tratam de assuntos pertinentes ao espaço 

específico da sala de aula, surgem do cotidiano e imprimem suas preocupações e 

interesses que são registrados em um cartaz. Os participantes são os alunos da sala 

e os docentes da turma, eventualmente poderão participar outros profissionais da 

escola cuja temática seja de interesse ou caso participem de alguma situação que 

esteja em pauta. O objetivo é regulamentar a convivência e as relações 

interpessoais no âmbito de cada classe (ARAÚJO, 2015, p. 34). 
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Na proposta de Araújo (2015), ocorre semanalmente com a duração de uma 

hora. Este espaço é ideal para o diálogo na resolução de conflitos. Para Puig (2000, 

p. 119), a assembleia é um espaço propício para trabalhar capacidades como: 

colocar-se no lugar dos outros companheiros e das outras companheiras e imaginar 

como devem se sentir; expressar as próprias opiniões de maneira respeitosa e 

compará-las com as dos colegas; entender quais situações são problemáticas e 

comprometer-se com sua melhora; argumentar com a lógica para defender uma 

posição pessoal.  

A depender do ano escolar em que a assembleia de classe está ocorrendo, 

algumas nuances devem ser consideradas. Nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, a criança ainda está na fase heterônoma da formação moral, o 

professor desempenha o papel de coordenador e define o horário em que as 

assembleias ocorrerão. É importante que o horário seja mantido, para que o espaço 

desta prática seja significativo para as crianças com a importância que tem. No 

Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, por serem diversos professores, é 

necessário definir quando e onde as assembleias ocorrerão. Araújo (2015) propõe 

duas possibilidades: um professor se responsabiliza pela função de coordenador e 

trabalha como elo entre os alunos e os demais professores, ganhando remuneração 

extra para desempenhar essa função; ou o orientador educacional assume esse 

papel no trabalho com as assembleias. 

Ambos autores, Puig e Araújo, pontuam que é possível, dentro deste espaço 

na sala de aula, ajudar os educandos a desenvolver as capacidades sócio morais, 

culminando numa vivência mais democrática da educação. Todos estão envolvidos 

no processo de forma equânime, da mesma forma em que desenvolvem as 

possibilidades da autonomia moral, aprendendo a expressar a opinião de forma 

respeitosa e, considerando a opinião do outro, para resolver um problema ou 

debater um assunto do interesse do grupo, seja ele informativo ou do cotidiano. 

É um momento onde são trabalhados os valores democráticos, assim como o 

diálogo e a resolução de conflitos. É um momento que permite que os 

comportamentos na escola fiquem democraticamente aceitáveis. Os problemas 

nunca acabam, uma das consequências da prática de assembleias regularmente é a 

diminuição da violência como forma de “resolver problemas”, quando as crianças se 

encontram na fase egocêntrica.  
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Este momento da assembleia de classe também viabiliza que o grupo classe 

se fortaleça como grupo, criando os laços afetivos tão necessários para o 

sentimento de pertencimento ao grupo. É um espaço em que é possível repensar as 

atitudes enquanto grupo, é onde nos conhecemos, e conhecemos algumas das 

consequências de nossas ações. É o momento em que, juntos, podemos decidir o 

que é melhor para todos, experimentar as decisões tomadas no coletivo e decidir se 

são as melhores, ou se é melhor repensá-las. Esta vivência de pertencimento ao 

grupo e compreensão dos sentimentos, ações e consequências dos colegas pode 

gerar a cooperação voluntária, pois se sentem tão integrantes que querem o melhor 

para todos, o bem-estar comum, valorizado na vivência democrática. 

 

1.4 Alguns procedimentos para o funcionamento das assembleias de 

classe 

 

Araújo (2015) salienta que não existe apenas uma única forma de desenvolver 

a assembleia no contexto escolar, assim como não existe apenas uma forma de 

iniciar este trabalho. Idealmente, as escolas poderiam adotar as quatro formas 

propostas, com o intuito de prover a educação democrática na amplitude 

possibilitada por esta prática, contudo, dificilmente elas optam por implementar todas 

as formas. Geralmente o trabalho é iniciado por um professor em sua sala de aula 

ou por um grupo de professores e, aos poucos, a prática é disseminada.  

 

Esses caminhos devem permanecer abertos, pois são, muitas 

vezes, os únicos possíveis em instituições em que a direção ou 

a maioria dos profissionais prefere a manutenção de relações 

autoritárias, as quais garantem as instâncias de poder 

institucionalizadas e consolidadas (ARAÚJO, 2015, p. 39). 

 

A implementação da assembleia deve ser decidida no âmbito dos espaços 

democráticos já presentes na escola, como momentos de planejamento ou 

conselhos escolares. O desejo de iniciar este trabalho deve ser coletivo, para que 

haja o sucesso da prática, pois, como já fora discutido, a prática esvaziada de seu 

significado não atinge os objetivos da proposta.  
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De acordo com Araújo (2015), a melhor forma de iniciar o trabalho com as 

assembleias escolares é com as assembleias docentes, devido à formação 

necessária e a importância de realmente compreender as fundamentações e 

propósitos da prática. Por meio da assembleia docente, os professores aprendem na 

prática, na ação concreta, como organizar o espaço, as discussões, como é o 

funcionamento das assembleias e, desta forma, se sentirão mais seguros no 

momento de realizá-las com os alunos. 

Outra forma de iniciar o trabalho com as assembleias, e, de acordo com 

Araújo, a forma mais comum de implantação, é iniciar com os alunos, por receio da 

não aprovação da instituição, pelos professores se sentirem mais confortáveis para 

realizar experimentos diante dos estudantes do que com seus pares e a direção.  

De acordo com Puig (2000, p. 118), a organização de uma assembleia requer: 

 

Destinar uma pequena parte do tempo semanal para esse tipo 

de reunião, de tal maneira que todos a considerem uma 

atividade habitual da classe e uma ferramenta útil para as 

relações do grupo; 

Dispor o espaço da sala (em círculo, por exemplo) de modo a 

favorecer o diálogo e a reforçar, com essa simbologia, a atitude 

de cooperação entre os membros do grupo; 

Interromper o trabalho habitual da classe e modificar, de certo 

modo, os papeis de aluno/aluna e professor/professora, para 

que a participação seja mais igualitária, embora, logicamente, 

saibamos que não será idêntica nem terão, ambos, a mesma 

responsabilidade; 

Usar o tempo destinado à assembleia para falar coletivamente 

sobre a dinâmica do grupo classe ou sobre o que qualquer 

companheiro ou companheira considerar tema de interesse para 

a turma; 

Dialogar com disposição para o entendimento, a organização do 

trabalho e para solucionar os conflitos de relações que possam 

surgir; 

Dialogar com disposição para modificar tudo o que for 

necessário, a fim de que a vida do grupo classe se torne melhor, 
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e fazê-lo com o comprometimento pessoal de alcançar esse 

objetivo. 

 

É de nosso conhecimento que a assembleia requer esforços e disponibilidade 

para realizá-la.  O primeiro item pontuado por Puig diferencia-se da proposta de 

Araújo, tendo em vista que, para ele, a periodicidade da assembleia de classe é 

semanal, a de docentes e a de escola são mensais e os fóruns são semestrais. Para 

Araújo (2015), uma das características que sustentam a democracia na forma como 

a vivenciamos atualmente é a importância da regularidade das normas. Dessa 

forma, se a assembleia é um espaço democrático, também deverá ter a regularidade 

nas normas. É importante que todos os participantes saibam que aquele momento 

de diálogo está garantido. Quando a assembleia é cancelada, de acordo com o 

autor, a direção atua como ditadora, autoritária, suspendendo um espaço de 

participação popular. 

O segundo ponto abordado por Puig mostra a importância da disposição das 

mesas, que devem ser organizadas em um círculo ou semicírculo. Araújo concorda 

com essa proposição, pois num espaço democrático é necessário que todos se 

enxerguem durante o diálogo, cooperando na simbologia da cooperação, da 

parceria, do respeito ao olhar o outro quando este está falando. 

Tendo a sala organizada e a proposta estudada e vivenciada pelos 

profissionais, a etapa agora é de mobilização deste grupo. Em primeiro lugar é 

importante evidenciar o significado e os benefícios do diálogo e da participação, que 

caracterizam as assembleias. Por este motivo, a primeira atividade deve levar o 

coletivo a refletir sobre o significado desta prática, para que serve e como funciona. 

As assembleias de classe podem começar com uma atividade didática que leve os 

alunos a discutirem a importância do diálogo para a resolução de conflitos e o 

encaminhamento de soluções. Quando pueris, é possível fazer a leitura de livros, 

como “Assembleia dos ratinhos”, ou “A democracia pode ser assim”, ou mesmo pedir 

que eles pesquisem o significado da assembleia com as suas famílias e façam um 

desenho representativo deste momento3.  

É importante salientar que as assembleias não têm o objetivo de resolver 

problemas de indisciplina nem de eliminar comportamentos considerados 

                                                 
3 O livro de Josep Puig, “Democracia e participação escolar” traz outros exemplos de como 
este trabalho pode ser iniciado. 
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inadequados por colegas ou professores, pois esse tipo de premissa gera falsas 

expectativas no grupo quando este descobre que as assembleias não são “mágicas” 

(ARAÚJO, 2015, p. 46). É importante que fique claro para os professores que o 

espaço da assembleia também precisa de momentos prazerosos, onde são 

ressaltados pontos positivos, são felicitadas as coisas boas, conquistas pessoais e 

coletivas e onde são discutidos projetos futuros.  

A vivência da assembleia de classe, como pontuou Araújo, não é mágica. Os 

conflitos são inerentes à vida e ao cotidiano, pois cada um está em um momento de 

seu desenvolvimento sócio moral, e vivenciou diferentes situações que fazem cada 

personalidade única. Por cada criança e cada adulto terem essas experiências 

diversificadas, não há como garantir que todos se desenvolvam da mesma forma ou 

que não entrem mais em conflito. O objetivo, neste ponto, é manter os 

comportamentos inadequados em níveis democraticamente aceitáveis, mas isso não 

significa que eles não ocorrerão mais. Dessa forma, a criança vivencia as regras e, 

paulatinamente, vai transformando o significado delas. 

Os temas trabalhados nas assembleias de classe são referentes ao convívio 

escolar e às relações interpessoais. No primeiro tema estão incluídos os assuntos 

que afetam o coletivo da classe ou da escola, como limpeza, ações que tumultuam o 

bom andamento das atividades, o papel dos prestadores de serviço e organização 

de tempo e espaço. O segundo se refere a temas que afetam pessoalmente os 

membros da instituição nas relações que mantém entre si, como brigas entre 

colegas, relações autoritárias, assédio psíquico e moral, chantagens, entre outras 

variações que merecem o seu espaço nas assembleias escolares.  

A pauta, onde constarão os assuntos a serem discutidos naquela semana na 

assembleia de classe, será construída coletivamente durante a semana que 

antecede o encontro. Todas as pessoas que participam deste momento podem 

propor temas, com isso, a pauta se torna mais rica e democrática. Quanto à 

organização destes temas, Araújo propõe que sejam divididos em dois blocos: 

felicitações e críticas, que abrigarão os temas acima expostos. 

Para organizar os temas, esses títulos são escritos em cartolinas que são 

afixadas em um local visível a todos os participantes. Depois de afixada, os 

participantes poderão escrever os temas que serão debatidos no encontro semanal. 

A cartolina deve sempre ficar afixada na sala de aula, sala dos professores ou em 

um local de visibilidade e de fácil acesso a todos. 
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É importante que as pessoas que escrevam sobre os temas não se 

identifiquem. Poderão fazer isso no momento da assembleia, mas, de acordo com 

Araújo (2015, p. 57), na escrita é melhor que a pauta não reflita uma personalização, 

pois tal fato pode interferir negativamente na sua construção. Outro fator importante 

é a forma como os conteúdos são anotados na pauta, devem ser impessoais, 

focados nos temas e não em pessoas específicas. O terceiro fator importante sobre 

a pauta é a importância da visibilidade desta. O fato de ela estar sempre à vista de 

todos exerce um papel de regulação do grupo que contribui para o melhor 

funcionamento da escola ou da classe (ARAÚJO, 2015, p. 58). Dessa forma, é 

possível consultar a pauta diariamente e iniciar a reflexão sobre o tema, podendo 

autorregular as ações a partir dessas reflexões, antes mesmo do encontro na 

assembleia.  

Outro fator importante, ainda sobre as pautas, é a ordem que será seguida. 

Normalmente, a ordem dos assuntos na cartolina não é a mesma que ocorre durante 

a discussão porque muitos temas aparecem repetidos em algumas situações, 

podendo o coordenador da assembleia aglutiná-los em uma temática. A pauta 

deverá ser organizada antes do encontro. Araújo sugere que esta tarefa seja feita 

pelo professor e dois alunos, no caso da assembleia de classe. Primeiramente serão 

discutidos os assuntos de maior importância, depois seguem para os demais.  

É importante que todos os assuntos sejam trabalhados. Caso contrário, o 

participante que escreveu o tema não verá este espaço como legitimado e, se isso 

for constante, poderá ocorrer uma diminuição dos temas inscritos e apatia de alguns 

estudantes durante a assembleia. Dessa forma, toda vez que um tema for agrupado, 

é importante que o professor garanta que todos os princípios estarão presentes na 

discussão e que explique aos alunos como esse agrupamento foi feito. Caso algum 

aluno não concorde com isso e queira que o seu assunto seja assegurado na pauta 

oficial, isto deve ser garantido a ele. 

Outro aspecto essencial para qualquer tipo de assembleia é o registro das 

discussões e temas abordados. Esse instrumento exerce a função da ata, permitindo 

construir a história do grupo, deixando gravadas as decisões para consultas 

posteriores e também para marcar o compromisso de todos com as regras e 

encaminhamentos das assembleias.  
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Propomos a elaboração de um livro-ata, simples, no qual sejam 

anotados: a) um cabeçalho com data, local e tipo de assembleia; 

b) cada tema constante da pauta e as regras elaboradas e/ou 

decisões tomadas; c) os encaminhamentos sugeridos para o 

enfrentamento do conflito ou para o cumprimento da regra. No 

fim da ata, depois de anotados cada tema e suas decisões, na 

mesma página devem constar a identificação da equipe que 

coordenou a assembleia e a assinatura de cada um dos 

presentes (ARAÚJO, 2015, p. 62). 

 

O registro, se feito desta forma, fica completo, organizado de forma 

cronológica, e conta a história do grupo, além de auxiliar no cumprimento dos 

objetivos que foram propostos, pois, de acordo os estudos de Araújo, quando os 

participantes assinam ata, atestam sua participação nas decisões tomadas, 

aumentando a probabilidade de se comprometerem com a execução das mesmas. 

Ainda é preciso esclarecer o tema da coordenação da assembleia, da 

representação e dos cargos. Na assembleia existem alguns cargos que não são 

fixos, mas rotativos, de forma que todos possam vivenciar a coordenação da 

assembleia e a representação do coletivo. No caso das assembleias de classe, além 

do docente, que coordena as primeiras assembleias, com o intuito de informar o 

funcionamento da prática, existem dois estudantes coordenadores por encontro. 

Eles auxiliam o professor na organização da pauta definitiva da assembleia, e, com 

a sua supervisão, coordenam o funcionamento das reuniões após os primeiros 

meses. A cada mês, dois novos estudantes exercem essas funções. Dessa forma, 

todos poderão vivenciar a coordenação da assembleia, aprender sobre as 

dificuldades da coordenação deste trabalho e também a importância da 

representação do coletivo em outros momentos. 

O papel do professor é fundamental na coordenação das assembleias, ele 

somente pode deixar que os alunos assumam este papel quando perceber que 

ambos conseguem manter as discussões com o nível de equilíbrio exigido de um 

coordenador. Seu papel é sempre ativo, de cooperação e parceria com os alunos 

que estão coordenando este momento, contudo, ele pode retomar a coordenação da 

assembleia se houver a necessidade. 
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1.5 O funcionamento esperado das assembleias de classe 

 

Um princípio essencial, como já fora mencionado, é organizar o espaço físico 

dos lugares da sala, que devem estar dispostos em círculo, ou semicírculo, para que 

todos dialoguem e possam olhar para quem estiver falando.  

A assembleia começa com a apresentação da pauta definitiva, seja em 

cartolina, na lousa, ou em uma apresentação de powerpoint. Neste momento são 

explicados os agrupamentos de assuntos, a hierarquização e abre-se o espaço para 

o diálogo para garantir que todos se sintam representados.  

Após esta etapa, o coordenador inicia a assembleia com a discussão do 

primeiro assunto da coluna “críticas”. O grupo pode deliberar sobre esta ordem, 

optando por iniciar a assembleia pelas “felicitações”, contudo, Araújo salienta que as 

felicitações, no final do encontro, finalizam com um momento prazeroso. 

A discussão de cada tema da pauta pode ser dividida em três momentos 

distintos, de acordo com Araújo (2015), que serão explanados a seguir. 

 

1.5.1 Primeiro momento: diálogo e escuta atenta 

 

O primeiro momento é o de esclarecer o tema. A discussão é iniciada com o 

coordenador perguntando se a pessoa que colocou o tema gostaria de manifestar-

se. É uma opção iniciar a discussão ou permanecer em silêncio. Depois disso, o 

coordenador abre a discussão para os demais participantes da assembleia.  

É necessário que o coordenador organize as manifestações, exigindo que 

levante a mão, ou pedindo que alguém faça as inscrições de quem quer falar; saber 

cortar as falas que fogem da discussão proposta, sem inibir futuras manifestações; e 

conseguir controlar o tempo para que a pauta seja cumprida dentro da hora prevista. 

Compreende-se que a participação na assembleia não é um momento livre, onde se 

pode falar sobre o que quiser e o quanto quiser, mas que faz parte do aprendizado 

da cidadania saber se manifestar na hora adequada, evitando a repetição de coisas 

que já foram faladas e de maneira respeitosa. O coordenador zela para que esses 

objetivos sejam alcançados. 

É importante garantir que todos terão a oportunidade de falar, tanto as 

crianças mais extrovertidas quando as introvertidas. Ao coordenador da assembleia 

compete o papel de mediador e organizador do diálogo, garantindo que as diferentes 
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ideias e posições envolvidas no conflito apontado na pauta sejam esclarecidas antes 

de passar ao segundo momento de discussão do tema (ARAÚJO, 2015, p. 69). 

Este primeiro momento, portanto, é o momento de dialogar, ouvir o que os 

colegas têm a dizer e refletir sobre o que está sendo discutido. Neste momento 

aparecem as crenças pessoais, valores atrelados a experiências de vida, é onde 

ocorre o confronto de posições e ideias, que pode ser trabalhado de maneira 

democrática, evitando a forma violenta como, de acordo com Araújo, geralmente é 

encaminhado no dia a dia das escolas. 

 

1.5.2 Segundo momento: construindo regras de convivência 

 

A pauta das assembleias surge dos conflitos do dia a dia escolar. Esses 

temas são discutidos de forma democrática, por meio da palavra e do diálogo, pelas 

partes interessadas. 

De acordo com Araújo (2015, p. 70), uma das funções primordiais das 

assembleias consiste na construção de regras e normas que regulem a convivência 

e as relações interpessoais, a fim de permitir que as diferenças de valores e de 

opiniões possam se manifestar democraticamente e de forma não violenta nos 

espaços escolares. A prática da assembleia descentra as crianças, de acordo com a 

teoria piagetiana, permitindo que a própria criança regule as normas e regras que 

acredita serem justas, e não mais impostas, conversando e debatendo sobre os 

temas que não concorda, com o intuito de chegar a um combinado. 

Quando encerradas as discussões de cada tema da pauta, o grupo deve 

construir coletivamente uma regra que regule os conflitos inerentes ao tema. Dessa 

forma, o coordenador abre o espaço para que ocorram tais sugestões e cabe a ele 

cuidar para que a regra tenha a redação adequada, objetiva e livre de dualidades. 

Aos poucos, o grupo vai compreendendo a função da escrita e da retomada ou 

reescrita de algumas regras. 

Por fim, após a proposição das regras pelos participantes da assembleia e 

sua redação coletiva, para que incorpore as diferenças de opiniões do grupo em seu 

enunciado, cada nova regra ou alteração de uma já existente deve ser votada, 

garantindo sua aprovação pela maioria dos membros (ARAÚJO, p. 71). A 

probabilidade de respeito às regras é bem maior quando ela não é imposta, mas 

criada a partir da necessidade do grupo. 



54 
 

Em casos em que há a votação, todos devem se manifestar “a favor”, “contra” 

ou se “abstendo”. Caso o coordenador perceba que a soma dos votos não é igual ao 

número de participantes, a votação deve ser feita novamente. Quem não estiver 

nem a favor e nem contra pode se abster, pois esse também é um direito 

democrático que revela, de acordo com Araújo, que a pessoa ainda está em dúvida 

ou que não está satisfeita com a discussão. 

Um detalhe importante ressaltado pelo autor é que, quando há o consenso 

para uma regra, ele não faz as seguintes perguntas (Quem é contra? Quem se 

abstém?), e isso é um engano, a pergunta deve ser feita, pois no aprendizado 

democrático, as pessoas precisam saber que as opções estão sempre presentes. 

 

 

1.5.3 Terceiro momento: resolução de conflitos e sugestões 

 

Neste momento, o grupo se torna responsável pela reflexão sobre o que fora 

discutido, por fazer as regras para o convívio que culmine no bem-estar comum, e 

também busca soluções para as questões apresentadas. Este momento é 

importante para a construção da autonomia moral, proposta por Piaget, quando as 

crianças criam soluções não punitivas e não violentas para o que ocorreu, 

conseguem compreender a visão do outro, dimensionar a intenção do ato, refletir e 

usar o conceito de justiça já adquirido. 

Depois de construídas as regras, o coordenador pede às pessoas que 

apresentem propostas para que o problema não volte a se repetir, ou então que 

ajudem o grupo e os colegas a se conscientizar das consequências do conflito e a 

cumprir as normas acordadas (ARAÚJO, 2015, p. 73). O coordenador deve ter 

clareza de que um mesmo conflito pode ter diversas formas de solução, assim como 

os encaminhamentos das regras, estimulando os demais a percorrerem todos esses 

caminhos sem um pré-julgamento. Esta ação ajudará os membros do grupo a 

perceber a complexidade das relações humanas e que nem sempre uma forma 

simplista resolve os problemas em pauta. 
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1.5.4 Felicitações 

 

Após a discussão dos temas no campo das “críticas”, que toma a maior parte 

do tempo da assembleia, o coordenador deve reservar pelo menos dez minutos 

finais para refletir sobre as “felicitações” apontadas. 

 

Minha sugestão é que o coordenador leia individualmente cada 

item da pauta e pergunte se o autor da felicitação gostaria de 

explicar as razões que o levaram àquela proposição. Na 

sequência, pode-se perguntar se existe mais alguém que quer 

se manifestar. Ao final de cada felicitação, o grupo pode 

cumprimentar a ação com uma salva de palmas. Repete-se o 

procedimento até o final dos itens da pauta, encerrando-se, 

então, a assembleia em um clima positivo (ARAÚJO, 2015, p. 

74). 

 

1.5.5 Encerramento da prática 

 

O último procedimento da assembleia é a organização das ações a serem 

tomadas para executar os encaminhamentos dados. Será montada uma comissão 

para fazer um estudo, ou um grupo que produzirá cartazes ou alguma outra 

sugestão dos colegas, que deverá ser anotada na ata. 

No final, devem ser colhidas as assinaturas dos participantes, como já foi 

comentado, certificando as decisões daquele dia. 
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“Meu avô costumava dizer que tudo está interligado 

entre si e que nada escapa da trama da vida. [...] 

Numa certa ocasião, ele disse que cada coisa criada 

está em sintonia com o criador e que cada ser da 

natureza, inclusive o homem, precisa compreender 

que seu lugar na natureza não é ser o senhor, mas um 

parceiro, alguém que tem a missão de manter o 

mundo equilibrado, em perfeita harmonia para que o 

mundo nunca despenque de seu lugar. [...]  

