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Cântico XXIII 

                               

                                  Cecília Meireles 

 

 

Não façais de ti 

Um sonho a realizar. 

Vai. 

Sem caminho marcado. 

Tu és o de todos os caminhos. 

 

Sê apenas uma presença. 

Invisível presença silenciosa. 

Todas as coisas esperam a luz,  

Sem dizerem que a esperam. 

Sem saberem que existe. 

Todas as coisas esperarão por ti,  

Sem te falarem. 

Sem lhes falares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta pesquisa nasce das inquietações sobre aprendizagem de crianças e jovens em condições de 

vulnerabilidade social, em comunidades de baixa renda e poucas oportunidades, localizadas em 

Paraisópolis e Vila Andrade. Essas inquietações referem-se não somente aos aspectos 

cognitivos, pois as dificuldades não são apenas pedagógicas, mas sobretudo humanas, na 

construção saudável de relações interpessoais. Na busca de superação desses desafios, o Projeto 

Comunidades de Aprendizagem que tem sido desenvolvido desde 1970, pelo Centro de Teorias 

e Práticas para a Superação de Desigualdades (CREA), da Universidade de Barcelona, tem 

apontado um caminho possível na tentativa de reduzir desigualdades e promover aprendizagem 

de forma dialógica, inovadora. Flecha, criador do conceito Comunidades de Aprendizagem, 

fundamenta-se na ação comunicativa de Habermas e na dialogicidade de Freire. Nesse aspecto, 

aproxima-se da Interdisciplinaridade de Fazenda quando preconiza a necessidade de romper 

fronteiras do conhecimento, exercitando o diálogo entre os saberes e aproximando pessoas, de 

forma a construir um conhecimento ampliado de mundo. A pesquisa com abordagem qualitativa 

tem por objetivo fazer um estudo com técnicas de análise documental das práticas 

desenvolvidas na Escola da Comunidade Vila Andrade, a partir da implementação de algumas 

das ações educativas de êxito do Projeto Comunidades de Aprendizagem somadas às já 

existentes. As práticas comunicativo-dialógicas inseridas em ambientes de abordagem estética 

(pintura, desenho, música, linguagem poética), principalmente a música clássica como 

linguagem, apontam para o diálogo como práxis, sob a ótica da Interdisciplinaridade, 

fundamental à aprendizagem e à constituição do desenvolvimento humano. A análise dos 

registros das experiências mostrou o quanto gradativamente as crianças e jovens foram tocados 

pela estética e beleza do conhecimento, vencendo as dificuldades identificadas. Espera-se, a 

partir das experiências exitosas, contribuir com as comunidades que lidam com desafios 

semelhantes. Tratar de aprendizagem em situação de vulnerabilidade social é um tema amplo e 

complexo, instigando a continuidade de novas pesquisas. 

 

Palavras-chave: Comunidades de Aprendizagem, Interdisciplinaridade, vulnerabilidade social  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This inquiry is born from the concerns about the learning process of children and young people 

living in conditions of social vulnerability in communities of low income and few opportunities 

in Paraisópolis and Vila Andrade. These concerns refer not only to the cognitive aspects but 

also to the difficulties which are not only pedagogical but mainly human regarding the 

construction of satisfactory interpersonal relations. In the search for solutions to this challenge, 

the project Learning Communities which has been developed since 1970, by Center of Research 

in Theories and Practices for Overcoming Inequalities (CREA- Community of Research on 

Excellence for All), from Barcelona University, has shown the way to reduce inequalities and 

promote learning in a communicative and innovative way. This institution, has been pointing 

to a possible way in the attempt of reducing inequalities and promoting learning in an innovative 

dialogical perspective. Flecha, the creator of the Theory and Practice of Dialogic Learning is 

based on the Theory of Communicative Action from Habermas and in the possibilities of 

Dialogic Communication from Freire. Fazenda’s  Interdisciplinary Learning approach leads to 

the necessity of breaking new frontiers of knowledge by exercising communication among 

people providing participants with new perspectives to enlarge knowledge about the world. The 

aim of this research is to study qualitatively the practice developed in Escola da Comunidade 

Vila Andrade by using some consolidated educative actions. The communicative-dialogical 

practices inserted in environments of aesthetic approach (painting, drawing, music, poetry), 

mainly classical music as a language, point to the praxis of dialogue, through the lens of 

Interdisciplinary Learning, which is essential to learning and to human development.  

The analysis of records of the experiments showed how gradually children and young people 

were touched by the aesthetics and beauty of knowledge. 

 

Key words:  Learning Communities, Interdisciplinary, Social Vulnerability. 
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PARECER PROF.ª DRª SILMARA RASCALHA CASADEI (Parecer na Qualificação) 

 

São Paulo, 17 de setembro de 2018 

 

Estimada Maria Lucia 

Sua dissertação está riquíssima de práticas, teorias e, sobretudo, de inquietações que nos 

instigam a refletir sobre o efetivo aprendizado cognitivo e socioemocional nas crianças em 

situação de vulnerabilidade social. 

Consegue demonstrar a força das comunidades de aprendizagem nos apresentando o CREA – 

Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades da 

Universidade de Barcelona, fundado por Ramon Flecha, com o Projeto Includ-ed – projeto 

selecionado entre as 10 investigações destacadas dos Programas Marco de Investigação da 

União Europeia – que envolveu 14 países europeus e mais de 100 pesquisadores em muitas 

áreas. 

Responder seus dois grandes objetivos, (pg.14) que são o de identificar em que medida o Projeto 

Comunidades de Aprendizagem à luz da Interdisciplinaridade trouxe contribuições para os 

alunos da Escola da Comunidade da Vila Andrade da Fundação Visconde de Porto Seguro e 

quais relações são possíveis de se estabelecer entre Comunidades de Aprendizagem e 

Interdisciplinaridade, representam grandes possibilidades para todos aqueles que desenvolvem 

trabalhos junto a crianças e jovens em situações de vulnerabilidade social. 

Neste sentido, à luz da interdisciplinaridade, percebo-a revisitando a sua própria história de 

vida, desta pesquisadora que é você... E feliz, sugiro sua metáfora: Noviça Rebelde, 

principalmente por acreditar na música, na literatura, na sensibilidade, na alegria, por abarcar 

tantas crianças na Vila Andrade ao seu redor, por amar o Richard, seus filhos... 

E a Noviça vai se revelando... Já na página 31, você traz algumas reflexões do seu grupo: na 

criação de um espaço para a afetividade e a alegria, em uma ação docente criadora de 

felicidade... E demonstra este espaço por meio de várias imagens e depoimentos, dos alunos, 

dos professores, dos pais... 

E nos apresenta esta Escola com música por todos os cantos... 

Sugiro, quando chegar às práticas das comunidades de aprendizagem, você destacá-las a partir 

da página 44 começando nele o seu capítulo, ao invés de iniciá-lo na página 50. Eficácia, 

equidade e coesão social merecem ser mais explicadas. 



Recomendo abrir outro capítulo para a Interdisciplinaridade. 

A página 74 traz as aproximações e conexões e aí está a grande conclusão do seu trabalho. 

Sugiro colocar nas considerações parciais, após a apresentação dos resultados e conquistas da 

Escola da Comunidade da Vila Andrade. 

Enfim, uma dissertação que todos queremos ter em casa, em nossas bibliotecas, para nossas 

pesquisas, pois consegue de forma humanizada, categorizar alguns pressupostos de 

Comunidades de Aprendizagem e princípios da Interdisciplinaridade tornando acessível a 

leitura e facilitando nosso entendimento. 

Em Comunidades de Aprendizagem aprendemos, por meio do seu trabalho, os sete princípios 

para a aprendizagem dialógica: diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, 

dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade, igualdade de diferenças. 

Para todos nós, seguidores da teoria de Fazenda, ficam as competências a serem desenvolvidas, 

cada vez mais, no percurso de nossos aprimoramentos que você tão bem revisitou na página 72: 

competência intuitiva, competência intelectiva, competência prática, competência emocional, 

diante de princípios de coesão, desapego, espera, humildade e respeito (pg. 65) identificados 

por afetividade, ousadia e parceria.  

Confesso-lhe que me emocionei ao verificar suas aproximações e conexões, quando aproxima 

Flecha de Fazenda por intermédio de Paulo Freire, quando fala de parcerias e interações e 

principalmente de uma atitude que é tão interdisciplinar que é a atitude dialógica. 

Desejo que você possa continuar a dialogar com o mundo e, principalmente, continue a 

contribuir com tantos espaços de felicidade que altera futuros para que estes sejam bem 

melhores para as crianças e jovens. 

Abraços eternamente fraternos e reconhecidos 

Profª. Drª. Silmara Rascalha Casadei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARECER DO PROF. DR. RUY CEZAR DO ESPÍRITO SANTO (Parecer na 

Qualificação) 

 

São Paulo, 17 de setembro de 2018 

Maria Lucia: Gostei muito da leitura de seu trabalho! Seu percurso como educadora revela uma 

abertura profunda para a superação da grande denuncia de Paulo Freire, no sentido da existência 

de uma “educação bancária” a ser superada. Começando com o final de seu trabalho vocês traz 

nas páginas 81 e 87 a relevância da inserção dos pais no processo educativo!  Julgo tal questão 

essencial na proposta de uma nova educação! Há que superar aquilo que as Escolas trazem para 

os alunos e o intenso confronto com aquilo que elas “ouvem” dos pais. Assim sinto as tertúlias, 

por você criadas, de grande relevância para a educação, com a presença dos pais!  Uma segunda 

questão, que considero também de grande significação e que também busco em minha atividade 

docente é o diálogo que você revela na página 54 com os alunos que vocês trabalham! O drama 

presente nas escolas tradicionais são as provas de “certo e errado”, que findam por discriminar 

os alunos! Há que se superar tal situação e sempre que avalio meus alunos a pergunta 

fundamental é: “O que você aprendeu até agora?” e na sequência: “O que foi mais importante?” 

ou “O que foi mais difícil?” ou “Qual a dúvida que ficou?”  Tal questionamento em lugar de 

um “certo ou errado” vai gerar um profundo diálogo com os alunos, que é sua grande meta! Na 

página 83 você levanta a questão do tempo. Neste particular considero fundamental o despertar 

dos alunos para a vivência do presente. Mostrar que as “culpas” de ontem ou a “ansiedade” do 

amanhã impedem a vivência do que denomino de “Eternidade do Agora”. Você deve saber, por 

exemplo, como os celulares tiram os alunos de tal presença na sala de aula! É fundamental 

desenvolver a consciência do momento presente onde irão surgir as vivências da beleza, da 

alegria e do amor! Sinto seu Caminhar nesta direção! A questão da vivência do Amor situada 

na página 54 também será fruto de uma vivência do Agora acima referido! Sim, observe que se 

a matéria é fruto de uma conexão dos átomos, o Ser Humano, além de tal conexão em seu corpo 

físico, deverá desenvolver a conexão fruto do Amor!  Este é um dos frutos essenciais resultantes 

do autoconhecimento, o princípio de toda a sabedoria como dizia Sócrates!  Na página 72 você 

se refere expressamente sobre o autoconhecimento aqui referido. Também na página 80 o 

depoimento de uma aluna vai revelar sua caminhada para “o que eu sou”! Seguramente é um 

fruto de seu trabalho nesta direção! Aliás quando você transcreveu minha poesia na página 73 

fica também claro seu voltar educativo, para esta fundamental questão do autoconhecimento. 

Isto tudo somado à presença da interdisciplinaridade trazida por sua orientadora dão a sua 

dissertação a importância de ser publicada para o desenvolvimento social da visão de uma nova 



educação. Vou juntar mais um texto poético para mostrar a relevância de seu Caminhar! 

Parabéns a você e a sua Orientadora pelo belo trabalho realizado! Ruy 

 

 

Utopia 

 

Buscar no íntimo de si mesmo 

Uma crença 

Uma esperança 

Uma saída para o ato de educar 

Cansamo-nos do “todo dia tudo sempre igual” 

Há que haver uma saída além dos livros 

Além das teorias 

Além do consumismo educacional... 

Há que buscar essa saída lá atrás... 

No dia em que “decidimos” ser professores... 

No dia, em que presentes a nossa juventude, sonhávamos. 

Acreditávamos 

 

Por que desistimos? 

Por que não lutamos? 

Quem roubou nossa utopia? 

Quem nos furtou a “Vida” a ser vivida? 

 

O primeiro passo rumo a uma nova Educação é o resgate daquilo 

Que um dia sonhamos... 

Que um dia nos trouxe à Educação... 

Nos fez acreditar que era nossa Utopia... 

 

O convite que faço é juntos resgatarmos nossos sonhos 

Escaparmos da tirania dos “vestibulares” apresentados como fim último do 

processo educativo 

Escaparmos dos políticos que nunca sonharam educação... 

Acordarmos para nossos velhos sonhos guardados “no mais dentro”... 

 



 

 

 

Acabar com provas e notas... 

Afastar os educandos do “medo” gerado pelos “exames”... 

Iniciar um profundo diálogo com os educandos 

Trazendo a beleza de tudo aquilo que nos trouxe a Educação! 

 

Livrá-los das prisões presentes na tecnologia 

Trazê-los para viver a Eternidade do Agora 

Tirá-los dos celulares e internets 

Para que possam sentir sua incrível capacidade de realizar 

 

Beleza, Alegria e Amor que somente no Presente é possível! 

 

 

Ruy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge das inquietações geradas diante das expectativas de aprendizagem 

de alunos de baixa renda das comunidades de Paraisópolis e Vila Andrade, na cidade de São 

Paulo. São alunos em condições de vulnerabilidade social que apresentam dificuldades não 

apenas nos aspectos cognitivos, mas fundamentalmente nos aspectos humanos, a partir da 

experiência como gestora de uma escola da rede privada.  

Em 2011, assumi a Diretoria Pedagógica da Escola da Comunidade Vila Andrade – 

Colégio Visconde de Porto Seguro que, à época contava com 600 alunos da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental I. Identifiquei algumas dificuldades nas operações matemáticas e na 

competência leitora, na interpretação e na produção de textos, além da necessidade de se 

construir saudáveis relações interpessoais. A experiência de aproximadamente 20 anos na 

educação, como professora e depois como gestora, não foram suficientes para me ajudar a 

encontrar respostas para esta nova realidade na superação dos desafios apresentados por esses 

alunos. 

Na busca pela aprendizagem de todos os alunos em um contexto de coesão social, 

encontrei no Projeto Comunidade de Aprendizagem a possibilidade de algumas respostas 

acerca das minhas inquietações. O modelo educativo Comunidade de Aprendizagem 

compreende a escola como instituição central da sociedade.  

A proposta foi elaborada pelo Centro Especial de Investigação em Teorias e 

Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA) da Universidade de 

Barcelona, Espanha e, desde 2003, vem sendo difundida, apoiada e pesquisada 

no Brasil e em outros países da América Latina pelo Núcleo de Investigação 

e Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal de São Carlos 

(MELLO et al., 2012, p.11) 

 

 Ela está estruturada e referendada no Projeto INCLUD-ED – Strategies for inclusion 

and social cohesion  from education in Europe (2006-2011), único projeto em Ciências Sociais 

selecionado entre as 10 investigações destacadas dos Programas Marco de Investigación de la 

Unión Europea pelo seu impacto científico e social, envolvendo 14 países europeus e mais de 

100 pesquisadores. Esses pesquisadores passaram cinco anos estudando ações exitosas em 

várias escolas da Europa capazes de contribuir para superar o fracasso e a evasão escolar, além 
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de superar a exclusão em áreas como emprego, saúde, habitação e participação política.  

 O CREA foi fundado por Ramón Flecha em 1991, na Universidade de Barcelona, e hoje 

é um centro conhecido internacionalmente por suas bases teóricas nas Ciências Sociais e suas 

investigações orientadas para a superação das desigualdades. Em 1995, Flecha fundou o Projeto 

de Comunidades de Aprendizagem baseado na teoria da aprendizagem dialógica e tem 

colaborado diretamente com mais de 120 escolas comprometidas com o processo de 

transformação social, cultural e educativa. 

Várias teorias fundamentam o conceito de aprendizagem dialógica, dentre elas Freire e 

Habermas. Tal conceito alicerça-se em sete princípios que serão explicitados no decorrer deste 

trabalho: diálogo igualitário, inteligência cultural, dimensão instrumental, criação de sentido, 

solidariedade, igualdade de diferenças e transformação. 

A razão de ser da aprendizagem é a transformação. Na aprendizagem 

dialógica, os níveis prévios de conhecimento e o entorno sociocultural são 

transformados. Os dois processos estão intimamente relacionados, o avanço 

do conhecimento ajuda meninos e meninas a participarem mais ativamente de 

seu entorno e transformá-lo [...]. O foco da abordagem dialógica da 

aprendizagem é a transformação, não a adaptação (AUBERT et al., 2016, p. 