Entendi, então, a lógica da teia. Entendi que cada 

um dos elementos vivos segura uma ponta do fio da 

vida e o que fere e machuca a Terra, machuca também 

a todos nós, os filhos da Terra. Foi aí que entendi que 

a diversidade dos povos, das etnias, das raças, dos 

pensamentos é imprescindível para colorir a Teia, do 

mesmo modo que é preciso o Sol e a Água para dar 

forma ao Arco Íris.” 

(MUNDURUKU, 2005, p. 52-55) 
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Capítulo 2 - A prática de assembleias de classe e a democracia 

escolar: desafios e possibilidades num espaço de transformação 

 

Ao pensar na possibilidade de uma escola democrática, onde discentes, 

docentes, funcionários, famílias e a comunidade têm participação ativa, cooperativa 

e comprometida com o trabalho desenvolvido, duas opiniões de senso comum 

podem ser ressaltadas: a imagem utópica da escola perfeita e a imagem de uma 

escola totalmente bagunçada. Muitos são os relatos de práticas que deram certo, o 

que exigiu muito empenho de todos os envolvidos no processo; e práticas que não 

foram bem sucedidas, por diversos motivos, como falta de articulação dos 

educadores com a comunidade, educadores e membros da comunidade que não se 

identificaram com a proposta, educandos não comprometidos com o trabalho, 

comunidade não ativa, entre outros.  

Mas o que seria, de fato, a escola democrática? O que faz uma escola ser 

considerada democrática? Que práticas são exercidas dentro dessa escola que a 

caracterizam desta forma? Acredito que, para trabalharmos o tema, faz-se 

necessário, primeiramente, resgatara etimologia da palavra “democracia”: É formada 

por dois vocábulos gregos que, juntos, implicam uma concepção singular de 

relações entre governados e governantes: “demos” significa povo ou muitos, 

enquanto “kracia” quer dizer governo ou autoridade (Dicionário de políticas públicas, 

2013, p. 246). 

É comum pensarmos, primeiramente, a democracia como forma de governo 

político, a partir da etimologia da palavra, como o poder do povo. Mas, também pode 

ser entendida como a vivência de principios democráticos que visam o bem-estar 

comum e a ação do homem comum no governo da sociedade em que está inserido. 

O acesso de todos à educação, saúde, boa moradia e ao emprego, representam o 

significado do “bem-estar comum”, são direitos humanos para se ter uma vida digna.  

A ação do homem no governo se dá nas suas participações, juntamente com 

os candidatos eleitos pela maioria dos votos, e que, de certa forma, representam a 

ideologia do partido político que está em consonância com as crenças dos eleitores. 

Não é necessário, neste caso, que os eleitores tenham a expertise sobre os 

assuntos para expressar a sua opinião, porque estão emitindo um juízo de valor e 

não de conhecimento (Dicionário de filosofia política, 2010, p. 132). É evidente que 
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haverá uma parcela da população que não estará contemplada no resultado final 

das eleições, visto que a democracia possibilita as opiniões divergentes, mas dá a 

todos a possibilidade do voto igualitário, sempre prezando o bem-estar comum. 

Dessa forma, para que haja, de fato, a democracia, faz-se necessário que todos 

tenham direito de participar, direta ou indiretamente, na tomada de decisões 

coletivas. 

Ao refletirmos sobre esses conceitos de democracia no contexto escolar, os 

valores democráticos como a participação, igualdade, respeito às diferentes opiniões 

e cooperação, concluímos que são basais no trabalho de construção da 

compreensão da criança sobre o que é a democracia, já que a escola é uma 

pequena sociedade onde a criança participa, interage, aprende e convive. Muitas 

escolas trabalham com estes e outros valores por meio de rodas de conversa, leitura 

de histórias e a assembleia de classe, prática em que eles têm o espaço para 

dialogar sobre assuntos pertencentes ao grupo, fazer combinados, criar regras de 

convivência e reavaliá-los com o intuito de melhorar a convivência e formar um 

grupo coeso. De acordo com Dewey (1959, p. 93), uma democracia é mais do que 

uma forma de governo; é, primacialmente, uma forma de vida associada, de 

experiência conjunta e mutuamente comunicada. Os educadores devem, no 

contexto escolar, encontrar as condições de viabilizar a forma de vivenciar os 

valores democráticos de maneira comunicativa, respeitosa, fortalecendo os laços 

interpessoais e a construção da personalidade moral. 

Para Apple (1997, p.17), algumas dessas condições das quais a democracia 

depende, e que devem ser trabalhadas no ambiente educacional, são: 

 

1. O livre fluxo das ideias, independentemente de sua 

popularidade, que permite às pessoas estarem tão bem 

informadas quanto possível. 

2. Fé na capacidade individual e coletiva de as pessoas criarem 

condições de resolver problemas. 

3. O uso da reflexão e da análise crítica para avaliar ideias, 

problemas e políticas. 

4. Preocupação com o bem-estar dos outros e com o “bem 

comum”. 
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5. Preocupação com a dignidade e os direitos dos indivíduos e 

das minorias. 

6. A compreensão de que a democracia não é tanto um “ideal” a 

ser buscado, como um conjunto de valores “idealizados” que 

devemos viver e que devem regular nossa vida enquanto povo. 

7. A organização de instituições sociais para promover e ampliar 

o modo de vida democrático. 

 

 Para que seja possível a escola democrática, portanto, é necessário que 

encontremos as oportunidades para significa-la com o grupo de professores e com o 

de alunos, descobrindo novas formas de vivenciá-la a partir do que fora descoberto 

neste processo, sendo a assembleia de classe uma dessas possibilidades. 

Vinha (2007, p. 13) ressalta que o que se pretende com a utilização desse 

conceito [democracia] é evidenciar que nesse ambiente estão sendo propiciadas 

para as crianças situações em que irão vivenciar relações mais democráticas, 

possibilitando oportunidades para a aprendizagem desse sistema. Dessa forma, o 

ambiente escolar estará favorecendo as relações mais cooperativas e democráticas, 

onde todos tem a possibilidade de expressar a sua opinião, de forma respeitosa, 

cooperando para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, objetivo este que, 

de acordo com Vinha, é o principal da educação. 

 

O procedimento das assembleias não é recente, já existindo há 

tempos em escolas que se propuseram a criar espaços 

democráticos de participação de todos os envolvidos no 

processo de educação; as assembleias traduzem-se como 

possibilidade de evolução moral dos sujeitos que delas 

participam (VINHA; TOGNETTA, 2007, p. 60). 

 

 De acordo com Puig (2000), o conceito de democracia é viável para definir a 

organização política da sociedade, porém, é inadequado para caracterizar 

instituições sociais como família, escola e hospitais, pois nestas instâncias os 

interesses e status são diferentes. Tais instâncias são pensadas para suprir 

necessidades humanas básicas onde os profissionais atuam de maneira 

diferenciada de acordo com suas qualificações. Dessa forma, devem pensar 
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fórmulas para combinar o cumprimento de sua função específica respeitando a 

igualdade entre todos os membros participantes. Pensamos que é possível continuar 

qualificando as escolas como democráticas, bem como as outras instituições que 

acabamos de mencionar (PUIG, 2000, p. 26), desde que se encontrem as 

oportunidades para desvelar os valores e formas de vivenciar a democracia nelas. 

 Puig está em consonância com Araújo (2004, p. 10), quando dize que a 

democracia poderá ocorrer, desde que consiga um equilíbrio no jogo entre a 

assimetria funcional das relações interpessoais e a simetria democrática dos 

princípios que devem reger as instituições sociais. A assimetria é calcada na 

diferenciação de conhecimentos e de experiências que os educadores e educandos 

possuem, e a simetria, nos direitos de igualdade e de liberdade. 

 Araújo (2004, p.11/12) ressalta que,  

 

além da igualdade, existe outro princípio inerente ao conceito de 

justiça e, consequentemente, de democracia: a equidade, que 

reconhece o princípio da diferença dentro da igualdade. Assim, 

uma lei é justa somente se reconhece que todos são 

considerados iguais perante ela, ao mesmo tempo em que tem 

em conta as possíveis diferenças relacionadas ao seu 

cumprimento ou à sua violação. 

 

São consideradas, então, as possibilidades de diferenças dentro do direito de 

igualdade e liberdade. Para Araújo, deve existir a compreensão de que a igualdade 

e a equidade se complementam para que o modelo de democracia seja justo e vise 

a liberdade individual e coletiva. 

 Esse princípio de igualdade na diversidade é uma das bases da assembleia 

de classe, onde todos têm os mesmos direitos, e onde são consideradas as 

peculiaridades de cada caso. Contudo, há de se considerar a dificuldade de a 

igualdade e a equidade se complementarem na sociedade, tendo em vista que a 

igualdade pressupõe que todas as pessoas sejam iguais e que tenham o mesmo 

tratamento. Já na equidade, as desigualdades dos indivíduos são compreendidas e, 

por meio de mecanismos institucionais, tenta-se igualá-los aos demais. 

 Dessa forma, a escola pode ser qualificada como democrática, considerando 

a compreensão dos conceitos e da relação entre eles - justiça e democracia, que 
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pressupõem a igualdade e a equidade -, e por preparar o discente para viver e 

conviver em uma sociedade democrática. Essa preparação não exige uma cópia das 

formas políticas da sociedade, mas práticas pedagógicas que respeitem esse ideal 

democrático.  

Fica mais fácil de compreender e vivenciar a democracia partindo do 

pressuposto de que existe a assimetria entre os papeis de discentes e docentes, 

considerando as suas experiências e o conhecimento, que são diferentes, contudo 

considerando a simetria democrática, que implica o conceito da igualdade, onde 

todos têm os mesmos diretos e deveres na comunidade escolar. Aos educadores 

são atribuídas responsabilidades e deveres que permitem avaliar os educandos, 

assim como fazer uso da autoridade para exigir o cumprimento de combinados, 

construídos em rodas de conversa ou em assembleias de classe, e regras de 

convivência, contudo, de forma justa, considerando e respeitando os valores 

democráticos. 

 A escola deve propor-se a instruir e formar discentes por meio da participação 

com os envolvidos na instituição, fazendo com que eles assumam o papel ativo e 

cooperativo. Uma escola democrática pretende que os alunos e as alunas sejam 

protagonistas da própria educação e que o façam participando ou tomando parte 

direta em todos aqueles aspectos do processo formativo possíveis em suas mãos 

(PUIG, 2000, p. 27). Devemos ressaltar que a instituição deve ter o cuidado em não 

limitar em excesso aquilo que pode ser feito pelos jovens, porém, para se atingir os 

objetivos de convivência, as regras da escola, assim como as criadas por eles, 

devem ser obedecidas, pois o objetivo da escola democrática é que haja a 

participação máxima nos assuntos que podem ser trabalhados com 

responsabilidade. Com o desenvolvimento desse trabalho, espera-se que os 

educandos adquiram autonomia e responsabilidade, permitindo que, 

paulatinamente, a participação e responsabilidades complementares entre 

educandos e educadores aumente na comunidade.  

 Numa escola democrática, para Puig (2000, p.28), deve haver um clima 

aberto que possibilite a todos tomar parte na vida da instituição. Para que esse 

relacionamento e participação ocorram, os limites e normas, que são considerados 

básicos, devem ser bem explícitos. Dessa forma, a escola democrática pressupõe a 

participação de todos, de forma a interagir e integrar com a comunidade escolar e 

cada grupo-classe. Deve permitir a atividade e interação na instituição docente, de 



62 
 

forma que seja possível ponderar sobre diversos pontos de vista convergindo para o 

esclarecimento da importância do inter-relacionamento das tarefas escolares. 

 Falar de democracia na escola pressupõe a compreensão de que existem 

diferentes papeis sociais e deveres com a comunidade escolar e que todos têm os 

mesmos direitos nesse ambiente. Estou falando, como comum a todos, direito ao 

diálogo, à livre expressão de seus sentimentos e de suas ideias, ao tratamento 

respeitoso, à dignidade etc (ARAÚJO, 2004, p. 14). Configurando, assim, uma 

compreensão de participação visando o bem-estar comum que se deve trabalhar no 

ambiente escolar. 

 Nota-se que possibilitar a transformação de escolas em escolas 

democráticas, seja por meio de mudanças curriculares, rodas de conversas ou 

assembleias de classe, envolve, não somente a participação dos pais, comunidade, 

educandos, educadores e comunidade escolar, num trabalho que vise a cooperação 

e a autonomia, mas também um currículo que viabilize experiências democráticas. O 

currículo pode ser organizado não só em torno de disciplinas, como costuma ser 

feito, mas de núcleos que ultrapassam os limites das disciplinas, centrados em 

temas, problemas, tópicos... (SANTOMÉ, 1998, p. 25). 

 De acordo com SANTOMÉ (1998), é função da educação preparar as novas 

gerações para conviver na sociedade democrática e, para reforçar este modelo, é 

preciso que sejam desenvolvidas propostas curriculares diferenciadas. Na 

atualidade globalizada, a rede de conhecimento é extensa e conectada. Aulas 

estanques, setorizadas, muitas vezes não atendem à demanda de resolução de um 

problema e não acrescentam nenhum conteúdo cultural, evidenciando um 

distanciamento entre a realidade e a instituição escolar. É importante, dessa forma, 

trabalhar com problemas reais, passíveis de acontecerem no cotidiano fora do 

ambiente escolar. 

Os conteúdos culturais que formavam o currículo escolar com 

excessiva frequência eram descontextualizados, distantes do 

mundo experiencial dos alunos e alunas. As disciplinas 

escolares eram trabalhadas de forma isolada e, assim, não se 

propiciava a construção e a compreensão de nexos que 

permitissem sua estruturação com base na realidade. Desta 

maneira, a instituição escolar traía a sua autêntica razão de ser: 

preparar cidadãos e cidadãs para compreender, julgar, intervir 
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em sua comunidade, de maneira responsável, justa, solidária e 

democrática (SANTOMÉ, 1998, p. 14). 

 

 Como salienta Santomé, essa realidade da educação precisa ser repensada, 

os profissionais da área devem se apropriar deste espaço, que é o currículo, e não 

somente aceita-lo como pronto, para que ele seja, de fato, um veículo de 

transformação que questione as formas de opressão e que não persista na 

propagação desta, promovendo a reflexão e a compreensão destes fatos, 

colaborando na promoção da educação crítica. 

 Um currículo comprometido com a educação para a democracia preza a 

realidade dos fatos; reconhece que a interdisciplinaridade que existe na maioria dos 

conteúdos trabalhados corroboram para um aprendizado mais amplo e para a 

compreensão de mundo mais complexa; usa a diversidade como ferramenta de 

expansão cultural, e não como forma de opressão ou manipulação.  

 

[Precisamos criar escolas] a que todos têm acesso garantido e 

que não se limitam à transmissão de conteúdos; uma escola que 

seja capaz de articular o conhecimento popular com o científico. 

Uma escola que seja um espaço público para construção e 

experiência da cidadania, que vai além de simplesmente 

ministrar o conhecimento e que se transforma em um espaço 

sociocultural, com uma política pedagógica orientada à 

transformação social, em que o aluno é o sujeito do 

conhecimento, e a pedagogia ocorre em uma perspectiva 

interdisciplinar, superando a fragmentação curricular presente 

nas escolas. Uma escola que tem os recursos materiais 

necessários para implementar essa política, em que a 

participação de toda a comunidade pode levar à construção de 

uma escola autônoma, com uma administração realmente 

democrática, em que todos os segmentos da comunidade têm 

garantida a sua participação (APPLE, 2011, p. 61). 

 

 Apple ressalta a importância do acesso aos direitos e da riqueza de 

experiências propiciadas por uma vivência democrática escolar. As escolas 
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democráticas são marcadas pela participação geral nas questões administrativas e 

de elaboração políticas (APPLE; BEANE, 1997, p. 20). Assim, garante-se que 

educadores, educandos, pais e a comunidade como um todo interajam com o que 

ocorre dentro da escola, tornando o processo muito mais significativo, possibilitando 

o diálogo entre as partes, para que haja debates, favorecendo a educação que 

busca o bem-estar comum, a reflexão e a colaboração. Apesar disso, faz-se 

necessário lembrar que, apesar de tais iniciativas, as políticas públicas destinadas à 

educação continuam compostas por testes, padronização e controle rigoroso da 

pedagogia e dos currículos (OLIVEIRA, 2012, p. 67), políticas estas que não servem 

aos propósitos e valores da democracia, como grupos com interesses específicos, 

ou mesmo grupos que exaltam a importância da criação de um currículo nacional 

que limite o que deverá ser ensinado, “aprisionando” o conteúdo considerado 

essencial nas grades curriculares, desconsiderando as especificidades da cultura de 

cada localidade, impossibilitando, assim, que a comunidade dialogue com a escola 

em prol de uma educação democrática e que atenda às necessidades daquela 

comunidade. Valorizar as diferenças é um dos pressupostos da educação 

democrática, o que possibilita a formação de cidadãos que consigam dialogar com 

diversos pontos de vista e revisitem suas crenças pessoais visando desenvolver o 

bem-estar comum da comunidade em questão. 

 Considerar que a comunidade como um todo poderá e deverá participar da 

escola implica em outro preceito da educação democrática, o acesso. Todos devem 

ter acesso à educação. É previsto na legislação brasileira esse acesso, dos quatro 

aos dezessete anos, contudo, em muitas localidades, não há recursos, estrutura 

adequada ou profissionais que batalhem pelos valores democráticos dentro da 

escola. Tendo em vista que a igualdade de acesso deveria ocorrer, porém encontra 

tais obstáculos, a educação democrática não é promovida. Além disso, a 

privatização do ensino possibilitou uma desigualdade de acesso, já que os grupos 

que possuem renda maior podem frequentar escolas onde o ensino é diferenciado e 

onde os valores democráticos podem ser distorcidos. 

 Essa situação de promoção da desigualdade é muito delicada, pois, na 

verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos 

e não a situação que os oprime, e isto para que, melhor adaptando-os a esta 

situação, melhor os dominem (FREIRE, 2005, p. 69). Educadores que visam a 

educação democrática a querem não somente na escola, mas na sociedade como 
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um todo. E, para que essas transformações ocorram, é necessário um engajamento 

real com a causa. O currículo democrático exige do profissional conhecimento da 

teoria e a reflexão sobre as práticas, para que a sua fala não seja desprovida de 

veracidade. 

 Contudo, a escola é somente um dos locais em que transitamos, e, além 

disso, a paisagem educacional é poluída pelos resíduos de reformas escolares 

fracassadas, muitas das quais não deram certo por causa das condições sociais em 

torno das escolas (APPLE; BEANE, 1997, p. 23).  Por este motivo, faz-se necessária 

a participação de todos na construção deste espaço tão pouco vivenciado por 

nossos educandos e pela sociedade. É um espaço que precisa ser incorporado 

pelas pessoas que compõem este cenário, para que seja efetivo e significativo. O 

espaço da assembleia é propício para serem discutidos assuntos dessa natureza, e 

esta pode ocorrer em alguns espaços, facilitando esse entendimento e aprimorando 

o sentimento de pertencimento. 

 Mesmo com a clareza e objetividade do currículo, o trabalho com a 

democracia é sinuoso, e fazer uma escola democrática prosperar requer muito 

empenho e fidelidade, pois a própria dinâmica da democracia pressupõe conflitos, 

diálogos, pontos e contrapontos. Infelizmente, esse desenvolvimento sócio-moral 

não é o foco do trabalho na maioria das escolas privadas, onde o valor maior é a 

competitividade e o status da “escola-empresa”4. A consequência disso é uma 

geração egocentrista, que apresenta muita dificuldade em se relacionar, dialogar, 

repensar sua opinião, respeitar a opinião do outro, e onde o importante é ter um 

status melhor do que o outro, numa cadeia de competições sem fim. Por este 

motivo, a conscientização e o pensamento reflexivo sobre determinados fatos da 

realidade são importantes elementos para se trabalhar a democracia, já que muitas 

pessoas que se beneficiam com as desigualdades e não veem motivos para 

combatê-las, mostram-se resistentes às transformações, pois estão focados nos 

seus interesses pessoais e, muitas vezes, acreditam na eficiência da hierarquização 

do poder. 

                                                 
4 Emprega-se o termo “escola-empresa” referindo-se às escolas que priorizam resultados, e 
não os processos como um todo. Escolas que administram o espaço educativo como uma 
empresa, onde os objetivos devem ser alcançados, independentemente do custo para os 
educandos e educadores. O importante é o resultado das ações, criando, assim, um espaço 
formal para a competitividade e não a cooperação. 
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A escola segue um currículo prescrito que prestigia o que é chamado de 

“conhecimento oficial”, ou seja, o conhecimento gerado e privilegiado por aqueles 

que estão no poder, a cultura dominante, dando menos, ou até nenhuma, 

importância para as culturas locais ou de outros grupos, como mulheres, jovens, 

portadores de necessidades especiais ou pessoas de diferentes etnias. Para que a 

escola tenha um currículo que seja considerado democrático, é necessário que ele 

seja construído pela comunidade escolar e para a comunidade escolar, baseado nos 

valores democráticos de participação e cooperação visando o bem-estar comum. 

Além disso, num currículo democrático, os jovens aprendem a ser “leitores críticos” 

de sua sociedade (APPLE, 1997, p. 26), sendo encorajados a questionar o que é 

proposto e, a partir de argumentos ou de expressão de juízo de opinião, fazer 

contrapontos e analisar as situações. Ao analisar um fato, é necessário que o 

educador e o educando analisem as possibilidade e o entorno da situação como um 

todo, e não somente o fato pontual. Isso culminará no desenvolvimento do seu crivo 

pessoal embasado nas experiências individuais e coletivas, considerando não 

somente a sua opinião, que será trabalhada em assembleias de classe, mas o 

levará a considerar outras opiniões, podendo analisar com mais riqueza de detalhes 

o fato em questão, fundamentando melhor o seu ponto de vista e a sua 

compreensão de mundo. 

 Da mesma forma que o educador deve se preparar para esse trabalho com a 

democracia e com as assembleias de classe, os educandos deverão mobilizar-se 

para elencar assuntos de seu interesse, pois o currículo democrático deve trazer 

assuntos que sejam significativos para todas as partes, podendo ser caracterizado 

como um currículo multicultural, que considera os diversos pontos de vista, grupos 

sociais e as desigualdades. Um currículo multicultural possibilita a interação das 

culturas, partindo do respeito mútuo, da valorização dos diversos conhecimentos, 

propiciando um avanço na compreensão entre os diferentes segmentos de uma 

sociedade (ABRAMOWICZ, 2006, p. 19). 

 O currículo da escola democrática é articulado com a vida coletiva, considera 

os problemas reais inseridos nos contextos socioculturais, visando a exploração, 

compreensão e transformação dessas realidades. Desenvolver o pensamento crítico 

nos educandos é necessário para que eles sejam capazes de compreender a 

magnitude e a interconexão das diversas instâncias da sociedade. 
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 Nessa batalha para construir a escola com um currículo democrático, os 

educadores se preocupam em trabalhar o que é considerado o “conhecimento 

oficial”, assim como a visão crítica que culmina na educação significativa e 

construída com os educandos e comunidade escolar. É evidente a importância do 

trabalho com o “conhecimento oficial” para que haja a garantia da igualdade de 

acesso, contudo, levando-se em consideração a equidade, devemos trabalhar as 

diferenças neste currículo. 

 A transformação deste currículo envolverá o conflito das forças opressoras e 

oprimidas, tendo em vista que o currículo prescrito adotado é, em geral, fiel às 

ideologias de poder dominantes. É algo que ocorrerá lentamente, pois são gerações 

e gerações ensinadas de maneira tradicional a acreditar que o correto é a 

competitividade, e não a cooperação, que o importante é ganhar mais dinheiro, e 

não ajudar o próximo. As crianças têm a possibilidade de transformar esses 

conceitos e até a ressignifica-los nas famílias, contudo, acreditamos que o empenho 

e persistência são palavras-chave para que possamos transformar a compreensão 

do que é, de fato, a democracia nas famílias e nos educadores, que foram educados 

desta mesma forma. 