125) 

 

Foi em busca de transformar a realidade na qual atuava que trouxe para a escola esses 

conhecimentos e, junto com a comunidade escolar, dei início à ampliação de projetos já 

existentes na escola, como por exemplo, Música em Todos os Cantos, Projeto da Biblioteca 

Pessoal e Linha do Tempo e a criação de novos como Grupos Interativos e Tertúlias Dialógicas. 

Os estudos realizados e as práticas vividas me instigaram a buscar ainda mais 

conhecimento. Foi assim que em 2017 ingressei no Mestrado em Educação na PUC, na linha 

da Interdisciplinaridade, pois os caminhos trilhados revelaram minha identificação com as 

práticas interdisciplinares. 

No projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se. 

A responsabilidade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas essa 

responsabilidade está imbuída do envolvimento – envolvimento esse que diz 

respeito ao projeto em si, às pessoas e às instituições a ele pertencentes. 

(FAZENDA, 2011b, p.17) 

 

Passando a frequentar o Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade (GEPI), 

a partir da troca de experiências, com a apresentação de trabalhos, visitas, assistindo 
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qualificações e defesas, alimentava cada vez mais o desejo de pesquisar a própria prática e 

compreendê-la criticamente. 

Os projetos implementados na escola passaram assim a buscar uma fundamentação e 

estudo também na Interdisciplinaridade. Percebia que talvez fosse possível a complementação 

dos princípios do Projeto Comunidades de Aprendizagem com os fundamentos da teoria da 

Interdisciplinaridade que na prática poderiam ajudar na superação das dificuldades 

apresentadas pelos alunos.  

Todas as práticas vividas na escola juntamente com a comunidade, inclusive pais, 

pretendem vencer os desafios já apontados em relação às aprendizagens instrumentais 

(matemática, produção de texto, fluência leitora) e na aprendizagem dialógica promover 

avanços de todos os alunos e alunas.  

Do universo das práticas realizadas foram escolhidos os projetos Tertúlia Dialógica e 

Linha do Tempo como objeto de estudo. A análise dessas práticas ocorrerá com base nos 

estudos sobre o Projeto Comunidade de Aprendizagem de Ramón Flecha e a teoria da 

Interdisciplinaridade de Ivani Fazenda. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, com procedimento bibliográfico e análise dos registros dessas experiências, além 

da coleta de depoimentos dos participantes. Este trabalho seguiu os preceitos do Comitê de 

Ética. Todas as imagens têm autorização para divulgação. 

Busco com este estudo identificar em que medida o projeto Comunidades de 

Aprendizagem à luz da interdisciplinaridade trouxe contribuições para os alunos da Escola da 

Comunidade Vila Andrade e quais relações são possíveis de se estabelecer entre Comunidades 

de Aprendizagem e Interdisciplinaridade.  

O trabalho está organizado em cinco partes. Na primeira parte, Memórias e Trajetórias, 

trago a história de vida da pesquisadora, terreno fértil onde afloram as inquietações e desejos 

de saber mais, caracterizados pela atitude interdisciplinar de abertura ao conhecimento, e 

percepção de si mesma diante das aproximações e trocas estabelecidas com seus pares (toda a 

comunidade escolar e seu entorno, os teóricos, o GEPI). 

Na segunda parte, Colégio Visconde Porto Seguro – Campus Panamby e Escola da 

Comunidade Vila Andrade – em busca de uma gestão participativa, apresento a experiência 

como gestora, período no qual ocorre na prática minha formação profissional ao mesmo tempo 

em que vou formando o grupo. 

Em Comunidades de Aprendizagem, na terceira parte, apresento os indicadores que 

asseguram uma comunidade de aprendizagem e o conceito de aprendizagem dialógica, eixo 

norteador do Projeto. 
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Os pressupostos da Interdisciplinaridade bem como os fundamentos para a compreensão 

de uma prática interdisciplinar são explicitados na quarta parte.  

As ações educativas e conquistas, na quinta parte, foram analisadas a partir dos 

princípios de Comunidades de Aprendizagem e dos fundamentos da Interdisciplinaridade. 

Nas considerações finais, analiso as aproximações e as conexões entre o Projeto 

Comunidades de Aprendizagem e a teoria da Interdisciplinaridade e aponto para a importância 

de uma educação humanizadora que, permeada pela linguagem artístico-musical, traz consigo 

a amorosidade nas relações que somadas aos princípios da aprendizagem dialógica e da 

interdisciplinaridade iluminam o fazer pedagógico. 

A análise dos registros das experiências mostrou o quanto gradativamente as crianças e 

jovens foram tocados pela estética e beleza do conhecimento, vencendo as dificuldades 

identificadas. Espera-se, a partir das experiências exitosas, contribuir com as comunidades que 

lidam com desafios semelhantes. Tratar de aprendizagem em situação de vulnerabilidade social 

é um tema amplo e complexo, instigando a continuidade de novas pesquisas. 
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1.MEMÓRIAS E TRAJETÓRIAS 

 

Na pesquisa interdisciplinar, a descoberta de si mesmo, do mais 

interior do que somos conduz-nos à explicitação do como nos 

representamos.  
(FAZENDA, 1995, p. 121)  

 

Desenvolver uma pesquisa interdisciplinar significa também fazer um exercício de 

revisita às experiências profissionais. Nesse caminho, os percursos pessoal e profissional 

revelam o pesquisador e, a partir desse momento, explicita-se o sentido da pesquisa.   

Revisitar os caminhos profissionais permitiu que aflorassem minhas interioridades, um 

retorno às minhas origens, às minhas raízes históricas, um reviver de emoções. Em minha 

própria narrativa, vou me lembrando de cenas que vão se complementando ao longo do 

processo e no reviver da memória os fatos se conectam com o agora, a pesquisadora em 

formação. Retomar minha história de vida me inspira e revivê-la me alimenta. 

Lembro-me de meus pais que ao desejarem uma vida saudável, em contato com a 

natureza, decidiram residir em uma chácara na Serra da Cantareira – São Paulo, onde 

crescemos, eu e minhas três irmãs rodeados de verde, de ar puro, de cumplicidade e de muito 

amor. A nossa convivência com as famílias alemãs, moradoras dessa região, propiciou a união 

das culturas brasileira e alemã, o que favoreceu a ampliação de nosso universo cultural. Eram 

comuns encontros entre as famílias e ouvíamos Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Robert 

Schumann e Ludwig van Beethoven entre outros e, frequentemente, os pais e seus filhos 

executavam trechos das obras desses compositores alemães ao piano, nos instrumentos de corda 

e de sopro. 

Também em minha casa, após o jantar ouvíamos muita música e cresci ao som dos 

grandes clássicos universais, que eram apresentados pelo meu pai com muita seriedade e com 

grande desejo de que pudéssemos desenvolver o gosto pela música que, segundo ele, além de 

favorecer o aflorar da nossa sensibilidade, contribuiria com nosso enriquecimento cultural. Essa 

vivência musical era intercalada com a leitura dos grandes clássicos da literatura. Grande 

admirador das obras de Santo Agostinho, uma das maiores personalidades da história universal, 

meu pai, inspirado no amor, fazia-nos refletir sobre a verdade, a humildade e a felicidade. 

Com a preocupação de suscitar reflexões sobre os valores que devem guiar nossas ações, 

conversávamos sobre o conceito de justiça, generosidade, solidariedade, amor e honestidade, 

fundamentais para o convívio social. Em outros momentos havia espaço para as nossas 
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narrativas. Falávamos sobre as aprendizagens escolares, as frustrações, as situações de conflitos 

vivenciadas e os momentos de alegria. Meus pais, após nos ouvir atentamente, faziam as 

devidas intervenções, reforçando a importância do enfrentamento às dificuldades, na 

manutenção de comportamentos indesejáveis e no reforço positivo aos comportamentos 

apropriados.  

Conheci a importância de Dom Paulo Evaristo Arns, o Cardeal dos Direitos Humanos, 

pelo fim da desigualdade social na defesa dos direitos humanos. Tínhamos espaço para dialogar, 

tínhamos espaço para trocas. Lembro-me dos meus pais com o desejo de que todas as filhas 

tivessem muito estudo, uma vez que haviam frequentado apenas os anos iniciais da escola 

primária. E o desejo de que lêssemos muito, impulsionava-os a comprar para nós livros de 

histórias e enciclopédias que, naquela época, eram vendidos nas portas das casas. 

Muito pequena, tentava ler sozinha, e ao ingressar na escola em colégio religioso aos 

seis anos, já estava alfabetizada. Sentia-me muito feliz porque além dos estudos também 

participava das festas comemorativas: nas peças de teatro durante a semana da criança, na 

quadrilha das lindas festas juninas e no coral nas missas de Natal. 

Com o olhar do agora, percebo todo o investimento de meus pais em minha primeira 

infância, toda a proteção e os cuidados, em um ambiente familiar seguro e tranquilo, aspectos 

que muito contribuíram para as minhas realizações, mas também, e principalmente, para 

enfrentar os obstáculos e frustrações que hoje sei imprescindíveis no meu processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Em um domingo de maio, após a celebração da missa que frequentávamos 

semanalmente, o padre Bruno da Paróquia São Pedro, convidou-me para dar aulas de 

catequismo, duas vezes por semana. E como levei a sério essa oportunidade! Havia uma 

programação para as aulas que eu estudava com muito afinco, sempre orientada pela minha 

mãe, católica praticante e comprometida com a palavra de Deus, e professora de bordado na 

mesma Paróquia. Eu, por volta de 13 anos, meus alunos, em torno de 9 anos. Recordo-me da 

minha insegurança nas primeiras aulas, abrandada com a presença da minha mãe. Aos poucos 

fui me fortalecendo, principalmente, porque testemunhava as crianças aprendendo. Como me 

emocionei na missa de primeira comunhão! E tive a certeza do que desejava para o meu futuro: 

ser professora. 

Em paralelo, aprendi a tocar piano, aprendizagem que seguiu durante toda a minha 

escolaridade. Estudei com grandes professores de música e cito a pianista brasileira Sonia 

Muniz, um caráter e talento inspiradores que, recém-chegada de Viena, encontrou em mim a 

possibilidade de aplicar os seus conhecimentos. A participação em inúmeros concursos e 
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algumas premiações impulsionaram-me a uma intensa dedicação musical. A professora Sonia 

desejava que eu vivenciasse uma experiência semelhante à sua: estudar piano na Universität für 

Musik und darstellende Kunst Wien (Universidade de Música e Performances Artísticas de 

Viena). Com o objetivo de me preparar para esse desafio, dedicava-me ao piano várias horas 

por dia, praticando exercícios com foco no desenvolvimento da técnica e na aquisição das 

habilidades necessárias para um repertório de obras clássicas. Participei como bolsista de vários 

festivais de música clássica em Campos do Jordão/SP (Festival de Inverno), apresentando-me 

como pianista em diversos espaços culturais da cidade, além de tocar em teatros nas cidades de 

São Paulo, Santos e Uberlândia.  

Aos 17 anos fui indicada para atuar como solista da Orquestra do Estado de São Paulo 

com o concerto para piano e orquestra nº 1 em Sol Menor op. 25 de Felix Mendelssohn 

Bartholdy. Depois de estudar arduamente recebi a notícia de que o concerto não poderia ser 

realizado por falta de recursos financeiros da Secretaria de Cultura do Estado São Paulo. Decidi, 

então, postergar os estudos musicais e me preparar para ingressar na Universidade.   

Iniciei o curso de Letras (Língua e Literatura Portuguesas) na Pontifícia Universidade 

Católica – SP, impulsionada pelo desejo de aprofundar os estudos dos grandes clássicos da 

literatura, uma vez que a leitura era para mim uma prática cotidiana que começou com as obras 

de Monteiro Lobato.   

No ano seguinte, matriculei-me no curso de Educação Artística com habilitação 

instrumental (piano), pois desejava ampliar minhas aprendizagens musicais e estar habilitada 

para dar aulas a crianças e adolescentes. Ambas as graduações seriam fundamentais para que 

eu realizasse aquele meu desejo desde criança: tornar-me professora. 

Por indicação de uma professora da PUC, fui estagiar em uma empresa de planejamento 

na equipe de revisores de textos, juntamente com os profissionais das áreas de Direito, 

Economia, Arquitetura e Engenharia, com foco na implantação de cidades hortigranjeiras no 

nordeste do país. Os engenheiros agrônomos pesquisavam o solo e o clima e possibilidades de 

plantio, escreviam o projeto e encaminhavam-no à equipe de revisão, da qual eu fazia parte. 

Foram grandes as aprendizagens sobre as regras e os padrões linguísticos da Língua Portuguesa, 

o que completava as minhas aprendizagens teóricas na PUC, além da experiência, para mim 

inovadora, do convívio com os profissionais das diversas áreas dispostos a ajudar os jovens 

estagiários. 

Lembro-me com muito carinho do coordenador da equipe de revisores que, com muita 

devoção e elegância, apontava-me os erros e me solicitava a reescrita do texto após minhas 

consultas ora sobre pontuação, ora sobre regência/concordância verbal e nominal, ora sobre 
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ortografia e tantas outras singularidades da Língua Portuguesa. E fui seguindo uma jornada 

diária estimulante: pela manhã, aluna da PUC, à tarde, estagiária na empresa e à noite, 

Faculdade de Música. 

Após dois intensos anos de trabalho nessa empresa, o presidente, profissional austero e 

absolutamente exigente com prazos e com a qualidade dos projetos, convidou-me para 

coordenar a equipe de revisores e me solicitou que ampliasse o número de estagiários, uma vez 

que surgiram solicitações do Governo Federal Brasileiro para a implantação de novas cidades 

hortigranjeiras. 

Com pouquíssima experiência e nenhuma vivência como gestora, muitas dúvidas 

surgiram, principalmente tendo em vista a gestão do coordenador, cuja exigência era máxima 

na composição textual, porém a prorrogação dos prazos para a apresentação final do trabalho 

era frequente, o que acabou gerando cancelamento de alguns projetos. Senti-me absolutamente 

desafiada, pois desejava manter o trabalho conjunto da equipe, inserindo os novos integrantes, 

e tinha consciência do foco na máxima qualidade e prazos respeitados. Fui percebendo minhas 

forças pessoais, maximizando-as, e igualmente conhecendo minhas limitações, tentando 

superá-las por meio do conhecimento e habilidades que a nova função exigiam.  

Uma comunicação clara e objetiva, em um trabalho compartilhado, superando as 

posições individualistas, foram os maiores desafios, principalmente por se tratar de uma equipe 

de estudantes com boas intenções, porém com vivências reduzidas do mundo do trabalho e suas 

inter-relações. Os professores da PUC me auxiliaram em todo esse processo em conversas nos 

intervalos das aulas. E foram essas trocas no apoio acolhedor dos meus mestres que me 

ajudaram a viver essa experiência e perceber a riqueza de aprendizagem e, com o tempo, 

caminhar na tentativa de vencer toda a insegurança dos primeiros momentos. 

Escrevendo minha própria história de vida... saio da terceira pessoa e entro na primeira 

pessoa... sou sujeito da própria história. Quero ousar na continuidade desse percurso, um 

percurso que vai me desvelando às vezes com dúvidas, às vezes com “certezas provisórias”, já 

anunciadas por Terezinha Rios (2001) e sacramentadas por José Américo Pessanha: 

Se alguém disser o nome definitivo das coisas acaba a conversa. Quem deu o 

nome último, final, unívoco das coisas, esse mata a discursividade, a 

linguagem; mata a alma, a cultura, a literatura, a poesia, a filosofia, a 

sociologia, a política e toda a conversa dos mortais. (PESSANHA apud RIOS, 

2001, p.135) 

 

Ao trazer a minha história de vida como procedimento de pesquisa, busco teorias que 

possam me oferecer os subsídios de que necessito e encontro em Fazenda (2008) a importância 
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dos cuidados especiais de um pesquisador, que “sugerem movimentos novos no delineamento 

das ações”. Assim é que tais procedimentos provocam uma “atitude interdisciplinar” em um 

profundo envolvimento, no encontro de uma “ética e estética” próprias, únicas, que nos 

singularizam, permitindo-nos vencer o desafio, o de elaborar uma dissertação a partir das 

próprias vivências, vencendo muitos obstáculos.  

O primeiro deles, diria o mais fundamental, é vencer as amarras pessoais, 

deixar o peito aberto para que flua dele toda a emoção que a ação praticada 

provocou. Esse processo é mais longo quanto o da nidação da teoria, pois 

exige uma adesão irrestrita ao processo de desvelamento da prática, exige o 

rompimento com descrições padronizadas, exige a descoberta ou o símbolo 

que gestou e sustentou toda a prática vivida. (FAZENDA, 2008, p. 12) 

 

Ao organizar meus pensamentos, no resgate dos fatos vividos, começo a perceber que 

as memórias alicerçadas na teoria vão cooperando para eu enxergar as conexões de que nunca 

me havia conscientizado que ocorressem. Fazenda (2011) diz que resgatar as histórias de vida 

exige que passemos por um novo percurso, um novo nascer diante do que concebemos como 

ato de conhecer, um ato “percebido e sentido”, gerando desafios para que esse “pesquisador 

crie teorias nascidas de uma prática intensamente vivida”.  