 De acordo com Apple (1996), viabilizar essas transformações é vincular a 

sociedade com a escola, trazendo as pessoas para dentro da escola, incentivando a 

participação da construção do currículo e da vivência escolar; criar espaços no 

currículo para trabalhar os problemas sociais; valorizar a aprendizagem cooperativa 

como viabilizadora de vivenciar o modo de vida democrático. 

Outra questão a se considerar é que neste processo de democratização de 

ensino os educandos serão encorajados a analisar criticamente eventos e poderão 

vir a questionar o dito “conhecimento oficial”. 

 

E, finalmente, a possibilidade de os jovens poderem contribuir 

para o currículo com suas próprias questões e preocupações 

gera a ameaça de tocar em problemas que revelam as 

contradições éticas e políticas que permeiam nossa sociedade e 

afastam dos valores que ela diz defender (APPLE, 1996, p. 32). 

 

Nosso entendimento vê esses pontos como positivos na formação dos 

educandos, tendo por base que, normalmente, eles não compreendem o que 
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acontece e reproduzem aquilo que é assimilado na relação que têm com os 

familiares ou mídias, sem ter um crivo crítico interno para refinar as informações e 

elaborarem a sua opinião, não apresentando a compreensão do todo, somente das 

partes. A compreensão da interconexão das relações de poder na sociedade é de 

extrema importância para viabilizar a educação democrática, evidenciando a 

necessidade de um espaço de diálogo, como o da assembleia de classe, onde os 

alunos possam expressar a sua opinião, repensá-la após o contato com opiniões 

divergentes e reformulá-la. 
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“Há uma cadeia totalmente diferente, pela qual cada 

objeto particular atrai outro e sempre mostra o que 

lhe segue. Essa ordem, que alimenta através de uma 

curiosidade contínua a atenção que todos exigem, é a 

que a maioria dos homens segue e, sobretudo, a que 

as crianças precisam. Ao nos orientarmos para 

estabelecer nossos mapas, foi preciso traçar alguns 

meridianos”. 

(ROUSSEAU, 2004, p. 223) 
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Capítulo 3 – Percurso metodológico 

 

Para a consecução desta pesquisa e considerando os conceitos que a 

permeiam, optamos pela abordagem qualitativa, que possibilita a aproximação da 

pesquisadora com o universo do seu objeto de estudo. Os procedimentos a serem 

utilizados são a análise documental e a entrevista semiestruturada, que possibilita a 

flexibilidade necessária para a coleta de dados, que abrangerá os estudantes que 

vivenciam a prática que é o objeto de estudo e a orientadora educacional, que lidera 

a vivência na escola pesquisada. Ao optar por tais direcionamentos metodológicos, 

busca-se, por meio do objetivo proposto, analisar a prática de assembleia de classe 

no Ensino Fundamental 2 de uma escola da rede particular, bem como a concepção, 

importância, características, fundamentos e benefícios dessa experiência para a 

vivência do processo democrático. 

 

 

3.1 Abordagem Qualitativa 

 

O percurso metodológico desta pesquisa foi iniciado com a delimitação do 

problema, acerca da prática de assembleia de classe possibilitar a mediação efetiva 

de conflitos, promovendo a democracia escolar, e os seus objetivos, acima citados. 

Compreender, primeiramente, o que se busca e quais as hipóteses para os 

resultados nos ajuda a tecer este percurso e explicitar qual é o melhor caminho a 

seguir.  

De acordo com Ludke e André (2014, p.1 e 2), para se realizar uma pesquisa 

é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico construído a respeito 

dele. O intuito da pesquisa é colaborar com o conhecimento científico que, a partir 

do processo investigativo do pesquisador, sua curiosidade, inteligência e 

inquietações, é desenvolvido de acordo com a trajetória por ele proposta. 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, considerando as cinco características 

básicas propostas por Bogdan e Biklen (1982)5. 1. A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

                                                 
5 IN: LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 12-15. 
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instrumento. Os autores compreendem que deve existir contato direto e prolongado 

do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, pois os 

fenômenos que ocorrem naturalmente são influenciados pelo contexto, no caso 

deste trabalho, a pesquisadora tem total acesso às reuniões em que ocorrem as 

assembleias de classe e aos alunos participantes. 2. Os dados coletados são 

predominantemente descritivos. Dessa forma, o material coletado envolve descrição 

de pessoas, situações, acontecimentos, transcrição de entrevistas e depoimentos, 

entre outros. 3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

O interesse do pesquisador está em como o problema se manifesta nas atividades, 

procedimentos e interações. 4. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua 

vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. De acordo com os autores, o 

pesquisador tenta capturar como as situações expostas afetam os participantes da 

pesquisa. Considerando os diversos pontos de vista, a pesquisa é enriquecida por 

esse dinamismo que pode ser observado. É importante salientar a importância da 

acuidade das percepções do pesquisador sobre estes pontos de vista, devendo 

checa-las por meio do diálogo, para que possam ser confirmadas. 5. A análise dos 

dados tende a seguir um processo indutivo. A preocupação dos pesquisadores não 

é buscar evidências para comprovar as hipóteses definidas a priori, as abstrações se 

formam ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num 

processo de baixo para cima. 

A partir destas características, é possível verificar que a pesquisa qualitativa 

tem como premissa a flexibilidade, possibilitando ao pesquisador atuar de acordo 

com o contexto e sua perspectiva pessoal dentro das assembleias de classe e da 

escola democrática, que envolve sujeitos e pontos de vista diferenciados que podem 

ser explorados. Segundo Chizzotti (2010, p. 79), a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Dessa forma, a pesquisa qualitativa 

orienta a coleta de dados e a análise dos mesmos. 

A escolha deste percurso metodológico é baseada no campo desta pesquisa, 

o trabalho da assembleia de classe com estudantes do Ensino Fundamental 2 e os 

seus benefícios para a educação democrática. A pesquisa qualitativa oferece a 

flexibilidade para abordar tais temas que envolvem a formação do pesquisador, seus 

valores, como compreende a democracia, seu processo de construção da 
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autonomia, juntamente com os diferentes contrapontos propiciados pelas vivências 

com os indivíduos que participaram da pesquisa. Este tipo de pesquisa busca o 

sentido nos fenômenos e significados que as pessoas atribuem a eles. 

A partir deste percurso metodológico, será realizada a análise documental, 

além da pesquisa em campo com a entrevista semiestruturada. 

 

3.2 Procedimentos 

 

A partir da pergunta norteadora desta pesquisa – acerca da possibilidade da 

assembleia de classe propiciar a vivência da democracia na escola, mesmo que 

somente vivenciada num curto período de tempo – foi gerado o objetivo de analisar 

a prática de assembleia de classe no Ensino Fundamental 2 de uma escola da rede 

particular, bem como sua concepção, importância, características, fundamentos e 

benefícios dessa experiência para a vivência do processo democrático. Os 

procedimentos metodológicos privilegiados nesta pesquisa foram: a análise 

documental e as entrevistas semiestruturadas.  

 

3.2.1 Análise documental 

 

A análise documental é uma técnica valiosa de abordagem de dados 

qualitativos, podendo complementar informações obtidas por outras técnicas ou 

elucidar novos aspectos do tema. São considerados documentos “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o 

comportamento humano” (Phillips, 1974, p. 187). Estes incluem desde leis e 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, 

autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e 

televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares (LUDKE; ANDRÉ, 2014, p. 45).  

Esse procedimento, utilizado na pesquisa educacional, possibilita identificar 

informações nos documentos a partir de questões ou hipóteses, pois constituem 

uma fonte estável e rica de pesquisa ao longo do tempo; é fonte de evidências que 

fundamentam as proposições do pesquisador; apresentam baixo custo de acesso; 

são uma fonte não reativa; e podem complementar informações obtidas por outras 

técnicas de coleta. Apesar dessas vantagens, é necessário considerar que são 

amostras não representativas dos fenômenos estudados; podem revelar falta de 
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objetividade e validade questionável, de acordo com o que se estuda; e representam 

escolhas arbitrárias, por parte dos autores, de aspectos e temáticas enfatizadas. 

(Ludke; André, 2014, p. 44-48). Dessa forma, é necessário que o instrumento seja 

usado com acuidade para que o trabalho abarque o tema, neste caso a assembleia 

de classe como mediadora de conflitos interpessoais e resolução de conflitos dentro 

da escola, de forma a contempla-lo de diversas frentes.  

A partir destas considerações e avaliando os limites e possibilidades na 

utilização deste aporte metodológico, esta pesquisa se utilizou da análise 

documental como fundamentação para atingir o objetivo proposto – analisar a 

prática de assembleia de classe no Ensino Fundamental 2 de uma escola da rede 

particular, bem como a concepção, importância, características, fundamentos e 

benefícios dessa experiência para a vivência do processo democrático –,  que serão 

explorados pela técnica de entrevistas semiestruturada. 

 

3.2.2 Entrevista semiestruturada 

 

O objetivo da entrevista, como técnica de coleta de dados, de acordo com 

Chizzotti (2010, p. 92)  

 

é colher informações baseadas no discurso livre do entrevistado. 

[...] Pressupõe que o informante é competente para exprimir-se 

com clareza sobre questões da sua experiência e comunicar 

representações e análises suas, prestar informações fidedignas, 

manifestar em seus atos o significado que têm no contexto em 

que se realizam, revelando tanto a singularidade quanto a 

historicidade dos atos, concepções e ideias. 

 

A entrevista possibilita que o pesquisador capte imediatamente a informação 

desejada; permite o tratamento de assuntos de natureza pessoal, assim como temas 

de natureza complexa; permite o aprofundamento de pontos levantados por outras 

técnicas de coleta de alcance mais superficial; permite correções, esclarecimentos a 

adaptações que facilitam a obtenção de informações desejadas. 
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Não é possível aceitar plena e simplesmente o discurso 

verbalizado como expressão da verdade ou mesmo do que 

pensa ou sente o entrevistado. É preciso analisar e interpretar 

esse discurso à luz de toda aquela linguagem mais geral e 

depois confrontá-lo com outras informações da pesquisa e 

dados sobre o informante (Lüdke, André, 2014, p. 43). 

 

Os sujeitos estudados serão 14 alunos com idades compreendidas entre onze 

e treze anos, que se voluntariaram a participar desta pesquisa, além da Orientadora 

Educacional, com o intuito de verificar se a prática da assembleia de classe 

possibilitou a vivência da democracia destes alunos, a partir de resolução de 

conflitos dentro da escola e viabilizou a autonomia na resolução de questões 

interpessoais.  

A pesquisa semiestruturada, de acordo com Laville e Dionne (1999, p. 188 - 

189) apresenta perguntas abertas, elaboradas em uma ordem prevista, além de o 

pesquisador poder acrescentar perguntas de esclarecimento não previstas neste 

primeiro roteiro. Essa flexibilidade possibilita um contato mais íntimo entre o 

entrevistador e o entrevistado, favorecendo, assim, a exploração em profundidade 

de seus saberes, bem como suas representações, de suas crenças e valores. Por se 

tratarem de crianças, a metodologia escolhida foi esta devido à preocupação em 

criar um espaço confortável e de confiabilidade para que todos possam se expressar 

livremente à respeito da prática da assembleia de classe. 

As autoras Lüdke e André (2014, 43) apresentam duas formas de registrar os 

dados obtidos: a gravação direta e a anotação durante a entrevista. Ambos 

apresentam pontos positivos e negativos. A gravação direta tem a vantagem de 

registrar todas as expressões orais, permitindo ao entrevistador liberdade para 

observar o entrevistado. Em contrapartida, somente registra as expressões orais, 

cabendo ao entrevistador registrar as demais formas de expressão (expressão 

facial, gestos e mudanças de postura). Outro ponto é a transcrição da entrevista, 

onde o pesquisador transcreve as falas e obtém seus dados de maneira crua, tendo 

que analisa-los, categorizá-los e compará-los, fazendo contrapontos com o 

arcabouço teórico previamente elaborado na pesquisa. 

A anotação durante a entrevista, para Lüdke e André (2014, p. 43), 

certamente deixará de cobrir muitas das coisas ditas e vai solicitar a atenção e o 
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esforço do entrevistador, além do tempo necessário para escrever. Apesar disso, as 

notas já são um registro inicial de informações selecionadas, onde o entrevistador dá 

ênfase e elucida os pontos que, de fato, são relevantes para o tema estudado. Para 

esta pesquisa será utilizada a gravação direta, com a possibilidade de a 

pesquisadora lançar mão de notas durante a entrevista, caso seja necessário.  

No contato inicial, o entrevistador precisa criar um clima de confiabilidade para 

que o entrevistado corresponda às suas expectativas, fornecendo os dados 

necessários para a pesquisa, além de apresentar a pesquisa e solicitar sua 

permissão para gravar o encontro.  Considerando o grupo de crianças, com idades 

compreendidas entre onze e treze anos, que participará da entrevista 

semiestruturada, além da Orientadora Educacional, este procedimento foi escolhido 

para que possam ser esclarecidas quaisquer questões que possam emergir das 

questões previamente elaboradas. 

Diante das orientações dos autores para a realização das entrevistas, da 

revisão bibliográfica sobre o tema “Assembleias de classe e a democracia escolar” – 

suas concepções, importância, características, fundamentos e benefícios – e da 

escolha dos sujeitos, foi organizada a lista de perguntas norteadoras para 

entrevistas, que se encontram nos apêndices. 

As perguntas iniciais para a entrevista com a Orientadora Educacional visam 

traçar o seu perfil. As demais perguntas pretendem levantar a sua concepção de 

assembleia de classe, sua experiência na área, como a prática foi implantada e os 

seus objetivos, como foi a aceitação dos grupos e quais benefícios esta prática 

trouxe para os alunos.  

Para a entrevista com as crianças, as primeiras perguntas visam traçar o 

perfil. As demais perguntas apresentam o foco na sua compreensão da assembleia 

de classe, como a vivenciam e quais mudanças ela provoca na vivência escolar. 

 

 

3.3 Cenário da pesquisa6 

 

O colégio onde a pesquisa foi realizada é da rede particular e possui duas 

unidades (áreas totais: 4.000 m2 e 5.000 m2), ambas situadas na zona Oeste da 

                                                 
6 As informações foram retiradas do Projeto Político Pedagógico do Colégio e algumas 
informações foram retiradas do seu site. 
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capital do Estado de São Paulo. Iniciou suas atividades com a Educação Infantil em 

1966. Em 1972 iniciou a implementação do Ensino Fundamental completo. Na 

década de 90, com o avanço da tecnologia, a escola foi uma das pioneiras no uso 

da internet por meio de projetos interdisciplinares em parceria com a Escola do 

Futuro da USP. Em 1992, foi inaugurada a sede de campo do colégio no interior de 

São Paulo, onde são realizados os estudos do meio e atividades de lazer. Em 2001, 

a segunda unidade do colégio foi inaugurada. 

As unidades contam com salas de aula equipadas, banheiros, salas de 

orientação, coordenação, direção, sala de professores, laboratório de informática, 

área de lazer, pátio coberto, brinquedoteca, biblioteca, xérox, quadras poliesportivas, 

almoxarifados, cantina, sala de culinária e sala interativa de leitura. A escola conta 

com 48 professores atuando desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, sendo 

que alguns professores trabalham em mais de um segmento. 

O colégio propõe, como finalidades e objetivos da educação,  

 

a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber, coerentemente com a Proposta 

Pedagógica da Escola; a garantia do padrão de qualidade do 

ensino a ser ministrado; e a cumprir e fazer cumprir a Legislação 

do Ensino vigente e supervigente, oriundas do Sistema Nacional 

e Estadual de Educação e de outros órgãos construtivos do 

Estado Brasileiro, no que se aplicar a Instituição Escolar da 

iniciativa privada7. 

 

O colégio objetiva a formação do espírito crítico, possibilitando ao educando 

atuar, com responsabilidade e sempre visando à cooperação, na sociedade em que 

estão inseridos de maneira a acrescentar e enriquecer a mesma, modificando-a 

quando necessário, operando para a construção do coletivo, do social, do humano e 

da qualidade de vida para todos. A escola também se preocupa com a formação de 

valores éticos, qualidades morais, atitudes e convicções humanísticas e 

humanitárias, características estas desenvolvidas com a cooperação das famílias, 

                                                 
7 Plano Escolar, 2016, p. 2. 
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possibilitando a conexão da escola com a comunidade, objetivo compartilhado 

também com o tema desta pesquisa. 

Pretende despertar nos alunos atitudes de investigação, tais como a 

curiosidade, a necessidade de discutir e aprofundar seus conhecimentos, de 

formular e solucionar problemas, tornando-os autoconfiantes nas suas 

potencialidades8. Dessa forma, promovendo o espaço construtivo para que o 

educando possa desenvolver a sua autonomia moral a partir de discussões e 

elaboração de argumentos, utilizando o arcabouço teórico já estudado, assim como 

suas vivências prévias. O diálogo, para esta escola, é um veículo de extrema 

importância para que esses momentos possam ocorrer, pois permite a comunicação 

clara e objetiva, assim como as argumentações fundamentadas. 

Para que haja a viabilização destes objetivos, os alunos do Ensino 

Fundamental 2 contam com aulas de Orientação Educacional, cujo objetivo é 

desenvolver nos alunos a autonomia e responsabilidade nas ações individuais e 

coletivas. Os temas são escolhidos de acordo com a faixa etária e alguns deles são 

repetidos e aprofundados, repeitando a maturidade do grupo9. Dessa forma, é 

garantido a estes educandos o espaço para que sejam discutidos temas como 

cidadania, individualidade, participação no grupo, organização de espaços e de 

estudos, bullying, trabalho cooperativo, entre outros que surgem na necessidade do 

dia a dia. Também é objetivo deste trabalho propiciar condições para que o 

educando se auto-avalie, corroborando na formação da autonomia moral. 

A escola também trabalha com projetos anuais, que permeiam o trabalho das 

demais áreas de estudo. Alguns são propostos pela equipe pedagógica, outros 

nascem do interesse e curiosidade de cada grupo. O objetivo principal é desenvolver 

a habilidade de pesquisa, o espírito científico e crítico no aluno através da 

interdisciplinaridade, do trabalho em equipe e do uso de ferramentas tecnológicas10. 

Alguns projetos, que são desenvolvidos com os alunos do Ensino Fundamental 2, se 

destacam: “Um grande sonho”, projeto proposto com o intuito dos educandos 

refletirem sobre sonhos e incômodos no campo social com o objetivo de solucionar o 

problema destacado; e “Mudanças climáticas”, onde os alunos serão 

                                                 
8 Proposta Pedagógica, 2016, p. 1. 
9 Plano Escolar, 2016, p. 47. 
10 Projeto Pedagógico, 2016, p. 39. 
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conscientizados explicitamente acerca das mudanças climáticas e poderão agir de 

maneira crítica para planejar e modificar algumas realidades locais. 

Percebemos que a escola, na sua estruturação e proposta educacional visa 

construir valores democráticos, fazendo-os presentes no cotidiano, o que corrobora 

para os resultados das práticas de assembleia de classe e, por este motivo, foi 

escolhida para participar da pesquisa. 

 

3.4 Sujeitos 

 

Os sujeitos desta pesquisa são alunos de sexto ao oitavo ano de uma escola 

particular que vivenciaram a assembleia de classe somente neste período, além da 

Orientadora Educacional, que propôs, implantou e participa das assembleias de 

classe. Como pontuado anteriormente, a escolha da escola ocorreu pela afinidade 

do Projeto Político Pedagógico com a proposta das assembleias de classe e pela 

facilidade de acesso. 

 Estão matriculados, no ano de 2016, o total de 138 alunos nestas séries, 

sendo 41 alunos nos 6ºs anos, 47 nos 7ºs anos e 50 nos 8ºs anos. Cada ano é 

dividido em duas salas, ambas cursando o horário da manhã, de acordo com a 

disponibilidade da escola. Considerando-se uma amostra de 10% de alunos que 

participam das assembleias escolares, foram entrevistados 14 alunos. A escolha 

desta amostragem foi feita pela Orientadora Educacional, de acordo com a vontade 

de participar da pesquisa e da aprovação dos responsáveis para a mesma. 
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“Este necessário alargamento de horizontes que 

nasce da tentativa de resposta à necessidade 

primeira que nos fez refletir sobre a prática tende 

a aumentar seu espectro. O esclarecimento de 

um ponto aqui desnuda outro ali que precisa 

igualmente ser desvelado”. 

FREIRE, 2006, p. 113 
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Capítulo 4 – Análise e discussão de dados 

 

Esta pesquisa tem como foco a prática da assembleia de classe como 

possibilitadora da vivência democrática na escola, ou seja, se a prática mostrou-se 

eficaz como mediadora dos conflitos interpessoais e na resolução de problemas, 

viabilizando a autonomia de alunos do Ensino Fundamental 2 de uma escola 

particular localizada na zona Oeste da capital do Estado de São Paulo. Para tanto, 

foram coletados dados por meio de entrevistas semiestruturadas que serão 

analisados a seguir. 

 

 

4.1 O perfil dos sujeitos entrevistados  

 

Os sujeitos desta pesquisa são 14 alunos de sexto ao oitavo ano de uma 

escola particular que vivenciaram a assembleia de classe somente neste período, 

acompanhadas pela Orientadora Educacional, com o objetivo de elucidar a eficácia 

da prática das assembleias de classe como mediadora de conflitos interpessoais, 

assim como conflitos dentro da escola.  

Com a finalidade de evidenciar o perfil desses sujeitos, o gráfico 1 representa 

o tempo que essas crianças estudam nesta escola. Dos 14 alunos participantes, 7 

estudam há seis anos no colégio, constituindo metade da amostra, o que representa 

que se conhecem e convivem há um tempo considerável, fato que facilita o diálogo 

entre eles.  
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Gráfico 1 - Tempo que estuda neste Colégio 



81 
 

odemos observar que a maioria dos educandos entrou nesta escola no Ensino 

Fundamental 1 e que apenas 2 crianças ingressaram na Educação Infantil, o que 

indica uma preferência de busca, por estes pais, desta escola a partir do 1º ano do 

Ensino Fundamental 1. A escola pesquisada possui 674 alunos, desde a Educação 

Infantil ao Ensino Médio. 

A Educação Infantil, no ano de 2016, possui 76 alunos matriculados, divididos 

em 9 salas, o que representa uma média de 8 alunos por sala. Considerando que a 

escola possui 485 alunos no Ensino Fundamental (1º a 9º ano) e 113 alunos no 

Ensino Médio, o número de alunos na Educação Infantil é bem inferior, 

representando apenas 11% do total de alunos, o que indica que a comunidade de 

pais prefere que a criança inicie sua escolarização no 1º ano, ou optou por outra 

escola para a Educação Infantil. 

 

De acordo com o Gráfico 2, podemos observar que a maioria dos alunos que 

se voluntariaram a participar estão com 12 e 13 anos, apesar do número de alunos 

participantes de cada sala ser praticamente o mesmo, de 2 a 3 alunos por sala. 

Desses alunos, 2 estão do 6º ano, 6 no 7º ano e 6 no 8º. Podemos inferir que alunos 

mais velhos e que vivenciam a prática há mais tempo se sentem mais confortáveis 

para falar sobre o assunto, tendo em vista que a prática é iniciada, oficialmente, no 

6º ano. Alguns alunos relataram rodas de conversa nos anos anteriores com seus 

professores polivalentes, porém, pontuaram que não era organizado como fora 

proposto pela Orientadora a partir do 6º ano. 
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Gráfico 2 - Idade dos alunos participantes 
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A Orientadora Educacional trabalha na área desde 1988. Eis seu depoimento: 

“Minha primeira formação é História, conclui em 1990, depois fiz Pedagogia, que 

terminou em 1998. Fiz especializações em Psicopedagogia (2001), curso de pós 

com a Telma Vinha (2011/2012). Trabalho com educação desde que me formei no 

Magistério em 1988, comecei a trabalhar nas escolinhas e peguei uma turma de 

maternal (tinha 15/16 anos). Quando fiz 18 anos fui trabalhar na escola pública, 

prestei concurso e me efetivei. Quando fiquei grávida pela primeira vez, continuei 

trabalhando na rede privada e pública como professora de Ensino Fundamental 1, 

porém, surgiu a oportunidade de ser coordenadora pedagógica. Pedi afastamento do 

Estado e ficou somente na Coordenação. Depois voltei pro Estado e fiquei na 

Coordenação e também tinha uma sala de aula na escola pública. Passado um 

tempo, saí da escola pública e fiquei só na coordenação do Ensino Médio até 2002, 

quando fiquei grávida pela segunda vez. Quando ganhei o segundo filho, deixei a 

coordenação e assumi a direção da escola – pedagógica e administrativa. Quando 

eu vim pra cá, assumi o cargo de Orientadora, até então eu nunca tinha atuado 

nesse segmento. Eu ministrava aulas numa faculdade de Pedagogia, há 5 anos, 

onde lecionava “Orientação Educacional”. Nesta escola iniciei esta experiência, em 

2010.Faz seis anos que trabalho aqui, este é o sétimo ano letivo”. 

É interessante ressaltar que metade dos alunos entrevistados estão na escola 

há seis anos, mesmo tempo que a Orientadora trabalha lá. Ela acompanhou o 

crescimento e amadurecimento desses alunos, desde o Ensino Fundamental 1, 

devido à sua função de orientar o segmento todo, do 2º o 8º ano. É perceptível que, 

ao assumir o seu papel, as crianças se mostraram receptivas à nova forma de 

trabalho dela, o que resultou positivamente nas relações interpessoais dentro da 

escola. 

A comunidade da escola pesquisada é constituída de famílias de classe 

média, no geral trabalhadores. A escola possui a mensalidade acessível, e também 

proporciona alguns descontos, de acordo com a situação da família. Os donos da 

escola são pessoas extremamente acessíveis e mostram sua preocupação com a 

formação de cidadãos ativos e críticos, carregando sempre os valores da sociedade 

democrática. É neste cenário e com esses sujeitos que a pesquisa ocorreu. 
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4.2 As categorias de análise 

 

As categorias de análise emergiram de uma compreensão acerca do tema, da 

instituição pesquisada, da forma como ela pratica a assembleia de classe e qual 

reverberação ela provocou naquela comunidade escolar. A partir da primeira análise 

das entrevistas, foram levantadas categorias que, agrupadas por similaridade e 

significado, auxiliaram na interpretação dos dados. Essas leituras sucessivas devem 

possibilitar a divisão do material em seus elementos componentes, sem, contudo, 

perder de vista a relação desses elementos com todos os outros componentes 

(Lüdke, André, 2014, p. 57). As categorias orientam a interpretação do pesquisador 

e auxiliam na organização da análise, tecendo um fio condutor entre suas análises e 

a fundamentação teórica proposta. 

 

Em termos gerais, a categorização é a operação através da qual 

os dados (invocados ou suscitados) são classificados e 

reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de 

forma a reconfigurar o material a serviço de determinados 

objetivos de investigação. (LIMA; PACHECO, 2006, p. 109). 

 

As respostas às perguntas que nortearam as entrevistas, assim como o 

aporte teórico tecido, desnudaram as seguintes categorias: características da prática 

da assembleia de classe, desenvolvimento da autonomia moral, participação nas 

decisões, importância da discussão sobre a prática, estabelecimento de significados 

e caráter democrático das assembleias de classe, além dos projetos desenvolvidos 

pela instituição. 

Dessa forma, as categorias apresentadas darão subsídios para a 

apresentação e análise dos dados. É importante salientar que a prática da 

assembleia de classe, nesta escola, é chamada de “roda de convivência”, não 

alterando a sua rotina ou proposta. Algumas crianças, após nossas conversas, 

passaram a chama-la da forma proposta por Araújo e Puig.  

É importante salientar que, em pesquisas que envolvem crianças, o seu 

momento de desenvolvimento deve ser respeitado. Seu consentimento para 

participar, além do consentimento dos responsáveis, é imprescindível para que haja 

a confiabilidade no processo, sendo garantida a eles a possibilidade de não 
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participação e de interromper a pesquisa caso haja recusa ou indisposição em 

participar. Esses procedimentos - os termos de consentimento, garantia de sua 

integridade física e psicológica, bem como o anonimato na divulgação dos 

resultados - demonstram respeito à integridade das crianças. 

As falas foram transcritas, sendo ajustados somente elementos que 

desfavoreceram a compreensão da fala oral e pueril. Os sujeitos serão identificados 

por números, com o intuito de garantir o anonimato. 

 

4.2.1 Características da prática da assembleia de classe 

 

Ao iniciar a fala sobre as assembleias de classe, tornou-se imprescindível 

analisar como a prática ocorre, na sua essência, dentro das salas de 6º a 8º ano. O 

modelo proposto por Araújo e Puig apresentam diversas minúcias, como tempo de 

duração (uma hora corrida), sendo este tempo dividido em 3 momentos, como fora 

explanado no capítulo 1 desta pesquisa. Esta categoria mostrou-se importante 

devido ao aporte teórico escolhido para este estudo, levando em consideração as 

etapas e os procedimentos, que, de acordo com os autores, promovem o 

desenvolvimento da autonomia moral. 

Alguns sujeitos, em seus relatos, trouxeram informações acerca de como os 

problemas eram resolvidos antes do 6º ano, quando as assembleias de classe são 

iniciadas, o que traz informações importantes acerca de como a escola compreende 

a solução de conflitos. 

Sujeito 1: “Começamos a praticar mesmo no 6º ano, mas ano passado a gente fez 

algumas assembleias por causa de alguns probleminhas. Com toda a classe, assim, 

a gente nunca tinha feito, a gente conversava, a professora chamava e a gente 

resolvia com o colega separadamente. Mas esse ano eu achei muito legal a prática 

da assembleia, por que a gente pode falar olhando no olho, ouvir a versão da 

história de cada um, assim fica mais fácil de resolver os problemas, antes de se 

tornar um problema maior”. 

Sujeito 2: “A gente resolvia os problemas antes falando ou com a professora, às 

vezes com os colegas mesmo, porque é normal discutir, a gente era menor. Agora a 

gente faz de uma nova maneira as conversas na classe. A gente começou mais 

focado mesmo no 6º ano”. 
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Sujeito 4: “A gente sempre vivenciou a roda de convivência, só que de vários jeitos 

diferentes. Dos 6 aos 10 anos, a gente se reunia pra falar do que gostava e coisas 

que atrapalham a gente. Agora, a partir dos 10 anos, é diferente, tem um objetivo 

certo, a gente conversa sobre os nossos objetivos”. 

Sujeito 7: “Quando a gente tinha um problema no fundamental 1, a professora 

chamava os envolvidos e conversava com a gente”. 

Sujeito 11: “A gente começou a ter essa prática no sexto ano. No quinto ano ainda 

tem a crença de que tudo que você quer vai acontecer, e acho que não 

proporcionam isso pra criança pra ela não se iludir e entender que não tem todo 

esse direito”. 

Sujeito 13: “No ensino fundamental 1 a gente sentava pelo menos uma vez por mês 

pra sentar e discutir problemas que tinham dentro da sala e as coisas boas. Agora, 

com a orientadora, é mais sistematizado”. 

Sujeito 14: “Quando a gente era menor, primeiro a gente conversava com o colega, 

depois falava com o professor, que era mais fácil, mas não tinha uma prática 

sistematizada, como é com a orientadora”. 

É possível observar que metade dos entrevistados pontuaram como ocorriam 

as resoluções de problemas antes das assembleias de classe e que, esta prática, de 

acordo com eles, é mais “sistematizada”, trazendo a importância da organização 

deste espaço, do respeito e de como o funcionamento de alguns momentos 

depende de uma compreensão do que ocorre. A maioria dos sujeitos pontuou que 

ocorriam conversas individuais, ou com os colegas envolvidos, sozinhos ou com os 

professores responsáveis, para resolver os problemas. Somente um disse que 

ocorriam encontros mensais e, como o Ensino Fundamental 1 é constituído por 

professores polivalentes, existe a possibilidade deste professor ter desenvolvido este 

espaço. 

Ao falarmos da prática em si, nos seus elementos sistematizados, houve uma 

pontuação diversificada à respeito de alguns momentos, que serão explanados a 

seguir. 

Sujeito 1: “A gente faz uma roda com as cadeiras, a orientadora pergunta se a 

gente está se sentindo incomodado com alguma coisa, se está acontecendo alguma 

coisa, e o aluno levanta a mão e explica o que está acontecendo. Os alunos que 

estiverem dentro da história vão contando as suas versões e a gente vai 

conversando. A Orientadora orienta, explica as coisas que, quando a gente faz, não 
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percebe que não é legal. Os assuntos são decididos na hora, ou, se for muita coisa, 

você pode anotar e falar tudo de uma vez para a Orientadora. Não fazemos 

combinados ao final da assembleia, a Orientadora fala o que é certo ou errado, e às 

vezes, quando a gente tem um problema, ela mostra outras justificativas para não 

podermos fazer aquelas coisas. Uma vez ela passou uma lista de coisas que uma 

advogada montou sobre bullying pra gente entender melhor. A gente viu imagens, 

videos, e foi entendendo o que não pode fazer e quais são as consequências”.  

Sujeito 2: “A gente senta nas cadeiras, a Orientadora faz umas perguntas sobre o 

que está bom, o que está ruim, coisas que a gente se sente incomodado e a gente 

fala. A gente fala na hora, não escreve em nenhum lugar antes. Não pode ter 

vergonha de falar, você tem que falar pra resolver, porque se você não falar, o 

problema vai continuar acontecendo. Então é melhor você falar do que não falar. A 

gente resolve os problemas conversando muito, fala o que está bom e o que está 

ruim, e a orientadora fala “você está errado nisso, não pode fazer isso”, e vai 

orientando a gente”. 

Sujeito 6: “A gente se reúne num círculo e a Orientadora vai perguntando para cada 

pessoa o que ela sente em relação à classe, se ela tem algum incômodo, se ela 

sofre alguma coisa ou se ela vê alguém sofrendo”. 

Sujeito 8: “A gente senta numa roda e cada um fala dos seus problemas, ai a gente 

tenta resolver, só na base da conversa. Por que a minha sala tem muito problema 

que um não gosta do outro, um bate no outro, aí a Orientadora sempre faz essas 

rodas de convivência que nos ajuda bastante. Nas aulas de Orientação a gente já 

fala sobre esses questionamentos de paz, sobre o bullying e a gente já tinha 

aprendido isso no 6º ano e continuamos no 7º, sobre a Malala e os mestres que 

conduziram a paz. Depois das rodas de convivência, a gente sempre tem uma lição 

de casa que é o que ficou da conversa. E aí todo mundo faz a lição e lê o que 

escreveu no próximo encontro, às vezes a Orientadora percebe que funciona, aí a 

gente começou com aqueles registros que a gente faz depois da roda”. 

Sujeito 9: “Na aula de Orientação Educacional a gente faz uma roda na sala com as 

cadeiras e a gente conversa sobre assuntos sociais, pra tentar falar sobre algo que 

esteja atrapalhando  ou sobre algo que seja conveniente, de educação social. Os 

assuntos são falados na hora, primeiro a gente discute um pouco sobre a ideia geral 

que a gente que falar e depois a gente conversa sobre isso”.  
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Nestes relatos, os sujeitos demonstram que a regulação foi feita de maneira 

exterior, eles pontuam que “a Orientadora orienta, fala o que é certo e o que é 

errado”, “fala que não pode fazer isso”, em apenas dois relatos evidenciam a 

construção dos significados; não são feitos combinados ao final do encontro. Aqui 

não são feitas as pautas com antecedência, assim como não são afixados os 

cartazes para que eles possam escrever os temas com antecedência, propiciando o 

momento antecedente à assembleia, no qual Araújo ressalta que pode haver uma 

autorregulação anterior à discussão, assim como uma reflexão acerca dos temas 

elencados para a discussão. 

Sujeito 4: “A Orientadora pergunta o que gostamos de fazer ou que queremos fazer 

no futuro, então conversamos sobre o que pode atrapalhar esse percurso. Tem 

vezes que os outros, ou eu, não gostamos muito de falar sobre os nossos problemas 

para a orientadora, mas ela acaba descobrindo, observando, e propõe uma 

assembleia pra falarmos sobre esse problema, ela não cita nomes e isso que faz 

funcionar. Tem vezes que a gente escreve [os assuntos para discutir] no papel: 

quando o assunto é mais pessoal, não precisa escrever; mas quando é algo mais 

geral, que vai nos ajudar na questão do futuro, a gente escreve e faz uns estudos. A 

gente deixa esses trabalhos em exposição pra todo mundo ver, no corredor”. 

Sujeito 5: “Ela tem uma caixinha, a gente tem que escrever num papel o que 

achamos que tem que melhorar na escola ou coisas que precisamos conversar. 

Depois a gente faz uma roda e ela vai pegando os papeis, lê, e pergunta se tem 

alguém que quer comentar sobre isso e como a gente pode melhorar. Ela pergunta 

se tem alguém que quer falar sobre o problema, depois pergunta se temos 

sugestões pra melhorar, e a gente vê o que é melhor. Quem quiser pode anotar no 

caderno o que ficou decidido. Quando a gente dá uma sugestão e dá certo é legal”. 

Sujeito 6: “Ano passado eu me lembro de a gente ter escrito numa folha afixada na 

porta da sala, onde todo mundo poderia escrever os assuntos para conversar. Neste 

ano não usamos o papel, mas não sei o porquê. A gente também fala com a 

Orientadora quando tem algum problema pra ver se tem necessidade da 

assembleia, se não for, ela conversa individualmente, se for, a assembleia é 

convocada. Eu não lembro de registrar em ata, mas a gente aprende as lições”. 

Aqui temos um relato de que a pauta é escrita anteriormente ao encontro em 

um “papel” ou caixinha, e que são discutidos os assuntos pertinentes à faixa etária, 

assim como os problemas de convivência. No que diz respeito ao registro de ata, o 
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sujeito revela que este fica a encargo do livre arbítrio de cada um ou não é 

registrada. Ao final do ciclo de discussões, são feitos cartazes ou trabalhos sobre o 

tema, que são expostos nos corredores, para que haja socialização do 

conhecimento descoberto. Estes sujeitos mostram que a regulação não é feita pela 

autoridade, mas sugerem que os significados são construídos no decorrer das 

conversas. 

Existem algumas informações com relação à disposição do papel afixado para 

que os temas sejam escritos e o registro da ata. 

Sujeito 7: “Algumas semanas antes da roda, a orientadora coloca duas cartolinas 

na parede, uma que tem escrito “eu critico” e outra com “eu felicito”. Então a gente 

escreve sobre coisas que não estamos gostando na convivência da escola e as 

coisas boas. No dia da assembleia ela pega esses papeis e a gente conversa sobre 

todos os assuntos, ou a maioria deles. A gente senta em roda, só com as cadeiras. 

A conversa mais recente que a gente teve foi sobre um problema bem grande: um 

aluno estava sofrendo alguns preconceitos, aí as pessoas que estavam fazendo 

essas coisas, falando mal dessa pessoa, acabaram sendo julgados pelos outros 

alunos. Aí a gente conversou sobre o porque isso estava errado, o que poderíamos 

mudar e coisas assim. A gente combinou, no final dessa assembleia, que quando 

essas pessoas fossem fazer algo com essa pessoa que estava sendo agredida, 

essa pessoa deveria conversar com alguns alunos ou com a Orientadora, e que a 

pessoa que estava fazendo essas coisas deveria ser suspensa (essa ideia não foi 

nossa, foi da Orientadora)”. 

Sujeito 10: “A gente senta, faz uma roda, a gente vai falando o que está passando, 

como tá o dia a dia na escola, o que estamos fazendo. A gente registra os temas 

num papel que fica atrás da sala, na parede. A gente escreve mudanças e coisas 

que queremos manter, que estão boas. A gente fala o que está gostando e o que a 

gente quer mudar, mas nem sempre dá pra mudar tudo. A gente dá sugestões pras 

mudanças, como o barulho no corredor, sugerimos que cada sala saísse com 

intervalo de alguns minutos de diferença, mas não deu certo, pois percebemos que a 

última sala a sair tinha menos tempo de ir ao banheiro e perdia mais tempo de aula. 

Aí voltou como era antes, e não conseguimos pensar em outra forma de resolver. A 

gente fala sobre o que esta gostando na escola, por exemplo, a mudança na sala de 

História, que agora tiramos as dúvidas em particular. A gente já conversou também 

sobre o bullying, que teve bastante gente que sofria, mas agora tem bem menos. Às 
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vezes a pessoa faz, mas em pouco tempo os dois já estão juntos, já tá tudo bem, 

então ficou normal. A gente faz uma votação no final pra decidir o que será feito, 

mas quando todo mundo concorda não tem por que fazer a votação”. 

Sujeito 11: “Logo que a gente entrou no 6º ano ela explicou como era a proposta, o 

que ia acontecer e logo entramos com a proposta do diálogo, conversar e tentar 

resolver as coisas conversando, que é o objetivo da assembleia. Antes a gente 

separa os temas, coisas positivas, que é muito interessante sempre, e coisas 

negativas. A gente prepara os assuntos, senta em roda, vai por cada assunto, 

conversando e vendo as possibilidades que se pode fazer a respeito de cada coisa. 

A gente levanta ideias do que cada um acha que pode acontecer e a gente conversa 

sobre cada uma delas, pra ver se é plausível, se tem coerência, ou não. Então, as 

que tiverem coerência, a gente busca realizar, a gente vota pra ver o que vai ser 

feito”. 

Sujeito 12: “Foi divertido, por que a gente sabia o que fazer se tivesse algum 

problema. A gente escreve no papel algum problema que acontece na escola ou 

algum ponto positivo, a orientadora escolhia alguns pra gente discutir, e ela 

mostrava a forma correta pra gente realizar a coisa no problema que você tiver. 

Algumas pessoas se voluntariam pra começar a discutir e a gente vai chegando em 

soluções ou só discute mesmo. A gente não vota, mas a gente concorda com 

algumas coisas, por exemplo, essa solução é mais coerente por esses motivos, 

então vamos escolher essa solução”. 

Sujeito 13: “Ela deixa um cartaz na sala e, durante a aula dela, a gente pode 

escrever os assuntos bons ou ruins, e uma vez por mês a gente se reúne e ela pega 

essa lista e a gente conversa sobre todos os assuntos. Tem um escriba que registra 

tudo e isso vai pra ela, e em outra aula, a gente vê o que é possível e o que não é 

possível de fazermos. Ela dá uma olhada e aponta o que é possível ser realizado na 

sala, e a gente vê o que seria bom pra gente e os alunos mesmo que colocam em 

ação essas decisões que nós tomamos. Às vezes a gente vota, porque tem algumas 

pessoas que veem que a opção não vai dar certo, mas mesmo assim, quer que 

aconteça. A orientadora abre para todos os alunos votarem e se a maioria votou em 

sim ou não, a gente faz ou não aquela coisa”. 

Sujeito 14: “A gente fala com ela, a gente começa a conversar sobre os problemas, 

o que está piorando, o que está melhorando, ela dá a opinião dela, a gente dá a 

nossa opinião, e a gente conversa sobre o que ainda tem de ruim, o que já melhorou 
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e o que pode piorar, de vez em quando. Normalmente a orientadora avisa quando 

vai ter a assembleia sobre um livro, aí a gente conta o problema pra ela. Mas tem 

dia que, de vez em quando, não tem e que a gente fala o que tem de bom ou de 

ruim nas aulas, sobre a matéria no geral. A gente faz um círculo com as cadeiras e 

deixa as mesas de lado”. 

Nesses relatos já é possível distinguir elementos organizacionais da 

assembleia de classe proposta por Araújo e Puig, como a organização das cadeiras 

em roda, para facilitar o olhar direto para quem está falando; a pauta ser construída 

anteriormente à assembleia, e ficando exposta na sala para que todos possam vê-la; 

o registro de uma ata, de combinados ou registros lúdicos; votação nos assuntos 

que são necessários.  

No relato da orientadora, algumas questões à respeito da diversidade de 

informações providas pelos sujeitos foram esclarecidas, como explicitado abaixo. 

Sujeito 15: “Depois que eu entrei em sala de aula, esses problemas cotidianos 

diminuíram em 99%. Posso te dizer que tenho poucas intervenções individuais. Na 

primeira turma, lembro de ter separado um material sobre convivência, sobre o por 

quê brigamos com o outro, e começamos com um problema que havia acontecido 

na sala com dois colegas que haviam brigado e era igual à cena do livro que eu 

havia separado. Pedi permissão pra começarmos a discussão com essa situação 

problema e, depois de quatro semanas de trabalho, um deles falou pra mim que 

dava muito trabalho resolver os problemas, que era mais fácil conversar e resolver 

de outra forma. A gente fez quatro conversas naquele mês sobre o incidente, 

conversamos, ouvimos o que os outros pensavam, fizemos combinados e, no final, 

eu peço pra todos fazerem uma representação de alguma forma, um desenho, um 

poema, o que acharem melhor, e depois passamos nas outras salas envolvidas no 

problema pra contar nossas conclusões, pra mostrar o que aprendemos com tudo 

isso. 

Como não temos uma sala fixa, eu coloco o cartaz nas aulas de orientação 

para que eles possam escrever o que felicitam e o que não está bom, e fica o mês 

inteiro para eles escreverem. Na última aula do mês, abrimos a roda pra conversar e 

eles se posicionam sobre os assuntos. Caso algum aluno não se sinta confortável 

pra anotar no cartaz, pode anotar no caderno e trazer o ocorrido na roda de 

convivência. Eu deixo os alunos muito à vontade com relação a isso, apesar de 

achar que é uma prática de cidadania importante assumir a opinião perante o grupo, 
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porém, se o aluno não está pronto pra isso, não tem problema. Neste ano, de fato, 

não colocamos o papel muitas vezes devido ao trabalho anual da escola que se 

refere ao aniversário da escola do ano que vem e que demandou muito tempo e 

trabalho manual das crianças. Como a comemoração será no primeiro semestre, 

estamos com todo o material pronto neste ano. As conversas aconteceram de 

acordo com as demandas, e como trabalhamos com o tema da cidadania, que é 

extenso também, eu fui trabalhando os temas adjacentes e as demandas pontuais 

no próprio dia em que ocorriam. 

O aluno que quiser registrar a conversa se voluntaria como escriba para fazer 

a ata, que fica armazenada comigo após o termino dos trabalhos. Fazemos a roda e 

combinamos que é preciso levantar a mão para falar e que eles não podem 

interromper quem está com a palavra.  

Outra coisa que acontece é que, muitos deles querem falar, mas não escutam 

o que o outro falou e acabam repetindo as informações. Aqui a gente trabalha com a 

escuta, a atenção, respeito com o colega. Geralmente usamos a aula toda só pra 

isso, pra falar sobre os problemas. Na aula seguinte a gente retoma com o que o 

escriba anotou e, a partir dessa conversa, eles precisam encontrar caminhos para 

resolver os problemas. Quando temos mais de um problema envolvendo diferentes 

esferas, eu proponho pequenos grupos para encontrarem soluções, e numa outra 

aula a gente faz a troca de informações, pra ver se todo mundo concorda, se alguém 

pensou em outra forma de resolver o problema. Nesse meio tempo eles percebem 

que, para resolver os problemas é preciso que haja uma troca, pois quando eles 

reclamam de um professor, ou da falta de organização na cantina, eles também 

precisam se responsabilizar sobre a parte que cabe a eles. 

A primeira dificuldade importante foi eles entenderem que nem sempre a 

resposta seria positiva com relação ao que eles queriam. Outra dificuldade são os 

diversos assuntos diferenciados, já que a faixa etária muda. Os meninos do 8o ano 

querem falar sobre angústias, sobre influências externas, por exemplo aquela 

“brincadeira” de se sufocar pra desmaiar, sobre os desafios externos e aceitar que 

nem sempre é preciso cumprir um desafio pra mostrar o seu valor. Eles não querem 

mais conversar no formato da assembleia, então a gente muda esse formato pra se 

adaptar ao que eles precisam naquele momento. 