A trilha interdisciplinar caminha do ator ao autor de uma história vivida, de 

uma ação conscientemente exercida a uma elaboração teórica arduamente 

construída. Tão importante quanto o produto de uma ação exercida é o 

processo e mais que o processo, é necessário pesquisar-se o movimento 

desenhado pela ação exercida – somente ao pesquisarmos os movimentos das 

ações exercidas, será possível delinearmos seus contornos e seus perfis. 

(FAZENDA, 2011a, p.14) 

 

E essa aprendizagem vai se desvelando e revela-se, em mim, como se fosse num outro 

tempo, tempo de organização do vivido, de súbitas lembranças adormecidas, das alegrias ao 

revivê-las. A sensação é que começo a aprender a ler, a ler-me e analisar o que de dentro aflorou. 

De tantas visitas interiores, ressaltar o que se destaca e que merece ser investigado, 

materializado no ato de escrever, caminha na consonância entre os destaques da memória e a 

“elaboração teórica arduamente construída. ” (FAZENDA, 2011b) 

Após concluir as duas graduações, optei por acompanhar o desenvolvimento da primeira 

infância de meus filhos, com a forte convicção de que ofereceria uma formação em valores com 

os mesmos fundamentos da que eu havia recebido de meus pais. E esse precioso tempo passou. 

E durante esse tempo, algumas interrogações: Será que eu conseguiria retornar ao mercado de 

trabalho? Como seria atuar no magistério?  
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Por indicação de uma professora, cujos filhos estudavam num colégio particular de 

ensino religioso, fui lecionar música para crianças e jovens. Eram frequentes as apresentações 

do coral ao longo do ano e, em várias delas, havia um repertório de canções sacras cantadas na 

capela e cabia a mim acompanhá-los no órgão. 

Nas missas comemorativas ao dia das mães, dos pais, Páscoa e Natal os alunos cantavam 

durante a celebração e me lembro da sensibilidade aflorar, em especial, no canto do Pai Nosso 

e Noite Feliz, na missa de Natal, canções que permitiam a interpretação a duas vozes, o que as 

tornava mais belas, mas também exigiam maior concentração dos alunos. Minha primeira 

experiência como professora, colocando em prática meus conhecimentos musicais, deixava-me 

muito feliz, principalmente por me perceber vencendo as inseguranças de uma professora 

iniciante, na missão de ensinar – em um momento mestre, em outro aprendiz.  

Nesta escola de ensino religioso permaneci por quatro anos como professora de música 

da Educação Infantil ao Ensino Médio e, nos últimos dois anos, assumi também as aulas de 

Língua Portuguesa e Redação, com as turmas de 6º e 7º anos, pedido atendido a partir de uma 

insistente solicitação que fiz à diretora da escola. Com o desejo de corresponder às expectativas, 

procurei apoio de uma querida professora, referência como profissional daquela escola. Ao 

assistir às suas aulas, percebia nela uma exigência amorosa, em especial na produção de textos 

e testemunhava a aprendizagem dos alunos, que avançavam dia a dia. Assim é que passei a 

preparar as minhas aulas sob sua orientação e, aos poucos, fui adquirindo maior confiança em 

sala de aula, sinceramente socializando com a professora todos os meus erros. Mas igualmente 

me recordo da vibração entusiasta dessa professora em meus relatos exitosos.  

Mais alguns anos como professora do Ensino Fundamental II de Língua Portuguesa e 

Redação em uma escola particular, esta de referência na cidade de São Paulo, deram-me a 

oportunidade de desenvolver um projeto de música associado à produção de texto, junto a 

alunos de 8º e 9º anos.  

O trabalho consistia em sensibilizar os alunos para produzirem seus textos a partir de 

obras eruditas dos períodos barroco, romântico e impressionista. Pesquisei as obras mais 

representativas dos grandes clássicos e fui associando as características da música barroca, em 

suas sequências de cadências com ornamentações, à modalidade de um texto narrativo em sua 

sequência de fatos cadenciados, nos quais os personagens atuam em um determinado espaço, 

envoltos em ornamentações descritivas e no decorrer de um tempo. Em outros momentos, com 

os alunos envolvidos na linguagem poética, as obras dos períodos romântico e impressionista 

contribuíram, mais acentuadamente, no aflorar das emoções. 
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 Nós, professores, passamos a observar maior envolvimento dos alunos com o ato de 

escrever e, consequentemente, suas produções paulatinamente começaram a expressar maior 

qualidade. Era comum, no início das aulas, os alunos, espontaneamente, lerem seus textos para 

apreciação de todos da sala de aula.  

Em 1992, este projeto levou-me a uma renomada escola particular de origem alemã, 

Colégio Visconde de Porto Seguro, para lecionar Língua Portuguesa e Redação a alunos do 

Ensino Fundamental II com o desejo de estimular jovens a escrever. Contei à coordenadora a 

experiência bem sucedida com o trabalho de redação associado à música da escola anterior e 

combinamos de socializar com os demais professores. Apresentei o planejamento que havia 

elaborado e imagens dos alunos durante o processo de escrita, além de bons textos produzidos 

por eles, obviamente preservando a identidade de cada um.  

E assim passaram a ser frequentes os concursos de redação realizados aos sábados, onde 

se ouviam nos corredores das salas de aula músicas clássicas, como sugestão do corpo docente, 

que promoviam relaxamento e afloravam a sensibilidade para escrever. Professores e alunos 

aprovaram essa forma de estímulo à escrita e, a cada ano, aumentavam a participação de alunos 

e o número de medalhistas em uma época que havia grande valorização e incentivo por essa 

forma de premiação pelo envolvimento e destaque dos participantes. E, dessa forma, os próprios 

alunos foram percebendo seus avanços e nós professores institucionalizamos o uso de uma pasta 

de redação, contendo desde as primeiras produções, com o objetivo de que pais, alunos e 

professores pudessem acompanhar e testemunhar o progresso das produções textuais, ao longo 

do ano. 

Prossegui como professora até 1997, quando o Colégio inaugurou um novo espaço 

Campus Panamby, pela expressiva procura de pais para matricular seus filhos, uma vez que 

havia pouca possibilidade de vaga no Campus Morumbi. Coube a mim auxiliar os primeiros 

passos desse novo endereço, o que envolveu o processo seletivo para alunos do Ensino 

Fundamental I e II, reunião com pais, apoio à direção na elaboração de circulares informativas, 

reuniões pedagógicas com professores, socialização do material didático com a equipe docente, 

contratação de novos profissionais, entre outras atribuições. 

No ano seguinte, assumi as coordenações do Ensino Fundamental II e do Curso Técnico 

de Gestão em Comércio Exterior, no Campus Panamby, integrado às disciplinas da base comum 

do Ensino Médio, criado com vistas ao desenvolvimento de atitudes empreendedoras, liderança, 

trabalho em equipe, senso crítico, visão estratégica, pensamento sistêmico além da 

responsabilidade social e ambiental. Por meio das disciplinas técnicas e práticas do mercado de 
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trabalho, o objetivo era estimular os jovens a produzir trabalhos de conclusão de curso 

semelhantes àqueles que, certamente, encontrariam na Universidade. 

Era prazeroso ver o novo espaço prosperar não só pelas novas matrículas, mas também 

na construção de uma equipe pedagógica que, coesa, doava-se para a aprendizagem de seus 

alunos nos aspectos cognitivos e socioemocionais, em manutenção constante das saudáveis 

relações interpessoais. Após alguns anos como coordenadora, assumi o cargo de diretora, com 

o olhar sempre voltado ao desenvolvimento da comunidade escolar. 

Em 2012, no curso de Pós-Graduação “O educador e a moralidade infantil numa visão 

construtivista”, UNICAMP, sob a coordenação da Prof.ª Drª. Telma Vinha, envolvi-me com a 

construção de um ambiente sociomoral cooperativo. A compreensão dos referenciais 

construtivistas que explicam o desenvolvimento socioafetivo propiciou o estudo sobre a 

importância da cooperação de uns com os outros estudantes, a construção dos combinados em 

sala de aula pautados por princípios universais, onde o diálogo permeia as relações. 

Reconhecida pelos governos federal, estadual e municipal como entidade de utilidade 

pública, a Fundação mantenedora dos Câmpus do colégio de origem germânica, criou em 1965 

a Escola da Comunidade para atender a comunidade carente de Paraisópolis. Em 2010, 

seguindo as especificações do Decreto nº 7237 que regulamentou a legislação das entidades 

beneficentes de assistência social, a nova lei proporcionou as diretrizes para que pudesse 

ampliar o atendimento de 800 estudantes de baixa renda da Escola da Comunidade – Campus 

Morumbi para 1400 alunos das comunidades de Paraisópolis e Vila Andrade. 

Para atender aos novos 600 alunos, foi inaugurada, em 2011, a Escola da Comunidade 

Vila Andrade e coube a mim conduzir esse processo.  

Para o preenchimento das novas vagas, em dezembro de 2010, foi encaminhada uma 

circular informativa aos pais dos alunos da Escola da Comunidade – Campus Morumbi, 

moradores da comunidade de Paraisópolis e aos pais moradores da comunidade de Vila 

Andrade por meio da Igreja Batista do bairro Morumbi, que desenvolve projetos sociais com 

os moradores da comunidade e seus filhos. Inspirada pelo desejo de realizar trabalhos sociais 

na região, a liderança da Igreja criou, em 1982, a Sociedade Beneficente da Igreja Batista do 

Morumbi, em conjunto com outras organizações sociais e empresas. A partir da identificação 

das principais carências e dificuldades identificadas, a Sociedade Beneficente adotou o conceito 

de desenvolvimento social transformador e passou a se chamar Associação Morumbi de 

Integração Social (AMIS), gerenciando os projetos sociais da igreja, dentre eles:  

1. Projeto Semear – oferece apoio familiar e alimentação adequada a crianças 

pertencentes a famílias com renda abaixo de um salário mínimo, promovendo 
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orientação na área da saúde, apoio familiar, reforço escolar, prática esportiva, aulas 

de informática, além de oficinas de artesanato, dança e desenho. 

2. Coletivo Vila Andrade – programa de formação de jovens entre 15 e 25 anos para o 

primeiro emprego, com vistas a oferecer conhecimentos relacionados ao mercado 

de trabalho e à iniciação profissional. 

3. Vida em Movimento – por meio do balé clássico e outras formas de danças, as 

crianças adquirem outra visão de mundo, na medida em que, gradativamente, vão 

vencendo a timidez, a baixa autoestima e falta de confiança, características de 

crianças que vivem em comunidades, trazendo alegria, vida e beleza. 

4. Núcleo de Pesquisa Social – o objetivo é levar atendimento psicológico a crianças, 

adolescentes e familiares, criando uma aproximação entre pais e filhos com foco no 

diálogo permanente. 

5. Vida nas Letras – a partir de um diagnóstico sobre o nível de compreensão de leitura 

e escrita, os alunos são divididos em grupos com o objetivo do desenvolvimento da 

leitura, escrita e compreensão textual.  

6. Oficina de Geração de Renda – oficinas de bijuterias e de cabelereiro destinadas às 

mulheres da comunidade para obtenção de renda em trabalhos desenvolvidos em 

suas próprias casas, não necessitando deixar os filhos aos cuidados de outros. 

 

Tendo em vista os objetivos comuns da Igreja Batista do Morumbi e da Escola da 

Comunidade Vila Andrade, quais sejam impulsionar a transformação social de crianças, jovens 

e seus familiares, a parceria estabeleceu-se. 

A igreja sediou espaço para divulgação das informações sobre os critérios para a 

matrícula com o prazo para as devidas inscrições. A notícia rapidamente chegou aos moradores 

que se mobilizaram para que seus filhos fizessem parte do processo de ingresso na Escola da 

Comunidade Vila Andrade. Visando ao atendimento de todas as famílias que se interessaram, 

foi necessário prorrogar o prazo de inscrição e com isso mobilizar o maior número de 

profissionais da área administrativa da unidade para poder atender a todos.  

E somaram-se 3000 crianças inscritas para 600 vagas oferecidas gratuitamente da 

Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, cujo critério foi apresentação da certidão 

de nascimento para confirmação da idade compatível ao nível de escolarização, verificação dos 

conhecimentos pedagógicos dos candidatos do 3º ao 5º ano e, por fim, análise do perfil 

socioeconômico, por meio de documentação comprobatória, cuja renda familiar mensal por 
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pessoa não poderia exceder ao valor de 11/2 salário mínimo conforme determinação do MEC – 

Ministério da Educação, art. 15 parágrafo III da Lei 12.101/2009.  

Com os familiares das comunidades Paraisópolis e Vila Andrade foram realizados 

inúmeros encontros com o objetivo de despertar a conscientização de que os filhos precisavam 

frequentar a escola para que pudessem se desenvolver e vislumbrar um futuro mais promissor.  

Durante o mês de dezembro de 2010, nos finais de semana, os candidatos do 3º ao 5º 

ano submeteram-se às provas de Língua Portuguesa, Redação e Matemática, sob o olhar 

atencioso de professores do Colégio Visconde de Porto Seguro - Campus Morumbi, que se 

dispuseram voluntariamente a colaborar durante todo o processo. Ao término das avaliações, 

coube aos professores classificar os alunos com os melhores resultados acadêmicos e aos 

funcionários administrativos, a análise do perfil socioeconômico.  

Após conclusão de todo esse processo, uma listagem dos 600 alunos aprovados foi 

divulgada nos portões de entrada da Escola da Comunidade Vila Andrade, contendo data e 

horário para as matrículas, além do convite para uma reunião informativa sobre o início do ano 

letivo de 2011. E, assim, foram formadas 18 salas divididas entre períodos matutino e 

vespertino com alunos oriundos das comunidades de Paraisópolis e Vila Andrade.  

Os pais que não conseguiram matricular seus filhos lamentaram muito, porém souberam 

que novas vagas poderiam surgir ao longo dos próximos anos e dessa forma renovavam suas 

esperanças. 

Enquanto todo o processo de matrícula dos novos alunos caminhava, a equipe de 

professores se reunia para alinhamento do projeto pedagógico, delineando o planejamento 

anual, incluídas as aulas inaugurais do primeiro dia. As últimas aquisições de material escolar 

e uniformes, oferecidos aos alunos gratuitamente já estavam em processo, bem como todo o 

mobiliário para as salas de aula, sala dos professores, cozinha, copa, biblioteca, enfermaria, 

além de todo dimensionamento do espaço para a instalação do mobiliário destinado à equipe 

administrativa. Todas essas providências ocorreram no Colégio Visconde de Porto Seguro - 

Campus Morumbi em virtude das finalizações das obras da Escola da Comunidade Vila 

Andrade. 

No primeiro dia de março de 2011, em uma manhã chuvosa ao som do Hino Nacional 

Brasileiro, teve início o mais recente capítulo da trajetória centenária desse tradicional colégio 

de origem alemã, a Escola da Comunidade Vila Andrade. Crianças da Educação Infantil ao 5º 

ano do Ensino Fundamental ocuparam as salas de aula preparadas para recebê-las sob o olhar 

sensível de professores dispostos a oferecer uma aprendizagem significativa, acreditando que a 



31 

 

educação é o melhor meio para dar ao nosso país um futuro mais justo em uma sociedade mais 

solidária.  

Pelas minhas inquietações acerca da prática pedagógica cotidiana, suas possibilidades 

de inovação, seus obstáculos, suas crenças, mobilizada pela certeza de que a escola é o espaço 

de transformação social mais justa, igualitária, em terreno fértil para a instauração da cultura de 

paz, iniciei, em 2017, o curso de Mestrado em Educação: Currículo PUC – SP.  

Encontrei no Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade (GEPI), sob 

orientação da professora Ivani Catarina de Arantes Fazenda, vários pesquisadores em brilhantes 

apresentações de teses e dissertações, além, sobretudo, das qualificações que, por meio das 

ponderações de professores doutores foram me oferecendo a base científica de um projeto 

interdisciplinar. 

A leitura de boa parte das obras escritas pela Prof.ª Ivani Fazenda foram me instigando 

a conhecer mais e mais a base científica da Interdisciplinaridade e, na tentativa de aprofundar 

esse conhecimento, busquei resenhar algumas de suas obras.  

Em “Interdisciplinaridade: qual o sentido?”, Fazenda (2003) retoma o percurso do 

estudo da Interdisciplinaridade dos anos 60 a 90 e traz o sentido da antropologia filosófica que 

marcaram as décadas de 60 e 70, com foco na palavra – busca do sentido do ser. Na década de 

90, os estudos da identidade pessoal, social e cultural disseminam-se por todo o mundo e, no 

Brasil, Darcy Ribeiro, Otávio Ianni e Paulo Freire expressam o sentido da cultura nacional. 

Piaget e Vigotsky orientam o construtivismo, o romantismo de Goethe propõe uma volta ao 

subjetivismo e, ainda, Dominicié, Pineau e Nóvoa centram-se nas histórias de vida. Morin 

apresenta o Pensamento Complexo e Loyotard, o Pós-Moderno na busca pelo sentido humano 

do conceito de ciência. Ainda nos anos 90 Foulcaut explora o sentido da subjetividade e as 

histórias de vida adquirem importância ainda maior.  

“Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetividade ou ideologia”,  

Fazenda (1992) foca nos males da dissociação do conhecimento e propõe uma substituição da 

concepção fragmentária para unitária do ser humano, por meio do diálogo. Traz a ideia da 

necessidade da integração das disciplinas com vistas a um conhecimento global e da interação, 

condição de efetivação da interdisciplinaridade. De acordo com Hilton Jupiassú, responsável 

pelo prefácio desse livro, “... a atitude interdisciplinar nos ajuda a viver o drama da incerteza e 

da insegurança”, possibilitando-nos avançar no mito do porto seguro ao buscarmos as 

descobertas dos limites de nosso pensamento. Somos seres aprendentes e inacabados diante do 

conhecimento.  
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“Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa” é o 13º livro de Fazenda (1995) e 

nos informa sobre a trajetória dos estudos da Interdisciplinaridade, os pressupostos das três 

últimas décadas.  

Ao revisitar os grandes pensadores, a autora traz à tona “conhece-te a ti mesmo”, de 

Sócrates, o que significa um mergulho que só é possível na interioridade de cada um em um 

exercício de humildade. Complementando, evoca Descartes em “Penso, logo existo”, o que 

quer dizer, somente conheço quando penso. Em outro aspecto, focou a maneira pela qual 

consolida-se um grupo de estudos e pesquisas sobre Interdisciplinaridade e nos elucida que a 

Interdisciplinaridade é essencialmente um processo que precisa ser vivido e exercido em 

consonância com o avançar das ciências, o que possibilita maiores reflexões sobre a 

Interdisciplinaridade e a produção do conhecimento científico. 

Em “Interdisciplinaridade: um projeto em parceria”, Fazenda (2014) deseja formar 

pesquisadores da própria prática, instigando-os à busca de uma fundamentação antropológica. 

Propõe um trabalho com os símbolos, a busca dos seus itinerários de vida, uma viagem em 

busca da própria identidade – sonhos, metáforas, analogias e profundas reflexões aos 

educadores do próximo milênio. Em breve retrospectiva das pesquisas sobre teoria e prática da 

Interdisciplinaridade, retoma o desafio de uma interdisciplinaridade científica, profissional, 

metodológica e prática. Comemora a legitimidade proclamada no ano 2013, quando foram 

reativadas as discussões adormecidas sobre a Interdisciplinaridade em todo o Brasil. Esse livro 

introduz formas diferenciadas de intervenção educativa, a partir da análise de práticas. Convém 

salientar que alguns pesquisadores mais conservadores criticam a produção teórica consistente 

da própria prática. Fazenda constatou em suas pesquisas a existência de um quadro teórico e 

conceitual, desvinculado das ações docentes. O objetivo final deve ser a construção de uma 

teoria da prática docente interdisciplinar e não mera análise dessas práticas. O grande desafio 

que a formação interdisciplinar enfrenta é validar o ato de ensinar como incompleto e 

insuficiente, potencializando o “vir a ser”. Caracteriza como manifesto dessa obra: “... deslocar 

os docentes/pesquisadores de seu patamar disciplinar soberano para a efetivação de uma 

complacente autonomia. ” 

Ao conhecer algumas histórias de vida de amigos do GEPI, percebi a inter-relação entre 

as suas narrativas desvendadas em configurações próprias, no caminho de novos movimentos, 

em um sólido delineamento da ação educativa. Assim é que fui me aprofundando de tal forma, 

que penso ter encontrado uma estética própria, uma estética singular compromissada com as 

ações que optei por pesquisar. 
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Buscar o sentido da pesquisa em minha vida partiu de um intenso mergulho nas minhas 

histórias pessoais, sem amarras, e a narrativa fluiu. E fui estabelecendo um diálogo com a 

prática vivida, as escolhas feitas e, ao revisitá-las, sei que não havia outro caminho a percorrer. 
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2. COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO - CAMPUS PANAMBY E ESCOLA 

DA COMUNIDADE VILA ANDRADE –  EM BUSCA DE UMA GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

2.1 COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO – CAMPUS PANAMBY 

Os dirigentes de escolas eficazes são líderes, estimulam os 

professores e funcionários da escola, pais, alunos e comunidade 

a utilizarem o seu potencial na promoção num ambiente escolar 

educacional positivo e no desenvolvimento de seu próprio 

potencial.  

(LÜCK, 2000, p.2)  

 

Ao assumir a coordenação do Ensino Fundamental II do Campus Panamby, em 1998, 

optei por cuidar da minha formação, agora gestora, pois tinha consciência da grande 

responsabilidade designada a mim em um renomado colégio particular da cidade de São Paulo, 

de raízes alemãs, em um de seus Câmpus recém-inaugurado. Uniram-se a mim as 

coordenadoras do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio e formamos um grupo de estudos, 

que quinzenalmente se reunia para buscarmos referenciais teóricos.  

Optamos, inicialmente, pela leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB (Brasil, 1996) e nos detivemos ao inciso VIII do artigo 3º que trata da gestão democrática 

do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino e ao art. 14, ao 

estabelecer que os sistemas de ensino são responsáveis pela definição das normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica e, em especial, o princípio da participação 

efetiva das comunidades escolar e local.  

Com foco na gestão escolar, estudamos Lück (2000, 2002, 2009) que nos auxiliou a 

compreender as atribuições de um gestor escolar na criação de um ambiente e cultura 

participativos. Lück (2002) acredita que algumas das ações especiais precisam ser buscadas, na 

tentativa de se criar um ambiente estimulador de participações da comunidade escolar. São elas: 

1. criar uma visão de conjunto associada a uma ação de cooperativismo; 

2. promover um clima de confiança; 

3. valorizar as capacidades e aptidões dos participantes; 

4. associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços; 

5. estabelecer demanda de trabalho centrada nas ideias e não em pessoas; 

6. desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto. 
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Refletíamos sobre as competências de um diretor de escola e suas responsabilidades, 

cujos papéis vão além da mera administração centralizadora e técnica. Em Lück (2009), 

focamos nossa atenção na liderança em uma atuação integrada e cooperativa de todos os 

participantes da escola, na promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, orientado 

por elevadas expectativas, estabelecidas coletivamente e amplamente compartilhadas. 

Retomo uma das citações da autora que muito nos auxiliou a refletir sobre o nosso papel 

desafiador.  

Os dirigentes de escolas eficazes são líderes, estimulam os professores e 

funcionários da escola, pais, alunos e comunidade a utilizarem o seu potencial 

na promoção de um ambiente escolar educacional positivo e no 

desenvolvimento de seu próprio potencial, orientado para a aprendizagem e 

construção do conhecimento, a serem criativos e proativos na resolução de 

problemas e enfrentamento de dificuldades. (LÜCK, 2000, p.02) 

 

E fomos compreendendo a complexidade de gerir as relações humanas e, sob essa ótica, 

buscamos não cair no erro de sermos apenas ligadas em aspectos administrativos e burocráticos. 

E fui aprendendo que a função de um gestor escolar representa uma das mais importantes 

atividades no que se refere à educação, na construção, no crescimento e no desenvolvimento de 

uma sociedade, o que leva à necessidade de uma competência na ação pedagógica-

administrativa. 

Diante da multiplicidade de ações do dia a dia, tornam-se necessárias tomadas de 

decisões que, se socializadas com os demais integrantes da comunidade escolar, contribuem 

para se atingir as metas e objetivos e os objetos institucionais e pedagógicos, que foram traçados 

e acordados por todos. 

A gestão democrática e participativa que fui vivenciando, deram-me a certeza de que o 

diálogo é o caminho para uma construção social e histórica que, ampliada para o aluno, cria 

raízes fortes na formação do ser humano, tornando-o um cidadão autônomo e ético. E caminhei 

liderando e também, principalmente, aprendendo.  

Libâneo (2005) contribuiu, sobremaneira, em nossas reflexões ao valorizar, assim como 

Lück (2000, 2002, 2009), a participação da comunidade escolar no processo de tomada de 

decisão, na construção com toda a equipe pedagógica com os objetivos e práticas escolares, no 

diálogo e na busca de consenso. 

Nas reuniões semanais com a equipe de coordenadores das diversas áreas do 

conhecimento compartilhava as informações e as decisões. Na construção da concepção de 

gestão da sala de aula na busca por ações significativas, buscava a reflexão crítica (LIBERALI; 
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ZYNGIER, 2000) com vistas ao fazer “brotar a criatividade e poder de decisão”, tão necessários 

aos professores. Ao estudarmos essa autora com o grupo de coordenadores/professores, 

incluímos em nossas práticas cotidianas a reflexão crítica a partir de quatro ações:  

 descrever (apresentação da ação); 

 informar (entendimento das teorias que sustentam as ações); 

 confrontar (submissão das teorias a interrogações e questionamentos); 

 reconstruir (Como posso agir de forma diferente?). 

 

Nas trocas de práticas docentes, as análises de todos passaram a refletir essas ações 

características de uma reflexão crítica, o que mobilizou o grupo a socializar suas práticas, na 

construção de posturas de cumplicidade e de respeito mútuo. 

E assim, buscávamos o binômio teoria e prática e nos envolvíamos no processo de auto 

avaliação que, além de nos colocarmos dentro da ação, assumíamos o compromisso de nos 

posicionarmos. 

Lembro-me de uma professora que, em um dos encontros trouxe o texto “Felicidadania” 

da autora Terezinha Rios (2001) que, ao juntar os conceitos de felicidade e cidadania, expressou 

o que se coloca no horizonte de uma prática educacional que se quer competente na ação 

docente. E relendo-o, revivi a construção da felicidadania daquele grupo... 

 no reconhecimento do outro, o aluno, na perspectiva da igualdade e na diferença; 

 no referencial do bem coletivo – O que ensinar? Como ensinar? Para quem 

ensinar?; 

 na elaboração de um projeto coletivo de trabalho, incluindo as ações de cada 

sujeito no contexto escolar; na instalação de uma instância de comunicação 

criativa no processo de ensino-aprendizagem; 

 na criação de um espaço para a afetividade e a alegria, em uma ação docente 

criadora de felicidade; 

 na luta pelo trabalho de boa qualidade, no envolvimento e compromisso do 

professor com as necessidades contemporâneas em atitudes críticas e 

responsáveis. 

 

O filósofo e professor Cortella (2009) igualmente fez parte das nossas reflexões 

semanais. Após a leitura de Qual é a tua obra? refletimos sobre a importância de sermos um 

líder em sala de aula que inspira e anima os educandos e socializamos a busca de sentido de 
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cada um de nós em nosso trabalho, um trabalho no qual está validada a diferença das atividades 

que cada um realiza. 

Sinergia significa “força junto”. E, nesse sentido fazer “força junto” obriga a 

olhar o outro como outro, e não como estranho. Num mundo que muda com 

velocidade, se eu não olhar o outro como fonte de conhecimento para mim, 

independentemente de onde ele veio, de como ele faz, do modo como ele atua, 

eu perco uma grande chance de renovação. (CORTELLA, 2009, p.79) 

 

O que é um grupo? Foi o texto escolhido de Freire (2003) para conversarmos sobre a 

constituição do nosso grupo de diretores, meu grupo de coordenadores/professores e o grupo-

classe na relação professor-aluno, valorizando a história de cada um, seus “mundos internos, 

suas projeções”. Lembro-me do trecho escolhido por um dos coordenadores que nos revelou. 

Vida de um grupo tem: 

 

- Alegria, riso aberto, contentamento, folia, concentração. 

- Medo, dor, choro, conflito, perdição, desequilíbrio, hipótese falsa, pânico. 

- Entendimento, diferenças, desentendimento, briga, busca, conforto.  

- Silêncios, fala escondida, berro, fala oca, fria, fala mansa. 

- Generosidade, escuta, olhar atento, pedido de colo. 

- Ódio, decepção, raiva, recusa, desilusão. 

- Amor, bem querer, gratidão, afago, gesto amigo de oferta.  

(FREIRE, 2003, p.25) 

 

E fomos compreendendo que a nossa tarefa maior, em essência, foi o fazer conjunto, em 

um investimento pessoal e grupal, colocando em movimento a dinâmica das relações 

interpessoais a serviço da produção conjunta, concretizando, dessa forma, os objetivos que 

foram estabelecidos pelo nosso grupo. 

E as nossas conclusões trouxeram a ideia de que nada se constrói sozinho, e é na 

interação com o outro que se processa a construção do conhecimento, que se estabelecem 

vínculos, a cumplicidade, na perspectiva de estarmos continuamente aprendendo. 

 

2.2. ESCOLA DA COMUNIDADE VILA ANDRADE 

Ao estabelecermos o valor da linguagem como elaboradora da 

história do próprio homem, ressaltamos o papel da leitura em 

tornar o homem mais consciente, mais responsável, mais 

dinâmico, interferindo no processo de vida.   

(FAZENDA, 1995, p.59)  

 

A rica experiência vivida no Colégio Visconde de Porto Seguro - Campus Panamby, 

nos aspectos pedagógicos e administrativos, contribuiu, sobremaneira, para minha atuação 

como gestora na Escola da Comunidade Vila Andrade. 
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Após a aquisição do material escolar e uniformes gratuitamente oferecidos aos alunos, 

a compra de todo o mobiliário para a sala de aula, sala dos professores, copa, cozinha, 

biblioteca, enfermaria e o dimensionamento para a instalação do mobiliário destinado à equipe 

administrativa, bem como encerrado todo o processo de matrícula de 600 alunos das 

comunidades de Paraisópolis e Vila Andrade, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I, iniciou-se o alinhamento pedagógico. 

Nos primeiros encontros com a equipe pedagógica, composta por professores de 

experiências diversificadas, vindo dos Câmpus Morumbi e Panamby e de outras escolas, exigiu 

uma gestão atenta na organização dos encaminhamentos. 

Retomei a experiência vivida com a equipe docente do Campus Panamby sobre o 

significado da construção de um grupo na valorização das histórias pessoais e, a cada encontro, 

refletíamos sobre as mais diversas abordagens de Freire.  

Um grupo se constrói no espaço heterogêneo das diferenças entre cada 

participante: da timidez de um, do afobamento do outro; da serenidade de um, 

da explosão do outro; do pânico velado de um, da sensatez do outro; da 

seriedade desconfiada de um, da ousadia do risco de outro; da mudez de um, 

da tagarelice de outro; do riso fechado de um, gargalhada debochada de outro; 

dos olhos miúdos de um, dos olhos esbugalhados de outro; de lividez do rosto 

de um, do encarnado do rosto do outro. (FREIRE, 2003, p. 17-26) 

 

E fomos nos constituindo, mesclando as histórias de um grupo em formação e a história 

de cada um em seus mundos internos, na busca constante da disciplina intelectual somada à 

“paixão de conhecer, aprender, ensinar e educar”.  

 

Ao reviver esses momentos lembro-me do início de um encontro com a equipe em que 

tratamos dos sabores de um grupo.  

 

Vida de grupo tem vários sabores 

- Quente, frio, no ponto. 

- Doce? Melado? Cheiro de hortelã? 

- Castanha, chocolate, perfume de canela. 

- Salgado? Gelado, cheiro de maçã? 

- Palmito, frango, damasco.  

- Perfumes vindos da janela, lembrando o cheiro da vida vivida, gosto de 

hortelã. 

(FREIRE, 2003, p.25) 

 

E o grupo foi se identificando com os vários sabores do dia a dia: “perfume de canela, 

chocolate, cheiro de maçã” e também colocando em pauta os desentendimentos, os 



39 

 

desequilíbrios e os desconfortos. Nas colocações dos professores, via-se um desejo grande de 

que prevalecesse a ação do construir, sabíamos, em processos de adaptação. 

Ainda sob a orientação de Freire, refletíamos sobre o educador, leitor, escritor e 

pesquisador.  

Leitor no sentido amplo, aquele que lê a realidade, os outros e a si próprio; 

interpretando, buscando seus significados. 

Escritor que registra sobre o seu fazer pedagógico, questionando-o, 

perguntando sobre suas hipóteses do seu pensar. 

Este aprendizado do registro é o mais poderoso instrumento da construção da 

consciência pedagógica e política do educador. (FREIRE, 2003, p. 7) 

 

A compreensão da importância do registro em linguagem verbal e não verbal nos 

possibilitou revisitar frequentemente nossas ações e melhor compreendê-las, em contínuo 

processo de aprendizagem. O ato de escrever nos obrigou a levantar hipótese, formular 

perguntas e fomos aprendendo mais e mais, em encontros no processo do desenvolvimento 

humano. Encontrar-se que vai além do estar próximo, o que implica um enriquecimento mútuo, 

no compromisso de colaborar.  