Temos o grêmio a partir do 8o ano, onde trabalhamos com a 

representatividade, com o grupo realizando ações para conseguir atingir objetivos 
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traçados por eles próprios. As discussões são feitas com o grupo que ganhou as 

eleições do grêmio e toda essa demanda é discutida com este grupo, que 

representa um grupo maior”. 

Após tais esclarecimentos, é possível compreender o motivo pelo qual 

tivemos respostas tão diferenciadas com relação à estrutura da prática da 

assembleia de classe em si, além de alguns sujeitos não terem mencionado a 

maioria delas, como demostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tabela síntese de respostas referentes à estrutura da 

assembleia de classe 

Estrutura da prática Número de sujeitos 

Disposição em roda para conversar 9 

Pauta decidida antes da prática 6 

Pauta decidida na hora da prática 6 

Caixa para assuntos 1 

Registro em ata 1 

Combinados ao final 4 

Trabalhos lúdicos após as discussões 1 

Votação 3 

 

A partir dos dados dispostos, podemos observar que a estrutura da 

assembleia de classe foi adaptada para as necessidades dos sujeitos e da escola no 

ano de 2016, de acordo com os relatos. Ao analisar esses ocorridos à luz da teoria 

de Araújo e Puig, pode-se dizer que 

 

“o bom desenvolvimento de uma assembleia depende em 

boa parte de sua organização, dos hábitos e das maneiras de 

condução que julgamos necessárias para conseguir levá-las a 

cabo, permitindo que alunos e alunas a identifiquem como um 

espaço e um tempo com identidade própria dentro do 

currículo escolar” (PUIG, 2000, p. 121). 
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Apesar da estrutura não ter sido seguida de acordo com a proposta de Araújo 

e Puig, percebe-se que os sujeitos desenvolveram o diálogo e a escuta atenta, ou 

por meio dos projetos propostos pela instituição, ou pelos momentos de conversa 

que tiveram, ou pelos outros anos em que vivenciaram a prática da forma proposta. 

Outro fator importante a ser considerado, neste aspecto, é a importância das 

crianças terem este espaço democrático assegurado. Pelos dados, é possível inferir 

que os sujeitos perceberam que este espaço era presente, apesar de não ter a 

frequência proposta. Sempre é pontuado que o canal de diálogo é presente, seja em 

sala de aula, seja particularmente com a orientação. 

 

4.2.2 O desenvolvimento da autonomia moral 

 

Ao falar sobre o desenvolvimento da autonomia moral, é necessário lembrar 

que, para Piaget, os principais aspectos da personalidade moral são a autonomia e 

a reciprocidade, e que o objetivo principal é o de formar personalidades autônomas 

e aptas a cooperar (Piaget, 1976, p. 29) de forma voluntária, espontânea, que 

emerge da necessidade interior e do desejo de cooperar (Ibid, p. 46). Tal 

desenvoltura depende da compreensão de suas próprias limitações e necessidades, 

assim como as do outro, onde, a partir do diálogo e da escuta atenta, é possível 

construir e atribuir significados às diferentes vivências. A prática da assembleia de 

classe possibilita essa descentração dos indivíduos que possibilita a regulamentação 

das relações interpessoais.  

Deve-se ressaltar a importância dos sujeitos compreenderem o significado e a 

importância das regras, e não somente cumpri-las de forma heterônoma, onde a 

regulação é externa, atribuída à presença autoritária, e não ocorre de forma 

autônoma, objetivo próprio da assembleia, onde são encontrados caminhos para 

resolver as questões e onde é possível regular o próprio comportamento de acordo 

com o que é socialmente aceitável no meio em questão. 

Falar a opinião para outra pessoa, desconhecendo a sua visão acerca do 

tema em questão, é um passo importante para que os sujeitos aprendam a se 

expressar de forma organizada, respeitosa, e, acima de tudo, fundamentada.  

 

“Para a inteligência, trata-se do início da construção lógica, que 

constitui, precisamente, o sistema de relações que permite a 
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coordenação dos pontos de vista entre si. [...] Para a afetividade, 

o mesmo sistema de coordenações sociais e individuais produz 

uma moral de cooperação e de autonomia pessoal, em oposição 

à moral intuitiva de heteronomia característica das crianças. [...] 

Os instrumentos mentais que vão permitir esta dupla 

coordenação, lógica e moral, são constituídos pela operação, no 

tocante à inteligência, e pela vontade, no plano afetivo”. (Piaget, 

2006, p.42-43) 

 

Dessa forma, para que os alunos desenvolvam plenamente a autonomia 

moral, faz-se necessário que os educandos se libertem do egocentrismo social e 

intelectual, passando a assimilar a reversibilidade e a compreensão de localizar o 

todo e suas partes dentro de um mesmo evento. 

Nestes trechos abaixo, fica evidente que expressar a opinião para os colegas 

é difícil e é algo a ser conquistado. Quando há a confiabilidade e quando o grupo se 

entende como uma unidade, essa forma de expressão é facilitada. 

Sujeito 1: “Desde o começo não me sentia confortável pra falar, eu ficava com 

vergonha, mas com o passar do tempo eu ia me sentindo mais confortável pra falar 

minha opinião sobre as coisas. Meus colegas também se sentem mais confortáveis, 

tem gente que chora porque está desabafando, falando do que sente, e isso alivia 

muito Falar com o outro é um sentimento bom, mas, às vezes, é claro que as 

pessoas ficam com vergonha, não querem que todo mundo fique comentando, então 

a gente combina que nada do que ela falar será espalhado para todo mundo, vai 

ficar seguro naquele espaço, todo mundo vai orientar, vai falar o que pensa e se já 

passou por alguma coisa parecida também. E é legal porque o problema que você 

está passando, o outro pode passar também, mas tem vergonha de falar”. 

Sujeito 2: “Eu não me sinto confortável pra falar na frente dos outros quando é 

comigo o problema, mas quando é com outras pessoas, tudo bem”. 

Sujeito 4: “Eu não me sinto bem falando com os outros sobre o que está 

acontecendo comigo, mas às vezes eu me sinto muito confortável. Ao longo do 

tempo, percebi que isso foi mudando, que eu preciso falar sobre tudo, para os outros 

saberem o que está acontecendo comigo e não se tornar um grande problema, mas 

ainda assim, tem coisas que não tenho facilidade pra falar. Não gosto de ter que 

falar sobre o problema quando não estou me sentindo confortável. É bem difícil falar 
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pro outro, às vezes ele pode te ajudar, mas às vezes ele não pode te ajudar em 

nada. É bem difícil porque tem a ver com você ou com outra pessoa que você gosta, 

aí tenho medo da pessoa rejeitar o que eu falei, ou concordar com outra pessoa e 

ela acaba não se ajudando em nada. Nas assembleias a gente consegue conversar 

e repensar tudo”. 

Sujeito 5: “Me sinto confortável pra falar na frente dos meus colegas, porque eu 

acho que todo mundo tem o direito de falar, mesmo que o outro não goste. Eu vou 

ficar triste se alguém me falar alguma coisa que eu não gosto. Mas não sei se ia 

conseguir sugerir na hora outras formas de resolver o problema”. 

Sujeito 6: “Eu gosto que, como a gente está com a Orientadora, todo mundo fala a 

verdade, todo mundo admite. Quando é só com a gente, os alunos nem sempre 

admitem o que fazem. Eu acho isso muito bom. No começo não me sentia 

confortável pra falar na frente dos outros, porque eu sou muito tímida, então eu não 

falava nada e, quando me perguntavam, eu falava que estava tudo bem, por que eu 

também tinha medo dos meus amigos que me zoavam, deles começarem a me zoar 

mais e falar que eu era criancinha, chorona, dedo duro. Aos poucos, eu percebi que 

era isso que eu tinha que fazer mesmo, falar o que acontecia pra Orientadora e para 

todos, eles ameaçavam falar que eu era chorona e dedo duro, mas esse espaço é 

pra gente se colocar, falar o que está acontecendo, e agora eu me sinto mais 

segura”. 

Sujeito 7: “Me sinto confortável pra falar minha opinião porque eu não me incomodo 

muito se alguém não concordar comigo, ou acabar me julgando por isso. Se eu 

acredito naquilo, acho que preciso compartilhar. Eu falo de um jeito que não vá 

afetar ninguém, prefiro fazer criticas construtivas, não críticas que podem deixar os 

amigos magoados. Ao invés de você julgar a pessoa, você pode falar no que ela 

pode melhorar, dar sugestões”. 

Sujeito 8: “No começo tinha receio de “dar ruim” pro meu amigo, porque não quero 

o mal de ninguém. Pra mim, qualquer coisa que as pessoas falam eu levo na 

brincadeira, então eu sou a pessoa que menos fala, eu tento sempre ajudar. Mas 

tipo, quando eu tenho um problema, eu falo sim, com toda tranquilidade, porque o 

momento de falar é esse e a gente é um grupo”. 

Sujeito 11: “Eu acho muito importante os alunos se colocarem. Antes da 

assembleia, tinha um receio de abrir o problema, mas agora ficou mais fácil de se 

abrir para os colegas. Na primeira, ninguém queria falar, a gente tinha uma espécie 
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de medo, por que querendo ou não, a autoridade é do professor, mas a gente tem a 

convivência, e a gente tem medo de falar alguma coisa que não está boa e o 

professor ficar bravo ou até chateado, então a gente ficava meio sem jeito pra falar, 

mas depois, quando a gente entendeu realmente o que estava acontecendo, a gente 

ficou mais a vontade de falar nossas ideias”. 

Outro fator importante que está ligado à promoção do desenvolvimento da 

autonomia moral é a forma de se expressar, a forma de organizar e falar as ideias e 

valores, respeitando sempre o outro nas suas crenças. 

Sujeito 2: “Quando eu vou falar com o outro, eu penso um pouquinho antes de falar, 

vai que você fala uma besteira que não está certo, tem que prestar atenção. Eu 

também me preocupo, porque não quero deixar a outra pessoa magoada Você tem 

que procurar saber se o que você está fazendo é certo ou errado. Quem dá essa 

ajuda é a orientadora, ela mostra sites, conta histórias, conversa com a gente. 

Depois de um tempo a gente percebe sozinho, por exemplo quando aconteceu o 

bullying. No momento que as coisas acontecem a gente tenta se colocar no lugar do 

outro, ver o que ele está sentindo, tenho que imaginar no lugar dele, e se eu não 

gostar de ouvir o que eu pensei em falar, eu não falo. Nem sempre é fácil se colocar 

no lugar do outro, mas a gente tem que manter esse pensamento de que é preciso 

fazer isso. Se você estiver com raiva é muito difícil, mas se a sua cabeça estiver 

calma, é mais fácil”. 

Sujeito 3: “[Com essa prática] a gente aprende que é possível falar diretamente com 

a pessoa sobre o que a gente não gostou, a gente chama ela no canto pra falar ‘não 

gostei disso, se desse pra você fazer de outra forma que eu gostasse, aí seria 

melhor’. Porque não ficamos dependentes da assembleia, fica uma lição pra gente 

aprender na vida inteira e não só no local, em tal hora e tal lugar. A gente pode 

resolver em qualquer lugar, por que a gente aprendeu na assembleia a como falar 

com o outro de um jeito que ele vai entender, mas não vai ficar bravo. Eu gosto de 

ver as pessoas se pondo no seu lugar, contando que quando um fala ‘tem fulano 

que me zoa’, e o fulano vai lá e explica ‘fui eu, mas eu queria brincar, desculpa se 

você não entendeu’. Eles mostram toda a sinceridade sobre o que aconteceu, falam 

sobre o que aconteceu ou está acontecendo e todos ficam mais tranquilos, ninguém 

guarda essas coisas pra si mesmo. [...] Eu acho a assembleia legal, porque aí todo 

mundo se põe no lugar do outro, vê que o colega está incomodado. E é bem legal 



97 
 

porque a pessoa que às vezes incomoda também percebe isso, aí ela para. Aí a 

sala fica toda em harmonia.”. 

Sujeito 4: “Ouvir a opinião do outro é entender o que a pessoa está passando, a 

situação que ela está. Se ela tem um problema, a gente tenta se colocar no lugar 

dela e ajudar, escutamos ao máximo. Às vezes é bem fácil se colocar no lugar dos 

outros e entender o problema, mas, às vezes, é bem difícil, porque é complicado 

entender o jeito que podemos consolar a pessoa, ou ajudar a resolver o problema. 

Eu gosto de ajudar meus colegas”. 

Sujeito 6: “Eu costumo dizer pra outra pessoa que se ela estivesse sendo zuada, 

ela não ia gostar. Eu acho que temos que falar algumas coisas várias vezes, até a 

pessoa se conscientizar do que ela está fazendo e o que causa no outro, porque 

todo mundo se gosta, todos somos amigos, e não tem necessidade de fazer isso 

com os amigos. Eu sei que eu fiz o meu papel de tentar mostrar pra pessoa, da 

forma mais pacífica possível, porque, às vezes, eu também perco a paciência.  

Converso, explico, tento mostrar que não está certo e tento dar aquela liçãozinha de 

moral básica, que isso não se deve fazer com um amigo”. 

Sujeito 7: “É bem difícil se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente pode 

estar numa situação em que você acredite que os dois estejam errados, ou certos, aí 

você não consegue se posicionar, mas quando você não consegue se posicionar, é 

mais difícil de se colocar no lugar dos dois”. 

Sujeito 9: “Eu gosto de falar o que eu acho, porque eu acabo expressando a minha 

opinião, falando o que eu acho de verdade, se concordo ou não, eu falo o que eu 

penso. Eu acho que, quando vou falar com o outro, tem que falar desde que você 

não extrapole, não fale nada que pode magoar ou prejudicar o outro, mas eu 

expresso a minha opinião sem falar nada de ninguém, eu falo o que eu acho das 

situações. Eu acho que não são muitas pessoas que conseguem e eu também não 

vou falar que eu super consigo me colocar no lugar do outro, porque é difícil você se 

colocar no lugar do outro. Você precisa saber que depende da situação que o outro 

está passando, você não sabe como é e você não tem ideia de como é estar no 

lugar do outro, mas quando você sabe o que é aquilo, você já tem uma ideia, é mais 

fácil você perceber que não é com briga que você vai concertar as coisas”. 

Sujeito 10: “O diálogo é importante pra falar o que você quer, você fica mais leve 

falando o que quer. Quando vou falar com o outro, falo do jeito mais educado, 
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porque você está numa sala. É diferente com os amigos, você vai lá, xinga, mas 

está tudo dentro da brincadeira, então tudo bem”. 

Sujeito 11: “Eu gosto muito de dar a minha opinião, então eu falo, mas eu tenho 

muito cuidado com a forma com que eu vou falar, eu escolho uma forma que seja 

menos impactante. Eu escolho uma forma que eu consigo falar o que eu preciso 

sem ser ríspida, ou grosseira. Eu sou comunicativa, eu gosto de falar. Na minha 

família é assim, eles estimulam que eu fale, mas falam “quer falar, fala, mas estuda 

pra saber o que você está falando, ter o conhecimento”. A gente começou a estudar 

sobre a empatia, e isso me fez pensar muito em como o outro gostaria de estar 

recebendo essa noticia ou opinião que eu estou dando. Eu acho que se colocar no 

lugar do outro é fundamental pra entender, por exemplo, quando a gente foi resolver 

o problema da fila na cantina. Nós fomos falar com a coordenadora da cantina, eu 

me coloquei no lugar dela e ela deve ter pensado “poxa, não tá dando certo, eu vou 

pensar num jeito”, e sabe, não é tão fácil assim como a gente imagina e ela vai lá e 

“pronto acabou”, então eu acho que sim, é fundamental a gente se colocar no lugar 

do outro. E a assembleia ajuda nisso, da gente entender que o problema que parece 

pequeno pra nós, pode ser muito maior e ter muito mais coisa envolvida. A 

orientadora faz a gente pensar sobre as coisas que precisamos mudar também, 

antes de só ficar apontando, reclamar do problema, e aí quando a gente para pra 

pensar, tem muitas outras coisas envolvidas; também tem os problemas que a gente 

só precisa seguir a regra, não tem muito o que discutir, e deixa de ser um problema”.  

Sujeito 12: “Se eu estou xingando ou batendo, tenho que pensar como se eu 

estivesse recebendo esse xingamento. Mas isso é difícil, porque às vezes você acha 

que a maneira que você está fazendo é a correta, e você não consegue se colocar 

no lugar do outro, porque pra você essa é a maneira correta. Às vezes os colegas 

mentem pra não fazer a coisa certa”. 

Sujeito 14: “Antes eu não conseguia falar, porque eu tinha um pouco de medo das 

pessoas ficarem bravas da minha opinião e ‘virem pra cima’, agora eu falo numa 

boa, ‘não tô nem aí’, chego lá e falo. Eu penso e falo do mesmo jeito, mas às vezes 

eu penso melhor pra não prejudicar nem ferir a outra pessoa”. 

Alguns alunos relatam percepções acerca do seu comportamento, que pode 

ter mudado, ou não, após participarem das assembleias de classe.  
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Sujeito 2: “Percebi uma mudança na minha forma de agir porque a gente não sabia 

de algumas coisas antes, e com essas rodas de convivência é possível entender o 

outro, a situação e mudar”.  

Sujeito 5: “Não percebo nenhuma mudança na minha forma de agir, nem dentro e 

nem fora da escola”. 

Sujeito 6: “No meu comportamento eu percebo mudanças, por que muitas vezes a 

gente faz coisas que não sabe que está ofendendo o outro, mas essa pessoa acaba 

falando o que está magoando, e eu já sofri bullying, já fui zuada, então eu procuro 

parar com isso e simplesmente deixar aquela pessoa no canto”.   

Sujeito 7: “Não percebo mudanças no meu comportamento, porque geralmente eu 

não estou envolvida nos conflitos, nem aqui e nem fora da escola”. 

Sujeito 8: “Eu percebi mudanças na minha forma de agir. Ano passado a gente 

causou um problema no estudo do meio, e quando voltamos, a gente fez a roda de 

convivência. Passou o ano e as pessoas falaram que eu estava muito diferente, que 

eu melhorei muito. Eu percebi que, para mim, tudo é brincadeira, porque eu sou uma 

pessoa muito brincalhona, muito agitada. Eu percebi que brincadeira pode só 

quando os dois estão gostando, quando só um lado está gostando, não dá. Eu 

aprendi a fazer as brincadeiras certas, a controlar a minha força”. 

Sujeito 10: “Percebo que eu tento me colocar no lugar de quem tá sofrendo, mas é 

difícil, porque o jeito de pensar de uma pessoa, ela pode estar sofrendo, mas pode 

estar numa boa. Não sei por que é difícil me colocar no lugar do outro”. 

Sujeito 12: “Eu mudei algumas coisas e outras não. Eu era muito nervosa, não 

queria resolver no diálogo, e isso melhorou, agora eu não fico tão nervosa com a 

pessoa, peço por favor para ela parar. Você pensa como se fosse com você”. 

Sujeito 13: “Tivemos algumas aulas em que eu não ficava quieto, se eu não 

concordava, eu já falava a minha opinião logo em seguida. Depois das assembleias, 

eu percebi que eu não posso sair falando tudo que eu quero do jeito que eu quero”.  

Sujeito 14: “Depende, eu fico bravo quando a pessoa não concorda, mas de vez em 

quando é “de boa”, eu falo, a pessoa fala, ela entende e eu entendo, aí ‘tá’ tudo 

calmo. Sempre tem um ou outro que fica bravo, mesmo toda a sala concordando 

com ele ou não. A pessoa sempre fica brava com quem não tá concordando com 

ele. Quando fico bravo, fico quieto, falo com meus amigos, não falo mais com a 

pessoa durante um tempo até não lembrar mais o que aconteceu”.   
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Neste trecho, o sujeito mostra a importância de se refletir sobre a 

intencionalidade e respeitar a opinião do outro, quando esta não está em 

consonância com a sua. 

Sujeito 3: “Depois da roda de convivência a gente consegue ver quais brincadeiras 

um gosta, quais irritam e o que eles fazem pra pessoa não ficar brava ou triste. É 

bem legal, porque aí um se põe no lugar do outro [...] e se eles percebem que as 

pessoas não estão gostando, eles param e ficam quietos e ficam na deles e é bem 

legal. Nem todo mundo percebe, mas a maioria já consegue se colocar no lugar do 

outro”. 

Sujeito 4: “Quando alguém é chato com você, é melhor você não ser chata com ela 

também, porque você acaba fazendo igual a ela e acabam ficando brigadas. Quando 

eu estou brava, fica mais difícil ainda se colocar no lugar do outro. Quando estamos 

de fora tentando ajudar outras duas pessoas é mais difícil ainda, porque estamos no 

lugar do juiz, não sabemos muito bem em qual lado ficar... Se a gente se põe no 

lugar do outro, um fica certo e o outro fica errado então as vezes isso não ajuda 

muito”. 

Sujeito 7: “Eu gosto muito de ouvir a opinião dos alunos. É interessante saber o que 

está incomodando as pessoas. Já que a gente está vivendo numa comunidade, é 

importante saber a opinião das pessoas, pra saber o que está funcionando e o que 

não está.  A gente tenta fazer com que funcione pra todos ou a gente tira isso que 

não está funcionando pra um”.  

Sujeito 8: “Eu estava fazendo uma ‘brincadeira de mão’, só que eu era mais forte 

que ele e dei um soco nele, sem querer querendo né... O braço dele ficou roxo [...] 

Quando eu me senti bem pra falar sobre isso na roda de convivência, eu pedi 

desculpas pra ele. A sala inteira ajudou nessa opinião, porque muita gente falou que 

só a desculpa não bastava, tinha que “pagar”. E eu pelo menos parei, mas tem 

gente que pega no pé dos outros faz tempo e não pararam”. 

Sujeito 9: “Antes, o que eu fazia era, por exemplo, se a pessoa era grossa comigo, 

eu era grossa com ela, mas isso era no passado. Depois que eu fui me 

conscientizando nas aulas de orientação educacional, fui entendendo que se a 

pessoa foi grossa com você, você não vai ser grossa com ela de novo, você vai 

conversar, dialogar com ela pra ver porque ela foi assim com você, qual foi o 

objetivo da ação dela”.  
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Ao conversar com a orientadora, ficou explícita a trajetória que culminou neste 

trabalho com a assembleia de classe nas aulas de orientação e toda a recriação de 

si mesma e de sua prática com o intuito de usufruir deste espaço transformador com 

seus alunos. 

Sujeito 15: “Na verdade, a linha da escola já favorece esse tipo de trabalho com 

autonomia moral, mas tivemos que conquistar o espaço para aplicar esse trabalho 

aqui. Foi uma reaprendizagem, uma reconstrução, porque quando você começa 

trabalhar com autonomia moral, conhecer a autonomia moral, você começa a 

perceber que não sabe nada, ou pelo menos tudo aquilo que você imaginava que 

sabia, não funciona. Assim, para você criar o hábito de uma mediação em que você 

de fato seja o mediador e não interfira nas tomadas de decisão, nas resoluções de 

conflitos, é muito difícil. Primeiro que eu tive que ter uma reformulação interna 

gigantesca, ficar me policiado o tempo inteiro, porque se não você se pega ali 

resolvendo a situação pra criança, e a ideia não é essa. Até com um grupo de 

professores, que por mais que a escola tivesse essa linha, a orientadora anterior não 

tinha essa linha de trabalho. Então quando cheguei e fui atrás da informação, a 

gente começou a construir esse caminho com grupo de professores também. 

Num primeiro momento, eu fui trazendo tudo aquilo que ia aprendendo no 

curso de pós-graduação e a gente ia conversando aqui, fazendo as leituras e indo 

pra salas de aulas. Juntou esse trabalho com o da coordenadora e “deu liga”, a 

mesma linha da parte pedagógica com a parte de orientação. 

Quando comecei a trabalhar aqui, as aulas de orientação foram retiradas da 

grade, até por uma questão de eu me ajustar à proposta da escola e para que eles 

entendessem a minha linha de trabalho. Aos poucos, fui conquistando esse espaço, 

ressaltando que precisava das aulas e estabelecer esse vínculo com as crianças, 

pois meu papel era de “apagar incêndio”, e esse não era o propósito da orientação. 

Quando entrei, tínhamos muitos problemas de indisciplina, tinha que ligar pros pais 

para conversar, era chamada constantemente pra resolver problemas de agressão 

física etc. Minha impressão era de que eles entendiam as normas da escola, mas 

não as assimilavam, pois ela era imposta, a gente só fazia uma leitura delas. 

Acho que por conta desse trabalho completo, que vem desde a formação 

inicial, que eles compreendem e conseguem atuar de forma tão primorosa. Um ou 

outro aluno que destoa dessa forma de agir que é trabalhada desde de a mais tenra 
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idade aqui na escola. Eles precisam falar, e é preciso que eles tenham esse tempo e 

espaço pra opinar e construir.  

As famílias percebem, a comunidade da escola percebe mudanças positivas e 

eu recebo muitos relatos de pais contando que os irmãos mais novos aprenderam 

com os mais velhos a não brigar pra resolver os problemas e conversar.  

 

4.2.3 Participação nas decisões 

 

Como já pontou Dewey (1959, p. 93), a democracia é, primacialmente, uma 

forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente comunicada. 

Assim, o fio que tece nossas experiências conjuntas é o diálogo, a comunicação 

entre as partes para que, juntos, possam encontrar o bem-estar comum, um ponto 

referencial de uma vivência democrática.  

Apple (1997) ressaltou que, para termos escolas democráticas, é necessário 

que haja o uso da reflexão e da análise crítica para avaliar situações, resolver 

problemas, assim como criar condições de todos fazerem um movimento ao 

encontro do bem-estar comum. Para isso, os indivíduos devem participar das 

tomadas de decisão, apropriando-se deste espaço que lhes pertence.  

Sujeito 1: “Eu adoro participar das decisões, porque além de você ter uma função, 

você se expressa mais, perde a timidez que você tem por alguma coisa, porque 

você vai se comunicando e resolvendo coisas que, antes, você não conseguia falar”. 

Sujeito 2: “Eu gosto de participar desses momentos de decisão, a gente vê o que 

não pode fazer, essas coisas. Eu gosto de opinar, tem vezes que eu falo e tem 

vezes que não, depende se eu tenho argumento ou não”. 

Sujeito 5: “Eu gosto de ajudar a tomar decisões, é legal, porque eu vejo que a 

minha opinião é importante e isso é muito legal. Tem vezes que tem gente que 

discorda e concorda, ai a Orientadora pergunta se temos outra sugestão e, se não 

tivermos, ela fala que vai ver”. 

Sujeito 6: “Eu gosto de ter um papel lá dentro, e só agora que a gente está podendo 

tomar essas decisões, opinar em relação à classe, e eu acho muito bom estar dentro 

das assembleias e poder participar”. 

Sujeito 7: “Gosto de participar das decisões. Me lembro que no ano passado 

estávamos tendo uma discussão sobre a divisão da quadra. A gente propôs uma 
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tabela, onde cada dia uma sala usava a quadra. Se tem gente que discorda, a gente 

vota pra ver o que decidimos”. 

Sujeito 11: “Eu tenho essa coisa de liderança, sou muito aberta, gosto de dar ideias, 

opiniões, explicar, participar, ajudar. Eu acho que se é uma coisa pra mim, eu tenho 

que participar integralmente do processo como um todo, não dá pra deixar pro 

outros resolverem sem me envolver”. 

Sujeito 12: “Eu gosto de participar das decisões, porque sempre que eu tiver um 

problema eu vou tentar resolver da maneira correta, que é usar bastante o diálogo, 

pra não usar a violência, essas coisas, e se não adiantar, você pode procurar a 

autoridade. Acho que as decisões são importantes pra todo mundo”. 

Sujeito 13: “Gosto de participar da tomada de decisões, eu acho importante porque, 

do meu ponto de vista, consigo ver o que está atrapalhando nas pessoas, o que elas 

não gostam e gostam do que acontece na sala. Eu acho interessante eu ver a 

opinião de cada um. Assim é mais fácil se colocar no lugar do outro e o dialogo 

ajuda muito nisso. Acho importante conversarmos pra todo mundo saber o que o 

outro pensa sobre os mesmos assuntos, isso ajuda na cooperação dentro da sala de 

aula”. 

Sujeito 15: “Eles fazem combinados depois de conversarem e eles próprios se 

cobram, é uma tomada de consciência entre eles. Cada assembleia dura por volta 

de três encontros. Se tem mais de uma opção para resolver o problema, fazemos 

uma votação. Claro que os problemas podem aparecer de novo, pois eles ainda são 

pequenos e estão aprendendo a se relacionar com o outro. E também sempre tem 

aqueles alunos que estão mais engajados nas atividades, que gostam de fazer 

cartazes, e aqueles que não gostam tanto”.  

Os sujeitos explicitam sua satisfação em participar das tomadas de decisão, 

pois, por serem pertinentes ao cotidiano, interferem na vida de todos. Estes 

momentos atribuem responsabilidades para os participantes, pois eles têm um lugar 

naquele espaço e sua fala tem uma importância real para o cotidiano e para as 

decisões. Quando há mais de uma opção de resolução de conflito, ocorre a votação. 

Para viabilizar o bem-estar comum, é necessário que todos participem destes 

momentos com sinceridade, para que, de fato, todos sejam conscientizados da 

opinião dos demais e para encontrarem uma solução que abarque a maioria das 

necessidades do grupo.  
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Sujeito 4: “A gente decide, chega numa conclusão. Acabamos passando nas salas 

para falar o que está acontecendo ou a gente conversa um pouco mais entre nós pra 

poder ver se isso esta acontecendo também com pessoas de outras salas e 

ninguém sabe. Gosto de participar desse momento de decisão, pra mim, esse é um 

dos melhores momentos da nossa aula, por que a gente ouve a opinião dos outros”. 

Neste trecho, o sujeito, além de participar das decisões, divide com outros 

grupos as descobertas e combinados que levantaram, facilitando a comunicação 

entre as salas e viabilizando a participação democrática de todos.  

Sujeito 14: “A gente tenta fazer todas as sugestões, porque aí a gente vê, se uma 

não deu certo a gente nem tenta mais, até resolver tudo. Gosto de participar da 

tomada de decisão, porque eu gosto de falar e de dar a minha opinião, eu sempre 

falo o que eu acho de bom e de ruim”. 

O sujeito revela a importância de reformular as decisões, sempre que 

necessário, pois o objetivo é alcançar o bem-estar comum, e, caso a solução, 

primeiramente proposta, não tenha gerado os resultados esperados, é possível reve-

la e fazer novas proposições. 

Sujeito 9: “Depende da pessoa, que pode concordar, ou não. Acho que na maioria 

das vezes a gente chega numa conclusão, porque depende muito do conceito de 

certo e errado de cada um, mas na maioria das vezes a gente chega numa 

conclusão. Por exemplo, na última roda a gente falou sobre o menino que estava 

realizando um desafio de se enforcar para desmaiar e depois ele acordava e achava 

legal. No final ele acabou morrendo porque foi muito forte e ele não conseguiu se 

soltar. A gente conversou sobre isso, não debatemos o que é certo e errado nesse 

caso, mas sobre o fato de ser desafiado a fazer alguma coisa e não precisar fazer 

nada pra provar alguma coisa, que você é bom. Mas como todo mundo tem uma 

opinião, a gente discorda sobre algumas coisas mesmo, mas nesse caso, a gente 

faz mais pra conscientizar do problema”.  

Neste trecho, o sujeito expõe outra vertente de discussões, voltada para a 

necessidade de, não de resolver um problema, mas falar sobre inquietações do 

cotidiano. Por ser um espaço de diálogo dos alunos, é legítimo que casos como este 

apresentado sejam discutidos, não para se chegar a um conceito de certo e errado, 

mas para se compreender o motivo das ações, cooperando na promoção da 

autonomia moral. 



105 
 

Dessa forma, a participação nas decisões é vista como positiva para esses 

sujeitos, pois hes atribui responsabilidades, importância, respeito ao outro e a sua 

opinião, equidade nas relações, e a possibilidade. 

Ao promover ambientes de reflexão, os educandos e os participantes das 

assembleias vão compreendendo a importância de se discutir sobre a prática, ou 

seja, qual a importância de termos um espaço de discussão. Na visão democrática 

de educação, de acordo com Apple (1997, p. 17), este espaço onde o livre fluxo de 

ideias ocorre, independentemente da sua popularidade, é que permite às pessoas 

estarem tão bem informadas quanto possível. Para que o conceito do bem-estar 

comum seja construído por todos da comunidade, é necessário que todos estejam 

bem informados, para que tenham subsídios que os levem à compreensão do 

posicionamento do outro, assim como para construir sua opinião fundamentada em 

fatos. 

Sujeito 1: “Eu acho muito importante a gente conversar sobre esses problemas, pois 

toda aquela culpa é esclarecida. Se as pessoas perguntarem isso desde que a gente 

é pequeno, o mundo não será mais tão violento por causa de uma palavra. Descobri 

que apenas um bom dia pode fazer o dia do outro muito mais feliz. Eu sei com quem 

posso me abrir, me sinto acolhida e com muito carinho”. 

Sujeito 2: “Eu acho importante esses momentos que a gente pode falar aqui na 

escola, porque às vezes tem brigas e discussões que são desnecessárias, aí a 

gente conversa e resolve. Na nossa classe o bullyng acabou.”  

Sujeito 9: “Você acaba tendo uma ideia do que cada um acha e pode acabar até 

mudando de opinião, porque você pode perceber alguma coisa que o outro falou que 

você não tinha pensado, ou mudar alguma coisa, alguma atitude, seu pensamento”. 

Os sujeitos demonstram a satisfação de ter um espaço onde é possível 

conversar sobre os fatos cotidianos e resolver problemas de forma democrática, 

onde todos podem opinar, ajudando a construir o conceito do que é o bem-estar 

comum, e a compreensão de que o outro pode ter uma opinião diferente da sua. 

Conhecer a opinião do outro e respeitá-la, assim como encontrar opções para 

solucionar um problema fazem parte do aprendizado que culmina na autonomia 

moral. 

Sujeito 4: “É como se sentir muito cheia de problemas, e a sensação de depois é de 

se esvaziar dos problemas, com o diálogo tudo vai fluindo melhor. Esses momentos 
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de discussão são importantes porque isso pode nos ajudar agora e no futuro, 

aprendemos a como resolver problemas diferentes”. 

Sujeito 5: “Acho que é importante sim, porque ajuda a melhorar a escola, é 

importante. Ano passado a gente falou sobre bullyng, então ajuda dentro da escola e 

fora dela também”. 

Sujeito 6: “Eu acho bem importante conversar sobre os problemas, porque é bom a 

gente se abrir com todo mundo, e como a gente se vê todos os dias é bom saber 

como o outro se sente”. 

Sujeito 10: “Acho importante os momentos de discussão, porque o diálogo é 

importante pra falar o que você quer, fica mais leve falando o que você quer”. 

Os sujeitos ressaltam a importância do sentimento após o diálogo, de leveza, 

pois, a partir do momento que compartilham o que pensam, dividem suas 

preocupações e abrem espaço para os demais ajudarem na solução das questões e 

a fazem parte do todo, por comporem um grupo, “o problema de um pode ser o 

problema do outro”. Essa partilha de vivências fortalece o grupo e aprimora a visão 

democrática do grupo. 

Discutir sobre a prática e sobre suas conquistas nos ajuda a explicitar o 

caminho pelo qual os sujeitos trilharam o seu desenvolvimento da autonomia moral, 

devido ao fato de que, ouvir, compreender e respeitar a opinião do outro, que pode 

ou não divergir da sua, exige uma maturação dos processo intelectuais, denotando 

este processo de promover um ambiente melhor de convivência diário, onde é 

possível rever combinados, sempre visando o bem-estar comum. 

 

4.2.4 Importância da discussão sobre a prática 

 

Ao promover ambientes de reflexão, os educandos e os participantes das 

assembleias vão compreendendo a importância de se discutir sobre a prática, ou 

seja, qual a importância de termos um espaço de discussão. Na visão democrática 

de educação, de acordo com Apple (1997, p. 17), este espaço onde o livre fluxo de 

ideias ocorre, independentemente da sua popularidade, é que permite às pessoas 

estarem tão bem informadas quanto possível. Para que o conceito do bem-estar 

comum seja construído por todos da comunidade, é necessário que todos estejam 

bem informados, para que tenham subsídios que os levem à compreensão do 
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posicionamento do outro, assim como para construir sua opinião fundamentada em 

fatos. 

Sujeito 1: “Eu acho muito importante a gente conversar sobre esses problemas, pois 

toda aquela culpa é esclarecida. Se as pessoas perguntarem isso desde que a gente 

é pequeno, o mundo não será mais tão violento por causa de uma palavra. Descobri 

que apenas um bom dia pode fazer o dia do outro muito mais feliz. Eu sei com quem 

posso me abrir, me sinto acolhida e com muito carinho”. 

Sujeito 2: “Eu acho importante esses momentos que a gente pode falar aqui na 

escola, porque às vezes tem brigas e discussões que são desnecessárias, aí a 

gente conversa e resolve. Na nossa classe o bulliyng acabou.”  

Sujeito 9: “Você acaba tendo uma ideia do que cada um acha e pode acabar até 

mudando de opinião, porque você pode perceber alguma coisa que o outro falou que 

você não tinha pensado, ou mudar alguma coisa, alguma atitude, seu pensamento”. 

Os sujeitos demonstram a satisfação de ter um espaço onde é possível 

conversar sobre os fatos cotidianos e resolver problemas de forma democrática, 

onde todos podem opinar, ajudando a construir o conceito do que é o bem-estar 

comum, e a compreensão de que o outro pode ter uma opinião diferente da sua. 

Conhecer a opinião do outro e respeitá-la, assim como encontrar opções para 

solucionar um problema fazem parte do aprendizado que culmina na autonomia 

moral. 

Sujeito 4: “É como se sentir muito cheia de problemas, e a sensação de depois é de 

se esvaziar dos problemas, com o diálogo tudo vai fluindo melhor. Esses momentos 

de discussão são importantes porque isso pode nos ajudar agora e no futuro, 

aprendemos a como resolver problemas diferentes”. 

Sujeito 6: “Eu acho bem importante conversar sobre os problemas, porque é bom a 

gente se abrir com todo mundo, e como a gente se vê todos os dias é bom saber 

como o outro se sente”. 

Sujeito 5: “Acho que é importante sim, porque ajuda a melhorar a escola, é 

importante. Ano passado a gente falou sobre bullying, então ajuda dentro da escola 

e fora dela também”. 

Sujeito 10: “Acho importante os momentos de discussão, porque o diálogo é 

importante pra falar o que você quer, fica mais leve falando o que você quer”. 

Os sujeitos ressaltam a importância do sentimento após o diálogo, de leveza, 

pois, a partir do momento que compartilham o que pensam, dividem suas 
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preocupações e abrem espaço para os demais ajudarem na solução das questões e 

a fazem parte do todo, por comporem um grupo, “o problema de um pode ser o 

problema do outro”. Essa partilha de vivências fortalece o grupo e aprimora a visão 

democrática do grupo. 

Discutir sobre a prática e sobre suas conquistas nos ajuda a explicitar o 

caminho pelo qual os sujeitos trilharam o seu desenvolvimento da autonomia moral, 

devido ao fato de que, ouvir, compreender e respeitar a opinião do outro, que pode 

ou não divergir da sua, exige uma maturação dos processos intelectuais, denotando 

este processo.  

 

4.2.5 Estabelecimento de significados 

 

Ao falarmos de democracia na escola e de espaços democráticos como a 

assembleia de classe, evidenciamos uma composição escolar que, em muitas 

instituições, é marcada pelo ensino tradicional e pela atribuição de papeis e 

responsabilidades estanques. Falar de democracia na escola pressupõe a 

compreensão de que existem diferentes papeis sociais e deveres com a comunidade 

escolar e que todos têm os mesmos direitos nesse ambiente. A competitividade, 

antes tão valorizada, agora é repensada como cooperação na sociedade 

democrática, assim como a maneira de falar impositiva, trocada pelo diálogo entre 

partes iguais. 

Devemos lembrar que Araújo e Puig falam que deve haver um equilíbrio entre 

assimetria funcional das relações interpessoais, onde se deve respeitar os 

conhecimentos das especialidades de cada um, atribuindo-lhes a autoridade; e a 

simetria democrática dos princípios, onde todos têm o mesmo direito naquele 

espaço. 

Para veicular tais transformações, é necessário que haja uma ressignificação 

dos conceitos do cotidiano, uma reinvenção do que acreditam e como é a melhor 

forma de agir em determinadas situações. De acordo com Apple (1996), viabilizar 

essas transformações é vincular a sociedade com a escola, trazendo as pessoas 

para dentro dela e, assim, realizar o trabalho de ressignificação envolvendo todos da 

comunidade escolar, o que torna esta vivência singificativa, viabilizando uma nova 

compreensão da comunidade acerca da democracia. 
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Sujeito 1: “Eu gosto bastante da prática porque quando meus amigos tem um 

problema e eu não sei resolver, eu penso “preciso de uma orientação de uma 

pessoa mais experiente”. Como tem gente que tem vergonha de falar naquele 

momento, que é de reflexão, então tudo bem de eu falar, me sinto confortável pra 

refletir e ajudar. Aqui, o educando deixa claro que o significado da ssembleia é poder 

se expressar, ajudar o colega quando for preciso. Eu sei que todo mundo está 

orientado, não fico com medo de falar e os outros rirem do que eu falar, se eles 

confiam em mim, eu confio neles e me sinto muito mais segura pra falar de diversos 

assuntos”. 

Sujeito 2: “Eu gosto quando a gente chega numa conclusão, faz o combinado e 

nunca mais acontece o problema”. 

Sujeito 8: “É um momento pra soltar a mágoa, como ela vem de dentro, se você não 

solta, ela fica te incomodando até ser resolvida. Tipo tem muitas pessoas que não 

falam dos problemas pra Orientadora, mas como todos estamos em roda naquela 

hora, as coisas vão soltando. Eu gosto de cada um poder falar os seus problemas 

sem ter nenhum incomodo, se eu falar pra Orientadora, a sala inteira pode ficar 

pegando no meu pé, porque eu sou chorão, mas naquela hora está todo mundo 

ligado, se eu estou chorando, todo mundo está chorando, porque todo mundo tem 

um problema. Pode ter todos os amigos, mas tem um apelido que você fala que 

gosta, mas no fundo não gosta, e nessa hora tudo vai soltando e, muitas vezes, a 

pessoa não quer que o amigo tome a bronca, porque é uma brincadeira de amigo, 

mas naquela hora só tem a conversa, não a bronca, pra todo mundo entender. A 

Orientadora faz de um jeito que toca o nosso coração e a gente para de fazer as 

coisas erradas. São momentos importantes de conversar, porque eu acho que a 

gente comentar o que está acontecendo e “se livrar” disso é muito bom, a gente 

começa a se aproximar mais do outro”. 

Sujeito 11: “Na primeira ninguém queria falar, a gente tinha uma espécie de medo, 

por que querendo ou não, a autoridade é do professor, mas a gente tem a 

convivência, e a gente tem medo de falar alguma coisa que não está boa e o 

professor ficar bravo ou até chateado, então a gente ficava meio sem jeito pra falar, 

mas depois, quando a gente entendeu realmente o que estava acontecendo, a gente 

ficou mais a vontade de falar nossas ideias”. 

Aqui, os sujeitos demostram que se sentem confortáveis para falar, pois o 

espaço da assembleia foi significado por todos como um espaço de diálogo, onde 
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podem falar sobre seus anseios e problemas com confiança, sabendo que todos 

estão lá para se ajudarem e para chegar a uma conclusão. Os resultados, quando 

positivos, trazem a sensação de alegria, pois o combinado ou solução proposta por 

todos surtiu efeito. 

Sujeito 3: “Se eu falasse sem ter um adulto por perto, eles poderiam me ‘zuar’, eles 

poderiam me excluir, mas na roda de convivência todos percebem que também 

acontece com eles, porque eles ficam refletindo sobre o que aconteceu e percebem 

que eles não querem fazer a mesma coisa pro outro, sendo que pode afetar eles 

também. Que é o que acontece na sala, porque se acontece com um, acontece com 

os outros juntos”. 

Sujeito 6: “Aos poucos, eu percebi que era isso que eu tinha que fazer mesmo, falar 

o que acontecia pra Orientadora e para todos, eles ameaçavam falar que eu era 

chorona e dedo duro, mas esse espaço é pra gente se colocar, falar o que está 

acontecendo, e agora eu me sinto mais segura”. 

Há de se considerar que os sujeitos ainda não transpuseram totalmente as 

vivências democráticas promovidas pela assembleia para fora dela, evidenciando 

uma portura ainda heterônoma. Os sujeitos compreendem que dentro do espaço 

não é possível ofender os demais, porém, fora dela, alguns ainda apresentam receio 

de se expressar devido a tais ocorrências. Apesar disso, pode-se evidenciar que 

houve a construção de significado deste espaço. 

Sujeito 4: “A gente acaba pegando as coisas que aprendemos dentro da sala de 

aula e usando fora dela. Eu uso muitas coisas pra ajudar minhas amigas que tem 

problemas em casa, com os pais, ou com os amigos da escola. Minhas amigas que 

não estão nessa escola, às vezes, tem problemas, e eu uso o que a gente aprende 

nas aulas pra ajuda-las. Por exemplo, a gente começou a aprender sobre empatia, e 

um tempo depois, minha amiga estava tendo muitos problemas na vida dela, com os 

pais e uns amigos, e ela me pediu ajuda e eu falei sobre a empatia. Depois de um 

tempo ela veio me contar que eu tinha ajudado muito e eu me senti muito bem!” 

Também é possível observar que, em alguns casos, o significado das 

conversas na assembleia de classe extrapola a sala de aula e a escola, revelando 

que, para esses alunos, são importantes as relações baseadas nos valores 

democráticos em qualquer espaço. 
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Sujeito 7: “Acho importante porque a gente já conseguiu resolver vários 

problemas com essa assembleia. É uma prática positiva, porque pode ajudar a 

gente a resolver coisas que, geralmente, não conseguimos resolver sozinhos”. 

Ainda há de se considerar alunos que vêem a prática somente como um 

momento de resolução de conflitos, não atribuindo, ainda, o significado proposto de 

vivência de valores democráticos e espaço para o desenvolvimento da autonomia 

moral. 

Ao conversar com a orientadora, ela revelou como foi a construção deste 

espaço com o corpo docente que, aos poucos, foi se adaptando e compreendendo 

como a formação da autonomia moral ocorre, assim como os significados que os 

alunos atribuem a diferentes situações e posturas.  

Sujeito 15: “O corpo docente aceitou a prática. Quando eu entrei aqui, olhava-se 

para a orientadora como disciplinadora, e isso foi sendo reconstruído aos poucos. 

Eles foram percebendo que a autoridade do professor dentro da sala de aula é de 

extrema importância, e que ele tem uma fala anterior a minha. Quando o aluno vem 

conversar comigo, eu darei um complemento ao que foi trabalhado com o aluno pelo 

vínculo dele com o professor, e não serei a pessoa que resolverá os problemas e 

nada mais. Antes, qualquer pequena questão era motivo do aluno ser encaminhado 

para mim, até mesmo uma falta de lição de casa, um xingamento, sem nem ao 

menos haver uma pequena conversa com o professor, “terceirizando” a 

responsabilidade do papel do professor dentro daquele espaço. Aos poucos, fui 

conversando com os professores também, sugerindo que conversassem com os 

alunos individualmente, de forma a entender o motivo pelo qual eles haviam agido 

daquela forma e, aos poucos, eles foram compreendendo a minha forma de 

trabalho.  