A busca constante sempre foi a de adotarmos atitudes de generosidade, cordialidade, 

paciência, perseverança e interesse pelas mesmas metas. Metas voltadas às ações educativas 

capazes de gerar desenvolvimento em nosso aluno. E nele, instigar a consciência do seu 

propósito, colocá-lo em movimento na parceria com o outro. 

E, enquanto o grupo de professores caminhava, conhecia seus alunos que, oriundos das 

comunidades de Paraisópolis e Vila Andrade, apresentavam grandes dificuldades na 

aprendizagem instrumental e nas inter-relações com seus pares. Os professores desejavam 

avançar no planejamento, mas os estudantes não correspondiam a essa expectativa. 

Percorrendo as salas de aula, eu observava alunos dispersos e descompromissados. No 

pátio, eram frequentes os desentendimentos, até mesmo nos recreios ativos com brincadeiras 

estimulantes organizadas pela equipe de Educação Física. Estabeleci um acordo com os 

professores. Caminhemos mais devagar com a Matemática, a leitura e a produção de texto e 

vamos focar na importância de se cumprir os combinados da sala de aula e nos diversos espaços 

da escola quanto à postura individual e às relações com o outro.  

A equipe sugeriu que investigássemos com nossos alunos as expectativas de cada um 

acerca do novo espaço escolar. E nas aulas de Artes, em representações plásticas, nossos 

pequenos do 5º ano revelaram-se.  
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Ao final do primeiro semestre de 2011 os alunos começaram a demonstrar maior 

seriedade e compromisso com a sala de aula. Os inúmeros encontros com a equipe pedagógica 

com as famílias contribuíram sobremaneira para despertar a consciência da importância da 

participação e presença na vida escolar de seus filhos, no acompanhamento das atividades 

pedagógicas e na realização de valores. E assim, em nossa trajetória tínhamos a certeza de que 

“os valores não são ensinados pelo simples motivo de que eles não podem ser aprendidos. Os 

valores são descobertos por meio de certas experiências. E a tarefa dos educadores é mostrar 

aos alunos as experiências no caminho das quais poderão vislumbrar os valores”. (QUINTÁS, 

2002, p. 19) 

Eu acho que nessa escola eu vou aprender muito porque esse 

colégio é muito bom. Tenho certeza que aqui no Porto eu vou 

estudar bastante. Matheus Gomes  

Aqui no Colégio Visconde de Porto Seguro eu espero aprender 

outras línguas como: inglês e alemão... Para que eu consiga 

conhecer outros lugares interessantes e legais. O Colégio abre 

portas para eu sonhar mais alto... E aprender o mundo!    Nicole  

 

Eu desejo aprender muito Matemática, pois meu pai é engenheiro 

e eu quero ser igual a ele, um homem de determinação e que 

acredita no que quer. Aqui no Colégio eu tenho certeza que vou 

aprender Matemática.         Allef  

 

Eu quero aprender ciências porque eu quero ser médico 

veterinário. Vejo animais maltratados na televisão, sinto pena 

deles e por isso quero cuidar deles.       Matheus Oliveira  

 

Eu fiz esse trabalho porque eu quero aprender mais português. 

Aqui neste Colégio quero fazer um texto mais detalhado com 

pontuação, onde vai acento e onde não tem. É isso o que eu quero 

aprender.                Natalie  
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Instigados pelos professores, os alunos mobilizaram-se para o ato de escrever e 

trouxeram à tona suas aprendizagens ao final do primeiro semestre de 2011. 

  

 

2.2.1 ESCOLA DA COMUNIDADE VILA ANDRADE - O aspecto pedagógico em 

ambientes dialógicos 

 

 Música em todos os cantos 

Alterar o sinal da entrada e saída dos alunos por música, uma sugestão da equipe 

docente, gerou impacto positivo em toda a comunidade escolar. Priorizou-se, inicialmente, 

diferentes obras clássicas para cada dia da semana que, além de ampliar o repertório cultural de 

nossos alunos, promoveu maior serenidade e alegria no ambiente escolar. A cada mês, há uma 

alteração na seleção musical incluindo gêneros diversos como valsas, música popular brasileira 

e grupos musicais diversos, sob a interpretação da Boston Pops Orchestra. Na semana do meio 

ambiente, na semana da criança assim como em outras datas comemorativas, igualmente com 

a ajuda do corpo docente, a professora de música organiza essas seleções temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas aulas de Língua Portuguesa eu aprendi que tem que prestar atenção no texto 

para saber as respostas. Tem que prestar bastante atenção nas perguntas e, se você não 

souber a resposta, leia o texto outra vez porque às vezes é preciso pensar também em coisas 

que não estão escritas nele. Temos que colocar letra maiúscula no início de frases, 

travessão e parágrafo, no início das falas das personagens. Gustavo  

Aprendi em Matemática divisão, conta de adição, de subtração e conta de 

multiplicação. Aprendi uma coisa que na minha outra escola eu não tinha aprendido: as 

frações de matemática. Também aprendi que com a dobradura a gente aprende coisas sobre 

o quadrado, o cubo, a pirâmide.    Renata 
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Figura 1 - Música em todos os cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceu em  Hamburgo, 7 de maio de 1833
Morreu em Viena, 3 de abril de 1897

Johannes Brahms

Foi um compositor alemão, uma das
mais importantes figuras do romantismo
musical europeu do século XIX.
Hans von Bülow, um dos mais famosos

maestros do século XIX incluiu Brahms

entre os "três Bs" dos maiores
compositores alemães (os outros dois
seriam Beethoven e Bach).

 

Nasceu em Hamburgo, 3 de fevereiro de 1809
Morreu em Leipzig, 4 de novembro de 1847

Felix Mendenlssohn

Foi compositor, pianista e maestro

alemão período romântico. Algumas das

suas mais conhecidas obras são a suíte

Sonho de uma Noite de Verão (que inclui

a famosa marcha nupcial), dois concertos

para piano.

Nasceu em Zwickau, 8 de junho de 1810
Morreu em Bona, 29 de julho de 1856

Robert Schumann

Compositor e pianista alemão, foi casado com

a pianista Clara Schumann, a quem dedicou

várias de suas composições.
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Figura 2 - Música em todos os cantos (temáticas) 

 

 Coral/Camerata 

O Coral e a Camerata têm estimulado os alunos a participar com seriedade e 

assiduidade. São momentos em que se faz poesia, uma linguagem poética repleta de 

sensibilidade e de harmonia nos instrumentos, nas vozes, nos corações. 

A beleza do poema (excerto) de Ruy Cezar do Espírito Santo (2016) traz o significa do 

“fazer poesia hoje”. 

SER 

(...) 

Fazer poesia hoje 

É entender o ininteligível 

Ouvir a música silenciosa 

Cantar sem emitir som 

 

Fazer poesia hoje 

É acreditar apesar da evidente descrença 

É sorrir num universo de tristezas 

É amar na violência imposta 

 

Fazer poesia hoje 

É continuar vivo 

É começar sair do túnel 

É ter a certeza daquilo que se chama esperança 

 

Fazer poesia hoje... E sempre 

É manter acesa a chama 

Iluminando o caminho 

Abertos os braços 

 

Até sempre! Ruy 

  (ESPÍRITO SANTO, 2016, p. 108-109) 
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Figura 3 - Coral da Escola da Comunidade Vila Andrade 

 

 
Figura 4 - Camerata da Escola da Comunidade Vila Andrade 

 
 

 Biblioteca pessoal  

Diante da necessidade de se ampliar o repertório de leitura de crianças e jovens, a 

Diretora Geral do Colégio Visconde de Porto Seguro propôs um currículo de leitura aos 

estudantes de todas as unidades desde as crianças até os pré-vestibulandos, apresentando aos 

alunos obras e autores.  

Em 2012, a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil1  apresentava alguns dados que 

ajudaram a impulsionar a implantação do projeto. Consideraram-se as pessoas de 5 a 75 anos e 

                                                 
1 3ª Edição Retratos da Leitura no Brasil. SP: Instituto Pró-livro, 2012. 
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que haviam lido um livro nos últimos três meses. Sabendo-se que a média dos países 

considerados leitores é de 10 livros ao ano, o brasileiro lê em média 4,1 livros ao ano, cuja 

preferência, em 1º lugar, é a Bíblia, em 2º lugar, os livros paradidáticos, em 3º lugar, os livros 

religiosos, em 4º lugar, os romances e, em 5º lugar, os livros infanto-juvenis. A pesquisa ainda 

apontou que apenas 50% das pessoas entrevistadas foram consideradas leitoras e que 75% dos 

brasileiros nunca frequentaram uma biblioteca. 

O projeto Biblioteca Pessoal foi organizado com o objetivo de promover a leitura e a 

formação de um acervo de obras essenciais na casa dos alunos e, lançado em setembro de 2013, 

foi indicado um livro por mês para ser lido e discutido em sala de aula, compondo, do ponto de 

vista pedagógico, um currículo de leitura. 

A equipe pedagógica da Escola da Comunidade Vila Andrade começou a pensar como 

inaugurar bibliotecas nas casas das crianças e jovens carentes das comunidades de Paraisópolis 

e Vila Andrade.  

Inicialmente a ideia foi construir estantes de madeira, porém em uma reunião de 

professores ficou decidido que trabalharíamos com caixas de papelão para cada aluno decorá-

las com seus pais e, espontaneamente, os alunos foram nomeando suas estantes. E, assim, cada 

caixa-estante recebeu o nome de Biblioteca do Miguel, Biblioteca do Raphael.... Foi 

emocionante acompanhar bibliotecas e bibliotecas sendo inauguradas nas casas de crianças e 

jovens, confeccionadas por pais e alunos, possibilitando, dessa forma, uma ampla proposta de 

intervenção social em um movimento, penso, interdisciplinar. 

Numa sala de aula interdisciplinar todos se percebem e se tornam parceiros de 

produção de um conhecimento para uma escola melhor, produtora de homens 

mais felizes. Sai a obrigação, entra a satisfação, a arrogância é trocada pela 

humildade, a solidão pela cooperação, a especialização pela generalidade, o 

grupo homogêneo pelo heterogêneo, a produção pelo questionamento do 

conhecimento. (FAZENDA, 2007, p.82) 
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Figura 5 - Biblioteca Pessoal - Confecção das caixas de papelão 

 

 

Figura 6 - Biblioteca Pessoal - Caixas de papelão decoradas 
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Nos anos 2015, 2016 e 2017, familiares e alunos do Ensino Fundamental I socializaram 

a repercussão do projeto Biblioteca Pessoal em suas casas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Pessoal em minha casa... 2016 

 

Viver não é preciso... Navegar é preciso... 

e a leitura orienta a navegação e colore os 

olhos.  

Obrigado! 

 

Pai: Edson E. F. Ferraz 

Aluna: Raíssa Ferraz  

Eu percebi que estou melhor na leitura. Gosto de ler todos os dias com entonação e respeitando 

as pontuações. O desenvolvimento da minha leitura está cada vez melhor porque treino bastante 

e sei que vou aprender cada dia mais.        Gisele  

Depois da Biblioteca Pessoal, Gisele se empolgou mais a ler! Ela ganhou mais livros e está 

lendo cada vez melhor. Hoje entende o que lê, porque respeita as pontuações e lê com 

entonação. Foi uma ideia muito legal e incentivadora.    Família da Gisele 

            

 

Eu acho que a minha leitura começou a ser leitura de verdade, quando eu descobri o que é 

realmente ler. Quando eu fiz a minha biblioteca pessoal eu fiquei encantada pela leitura e até 

hoje eu levo para a escola esse encantamento junto comigo.   Yasmin 
 

Acho que o estudo é essencial e muito importante na vida de qualquer pessoa. A leitura tem que 

estar presente no dia a dia e através da biblioteca pessoal isso se tornou possível para a Yasmin 

que, ao praticar cada vez mais a leitura, se tornou uma ótima leitora. Quem lê bem, escreve bem 

e se comunica bem!     Família da Yasmin 

            

 

No começo eu lia muito mal, mas depois fui me dedicando à leitura e hoje eu leio melhor que 

antes. Ler é uma das coisas que eu adoro fazer e todos os dias vou me empenhando cada vez 

mais. E me dedicando assim, cada dia fico melhor. Eu espero que todos se dediquem e fiquem 

cada vez melhor. Eu sei que um dia todos irão ler bem.    Juliana 

Melhorou muito sua leitura e sua escrita também. Percebo que ela está respeitando as 

pontuações e na leitura respeita as pausas. Lê com atenção e não confunde mais as palavras. 

Antes ela tentava ler rápido e adivinhar as palavras e sua leitura saía toda errada e sem sentido. 

Hoje, a sua leitura sai perfeita com pausas e o texto já sai com entendimento, uma leitura com 

interpretação.    Família da Juliana 
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Minha Biblioteca Pessoal/2017 

 

Como já disse antes, sou 

apaixonada por livros. É o melhor 

presente que ganho. Comecei com 

livrinhos sem texto, fui crescendo e 

ampliando meus conhecimentos. 

Agora estou lendo sobre 

Youtubers. 

Gosto muito.  

Minha biblioteca já se espalhou 

pela minha casa toda. 

Na caixa ficam os livros menores.  

Ana Luiza 

 

  

 

Biblioteca Pessoal em minha casa... 2016 

Obrigado pela oportunidade de estar aqui 

mais uma vez. A biblioteca trouxe muitos 

benefícios para toda a família porque até 

as irmãs menores pegam livros para ler. 

Parabéns a todos. A feira de livros é um 

ótimo incentivo para eles. 

 

Mãe: Janete 

Aluna: Maria Eduarda  

Biblioteca Pessoal em minha casa... 2016 
 

Sempre gostamos de incentivar o Gui a 

ler. Quando o Colégio iniciou com a 

biblioteca pessoal, achei bacana, pois 

assim ele teve mais oportunidades de 

conhecer novos livros e novas histórias. 

Em casa demos continuidade ao projeto 

da biblioteca, sempre que possível 

renovando com novos livros. 
 
 

Mãe/Pai: Adriana/Maciel 

Aluno: Guilhermy  
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Minha Biblioteca Pessoal/2017 
 

A biblioteca em casa nos possibilitou 

mais tempo em família. Não líamos para 

a Giovanna e com a chegada dos livros 

infantis passamos a ler para ela, 

incentivamos para que ela leia sozinha e 

nos conte a história. Na nossa biblioteca 

temos os livros doados pela escola, uma 

pequena coleção de livros para dormir da 

Disney e gibis da Turma da Mônica, e a 

meta é que ela só aumente. 

 

Mãe: Camila  

Aluna: Giovanna 

 

 

Minha Biblioteca Pessoal/2017 

 

Montamos aqui em casa um canto com 

uma caixa com todos os livros do Murilo. 

Temos muita sorte porque o Murilo gosta 

de ler e tem muito zelo pelos livros dele. 

Cada vez que vamos passear no 

shopping, ele pede para dar uma 

passadinha na livraria para comprarmos 

um livro ou um gibi novo (neste caso ele 

adora os mangás). Ele cuida muito bem 

da caixa de livros dele (Biblioteca 

Pessoal). 
 

Mãe: Sandra 

Aluno: Murilo 
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 Integração Brasil – Alemanha  

Estudantes alemães, em visita ao Brasil, integram-se com os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental da Escola da Comunidade Vila Andrade por meio de atividades artístico-culturais, 

subdivididos em grupos, envolvendo as estações de artes, ambientes digitais e de música. Em 

2017, a partir do tema Ano Internacional do Turismo Sustentável, jovens alemães e brasileiros 

valorizaram as diferentes culturas e registraram suas percepções para um mundo melhor, além 

de focar na importância da união entre os povos, na estação de artes.  

Na estação ambientes digitais, jovens alemães e brasileiros com câmera do iPad 

(tablete) tiraram fotos entre si em frente ao chroma-key (painel verde) e fizeram a edição, 

usando o aplicativo keynote2, incorporando as imagens referência dos dois países. 

Instrumentos de corda e percussão instigaram os jovens, na estação de música, a 

interpretar canções representativas do folclore brasileiro.  

Nessa ocasião foi lançada a campanha para substituição do copo plástico por canecas, 

uma alusão ao Ano Internacional do Turismo Sustentável, o que gerou uma mobilização 

saudável de toda a comunidade escolar. 