Depois que fui pra sala de aula, o vínculo mudou. A gente constrói o 

significado e importância das ações no coletivo e tudo fica mais real pra eles, mais 

significativo. Faz mais sentido seguir uma regra que eu entendo do que seguir uma 

regra que tanto faz. Por exemplo, eles quiseram fazer uma festa de formatura de 

noite na escola. A princípio, não falei se era possível ou não, mesmo sabendo a 

resposta. Questionei sobre o que seria necessário para que isso ocorresse, e, aos 

poucos, fui lembrando que a escola é num bairro residencial, e que talvez os 

vizinhos não gostassem do barulho até tarde. Aos poucos, eles perceberam que não 

seria possível, pois eles não haviam pensado na equipe de suporte da escola, que 
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não trabalhava de noite, para prover a segurança, a limpeza, etc. Mas eu deixei que 

eles construíssem esse significado sozinhos, para que fosse realmente significativo 

o motivo pelo qual não seria possível a festa. Minha expectativa é ter um aluno mais 

participativo e consciente”. 

Pode-se observar que, a partir do momento que o corpo docente atua em 

consonância com a proposta da educação democrática para a formação de cidadãos 

autônomos, o significado atribuído a essa prática é diferenciado, ou seja, os sujeitos 

passam a enxergar o momento do diálogo não somente como “bronca”, ou como 

momento de ouvir opiniões divergentes, mas como espaço de crescimento, de dar 

subsídios para fortalecer o seu ponto de vista, ou trocá-lo. Cada sujeito, por ser 

único, está em um momento desse desenvolvimento, ou heterônomo ou autônomo, 

participando de práticas que culminarão no seu aprendizado sobre o bem-estar 

comum e a consciência democrática. 

 

4.2.6 Caráter democrático das assembleias de classe 

 

Como já foi evidenciado nas demais categorias, a assembleia de classe se 

mostra como uma prática promotora da democracia, tendo em vista que ela promove 

o diálogo e a escuta atenta no decorrer das discussões sobre os temas cotidianos, 

pertinentes à faixa etária e elegidos pelos próprios participantes. Debater tais 

assuntos traz para a consciência do grupo a importância do bem-estar comum, ou 

seja, que todos estejam conscientes da opinião dos demais, sempre visando o bem 

da maioria com as decisões tomadas. 

Vinha (2007, p. 13) ressalta que o que se pretende com a utilização desse 

conceito [democracia] é evidenciar que nesse ambiente estão sendo propiciadas 

para as crianças situações em que irão vivenciar relações mais democráticas, 

possibilitando oportunidades para a aprendizagem desse sistema, ou seja, o formato 

da assembleia de classe foi pensado como forma de inserir os alunos no sistema 

democrático que vivenciamos na sociedade, onde debatemos e decidimos, por meio 

de votações, coisas que melhorem o nosso cotidiano. Também podem ser 

trabalhadas as representatividades, ou seja, por meio de grêmios e representantes 

de sala, os alunos podem aprimorar essa compreensão de como ocorrem os 

trâmites na sociedade. 
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Uma escola democrática pretende que os alunos e as alunas sejam 

protagonistas da própria educação e que o façam participando ou tomando parte 

direta em todos aqueles aspectos do processo formativo possíveis em suas mãos 

(PUIG, 2000, p. 27). Dessa forma, podemos afirmar que a prática da assembleia de 

classe promove o protagonismo dos alunos no processo formativo devido às 

extensas discussões acerca de fatos cotidianos que, repensados coletivamente, são 

modificados de acordo com as necessidades e proposições da maioria do grupo. 

Sujeito 1: “Eu gosto bastante da prática porque quando meus amigos tem um 

problema e eu não sei resolver, eu penso “preciso de uma orientação de uma 

pessoa mais experiente”. Como tem gente que tem vergonha de falar naquele 

momento, que é de reflexão, então tudo bem de eu falar, me sinto confortável pra 

refletir e ajudar”. 

“A Orientadora pergunta o que gostamos de fazer ou que queremos fazer no 

futuro, então conversamos sobre o que pode atrapalhar esse percurso. Tem vezes 

que os outros, ou eu, não gostamos muito de falar sobre os nossos problemas para 

a orientadora, mas ela acaba descobrindo, observando, e propõe uma assembleia 

pra falarmos sobre esse problema, ela não cita nomes e isso que faz funcionar”.  

Sujeito 6: “Então a gente se abre pra todo mundo, fala o que sente, e todo mundo 

tenta resolver junto, de forma mais pacífica do que quando os alunos tentam 

resolver sozinhos”. 

Sujeito 11: “O que eu mais gosto é a orientação e a escola poderem ouvir os 

alunos. Assuntos como a fila da cantina ou a divisão de horários da quadra, são 

assuntos que eles não estão presentes no recreio e não tem como saber que tem 

problema. A gente melhora o ambiente pra gente, então se a gente consegue trazer 

o problema e conversar pra melhorar esse nosso ambiente, é muito bom. Eu acho 

que a escola ouvir a gente é essencial pra gente conseguir entrar em um acordo. 

Tendo essa conversa nas assembleias, a gente consegue colocar as coisas que 

foram boas, pra repetir, e resolver as ruins, encontrar soluções que atendem a 

todos. Essa é uma das partes mais importantes e legais, conseguir colocar em 

prática as coisas que a gente quer de uma forma tranquila, não precisa ter um super 

problema pra resolver, vamos conversando aos poucos. E é difícil, porque 

ultimamente a sociedade como um todo tem mostrado que cada um está 

interessado no que importa para si próprio e não pra sociedade viver em harmonia. 

Aqui a gente consegue ver o reflexo disso”.  
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Sujeito 13: “Quando todos se reúnem para discutir o que esta bom e o que precisa 

melhorar, eu gosto dessa parte, porque cada um consegue falar a sua opinião e eu 

gosto de saber a opinião dos outros. Eu acho que a opinião do outro é importante 

porque você não pode pensar só em você, você tem que pensar no geral, a sala é 

uma família, então a gente tem que ver se aquela ação que a gente vai votar vai ser 

boa pra outra pessoa, assim como será, ou não, pra gente. Acho importante 

conversarmos pra todo mundo saber o que o outro pensa sobre os mesmos 

assuntos, isso ajuda na cooperação dentro da sala de aula”. 

Sujeito 15: “Eu tenho um planejamento de assuntos que acredito serem pertinentes 

pra idade deles, porém, se surge uma situação, o assunto pode ser adiado para 

trabalharmos com o que é momentâneo. Eu acabo trabalhando esses assuntos no 

meio dos outros conflitos que acontecem no dia a dia. Depende muito da demanda 

do grupo e do trabalho anual da escola. O trabalho das assembleias ocorre, porém, 

até termos material para trabalhar, outras coisas acontecem na escola, e nesse 

momento eu busco assuntos que possam favorecer a assembleia. O trabalho deste 

ano, por exemplo, foi sobre a cidadania e, dentro deste tema maior aparecem 

outros, como respeito com o outro, empatia, então nós ampliamos, não é estático”. 

Os sujeitos evidenciam o caráter de diálogo promovido pela prática, e a 

importância de serem discutidos assuntos pertinentes e que possam promover 

melhorias no convívio cotidiano, além de poder manter o sigilo de quem está 

propondo o assunto ou, caso a pessoa queira se posicionar, ela poderá, 

evidenciando a importância do respeito com o tempo do outro. 

A forma ‘pacífica’ de resolver os problemas, mostrando a cooperação entre os 

pares, que é um valor democrático, novamente evidencia como esta prática 

promove, nos diversos momentos, a democracia escolar e a promoção de sujeitos 

autônomos, que compreendem o outro e as suas necessidades. 

Outro fator importante salientado nestes trechos é a importância da institução 

ouvir o que os alunos têm a dizer, evidenciando uma postura democrática, onde 

todos convivem com equidade, visando o bem-estar comum. Colocar em prática 

proposições e confirmar, ou não, os resultados, é de extrema importância para a 

formação de cidadãos que compreendem que o bem-estar comum envolve muitas 

variáveis e que nem sempre é possível prever todas elas num primeiro momento, 

que é preciso testa-las e confirma-las. Essas vivências promovem um aprendizado 
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significativo da construção de regras no cotidiano, importante para o 

desenvolvimento da autonomia moral. 

Sujeito 7: “A conversa mais recente que a gente teve foi sobre um problema bem 

grande: um aluno estava sofrendo alguns preconceitos, aí as pessoas que estavam 

fazendo essas coisas, falando mal dessa pessoa, acabaram sendo julgados pelos 

outros alunos. Aí a gente conversou sobre o porque isso estava errado, o que 

poderíamos mudar e coisas assim. Eu gosto muito de ouvir a opinião dos alunos. É 

interessante saber o que está incomodando as pessoas. Já que a gente está 

vivendo numa comunidade, é importante saber a opinião das pessoas, pra saber o 

que está funcionando e o que não está.  A gente tenta fazer com que funcione pra 

todos ou a gente tira isso que não está funcionando pra um. Por exemplo, a gente 

propôs uma tabela, onde cada dia uma sala usava a quadra. Se tem gente que 

discorda, a gente vota pra ver o que decidimos”. 

Sujeito 11: “Eu tenho essa coisa de liderança, sou muito aberta, gosto de dar ideias, 

opiniões, explicar, participar, ajudar. Eu acho que se é uma coisa pra mim, eu tenho 

que participar integralmente do processo como um todo, não dá pra deixar pro 

outros resolverem sem me envolver. Eu aprendi essa postura de participar um pouco 

em casa e um pouco na escola. Meus pais são assim, de se envolver nas coisas. Na 

escola sempre foi colocado que a gente tem que se expressar, não se oprimir. Eu 

gosto muito de dar a minha opinião, então eu falo, mas eu tenho muito cuidado com 

a forma com que eu vou falar, eu escolho uma forma que seja menos impactante. Eu 

escolho uma forma que eu consigo falar o que eu preciso sem ser ríspida, ou 

grosseira. Eu sou comunicativa, eu gosto de falar. Na minha família é assim, eles 

estimulam que eu fale, mas falam “quer falar, fala, mas estuda pra saber o que você 

está falando, ter o conhecimento”. 

A prática da assembleia de classe promove as votações para serem definidos 

os combinados, já que nem todos pensam da mesma forma. O interessante destas 

falas é observar que, caso este combinado não produza resultados, é possível 

retornar à discussão e propor novas soluções, promovendo o desenvolvimento da 

autonomia moral, quando conseguem avaliar as decisões e compreender que nem 

sempre as suas propostas são as melhores ou as mais efetivas. O valor moral da 

humildade é trabalhado aqui, quando o sujeito precisa se rever e aceitar novas 

propostas, assim como encontrar maneiras respeitosas de expor a opinião aos 

demais, sabendo que esta deve estar fundamentada em fatos. 
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Sujeito 8: “Cada um fala dos seus problemas, ai a gente tenta resolver, só na base 

da conversa. Eu gosto de cada um poder falar os seus problemas sem ter nenhum 

incômodo [...], se eu estou chorando, todo mundo está chorando, porque todo 

mundo tem um problema. A gente sempre faz combinado na roda [...], se não 

funciona, parte pra advertência, mas ela [a Orientadora] sempre dá uns conselhos, e 

esses conselhos são tipo uma ordem, porque dessa ordem todo mundo entende, ela 

fala muito claramente pra gente entender”. 

Neste caso, o sujeito revela que existe uma punição caso os colegas não 

cumpram o combinado. A Orientadora, de acordo com ele, explica e dá algumas 

chances para que o sujeito modifique seu modo de agir. Pelo contexto da conversa, 

o sujeito se referia a agressões físicas e verbais intencionais, como buliyng, casos 

em que a advertência escrita é necessária. É interessante o significado que este 

sujeito deu para o problema, pois ele tem a visão de que o problema de um aluno 

pertence a todos, pois são um grupo. Vê-se que ele desenvolveu a concepção de 

grupo e de que o bem-estar comum envolve todos os participantes daquele espaço, 

características essas da democracia escolar. 

 

4.2.7 Alguns projetos desenvolvidos na escola  

 

Como elucidado na proposta curricular da escola pesquisada, muitos projetos 

são desenvolvidos ao longo do ano, alguns propostos pela equipe pedagógica, 

outros pelos alunos. 

 

O colégio foi credenciado pela UNESCO em outubro de 2015, e 

a partir de então, integra o Programa de Escolas Associadas à 

UNESCO. Os temas que serão desenvolvidos pela UNESCO em 

2016, serão objetos de estudos nos projetos desenvolvidos pelo 

colégio, são eles: Ano do Entendimento Global e Cidadania 

Planetária11. 

 

O colégio desenvolve alguns projetos menores, trimestrais, assim como 

projetos de duração anual, como é o caso do projeto referente à cidadania, 

                                                 
11 ESCOLA PESQUISADA. Proposta Pedagógica, 2016. 
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supracitado. Alguns projetos, que foram citados pelos sujeitos, serão explanados a 

seguir. As informações referentes às propostas foram retirados da Proposta 

Pedagógica e dos registros dos grupos realizados pela orientação. 

 

 

Projeto “Um grande sonho” 

 

Proposta: Refletir sobre a importância do autoconhecimento, da solidariedade, da 

generosidade, da cooperação, do respeito às culturas e ao meio ambiente e da 

responsabilidade social, tendo como exemplo algumas pessoas para que os alunos 

percebam que a maneira de atuar ajudando ao próximo sempre parte de algum 

incômodo, de algo que não lhes parece justo. Os alunos serão convidados a 

refletirem sobre os seus sonhos e seus incômodos no campo social com o objetivo 

de solucionarem o problema. 

 

Depoimentos 

Sujeito 3: “[Temos] vários projetos, porque aprendendo a conversar nas 

assembleias vamos ter projetos em que a gente vai praticar o que aprendeu. No 

finalzinho do ano a gente vai pra um asilo, conversar com os idosos pra ver o que 

eles faziam anteriormente, pra gente não ter vergonha de falar com as outras 

pessoas e pra gente começar a se abrir, e pensar no que a pessoa passou, porque 

ela está assim, porque ela foi pra lá... A gente acaba vendo que uma coisa liga na 

outra, que vai ligando desde a sala até a vida do cotidiano e da vida das pessoas 

também. Porque se a gente não aprende a falar na escola, como é que a gente vai 

aprender a falar fora? Esse projeto surgiu da orientação, porque eles pensam que a 

gente precisa ter contato com as pessoas mais idosas pra gente também saber um 

pouco mais das histórias e pra gente não ficar preso na nossa realidade, pra gente 

saber das histórias anteriores, pra gente pensar não só no futuro, mas também no 

passado, [...] Pra gente ter relações com os idosos, porque muita gente vê o idoso 

como uma pessoa que atrapalha tudo, mas não é assim.” 

Sujeito 4: “Às vezes até com pessoas de fora, a gente está trabalhando em 

descobrir os grandes sonhos e nós fomos ao asilo e conversamos com os idosos, 

sobre o que eles realizaram na vida deles, se tem algum sonho que queiram realizar 

ainda, e nós acabamos comentando com nossos pais as falas deles, a gente faz 
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trabalhos sobre isso. Essa ideia surgiu de todos, uma sala deu a sugestão, a outra 

sala concordou e a direção também, e a gente acabou desenvolvendo o projeto”. 

Sujeito 15: “Através de um grande sonho a gente pode mudar o mundo? Para 

envolvê-los na temática do assunto, eu trabalhei com o livro “A fantástica viagem do 

pequeno cidadão”, onde o menino nasceu no planeta x, mas tinha vontade de 

conhecer outros planetas para fazer boas escolhas. Em cada planeta ele encontra 

uma questão diferente, como escolher, por que temos que escolher, as crises, 

mudanças de faixa etária, que é muito similar à situação que eles vivem, o que eles 

teriam que abandonar para entrar nesse novo período do sexto ano. Eles falam dos 

brinquedos, das coisas que gostam, os compromissos, planeta verde, quando 

conversamos sobre sustentabilidade. Depois dessas discussões, pensamos sobre 

como viabilizar nossos grandes sonhos 

No sétimo ano o disparador é a Malala, do mesmo projeto do grande sonho. 

Eles precisam conhecer os heróis que não são da revista de quadrinhos, os que 

mudam o mundo a partir de ações. Eles trouxeram a perseverança, incômodo, a 

forma como cada um lida com as situações difíceis. Aos poucos eles foram 

percebendo esses incômodos e como a forma de agir dos pais influenciava a forma 

deles de ver e agir no mundo. A partir dos relatos da Malala, que ficava ouvindo os 

pais falando sobre assuntos como religião, iniciamos o trabalho com o idoso. O 

quanto as pessoas da família da Malala foram importantes na formação dela e o 

quanto ela queria que as outras meninas tivessem o que ela teve.  

A partir dessas descobertas eles foram buscar a história da família deles, 

buscaram as pessoas e fizeram entrevistas, registraram e o passo seguinte foi 

procurar uma instituição em que eles pudessem trabalhar com essas pessoas idosas 

fora da escola. O objetivo é que eles percebam que eu não preciso ter nada pra dar 

pro outro, se eu tiver a boa vontade e disponibilizar um tempo da minha vida, eu 

posso ajudar grandemente a outra pessoa. Não preciso doar minha mesada ou tirar 

o cobertor do armário.  

A intenção é que eles percebam a importância da disponibilidade de tempo 

para conversar, de dar atenção para o outro, dentro ou fora de casa, valorizar as 

pessoas que estão a sua volta. Esse foi o disparador para o projeto com o asilo, 

onde íamos todas as quartas e sextas-feiras, durante dois meses, doando o tempo 

para promover atividades de qualidade com os idosos, que eles planejavam em sala. 

Eles tiveram que lidar com as dificuldades apresentadas pelas pessoas envolvidas, 
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a maioria com Alzheimer, treinaram a paciência, compreensão, e valorizaram aquele 

espaço. Para finalizar o trabalho, eles fizeram um texto sobre o que sentiram nessas 

vivências, desenharam o que aconteceu, como foi ter o contato com outras 

pessoas”. 

 

 

Projeto “A turma dos abraços” 

 

Proposta: Elaborar um projeto da sala em que os alunos possam interagir com 

outros indivíduos e transmitir o sentimento de paz e cooperação, a partir das 

discussões à respeito do projeto “Um grande sonho”. 

 

Depoimentos 

Sujeito 1: “Na semana da criança, vieram duas moças para falar sobre o projeto que 

se chama “Paulistanas nota 10”, e aquilo mudou o nosso olhar, porque a gente viu 

que é possível se importar com as pessoas que estão na rua. Elas conversam com 

as pessoas e a gente achou isso muito legal e queríamos fazer também um projeto 

pra animar os outros. O que a gente vai fazer era pra ser no passeio ciclístico, mas 

não deu certo. A gente escreveu váias cartinhas para alegrar o dia das pessoas. A 

gente vai usar uma camiseta, que nós mesmos fizemos, escrito “a turma do abraço”. 

Vamos dar abraço nas pessoas, vamos entregar cartinhas que deixem o dia delas 

mais feliz. A gente não quer que as pessoas fiquem com a cara fechada, a gente 

quer ver o sorriso das pessoas, então pensamos no que podíamos fazer para deixar 

esse sorriso estampado”. 

Sujeito 2: “Teve o projeto que a gente vai fazer que chama “A turma do abraço”, a 

gente vai dar abraços em todo mundo na escola. A gente confeccionou as camisetas 

e a gente ia fazer no passeio ciclístico, mas não ia ter gente suficiente e a gente 

decidiu fazer no último dia de aula”. 

Sujeito 3: “O nosso projeto não deu muito certo no ano passado, [...] a gente ia 

fazer no passeio ciclístico uma feira de abraços, só que como muita gente não vai no 

passeio ciclístico, não ia dar pra sala fazer. [...] É legal, porque uma ideia nossa 

gerou o projeto pra eles. [...] A gente fez um trabalho sobre o bullying também, que 

era pra gente não ficar calado, começar a falar, e esse projeto vai desde o sexto ano 

até o oitavo, e vai passando por todo sexto ano pra fazer cartazes sobre o bullying, 
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pra aprender desde o sexto ano que você não pode fazer o bullying pro resto da sua 

vida. A gente viu o vídeo de bullying, a gente viu o que o bullying faz, viu sobre o 

ciber bullying, vimos o que não é legal [fazer] com as outras pessoas. [Esse projeto 

surgiu porque] tinha muita gente reclamando sobre o bullying na escola, um chegava 

no outro e chamava de gordinho e a pessoa não gostava e não adiantava falar que a 

pessoa não respeitava. Então nós fizemos uma reunião e decidimos, com a 

orientação, fazer um projeto sobre o bullying pra cada um da sala falar sobre o que 

já sofreu de bullying; se praticou ou não; e se praticou, perguntamos o por quê, e 

muita gente respondeu ‘porque quem já sofreu bullying pensa que se fazer o bullying 

com o outro vai se sentir melhor’. Mas acabamos entendendo que isso não é 

verdade. Aí a gente vai aprendendo com esse projeto”. 

Sujeito 15: “A partir do que foi trabalhado no projeto ‘Um grande sonho’, buscamos 

no “Paulistanas nota 10” outras histórias de pessoas que se incomodaram com 

alguma coisa  e a partir dali passaram a atuar de forma diferente. No final a gente 

chegou na nossa escola sobre o que incomoda e como podemos fazer a diferença. 

Comunicação adequada, vários problemas no dia a dia que faz com que as pessoas 

ficassem mais estressadas. No sexto ano o que mais incomodou foi a forma com a 

qual as pessoas se tratavam e então surgiu a ideia da “Turma do abraço”. Porque as 

pessoas tratam de forma mais grosseira e  agressiva? O estresse não justifica tratar 

mal as pessoas. Fomos conversando sobre isso e eles finalizaram a ideia 

confeccionando camisetas escrito ‘turma do abraço, você quer um?’. Escreveram 

frases de incentivo para entregar para essas pessoas, com o intuito de fazer o dia 

deles mais alegre e melhor”. 

 

 

Projeto “Unidade na Diversidade. Somos Todos Um” 

 

Proposta: A partir da premissa da época atual do individualismo predominante nas 

relações, o colégio se propõe a trabalhar com os alunos a análise da realidade e, em 

grupo, aprender a observar e agir, sempre levando em conta o texto e o contexto, o 

local e o global. 

 

 

 



121 
 

Depoimentos 

Sujeito 8: “A nossa sala começou a se desunir, menino pra um lado, pro outro, 

gente ficando sozinha. Eu fui conversar com a Silvia todos os dias e nós decidimos 

fazer um projeto sobre união, acolhimento, pesquisa sobre pessoas que às vezes 

não tinham uma situação econômica alta, acolhiam e ajudavam os mais 

desfavorecidos com o que podiam e a gente pensou sobre isso no nosso dia a dia. A 

gente também passa nas salas e fala sobre o que aconteceu, pra ver se acontece 

igual também e para que eles possam aprender também. O que eu mais gostei foi 

esse último da união da sala, todo mundo aprendeu a se respeitar. A gente 

pesquisou sobre as notícias em duplas, a gente anotou no caderno e fizemos um 

teatrinho sobre as histórias, para demostrar de forma mais movimentada”. 

Sujeito 14: “Sim, muitos projetos que a gente faz hoje que a gente não fazia antes. 

A gente conversa com a Silvia e com alguns colegas e a gente consegue promover 

um projeto que deixa todo o colégio ciente. Por exemplo, o do Martin Luther King, o 

livro dele retrata bem como ele foi mal-tratado por ser negro e tal, e a gente foi 

mostrar pro colégio, porque muita gente aqui que é muito agressiva, não está nem ai 

pra ninguém, nem pra professor, chega chingando todo mundo. Ai esse projeto deu 

uma acalmada, todo mundo entendeu. A gente fez um trabalho com o livro, a gente 

pegou umas frases mais importantes do livro, que ele fala algumas coisas, 

escrevemos nos cartazes normais e colocamos nos corredores”. 