   

Figura 7 - Estação de Artes 

 

 

 

 

 

                                                 
2 keynote é um programa de computador destinado à criação e à apresentação de slides e faz parte do iWork, uma 

suíte de escritório desenvolvida pela Apple. 
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Figura 8 - Ambientes Digitais 

    
  

Figura 9 - Estação de Música 
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3. COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM  

 

Desde 2011, como Diretora Pedagógica de uma escola particular com 600 alunos de 

baixa renda da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, observava dificuldades nas operações 

matemáticas (adição, subtração, multiplicação e divisão), na competência leitora, na 

interpretação e na produção de textos, além da necessidade de se construir saudáveis relações 

interpessoais. Sempre tive a convicção de que cabe à escola o desenvolvimento dos educandos 

com vistas à transformação social, porém mesmo com alguma experiência nos processos de 

ensino e aprendizagem dos indivíduos, que os estudos e a prática em escola particular, em 

aproximadamente 20 anos, me proporcionaram, não encontrava instrumentos para superação 

dos desafios apresentados por esses alunos. Na busca pela aprendizagem de todos os alunos em 

um contexto de coesão social, encontrei em Comunidades de Aprendizagem possibilidade de 

algumas respostas acerca das minhas inquietações.  

No ano de 2014, a partir de um encontro com profissionais do Instituto Natura3, conheci 

o Projeto Comunidades de Aprendizagem, uma proposta educativa desenvolvida pelo Centro 

de Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades (CREA), da Universidade 

de Barcelona. Há três indicadores que asseguram uma comunidade de aprendizagem:  

 eficácia – busca por uma aprendizagem que visa ao progresso dos alunos; refere-se 

à existência de ações e práticas efetivas, eficientes e criativas;  

 equidade – garantia da aprendizagem de todos os alunos com vistas à formação de 

uma sociedade equânime e ética, em especial pela existência, hoje, de um contexto 

socioeconômico marcado pelas desigualdades sociais; 

 coesão social – transformação dos alunos, da escola e da sociedade tanto no que diz 

respeito aos conhecimentos formais quanto à convivência respeitosa, mediada por 

valores de solidariedade e respeito à diversidade. 

Algumas explanações naquele encontro fizeram-me acreditar em um caminho promissor 

diante de minhas inquietações.  

A convite do Instituto Natura, viajei para Espanha com o objetivo de participar da 

Formación En Actuaciones Educativas de Éxito Y Comunidades de Aprendizaje, na 

Universidade de Barcelona, no período de 22 a 26 de setembro de 2014, com foco no alicerce 

cultural e conceito de Comunidades de Aprendizagem, que desde 2003 vem sendo pesquisada 

                                                 
3 O Instituto Natura nasceu em 2010, tendo em vista o desejo de expandir e fortalecer iniciativas sociais, que 

buscam contribuir com a transformação da educação pública no Brasil e nos países da América Latina. 
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pelo CREA e, no Brasil, pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE), da 

Universidade de São Carlos (UFSCar), sob a coordenação da Prof.ª Roseli Rodrigues de Mello. 

As aulas foram ministradas pelo catedrático de Sociologia Ramón Flecha e demais professores 

da Universidade de Barcelona, que ofereceram um curso intensivo a 40 participantes do Brasil 

e países da América Latina. 

A proposta de Comunidades de Aprendizagem visa à participação de familiares e 

pessoas da comunidade junto aos profissionais da educação, que se articulam de maneira 

dialógica para real aprendizagem de todos os alunos, permeada pelo respeito mútuo com foco 

na diversidade.  

Comunidades de Aprendizaje es um proyecto basado en un conjunto de 

actuciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y 

educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorias 

científicas a nivel internacional que destacan los factores claves para el 

aprendizaje en la actual sociedad: las interaciones y la participación de la 

comunidad. (CREA, 2014, p.1) 

 

Ramón Flecha é o diretor do Projeto INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social 

cohesion from education in Europe (2006-2011), único projeto em Ciências Sociais selecionado 

entre as 10 investigações destacadas dos Programas Marco de Investigación de la Unión 

Europea pelo seu impacto científico e social.  

O alicerce cultural da estruturação e conceito de Comunidades de Aprendizagem está 

referendado pelo Projeto INCLUD-ED, que identificou e analisou atuações educativas nas áreas 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Formação Profissional e Programas 

de Educação Especial em Escolas Regulares. Vale mencionar que um foco particular tem sido 

a maneira como essas ações afetam os processos de inclusão e exclusão de cinco grupos 

vulneráveis – migrantes, minorias culturais, mulheres, jovens e pessoas portadoras de 

deficiências.  

Durante cinco anos pesquisadores de 15 universidades e instituições de pesquisas 

europeias atuaram em conjunto para identificar Atuações Educativas de Êxito (AEEs), capazes 

de contribuir para superar o fracasso e a evasão escolar, além de superar a exclusão em áreas 

como emprego, saúde, habitação e participação política. 

A participação da comunidade igualmente caracteriza, segundo o Relatório4 INCLUD-

ED (2012), formas bem sucedidas porque são organizadas de acordo com as demandas das 

famílias o que inclui a valorização da voz de todos na gestão do centro escolar, em espaços de 

                                                 
4 Cf. Relatório INCLUD-ED Final – Estratégias para a inclusão e coesão social na Europa a partir da educação.  
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tomada de decisão. Por outro lado, a participação dos familiares como voluntários se dá na sala 

de aula nas atividades de aprendizagem, favorecendo melhorias nos resultados acadêmicos, na 

assiduidade, na motivação e na autoestima de todos os alunos.  

A identificação das AEEs é a maior contribuição do Projeto INCLUD-ED, pois são 

ações que contribuem para o êxito no rendimento escolar e na convivência de todos os alunos. 

No relatório do projeto é possível encontrar as justificativas apresentadas quando se afirma que 

as AEEs respondem às necessidades atuais dos sistemas educacionais e da sociedade. 

Primeiro, porque as AEEs levam à eficiência e à equidade, isto é, permitem 

que as escolas obtenham bons resultados educacionais para todos os alunos. 

Segundo, porque as AEEs permitem maximizar os resultados com os recursos 

existentes, ou seja, com sua implementação os recursos existentes são 

utilizados de maneira mais eficiente. Terceiro, as AEEs se mostraram bem 

sucedidas em todos os lugares onde foram implementadas, portanto, são 

transferíveis porque funcionam independentemente do contexto. (INCLUD-

ED, 2012, p. 6). 

  

A pesquisa tornou possível as evidências, mostrando que o agrupamento homogêneo de 

alunos não contribui com o êxito escolar, pois aumenta as diferenças de desempenho dos alunos. 

Assim é que o agrupamento heterogêneo contribuiu para diminuir a diferença entre níveis de 

aproveitamento em diversas salas de aula. (INCLUD-ED, 2012, p. 21), permitindo que alunos 

com fraco aproveitamento se beneficiassem do ritmo utilizado por alunos com melhor 

desempenho, em uma aprendizagem cooperativa.  

O relatório aponta que um dos principais aspectos pelos quais as escolas de hoje não 

respondem às necessidades reais dos alunos e aos desafios da sociedade da informação é que 

muitas das práticas docentes não são baseadas em evidências científicas. Não bastam ideias 

bem-intencionadas; o que deve prevalecer é o conhecimento acumulado pela comunidade 

científica internacional acerca das ações educativas que garantam o êxito dos alunos em uma 

aprendizagem dialógica.  

O eixo norteador do Projeto Comunidades de Aprendizagem é o conceito de 

aprendizagem dialógica5, elaborado por Flecha (1997). Para o autor esse conceito é sustentado 

por sete princípios6. São eles: diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, 

                                                 
5 Em 1997, Ramón Flecha publicou o livro Compartiendo Palabras, quando pela primeira vez falou sobre os 

princípios da aprendizagem dialógica e as bases científicas de Comunidade de Aprendizagem.  

 
6 Em 2008, Aubert, e demais pesquisadores do CREA lançaram o livro Aprendizaje dialógico en la Sociedad de 

la Información, traduzido para o português em 2016. 
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dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade de diferenças. (FLECHA, 

1997; AUBERT et al., 2016) 

 

1. Diálogo Igualitário 

O diálogo igualitário refere-se a uma sala de aula em que os sujeitos são capazes de 

linguagem e ação. Todos devem ter as mesmas oportunidades de falar e ser escutado, com força 

na qualidade dos argumentos. De acordo com Flecha (1997), consideram-se as diferentes 

contribuições em função da validade dos argumentos apresentados, e não da posição de poder 

de quem os realiza.  

En el diálogo igualitario aprenden ambos, alumnado y professorado, ya que 

todas las personas construyen sus interpretaciones en base a los argumentos 

aportados. No hay nada que puedan dar por definitivamente concluido, al 

quedar las afirmaciones siempre pendientes de futuros cuestionamientos. 

(FLECHA, 1997, p.14) 

 

Freire (1987) e Habermas (2012) embasam o conceito de diálogo igualitário e dão 

suporte ao primeiro princípio da aprendizagem dialógica. O diálogo igualitário, para Freire, 

permite a participação de todos os membros da comunidade escolar em igualdade de condições 

e envolve todos os que aprendem e que ensinam – pais, familiares, voluntários, professores e 

demais profissionais do ambiente escolar – todos influenciando a aprendizagem de todos. Essa 

forma horizontal do diálogo é que o caracteriza como um processo interativo mediado pela 

palavra. 

Ainda em Freire, o diálogo faz parte da natureza humana, pois por meio dele nos criamos 

e recriamos. Com o objetivo de promover uma aprendizagem libertadora criadora e crítica, cabe 

aos educadores proporcionar um ambiente de diálogo, no qual se propõem perguntas e se 

buscam respostas, tendo como princípio a interação entre as pessoas e elas com o mundo. “O 

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

se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento da 

história” (FREIRE, 1996, p.136). 

Na concepção freireana, a palavra está relacionada à ação e reflexão e a palavra 

verdadeira é transformadora do mundo. Há que se buscar a coerência entre aquilo que se diz e 

o que se faz em constante reflexão sobre aquilo que se fez e, assim, dar continuidade às decisões 

tomadas entre todos que habitam o espaço escolar. O autor ressalta que a palavra apenas 

refletida sem a dimensão da ação, é puro “blábláblá”. Por outro lado, a palavra se converte em 

ativismo quando é a ação pela ação, minimiza a reflexão e nega a práxis verdadeira. “Não há 
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palavra verdadeira que não seja práxis; não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação reflexão”. (FREIRE, 1987, p.78)  

O referido autor ainda relaciona o diálogo ao profundo amor ao mundo e aos homens. 

“Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que 

a infunda. Sendo fundamento do diálogo, o amor também é diálogo”. (FREIRE, 1987, p.79)  

Em Habermas (2012) amplia-se o conceito de diálogo igualitário na compreensão de 

sua teoria tecida como elementos da prática comunicativa cotidiana. “O sujeito, ao tentar 

conhecer algo, gira em torno de outros sujeitos, uma vez que o conhecimento racional resulta 

de um intercâmbio linguístico entre eles”. (HABERMAS, 2012, p. IV e VIII). O autor defende 

que o pensamento e a consciência de uma pessoa são resultados de interações sociais. A ação 

comunicativa busca o atendimento sobre as mais diversas questões no mundo e orienta a ação; 

é ao mesmo tempo linguagem e ação.  

Compreende-se, dessa forma, que todas as pessoas possuem capacidades reflexivas, 

capazes de viabilizar práticas próprias, modificando as estruturas sociais. Parte-se do 

pressuposto de que a realidade é uma construção humana que não depende do significado que 

as pessoas individualmente atribuem ao mundo, mas sim dos significados construídos 

comunicativamente. Dois sujeitos são capazes de interagir e chegarem a um entendimento, cada 

um partindo de seus planos de ação, buscando uma negociação compartilhada. 

Em face da teoria de Habermas, o entendimento funciona como mecanismo 

coordenador da ação, o que significa dizer que os participantes numa interação 

se põem em acordo acerca da validade que pretendem para as suas emissões 

ou manifestações, reconhecendo, intersubjetivamente, as pretensões de 

validade com as quais se apresentam uns aos outros. (HABERMAS, 1987a, 

1987b, apud MELLO et al., 2012, p.47) 

 

As referidas autoras7, ao estudar Habermas, ainda destacam que na ação comunicativa  

o que pressupõe processos cooperativos de interpretação, não há monopólio interpretativo. 

Todos aqueles que estão envolvidos na comunicação têm a tarefa de incluir a interpretação que 

o outro faz, coincidindo as definições de situações que, inicialmente, se apresentavam 

contraditórias. No entanto, ressalta a autora que para Habermas não significa que as 

interpretações conduzam sempre a atribuições estáveis, pois a estabilidade, nas práticas 

comunicativas do dia a dia são em larga escala exceções.  

                                                 
7 Em 2012, Roseli Rodrigues de Mello, Fabiana Marini Braga e Vanessa Gabassa, professoras da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), lançaram o livro Comunidade de Aprendizagem – outra escola é possível, fruto 

das pesquisas realizadas junto ao CREA.  
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Sob essa ótica é que os consensos necessitam de constantes revisões em constantes 

comunicações entre os sujeitos. Para Habermas (2012), mesmo havendo risco de discordância, 

as pessoas chegam ao final do diálogo num entendimento que não é coercitivo; o consenso a 

que chegam é o melhor e o mais viável.  

A necessidade do agir coordenado gera na sociedade uma determinada 

demanda de comunicação; e essa demanda precisa ser atendida quando, para 

cumprir o propósito de satisfazer essa carência, é obrigatoriamente possível 

uma coordenação efetiva de ações. (HABERMAS, 2012, p.477) 

 

Para o autor, a teoria do agir comunicativo começa na abordagem da expressão 

linguística de vários atores apoiados pelo mecanismo do entendimento no lugar de dar início 

pela intenção do falante. Explica que a subjetividade provém da intersubjetividade. Os 

pensamentos e a consciência do sujeito são fruto das interações sociais que são estabelecidas 

uns com os outros.  

As relações entre professorado e familiares são de poder quando são os 

educadores e educadoras que planejam o ensino sem dar oportunidade de os 

familiares participarem. São relações dialógicas quando ocorre um processo 

aberto de diálogo no processo de planejamento considerando as propostas de 

todos os e as participantes em função de sua validez, ou seja, em função do 

impacto que essas propostas têm para a melhora da educação e da 

aprendizagem de todo o alunado. (HABERMAS, 2001a, 2001b, apud 

AUBERT et al., 2016, p. 140) 

Concretamente, a ação comunicativa nos ajuda a identificar as relações dialógicas. São 

interações nas quais os sujeitos fazem o uso da linguagem que dá continuidade à ação e são 

estabelecidas relações interpessoais com meios verbais e não verbais. A subjetividade se 

constitui como produto de um processo de interiorização das relações sociais que acontecem 

no mundo externo. 

Diálogos servem para chegar a acordos, não para impor nossa opinião 

baseando-nos em nossa posição de poder ou calculando estrategicamente 

como trazer a outra pessoa para o nosso lado. Nesse sentido, os atos de fala 

dialógicos favorecem o diálogo, enquanto os coativos e estratégicos colocam 

as pessoas em uma posição de oposição. (HABERMAS, 2001a, 2001b, apud 

AUBERT et al., 2016, p.141) 

O conceito de dialogicidade de Freire (1987), prática fundamental à natureza humana e 

à democracia, soma-se à teoria comunicativa de Habermas (2012) ao definir que todas as 

pessoas são capazes de linguagem e ação. Freire e Habermas coincidem em suas propostas de 

ação dialógica, buscando a ampliação da democracia nas relações. Tais conceitos fundamentam 
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o trabalho do CREA (1995-1998), na perspectiva do diálogo reflexivo em busca de um ensino 

mais igualitário para todas as pessoas. 

Freire (1987) desenvolveu a ideia da ação dialógica, na qual o diálogo é o processo 

básico para aprendizagem e a transformação da realidade. Um diálogo fruto da necessidade 

humana, um fator central na vida das pessoas. 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é um encontro em 

que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 

ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias 

a serem consumidas pelos permutantes. Não é também discussão guerreira, 

polêmica, entre sujeitos que não aspiram a comprometer-se com a pronúncia 

do mundo, nem a buscar a verdade, mas a impor a sua. (FREIRE, 1987, p. 79)  

 

E acrescenta que diálogo é um ato de criação, em uma conquista do mundo por meio 

dos sujeitos dialógicos, uma conquista para a libertação dos homens. 

 

2. Inteligência Cultural   

O segundo princípio da aprendizagem dialógica é a inteligência cultural, elaborado por 

Flecha (1997), que partiu da premissa de que alguns impõem suas formas de comunicação como 

mais inteligentes que outros, mantendo hierarquia entre grupos e pessoas. Desta lógica, surge a 

ideia de que aquele que tem maior grau de escolaridade é mais inteligente. Essas expectativas 

desiguais de possibilidade de aprendizagem foram rebatidas por Flecha.  

Todas las personas tienen las mismas capacidades para participar en un 

diálogo igualitario, aunque cada una puede demostrarlas en ambientes 

distintos. Quienes mejor lo hacen en el mercado o la fábrica, pueden sentir 

uma inhibición total en un aula; quienes se desenvuelven bien en un ambiente 

académico pueden verse inútiles en uma reunión de vecinos o en una 

discoteca. Niñas que no pueden hablar, oír o ver, desarrollan ricas destrezas 

comunicativas a través de otras formas de expresión; ninõs tímidos pueden 

ser locuaces en determinadas situaciones. (FLECHA, 1997, p. 20) 

 

Mello et al. (2012) destacam que vários estudiosos atribuíram a importância da 

coletividade na formação da mente dentre eles Georg Mead, da filosofia norte-americana, 

Vygotsky, da psicologia russa, Habermas, da filosofia alemã e Freire, da práxis educacional 

brasileira.  

Para Mead, a natureza da inteligência é social: “toda natureza da inteligência social até 

a medula – então, colocar-se no lugar do outro, adotar um dos papéis ou atitudes do outro não 

é simplesmente um dos diferentes aspectos ou expressões de inteligência ou conduta inteligente, 
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mas é a própria essência de seu caráter (MEAD, s/d, p. 172-173). Quando no trabalho em equipe 

os alunos dialogam sobre os conteúdos presentes nas atividades de aprendizagem, desenvolvem 

essa postura a de “adotar a atitude do outro”, o que gera maior eficiência na própria conduta. 

Toda essa aprendizagem é potencializada com a ajuda de pessoas adultas, quando 

voluntariamente se dispõem a vivenciar experiências de aprendizagem em sala de aula, um 

diálogo a partir do interacionismo simbólico. 

Vygotsky (1984) igualmente partiu do pressuposto de que o indivíduo é indissociável 

da coletividade. Em sua concepção, toda aprendizagem acontece primeiramente no plano social 

(intersubjetivo) para posteriormente ser apropriada pelo sujeito no plano individual 

(intrasubjetivo); “primeiro são produzidas mudanças no plano social e, posteriormente, no 

plano cognitivo individual” (AUBERT et al., 2016, p. 67). 

Para Vygotsky, as interações e a mediações sociais estão na base das aprendizagens e 

do desenvolvimento humano.  

O desenvolvimento do pensamento e da linguagem está diretamente 

relacionado com a experiência sociocultural dos indivíduos. Referindo-se ao 

desenvolvimento infantil, o autor afirma que o desenvolvimento da lógica da 

criança depende da função direta de sua linguagem com o meio social onde 

vive suas experiências. Por sua vez, a relação entre ideias, por meio do uso da 

linguagem, torna possível, por parte dos indivíduos, a interiorização e o 

questionamento de padrões de comportamento fornecidos pelo grupo cultural, 

fazendo sínteses, organizando ideias e resolvendo dificuldades e problemas. 

(VYGOTSKY apud MELLO et al., 2012, p. 50) 

 

Habermas, ao abordar a inteligência comunicativa, refere-se à situação em que uma 

pessoa sozinha não poderia solucionar, utilizando-se a inteligência prática ou acadêmica.  

A inteligência comunicativa engloba, dessa forma, habilidade de utilizar a 

linguagem e outras formas de comunicação para pedir ajuda a outras pessoas 

e colaborar com elas para resolver um problema com sucesso. A aprendizagem 

dialógica reconhece essa inteligência e estimula que meninos e meninas se 

ajudem entre si para resolver atividades, de forma que aqueles(as) que têm 

maior habilidade em uma tarefa ajudem os(as) colegas com mais dificuldades. 

Assim, finalmente, todos conseguem, juntos, resolver a atividade com 

sucesso. É por meio da linguagem e se baseando em uma relação dialógica 

que a menina que tem maior habilidade explica ao seu colega o processo de 

resolução de um problema de matemática e, quando faz isso, consolida o que 

já sabe. (HABERMAS, 2012 apud AUBERT et al., 2016, p.152) 

 

Freire (2001) igualmente contribui para a compreensão da intersubjetividade como base 

da subjetividade. Diz da natureza humana constituindo-se social e historicamente. A 

consciência de que somos seres inacabados gera em nós uma busca permanente, que é o 
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processo educativo. A consciência de si e do mundo, de homens e mulheres, não se esgota na 

racionalidade, mas é uma totalidade de razão, sentimentos, emoções e desejos, que o corpo 

capta da realidade. Para o autor esse exercício constante do corpo contém uma qualidade de 

vida, que corresponde à necessidade permanente da experiência relacional e dos contatos. 

O desejo de aprender sempre associado à capacidade de ir além provocam uma 

transformação nos aspectos pessoais e sociais.  

3. Transformação 

A transformação, terceiro princípio da aprendizagem dialógica, refere-se ao 

desenvolvimento subjetivo, desencadeado a partir das interações de pessoas quando se 

percebem valorizadas em seus posicionamentos, o que transforma profundamente sua condição 

social e, dessa forma, suas relações familiares e no trabalho. 

El aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la gente y su entorno 

(...)  En el ámbito educativo los câmbios son muy evidentes. Sin embargo, 

diferentes grupos de poder y teorias han puesto especial interés em tratar de 

convencer de la inutilidade de su esfuerzo a profesionales y movimentos que 

trabajam por lograr esas transformaciones. (FLECHA, 1997, p. 28)  

 

As Comunidades de Aprendizagem estão voltadas para uma educação que transforma, 

por meio das interações que possibilitem mudanças nas próprias pessoas e nos contextos em 

que vivem. E quando as interações estão baseadas no diálogo igualitário tornam-se ferramentas 

para a superação das desigualdades. 

 Quando a prática educacional diária de todos os agentes educacionais é 

orientada pelo desejo de transformação das dificuldades em possibilidades, da 

desigualdade em igualdade, dos níveis baixos de aprendizagem nos mais altos, 

dos conflitos em solidariedade, da exclusão em inclusão etc., então há maiores 

possibilidades de encontrar mais e melhores soluções para os obstáculos. 

(AUBERT et al., 2016, p. 165) 

 

Os autores acrescentam que a orientação transformadora de nossas ações ajuda a 

superação da queixa, substituindo-a pela linguagem da possibilidade, o que envolve o 

estabelecimento de uma cultura de ação transformadora. 

Vale destacar Freire (2001) ao afirmar que “somos seres de transformação e não de 

adaptação”, uma transformação que só é possível por meio de um processo dialógico igualitário 

entre pessoas que almejam transformar dificuldades em possibilidades. 
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4. Dimensão Instrumental 

A dimensão instrumental da aprendizagem, quarto princípio da aprendizagem dialógica, 

refere-se ao acesso a um conhecimento sistematizado em conteúdos e habilidades acadêmicos. 

Flecha esclarece que:  

El dialógico no se opone al instrumental, síno ala coloniazación tecnocrática 

del aprendizaje. Es decir, evita que los objetivos y procedimentos sean 

decididos al margen de las personas, escundándose en razones de tipo técnico 

que esconden los interesses exclusores de unas minorias. (FLECHA, 1997, p. 

33) 

Na visão de Mello et al. (2012), o atual contexto, o da sociedade da informação, da 

modernidade reflexiva, da sociedade do risco, é imprescindível o acesso ao conhecimento 

acadêmico. E, para tanto é preciso garantir máxima aprendizagem para todas as pessoas. 

Acrescenta que esse conhecimento tem sido utilizado para o estabelecimento de hierarquias e 

degraus entre as pessoas na sociedade moderna. Esse acesso, quando negado, constitui os 

“muros dialógicos” 8 . 

Flecha (1997) classifica os principais muros antidialógicos em três tipos: 

 culturais: os que desqualificam a maioria da população por considerá-la incapaz de se 

comunicar com os saberes dominantes; 

 sociais: os que excluem muitos grupos da avaliação e da produção de conhecimento; 

 pessoais: os que impedem a muitas pessoas usufruir da riqueza cultural de seu entorno 

por considerá-las vítimas das desigualdades, o que as leva a se excluírem dos espaços 

públicos até como mecanismo de autoproteção. 

Eis o desafio das escolas: superar tais muros com vistas a favorecer a aprendizagem 

instrumental, em perfeita consonância com o diálogo em uma perspectiva comunicativa. 

Vygotsky (1984) traz grande contribuição ao focar o nível de aprendizagem a que todo 

o aluno tem condições de aprender, por meio do conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, que é a distância existente entre o desenvolvimento real (nível de aprendizagem em 

que se encontra o aluno) e o desenvolvimento potencial (nível de aprendizagem a que o aluno 

pode chegar na interação com os seus pares e no apoio de pessoas adultas).  

Ela (Zona de Desenvolvimento Proximal) é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

                                                 
8 Muros dialógicos – nega-se o acesso ao conhecimento acadêmico às camadas populares, às mulheres, aos negros 

e aos indígenas. 
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ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1984, p. 

97) 

A Zona de Desenvolvimento Proximal refere-se às funções que ainda não 

amadureceram mas que estão em processo. Para ele, essas funções poderiam ser chamadas 

“brotos” ou “flores” do desenvolvimento, em vez de “frutos” do desenvolvimento.  

Na visão dos pesquisadores Aubert et al. (2016), é notória a preocupação dos grupos 

sociais em como chegar a consensos por meio de interações, nas quais a palavra adquire papel 

central. Ao abordarem o “giro dialógico”9, é descrita a crescente presença do diálogo desde a 

política internacional às relações familiares, como consequência das mudanças, verificadas da 

sociedade industrial para a sociedade atual. 

Esses pesquisadores acrescentam que na atual sociedade da informação, é por meio do 

diálogo com as pessoas que se torna possível o desenvolvimento de teorias mais inclusivas e 

científicas. Todos podem contribuir com argumentos fruto de seus recursos culturais, e não uma 

atribuição a poucos do monopólio do saber. Na sociedade da informação, uma boa preparação 

acadêmica, com foco na dimensão instrumental da aprendizagem enquanto acesso ao 

conhecimento, é elemento chave para que se promova a reflexão.  

La reflexión es imprescindible para compreender con profundidad las tareas 

a realizar y para tener creatividad en la construcción de nuevas respuestas a 

los problemas que se van planteando. Cuando el diálogo es igualitário 

fomenta uma intensa reflexión, al tener que compreender los argumentos 

ajenos y aportar los proprios. (FLECHA, 1997, p.33) 

 

Mello et al. (2012) complementam a importância da reflexão, estabelecendo um paralelo 

entre a aprendizagem instrumental e a aprendizagem dialógica, trazendo o diálogo e a reflexão 

como imprescindíveis para a capacidade de seleção e processamento da informação, 

importantes instrumentos na sociedade atual. 

A excelência do processo de ensino-aprendizagem não é algo que pode ser garantido 

apenas pelo professor em suas estratégias didático-pedagógicas. É, acima de tudo, fruto do 

diálogo, da participação efetiva do aluno e, sobretudo, da construção de relações de 

proximidade e empatia com os estudantes. 

 

El aprendizaje instrumental se intensifica y profundiza cuando se sitúa en um 

adecuado marco dialógico. La capacidad de selección y procesamiento de 

                                                 
9 Giro dialógico – as relações de poder em uma sociedade patriarcal estão dando lugar às relações dialógicas onde 

os grupos buscam chegar a consensos, por meio das interações, processo pelo qual a linguagem adquire um papel 

central. 



63 

 

información es el mejor instrumento cognitivo para desenvolverse en la 

sociedad actual. (FLECHA, 1997, p.33) 

 

5. Criação de sentido 

O quinto princípio da aprendizagem dialógica é a criação de sentido, sabendo-se viver 

em um sistema que provoca a perda de sentido. O conceito de aprendizagem dialógica indica 

às pessoas a criação de sentidos para sua existência. Flecha (1997) aponta que “todo el mundo 

podemos soñar y sentir, dar sentido a nuestra existência. ” E acrescenta: 

El sentido ressurge cuando la interacción entre las personas es dirigida por 

ellas mismas. El aprendizaje dialógico se base en este principio haciendo 

frene a los reducionismos anti-humanistas que consolidan la actual 

colonización sistémica de la vida cotidiana. Entre estos, destaca em la 

actualidad la afirmación de que es el médio el que crea el mensaje. El 

aprendizaje dialógico afirma por el contrario que son las personas quienes 

crean los médios, los mensajes y los sentidos de ambos en nuestras 

existências. De esta forma, supera el dogma postestructuralista que lleva a 

negar la producción humana de los médios.  (FLECHA, 1997, p.36) 

Aubert et al. (2016) abordam, por outro lado, que a crise de sentido do professor é 

também a crise de sentido do aluno, pois é muito difícil criar sentido onde há uma ruptura entre 

os modelos relacionais e comunicativos que funcionam na escola. 

A forma de recuperar a ordem perante a pluralidade de opções é pelo diálogo. 

A ordem não vai voltar por meio da imposição autoritária, sem argumentos 

além da força. Especificamente, a força para recuperar a convivência e o 

sentido reside no poder dos argumentos que ocorrem em relações dialógicas. 

Na atualidade, somos mais capazes de oferecer argumentos porque, ao possuir 

mais opções em muitas esferas (pessoal, profissional, social etc.), pensamos 

mais sobre todos os aspectos de nossa vida, com o objetivo de tomar decisões. 

(AUBERT et al., 2016, p.179)  

Esses pesquisadores nos orientam que na atual sociedade da informação, os projetos 

sociais e educacionais que motivam são aqueles que contribuem para a criação de sentido, 

quando a escola incorpora as diferenças culturais e linguísticas de forma igualitária e, como 

consequência, o sentido da educação e o sentido das aprendizagens aumentam em todos os 

alunos.  

Mello et al. (2012) afirmam que estamos diante de múltiplas possibilidades de escolha 

como viver, sendo igualmente difícil quais valores afirmar.  

Assim, propor, por meio de aprendizagem dialógica, a criação de sentido pelas 

pessoas e pelo grupo, no diálogo igualitário, em que cada pessoa pode 

examinar as possibilidades, refletir criticamente sobre elas e fazer suas 

escolhas, torna-se fundamental. (MELLO et al., 2012, p.68) 
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E, ao relacionar os princípios da aprendizagem dialógica, essas pesquisadoras apontam 

que o princípio da criação de sentido é uma aposta na capacidade das pessoas escolherem o 

diálogo igualitário, com foco na inteligência cultural para a transformação pessoal do contexto, 

apropriando-se do desafio de criar o sentido no contexto atual, possibilitando espaços de 

convivência escolar compartilhada e dialogada, onde se possa sonhar, viver solidariamente e 

projetar o futuro.  

 

6. Solidariedade 

O sexto princípio de solidariedade refere-se ao reconhecimento de que juntos somos 

mais fortes, na medida em que os resultados satisfatórios são fruto da colaboração solidária dos 

vários agentes da comunidade. A aprendizagem é responsabilidade do professor, dos familiares 

e de toda a comunidade. Flecha (1997), ao tratar das concepções solidárias aponta que: 

Las prácticas educativas igualitárias sólo pueden fundamentarse en 

concepciones solidarias. La teoría de la acción comunicativa de Habermas, 

la perspectiva emancipadora de Freire, la propuesta de aprendizaje dialógico 

de CREA y muchas otras teorías y prácticas llevan a afirmar rotundamente 

que democracia, igualdad, paz o libertad sexual son más deseables que 

dictadura,  desigualdad, guerra o violación, y que la educación tiene que 

trabajar a favor de las primeras y en contra de las segundas. (FLECHA, 1997, 

p.39) 

Aubert et al. (2016) afirmam que todo projeto educacional que tenha intenção de ser 

igualitário deve se basear na solidariedade, uma vez que a aprendizagem dialógica pretende 

superar as desigualdades sociais, oferecendo aprendizagens máximas e da melhor qualidade a 

todos os estudantes. Ofereceremos um ensino solidário se formos solidários, o que significa 

dizer que não basta somente querer que as pessoas tenham as mesmas oportunidades e os 

mesmos direitos que você, é fundamental intervir se isso não ocorrer. 

Enfatizam que realmente representar o princípio da solidariedade é não só a 

oportunidade de frequentar a escola, mas também e principalmente a busca pelos melhores 

resultados. Referem que as atuações que demonstram aumentar os níveis de aprendizagem de 

todos os alunos também são baseadas no princípio da solidariedade. A inclusão de todos é uma 

medida solidária que aumenta a aprendizagem e melhora consideravelmente a convivência do 

grupo-classe. Outro aspecto significativo apontado pelos autores é a importância das interações 

solidárias entre as pessoas adultas. Quando as famílias se relacionam de forma solidária, há um 

favorecimento da aprendizagem de atitudes solidárias dos educandos.  

 

 



65 

 

7. Igualdade de diferenças 

O sétimo princípio, igualdade de diferenças, está relacionado à igualdade de direitos, 

tão difundida pela modernidade, conforme destacam Mello et al. (2012): 

A partir do princípio de igualdade de diferenças, é possível entender que, 

atualmente, o processo educativo não depende somente da intervenção dos 

profissionais da educação, mas todo um conjunto de pessoas e contextos que 

se relacionam com a aprendizagem das crianças, dos jovens e dos adultos. 