Sujeito 15: “Conversamos sobre a questão da diversidade, sobre o quanto eu 

preciso e posso respeitar o outro, o quanto a palavra tem o poder. Vimos filmes, 

fizemos a autoavaliação, trabalhamos com a postura de estudante, expliquei sobre 

as rodas de convivência, como era o trabalho, sentimentos, a organização para fazer 

as assembleias”. 

 

 

  



122 
 

 

 

 

 

 

 

“A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos. 

Cem pensamentos. Cem modos de pensar. 

De jogar e de falar. Cem sempre cem. 

Modos de escutar. De maravilhar e de amar. 

Cem alegrias. Para cantar e compreender.  

Cem mundos. Para descobrir. 

Cem mundos. Para inventar. 

Cem mundos. Para sonhar. 

A criança tem cem linguagens (e depois cem cem cem). 

Mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: De pensar sem as mãos. 

De fazer sem a cabeça. De escutar e de não falar. 

De compreender sem alegrias. De amar e de maravilhar-se. 

Só na Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: De descobrir um mundo que já existe. 

E de cem roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: Que o jogo e o trabalho. A realidade e a fantasia. 

A ciência e a imaginação. O céu e a terra. 

A razão e o sonho. São coisas. 

Que não estão juntas. 

Dizem-lhe, enfim: Que as cem não existem. 

A criança diz: Ao contrário, as cem existem”. 

(MALAGUZZI, 1994) 
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Considerações finais  

 

Quando criança, meu sonho era poder ajudar muitas pessoas a alcançarem 

seus objetivos, sem entender ao certo o que isso significava. Hoje, quando reflito 

sobre as relações democráticas, percebo que, de fato, o que desejava, era dar voz a 

essas pessoas, fazer com que todos pudessem ser ouvidos de forma respeitosa, 

tendo a oportunidade de dialogar e chegar a uma conclusão. 

Como educadora, percebo a importância de dar a voz aos alunos, para que 

eles possam se expressar de maneira a desenvolver suas capacidades dialógicas, 

de compreensão e de pensamento reflexivo, ao mesmo tempo em que desenvolvem 

os valores democráticos, tão escassos em nossa sociedade atualmente.  

 

“Mercados e sistemas de competição e escolha através dos 

quais eles operam, re-processam os seus próprios atores-chave 

– no nosso caso, famílias, crianças e professores – e exigem 

que as escolas assumam novos tipos de preocupações 

extrínsecas e, por consequência, re-configurem e re-valorizem o 

significado da educação. Dito de forma direta, o mercado 

educacional tanto des-socializa, quanto re-socializa; cria novas 

identidades e destrói a sociabilidade, enconrajando o 

individualismo competitivo e o instrumentalismo. Os espaços nos 

quais são possíveis a reflexão e o diálogo sobre os valores são 

eliminados”. (BALL, 2001, p. 107-108) 

 

Por nossa economia favorecer a eliminação de espaços de diálogo, como 

afirmou o autor, a importância de práticas como a assembleia de classe, que 

justamente promove esse espaço e estimula as crianças a não deixarem que lhe 

‘roubem noventa e nove’, aumenta exponencialmente. Quando falamos de educação 

democrática, é preciso que nos lembremos dos valores atribuídos a ela, como a 

cooperação, o respeito ao diferente, equidade, autonomia, colaboração, tolerância, 

entre outros que compõem essa teia, onde todos estão interligados. 

Uma formação que vise essa autonomia deve caminhar juntamente com a 

formação dos profissionais e da comunidade escolar, devido à importância de serem 



124 
 

compreendidos os princípios de formulação das regras de convivência. As 

assembleias de escola, docentes e fóruns têm esse objetivo, de promover espaços 

de diálogo entre a escola e a comunidade, facilitando a regulação das relações 

interpessoais. Quando não existe a compreensão da importância de se alinhar os 

princípios de uma instituição, geralmente, são criadas novas regras e sanções, com 

o intuito de, autoritariamente, controlar a convivência de todos, onde uma cadeia 

sem fim e também desprovida de sentido é criada. 

Para que haja sentido, as regras devem ser elaboradas conjuntamente, como 

ocorre nas assembleias de classe, sendo baseadas nos princípios já trabalhados 

com os indivíduos.  

 

Creio ser evidente que se trata de uma atividade rica, do ponto 

de vista da educação moral, pois, para se elaborar regras, é 

preciso conhecer os princípios, ter clareza de seu sentido, 

perceber possíveis problemas que possam trazer e traduzi-los 

em práticas que concretizem valores como justiça, liberdade, 

igualdade, etc (TAILLE, 2009, p. 268). 

 

A construção desta escola democrática exige uma comunidade ativa, 

reflexiva, atualizada, e que queira promover essa mudança no contexto, pois, como 

já foi mencionado, é trabalhoso manter viva a educação democrática. Muitos são os 

percalços encontrados, contradições, conflitos, contudo, uma experiência 

democrática se constrói mais por meio de seus esforços contínuos de fazer a 

diferença (APPLE, 1997, p. 25). Lidar com conflitos, aprender a tolerância, dialogar e 

ter a escuta atenta, respeitar-se e aos outros são valores importantes para que seja 

conquistada essa forma de enxergar a educação. 

Vir ao mundo, é tomar a palavra, transfigurar a experiência num universo de 

discurso (GUSDORF, 1997, p.15). Durante um discurso, são expostas as ideias mais 

profundas, a compreensão de mundo, um enredado de experiências prévias é 

articulado para dar sentido ao que se fala. É forma de domínio e de libertação, pode 

promover o momento de descoberta das ‘noventa e nove outras formas de pensar e 

de se expressar’. A linguagem permite que a comunicação ocorra, ela faz do diálogo 

uma prática possível, onde podemos nos construir e reconstruir. Esta ligação íntima 

da linguagem com o ser do mundo e do homem, sob qualquer forma que ela seja 
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percebida, aparece então como um caráter constante da consciência humana dos 

valores (Idem, p. 21). Tais valores, neste caso democráticos, são impressos 

constantemente na nossa fala, onde atribuímos significados intencionalmente, ou 

por influência do meio ou por opção própria e, por este motivo, devemos ter clareza 

e consciência sobre toda essa estruturação de ideias intrínsecas à nossa fala, o que 

pode ser praticado, inicialmente, nas assembleias de classe, momento onde as 

crianças podem organizar seu pensamento e expressar seus sentimentos sobre os 

ocorridos do cotidiano, podendo reformular suas hipóteses sempre que perceberem 

necessário. 

A assembleia de classe é o momento instituído do diálogo, momento que deve 

ser garantido aos educandos devido ao seu caráter de promoção da democracia e 

por propiciar a discussão e respeito ao outro, além dos demais valores da escola 

democrática. A Constituição de 1988, art. 205, já previa que “a educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dessa 

forma, a assembleia promove a prática da cidadania dentro da escola, favorecendo 

esse desenvolvimento. 

A Constituição de 1988, art. 206, prevê que “o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”. O atual 

Plano Nacional de Educação (2014/2024) [nota: confirmar a referência], art. 2º, 

também prevê a “III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; V - 

formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública”. 

A assembleia de classe, novamente, atende a essas exigências, promovendo 

discussões sobre a prática dentro da escola, como foi relatado pelos sujeitos desta 

pesquisa, assim como a reformulação e a proposta de novas soluções para o 

currículo escolar vigente, trazendo novas ideias e a liberdade de respeito às 

diferentes formas de aprender e ensinar, trabalhando a cidadania e assuntos atuais, 

pertinentes à tal formação. 



126 
 

Ao salientar o caráter democrático desta prática, é necessário retomar a 

questão que mobilizou esta pesquisa: Será que os alunos do Ensino Fundamental 2, 

que iniciaram a vivência da assembleia de classe no sexto ano, conseguiram 

vivenciar o processo democrático a partir destas vivências, ou seja, será que a 

prática das assembleias de classe se mostrou eficaz como mediadora dos conflitos 

interpessoais e na resolução de problemas? 

Retomando os dados coletado na pesquisa de campo, é possível revelar que a 

maioria dos alunos conseguiu compreender como se dá a mediação de conflitos 

interpessoais e resolveram problemas de forma mais adequada, ou seja, usando a 

arguição como ferramenta. Contudo, pela prática ter sido pouco realizada no ano de 

2016, devido ao planejamento diferenciado, como já fora explanado, alguns alunos 

não tiveram a prática da assembleia de classe vivenciada na frequência e, em 

alguns casos, da forma como fora proposta. Percebe-se, apesar disso, que as 

demais práticas e projetos da escola, assim como a preparação dos profissionais, 

supriram esse fator, fazendo com que os alunos pudessem compreender a 

importância deste espaço de diálogo e da forma de organizar suas ideias antes de 

expô-las aos demais. 

Durante a explanação teórica, foram analisadas a concepção, os tipos de 

assembleias escolares, os procedimentos e como se dá o funcionamento esperado 

desta prática. É possível, a partir dos dados, observar que, devido ao ano peculiar, 

os alunos do 6º ano não haviam assimilado alguns procedimentos chave, como a 

pauta exposta na sala para a escrita de temas, que, de acordo com a proposta, é 

essencial para que haja uma autorreflexão anterior à assembleia, assim como é um 

procedimento de organizar a escrita e o pensamento para mostrar aos outros o fato 

em si, sem envolver nomes; o registro em ata, que também é importante devido à 

necessidade de se retomar alguns temas e combinados. Após a análise documental 

dos registros deste momento, é conclusivo que a Orientadora realizou todos os 

registros.  

É importante salientar que estes fatores foram explicitados somente nesta 

primeira turma, nas salas de 7º e 8º ano, percebe-se muito mais afinidade com os 

procedimentos, apesar de, em alguns casos, os sujeitos não recordarem de alguns 

deles. Este fator pode ter ocorrido devido à pouca participação do sujeito 

pesquisado; o fator emocional, por estar com uma pessoa desconhecida falando 

sobre uma prática que vivencia uma vez por mês; por estarem no final do ano, já 
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estafados; ou por não lembrarem da rotina da prática. Estas variáveis foram 

consideradas na análise de dados.  

Outro fator importante analisado nesta pesquisa foi o desenvolvimento da 

autonomia moral. Durante a assembleia, os alunos são descentrados de suas 

crenças e de seu conhecimento sobre ocorridos do cotidiano. Essa descentração 

permite à criança buscar o equilíbrio novamente, processo que exige assimilação e 

acomodação de informações. Nesse momento, a criança pensa de forma reflexiva 

acerca do assunto discutido e forma novos esquemas de pensamento, ou fortalece 

os esquemas existentes, viabilizando um novo momento de equilíbrio. Este 

processo, se observado como coletivo, está permitindo a regulamentação das 

relações interpessoais, pois a cada descentração, a criança passa pelo pensamento 

reflexivo e, devido ao trabalho com os valores democráticos, viabiliza o conceito do 

bem-estar comum, culminando na educação democrática. 

O que foi observado é que os sujeitos, em sua maioria, relatam a mudança de 

comportamento; a conscientização de que existem diferentes opiniões e que é 

necessário respeitá-las; e a importância de ouvir o outro antes de fazer suposições 

sobre os motivos da postura dele. Também é ressaltada a importância de se 

sentirem membros participantes daquele espaço, assim como se sentirem ouvidos 

pela comunidade escolar. Muitos mostram que o falar com o outro deve ser delicado, 

de forma a não ofendê-lo, mas mostrar outro ponto de vista do assunto. A minoria 

diz não perceber mudanças no comportamento. 

O diálogo, neste espaço, tem um lugar privilegiado, pois ele que viabiliza essa 

comunicação entre os sujeitos, promovendo discussões para a compreensão do 

todo, e não somente das partes. Eles compreendem que ‘fazem parte da teia’, que 

estão interligados e que suas atitudes refletem nos colegas, na instituição e na 

comunidade. É neste espaço de diálogo que são construídos os significados para as 

vivências cotidianas, signficados estes que compõem a forma com a qual eles vêem 

e se comunicam com o mundo. Essa compreensão é revisitada durante as 

discussões, facilitando a descentração e, consequentemente, a formação de sujeitos 

críticos, ativos, autônomos. 

Nessas discussões, muitas vezes não há homogeneidade nas soluções. 

Desta forma, novamente, eles vivenciam a votação, outra forma democrática de 

buscar soluções. Participar das discussões promove o retorno a crenças e valores 

enredados em nossa fala e atitudes, fazendo com que os alunos possam se 
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reinventar sempre que percebam necessidade, promove a consciência daquilo que 

são, que acrediam, que reproduzem. Nesta faixa etária, os alunos estão num 

momento de conhecer-se e ao outro, assim como questionar-se a respeito dos 

valores e no que quer acreditar, o que julga ser o melhor para si e, a partir das 

discussões nas assembleias de classe, eles podem promover a autorreflexão. 

“É importante ensinar a pensar, a enfrentar desafios internos e externos, e 

fazer do ato de viver a grande oportunidade para a ampliação de subsídios na 

investigação da própria realidade” (MARTINELLI, 1996, p. 10). A assembleia de 

classe, como já foi explanado, mostra-se uma prática onde o aluno pode 

autoconhecer-se, conhecer ao outro, conhecer a realidade, a essência e buscar 

novas formas de compreender o mundo. Na proposta de educação que acredito, a 

criança, em primeiro lugar, deve conhecer a si própria e ao outro para que, juntos, 

possam construir uma comunidade harmônica de vida, onde não seja necessária a 

competição, pois cada um tem segurança do seu espaço e a certeza de que o 

princípio da cooperação os levará num caminho onde existem ‘cem novas formas’ 

em que a razão e os sonhos se comunicam. 

Nossa sociedade vivenciou, por muito tempo, o autoritarismo, que acabou por 

sufocar os valores democráticos, ‘roubaram-lhe noventa e nove’. Este momento de 

esclarecimento e de possibilidade de viabilizar essa forma de compreender a 

educação como uma prática interdisciplinar, que entende o aluno como integral, não 

cindindo-o, exige que nós, educadores, tenhamos a postura democrática, 

dominemos o conhecimento e, acima de tudo, nunca deixemos de acreditar e de 

disseminar essas informações. Quando muitos lutam em consonância pela mesma 

causa, o sonho pode ser viabilizado. 

Finalizamos com uma fala de Paulo Freire (2014, p. 254): “A construção da 

escola democrática não depende, igualmente, da vontade de alguns educadores e 

educadoras, de alguns alunos, de certos pais e mães. Esta construção é um sonho 

por que devemos lutar todas e todos os que apostarmos na seriedade, na liberdade, 

na criatividade, na alegria dentro e fora da escola”. 

Temos a certeza que a assembleia de classe colaborará efetivamente para a 

experiência democrática em uma escola que se propõe a ser colaborativa, atuante e 

contemporânea. 
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PARA A ESCOLA 

PESQUISADA 

 

Ao Colégio Pesquisado 
 
Sou pesquisadora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, nível mestrado, no Programa “Educação: Currículo”, na linha 
de pesquisa “Formação de professores na contemporaneidade”, orientada pela 
Prof.ª Dra. Mere Abramowicz. Meu nome é Claudia Kampus Mantovani e o meu 
projeto tem por objetivo analisar a prática da assembleia de classe no Ensino 
Fundamental 2 como viabilizadora de vivências democráticas, corroborando na 
formação do sujeito autônomo. O título do presente estudo é: “A assembleia de 
classe como prática possibilitadora da vivência democrática”. 

A pesquisa de campo será realizada com os profissionais que planejam e 
praticam a assembleia de classe no Ensino Fundamental 2 e com 10% dos alunos 
que participam desta prática. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas, que 
possibilitam maior flexibilidade na coleta de dados. Estes dados serão tabulados e 
analisados e, posteriormente, os resultados serão compartilhados com a 
comunidade científica e com vocês.  

O objetivo deste trabalho é analisar a prática da assembleia de classe, sua 
concepção, importância, características, fundamentos e benefícios, verificar se ela 
possibilitou a vivência democrática destes alunos e como essa vivência é 
caracterizada. 

É de conhecimento público a preocupação da escola com a formação de 
valores e vivências que possibilitam a integração entre os alunos e a comunidade. 
Dessa forma, gostaria de convidá-los a participar deste projeto, contribuindo com 
seus relatos, saberes e observações que, certamente, serão importantes para 
compor esta pesquisa e meus saberes nesta área. 
 
Grata desde já, 
 
 
Claudia Kampus Mantovani 
São Paulo, 16 de agosto de 2016. 



135 
 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 

ORIENTADORA EDUCACIONAL 

 

Título do Projeto de Pesquisa: A assembleia de classe como prática 

possibilitadora da vivência democrática: uma experiência com alunos do Ensino 

Fundamental 2. 

Pesquisadora responsável: Claudia Kampus Mantovani 

Local da coleta de dados: Colégio 

 

Cara Orientadora Educacional, 

A senhora está sendo convidada a conceder uma entrevista de forma totalmente 

voluntária. 

Antes de concordar em participar desta entrevista, é muito importante que a Senhora 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 

A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que a Senhora se 

decida a participar. 

A Senhora tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade. 

Objetivo da pesquisa: Analisar a prática de assembleia de classe no Ensino 

Fundamental 2, sua importância, fundamentos e benefícios, caracterizar a vivência 

democrática na escola e verificar se a prática de assembleias de classe possibilitou 

aos alunos a vivência do processo democrático. 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá em conceder uma 

entrevista. 

Benefícios: O provável benefício será a reflexão sobre a concepção da assembleia 

de classe, assim como seus benefícios para o desenvolvimento da autonomia moral 

nos estudantes, a promoção da vivência da democracia na escola e os desafios que 

esta prática implica. 

Sigilo: As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas da 

pesquisadora responsável. Os entrevistados e a instituição não serão identificados 

em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem 

divulgados. 

 

São Paulo, ____ de ________________ de 2016. 

 

Assinatura:__________________________________________ 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

RESPONSÁVEIS 

 

 
Título do Projeto de Pesquisa: A assembleia de classe como prática 
possibilitadora da vivência democrática: uma experiência com alunos do Ensino 
Fundamental 2. 
Pesquisadora responsável: Claudia Kampus Mantovani 
Local da coleta de dados: Colégio  
 
Caros Pais e Responsáveis, 
O(A) seu(sua) filho(a) está sendo convididado(a) a conceder uma entrevista de 
forma totalmente voluntária. 
Antes de concordar em participar desta entrevista, é muito importante que os 
Senhores compreendam as informações e instruções contidas neste documento. 
A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que os Senhores 
decidam sobre a participação de seu(sua) filho(a), podendo ser contactada pelo e-
mail claudia.mantovani@gmail.com ou pelo telefone: (11)9xxxx-xxxx. 
O(A) seu(sua) filho(a) tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 
momento. 
Objetivo da pesquisa: Analisar a prática de assembleia de classe no Ensino 
Fundamental 2, sua importância, fundamentos e benefícios, caracterizar a vivência 
democrática na escola e verificar se a prática de assembleias de classe possibilitou 
aos alunos a vivência do processo democrático. 
Procedimentos: A participação do(a) seu(sua) filho(a) nesta pesquisa consistirá em 
conceder uma entrevista, que ocorrerá dentro do horário escolar, em um pequeno 
período da aula de Orientação Educacional. 
Benefícios: O provável benefício é a sistematização do conhecimento que eles 
possuem sobre a assembleia, explicitando e reconhecendo os ganhos e as 
dificuldades que tiveram com esta prática no seu dia a dia. 
Sigilo: As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas da 
pesquisadora responsável. Os entrevistados e a instituição não serão identificados 
em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem 
divulgados. 
 

Compreendi e concordo que o(a) meu(minha) filho(a) participe 
 
Compreendi e não concordo que o(a) meu(minha) filho(a) participe 

 
 
São Paulo, ____ de ________________ de 2016. 
 
Assinatura do responsável:__________________________________________ 
 

Nome:_______________________________________ CPF:_________________________ 

 

mailto:claudia.mantovani@gmail.com
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APÊNDICE D – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS 

ALUNOS 

 

 

Título do Projeto de Pesquisa: A assembleia de classe como prática 

possibilitadora da vivência democrática: uma experiência com alunos do Ensino 

Fundamental 2. 

Pesquisadora responsável: Claudia Kampus Mantovani 

Local da coleta de dados: Colégio  

 

Querido aluno,  

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa para conversarmos sobre a 

assembleia de classe, prática que você vivencia nas aulas de Orientação 

Educacional. Sua participação é voluntária, caso você não queira participar ou, caso 

não se sinta confortável, você poderá desistir a qualquer momento, sem nenhuma 

consequência. Todas as suas dúvidas deverão ser respondidas pela pesquisadora. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a prática de assembleia de classe no Ensino 

Fundamental 2 e os seus benefícios para o dia a dia na escola. 

Sua participação será nos dar uma entrevista, que ocorrerá num pequeno espaço de 

tempo dentro do horário da aula de Orientação Educacional, sem que haja nenhum 

prejuízo do que estará sendo trabalhado em sala. Sua participação será muito boa, 

pois vamos pensar sobre este momento de diálogo dentro da sala e você irá me 

contar como você entende este momento, o que gosta ou não. Assim, você estará 

sistematizando coisas que já vivenciou, aumentando o seu entendimento sobre o 

assunto, além de você ajudar na construção deste conhecimento. 

Tudo que conversarmos, inclusive seu nome e o nome da escola, serão secretos. As 

informações serão analisadas, mas ninguém saberá que foi você que as forneceu. 

 

 

Compreendi e concordo em participar 

 

Compreendi e não concordo em participar 

 

 

São Paulo, ____ de ________________ de 2016. 

 

 

Assinatura:__________________________________________ 

 

Nome: _____________________________________________ 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADO À 

ORIENTADORA EDUCACIONAL 

 

Perguntas norteadoras da entrevista da Orientadora Educacional: 

Elaboração do perfil do sujeito 

1 – Qual a sua idade? 

2 – Qual a sua formação e ano de conclusão?  

3 – Há quanto tempo trabalha neste cargo? 

4 – Há quanto tempo trabalha nesta instituição? 

5 – Há quanto tempo trabalha com assembleia de classe? 

 

Questões referentes ao trabalho com a assembleia de classe 

1 – Como surgiu a ideia de implantar a assembleia de classe com esses grupos de 

alunos? 

2 – Você já havia trabalhado com a assembleia de classe em outras instituições? 

Como foi essa experiência? 

3 – Antes de implantar este trabalho, ocorreu alguma preparação com os demais 

professores para estudo da prática? Se sim, como ocorreu? Se não, por quê? 

4 – Qual foi a reação do corpo docente e dos alunos quando foi proposta a 

assembleia de classe? 

5 – Quais foram/são suas expectativas para os alunos neste trabalho? 

6 – Quais são as dificuldades encontradas na prática da assembleia de classe? 

Quais mecanismos são utilizados para transpor essas dificuldades? 

7 – Depois desses anos trabalhando com assembleias de classe, você percebe 

alguma mudança no coletivo das crianças com relação à autonomia e à percepção 

do bem-estar comum? Como e quando isso ocorreu? 

8 – Para você, por que foi/ é importante realizar assembleias? 

9 – O que mudou com a implantação das assembleias? 
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10 – Você mudaria algum procedimento proposto por Araújo e Puig desta prática? 

Por quê?  

11 – As famílias perceberam alguma mudança? O que mais é comentado pelas 

famílias? 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADO 

AOS ALUNOS 

 

Perguntas norteadoras da entrevista com os alunos 

1 – Qual a sua idade? 

2 – Há quanto estuda neste colégio?  

3 – Desde qual ano você vivencia a prática da assembleia de classe? 

4 – O que você mais gosta nesta prática? 

5 – Você percebe alguma mudança na sua forma de agir no dia a dia depois que 

você começou a vivenciar a assembleia de classe? Se sim, qual? 

6 – Tem algum momento que você não gosta nesta prática? Por quê? 

7 – Como você se sente ao falar a sua opinião para os colegas? 

8 – Você percebe alguma mudança na forma de se expressar na assembleia e fora 

dela? 

9 – Existe algum projeto que surgiu a partir das vivências da assembleia de classe? 

Se sim, conte como foi. 

10 – Você vê a assembleia de classe como uma prática positiva ou negativa para o 

dia a dia na escola? Por quê? 

 