Dessa maneira, quanto maior a diversidade nas interações, maior será a 

aprendizagem de todos e todas. O fato de sermos diferentes uns dos outros é 

justamente o que nos possibilita conhecer sempre e mais. (MELLO et al., 

2012, p.78) 

Constitutivo da aprendizagem dialógica, esse princípio articula a busca de igualdade, 

garantindo direitos e proteção social a todas as pessoas. Nenhuma relação cultural apoiada em 

desigualdade de direitos trará melhorias na aprendizagem e na convivência entre os alunos, mas 

sim o contrário, aumentará os conflitos e o fracasso escolar nos alunos que se sentem 

culturalmente inferiores. Nesta direção, Elboj et al. (2002) afirmam:  

La igualdad es un objetivo mas global que la diversidad o la diferencia. La 

igualdade incluye el derecho de cada persona para escoger ser diferente y ser 

educada en la propia diferencia. Cuando la diferencia no le da importancia 

a la igualdad es porque, consciente o inconscientemente, está más a favor de 

sus efectos exclusores que de los igualitarios. Cuando en nombre de la 

igualdad no se tiene en cuenta la diferencia, se impone um modelo homegéneo 

de cultura que produce exclusión y desigualdad. La escuela debe respetar las 

diferencias para basar la educación en la diversidad de culturas que forman 

las escuelas, y potenciar la igualdad para asegurar que toda persona pueda 

adquirir las competencias necesarias dentro la sociedad actual. Diferencias 

que sirvan para promover, no sólo el mantenimiento sino el desarrollo de las 

propias culturas e identidades. Igualdad para desarrollar todas las culturas 

e identidades y así lograr el cambio de la actual realidad cultural y social. 

(ELBOJ et al. 2002, p. 125) 

Aubert et al. (2016) insistem na importância da escola na atual sociedade de informação, 

diante de um aluno cada vez mais diversificado e apontam que manteremos os conflitos, as 

desmotivações e a perda de sentido se não reconhecermos que sozinhos não conseguiremos. O 

trabalho conjunto com familiares e demais profissionais da educação oferecem maior 

diversidade, não só na sala de aula, mas também em todos os espaços da escola, com privilégio 

nas diferenças culturais, linguísticas, sociais, econômicas e acadêmicas. 

Com vistas à organização da aprendizagem nos espaços escolares, algumas atividades 

centrais exemplificam a criação dialógica de conhecimento, que fazem parte do projeto 

Comunidades de Aprendizagem, que desde 2015 foram incluídas no Projeto Político 
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Pedagógico na Escola da Comunidade Vila Andrade na qual tenho a função de diretora 

pedagógica. São elas: Grupos Interativos, Tertúlias Dialógicas e Biblioteca Tutorada.  

Ao retornar de Barcelona, após ter participado da Formación en Actuaciones Educativas 

de Éxito y Comunidades Aprendizage, apresentei a proposta de Comunidades de Aprendizagem 

aos professores da Educação Infantil do Ensino Fundamental I e II. Em vários encontros com a 

equipe pedagógica, em 2014, estudamos as bases científicas que fundamentam as Ações 

Educativas de Êxito (AEEs) – prática desenvolvidas em Comunidade de Aprendizagem e o 

conceito de aprendizagem dialógica que sustenta as propostas desse projeto. 

Socializar com a equipe os três principais objetivos que orientam as ações de uma 

Comunidade de Aprendizagem – eficácia, equidade e coesão social – motivou o envolvimento 

de todos, pois veio ao encontro de nossas aspirações ao desejarmos melhorias na aprendizagem 

de todos os alunos e vislumbrando uma participação maior de toda a comunidade. Nossos 

estudos envolveram leitura compartilhada das apostilas oferecidas pela Universidade de 

Barcelona e do livro Comunidades de Aprendizagem – outra escola é possível, das autoras 

Roseli R. de Mello, Fabiana M. Braga e Vanessa Gabassa (Universidade de São Carlos) em 

especial o capítulo que trata da base teórico-metodológica de Comunidades de Aprendizagem, 

conceito elaborado por Flecha, 1977, a partir de uma síntese das contribuições de teóricos como 

Habermas, Freire e Vygotsky. Alguns vídeos10 contribuíram de maneira didática para a 

compreensão do conceito de diálogo igualitário, da organização de um Grupo Interativo, de 

Tertúlia Dialógicas e de Biblioteca Tutorada. 

Nas atividades dos Grupos Interativos, desenvolvidas com alunos do 5º ano, a proposta 

é o reforço e a aceleração da aprendizagem, além da preocupação em manter as relações 

saudáveis entre os estudantes. Dentro da sala de aula, formam-se grupos de quatro ou cinco 

estudantes agrupados de forma heterogênea quanto a níveis de aprendizagem, cultura, gênero 

ou raça, sob a supervisão de um adulto voluntário e do professor que atua como mediador das 

interações e, assim, multiplicam-se as possibilidades de interações transformadoras. O tempo é 

de 90 minutos para os Grupos Interativos, que acontecem uma vez por semana e são trabalhadas 

atividades de revisão do conteúdo já desenvolvido em sala de aula. O professor orienta que a 

cada 20 minutos serão apresentados novos desafios em Língua Portuguesa e Matemática. 

                                                 
10 https://www.youtube.com/watch?v=dNvj1u0Vee8 – UFSCar 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs7_XSNKehA – Universitat de Barcelona 

https://www.youtube.com/watch?v=LzmLYcX7wdo – Instituto Natura 

https://www.youtube.com/watch?v=QD4VggUree4 – Instituto Natura 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNvj1u0Vee8
https://www.youtube.com/watch?v=Rs7_XSNKehA
https://www.youtube.com/watch?v=LzmLYcX7wdo
https://www.youtube.com/watch?v=QD4VggUree4
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Enquanto cada grupo realiza a atividade, o professor gerencia a sala de aula e, por meio dessa 

organização interativa, as aprendizagens são duplicadas: mais aprendizagem instrumental, mais 

solidariedade.  

 

Figura 10 - Grupos Interativos 

 

 

As palavras de Mello et al. (2012) confirmam a aprendizagem dialógica presente nos 

grupos interativos.  

A base da aprendizagem dialógica que ampara os grupos interativos reconhece 

que na interação todos se beneficiam porque as aprendizagens são 

intersubjetivas. Isto traz à preposição um aprofundamento: quanto maior a 

diversidade interna de um grupo, maiores e mais profundas as aprendizagens 

de cada sujeito que o integra, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto 

de vista humano e social. (MELLO et al., 2012, p. 126) 

 

No Grupo Interativo, os adultos voluntários recebem orientações do professor, visando 

estimular a interação entre as crianças para a colaboração na aprendizagem. Em diferentes 

relatos, os pais voluntários demonstraram grande satisfação em participar dos Grupos 

Interativos.   

 

aluno voluntário pai  voluntário 

estagiário  voluntário mãe voluntária 
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Grupos Interativos 

Aldeni Nori da Silva (tia voluntária)  

Aluno: Josué  

As crianças são muito inteligentes, 

espertas. Poder acompanhar mesmo que 

um pouco o aprendizado do meu sobrinho 

e de seus colegas, me fez perceber que 

ainda temos muito que aprender. Uns 

ajudando os outros, cada um de sua forma, 

acrescentou um pouco mais em mim como 

pessoa. 

Grupos Interativos 

Andreia Cristina (mãe voluntária)  

Aluna: Mariana  

Foi uma tarde maravilhosa e proveitosa, 

também gostei demais de ficar junto com 

as crianças e viver esta experiência foi 

ótimo. Não imaginei que seria assim; 

sempre que puder quero participar sim. E 

cada qual dentro de suas dificuldades 

procura fazer sempre o seu melhor. Gostei. 

Hoje tive uma experiência maravilhosa na escola da minha filha, ajudando nos Grupos 

Interativos. E tive uma explosão de felicidade. (mãe voluntária) 
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Alunos voluntários reconhecem a importância de sua participação. 

 

Em vários momentos, os voluntários socializaram as dificuldades de aprendizagem 

encontradas, o que permitia ao professor uma retomada dos assuntos abordados. 

 

 

 

 

Nós fomos para ensinar, mas aprendemos com eles coisas que não se aprende na escola. 

Viemos para ensinar e aprendemos a amar. Não existe nenhum tipo de frase poética ou 

pensamento filosófico que consiga transmitir os sentimentos e as experiências que tivemos 

com essas crianças tão especiais. Cada tarde que passamos com os alunos nos fez acreditar 

mais e mais no que estávamos fazendo. Quando olhamos para traz para nos recordar das 

contas de Matemática ou dos textos de Língua Portuguesa que ajudamos a concretizar, 

também vemos o sorriso das crianças que creem em um mundo melhor, algo que agora 

passamos a acreditar.  (aluno voluntário do Ensino Médio) 

 

Nome: Juliano (aluno voluntário do 

Ensino Médio) 

Os alunos se concentraram muito, não 

tive problemas com conversa. A 

interpretação de texto é boa, em maior 

parte. A maior dificuldade deles é em 

Matemática, alguns em soma e 

divisão, mas o maior problema foi em 

divisão. Os alunos são muito 

educados, parabéns. 

Maria Lúcia (diretora voluntária) 

Em 2h/aulas de Matemática, foram 

desenvolvidas atividades que 

envolveram descontos, porcentagem e 

juros simples. Percebi os grupos atentos, 

tentando resolver os exercícios 

propostos. Sugeri que relessem o 

enunciado “Inicialmente subtraímos 

R$36,00 de R$48,00 para obtermos o 

valor do desconto em reais”, pois alguns 

armaram a subtração de forma errada. 
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Considero a prática dos Grupos Interativos ter sido um avanço no processo de 

democratização do ensino da escola, pois possibilitou criar um novo sentido à participação dos 

pais que passaram a atuar na sala de aula de seus filhos que, orgulhosos, aguardavam 

ansiosamente o dia em que acompanhariam as atividades, juntamente com os colegas da sala 

de seus filhos.  

Igualmente, os alunos aprovaram a presença dos pais na sala de aula. 

  

A entrada dos familiares e do voluntariado na escola foi vista de forma bastante positiva 

por apresentar um avanço no processo de democratização do ensino, além de atestar o quanto 

é importante para as crianças terem seus familiares próximos de suas aprendizagens. Igualmente 

para os pais, estarem próximos de seus filhos em momentos de aprendizagem, promoveu uma 

transformação no contexto sociocultural, buscando a igualdade de resultados a partir das 

diferenças em pessoas motivadas pelos valores de participação e solidariedade. 

Nos Grupos Interativos, todos têm a mesma oportunidade de aprender, assegurando-se 

a igualdade de oportunidades e a igualdade de aprendizagens. Os alunos que têm mais 

Giovanna (aluna voluntária do Ensino 

Médio) 

Eu acho que as atividades ajudaram muito 

para tirar as dúvidas dos alunos e fixar o 

que já aprenderam.  

Acabou me ajudando também a relembrar 

certa matérias que já havia esquecido, por 

conta do tempo, certos detalhes básicos. 

Pude observar as dificuldades e 

habilidades de certos alunos; a maioria só 

erra por conta da afobação e pressa. Mas 

eu acho que seria bom se desse mais 

atenção à habilidade de leitura do Romeu. 

Eu gostei bastante dos Grupos Interativos porque teve a participação de alguns pais. Esse 

grupo funcionava assim: quando era hora da entrada, nós subíamos para a sala e arrumávamos 

os grupos. Nossa professora colocou a placa no meio das mesas com o número do grupo e no 

telão, o circuito das atividades em Matemática e Língua Portuguesa. O símbolo do Grupo 

Interativo é mãos juntas significando cooperação.    Gabriela  
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dificuldades se beneficiam da interação com os demais colegas e os voluntários; o que se vê 

são alunos verbalizando o processo de resolução das atividades, o que contribuí para a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos. Maior número, diversidade e riqueza de interações 

levam à aprendizagem instrumental do diálogo, do conteúdo e das habilidades escolares. E 

quando nos referimos à diversidade de ritmos e capacidades, retoma-se o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal de Vygotsky, em que o estudante pode avançar mais com a ajuda 

de seus pares ou de um adulto mais experiente. E para que a educação seja ferramenta de 

transformação social, exerce-se o princípio da igualdade de diferenças em que todos têm o 

direito de ser e de viver de maneiras distintas. 

As Tertúlias Dialógicas são encontros semanais, a partir da leitura de obras clássicas 

nacionais e internacionais da literatura, da música e de artes plásticas. Os estudantes têm o 

desafio de ler a obra previamente e devem trazer para o encontro um trecho selecionado seguido 

de um comentário pessoal, apresentando seus argumentos para essa escolha. O professor 

desenvolve o papel de mediador, anotando inscrições de fala e, paulatinamente, vai passando a 

palavra para o próximo aluno inscrito. Fundamental é a garantia de que as falas sejam ouvidas 

e respeitadas. A presença de pessoas voluntárias enriquece as reflexões e dá suporte à 

aprendizagem da leitura e da oralidade. 

Na busca por um mundo melhor a todas as pessoas, entende-se que por meio do 

privilégio de igualdade de diferença o processo educativo não deve se restringir somente aos 

profissionais da educação, mas sim a todos que direta ou indiretamente estejam relacionados à 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos, com direitos iguais, em um contexto social que 

privilegia a heterogeneização cultural e, ao reconhecer a diversidade e a diferença como riqueza 

humana e fonte de conhecimento, Mello et al. (2012) acrescentam que ao se propor que por 

meio da inteligência cultural cada pessoa participe do diálogo igualitário, oferecendo condições 

para a transformação da escola e seu entorno, dando condições para o acesso à dimensão 

instrumental do conhecimento, em um processo de construção solidária, busca-se o direito de 

escolha de um modo de vida, assumindo nossas diferenças.  
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4. INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Com o objetivo de se refletir acerca das alternativas para uma maior integração das 

práticas educativas surge a possibilidade de uma ação educativa sob a ótica da 

interdisciplinaridade, com base em fundamentos teórico-práticos capazes de embasar a ação 

docente. Pesquisadora dessa temática, em permanente discussão e revisão, Ivani Catarina 

Arantes Fazenda11 apresenta uma breve síntese acerca dos pressupostos da Interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2011a) através de pesquisas bibliográficas realizadas em vários países e que 

serviram de apoio à educação brasileira desde o final da década de 70:  

 interdisciplinaridade significa a abertura aos aspectos ocultos e expressos da 

aprendizagem; 

 interdisciplinaridade está profundamente relacionada ao trabalho cotidiano, na 

prática; 

 a metáfora determina e auxilia a sua efetivação;  

 são cinco os princípios de uma prática docente interdisciplinar: humildade, 

coerência, espera, respeito e desapego; 

 a afetividade, a ousadia e a parceria são atributos que identificam os cinco 

princípios; 

 interdisciplinaridade é ação em movimento sob os pressupostos da metamorfose 

e da incerteza; 

 a contextualização da Interdisciplinaridade exige uma recuperação da memória, 

no tempo e no espaço no qual se apresenta; 

                                                 
11 Ivani Fazenda é pedagoga, graduada pela Universidade de São Paulo em 1963. Em 1978 concluiu seu mestrado 

em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do professor Antônio Joaquim 

Severino, com o título: Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. Em meados da década de 80, Ivani 

Fazenda retornou para a Universidade de São Paulo para defender sua tese de doutoramento, Educação no Brasil 

nos anos 60, sob a orientação do professor Teófilo de Queiroz Júnior. Na década seguinte, tornou-se livre-docente 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, com a pesquisa Interdisciplinaridade – um 

projeto em parceria. Desde 1979 é docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo fundado em 

1981 o GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade, reconhecido pela CAPES em 1986. O 

grupo é formado por pesquisadores de diversas áreas, que têm na Interdisciplinaridade um objetivo comum. 

Configura-se como um dos principais grupos de pesquisa sobre o assunto no cenário internacional, colecionando 

dezenas de pesquisas e intervenções nacionais e internacionais. Ivani Fazenda é professora associada do CRIE 

(Centre de Recherche et Intervention Educative) da Universidade de Sherbrooke – Canadá, membro fundador do 

Instituto Luso Brasileiro de Ciências da Educação – Universidade de Évora – Portugal. Desde 2007 compõe o 

CIRET/UNESCO (Centre Internacional de Recherches et Études Transdisciplinares). É membro da Academia 

Paulista de Educação (cadeira 37) e pesquisadora CNPQ nível 01 desde 1993. Ivani Fazenda já publicou mais de 

30 livros. Tem trabalhado com afinco, corroborando com a vida profissional e pessoal de diversos educadores que 

têm, na Interdisciplinaridade, um horizonte repleto de sentido frente ao contexto contemporâneo.   
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 fundamental compreender-se a linguagem nas modalidades de expressão e 

comunicação, uma linguagem que é reflexiva e também corporal.  

 

Ao retomar as trajetórias dos estudos da Interdisciplinaridade (FAZENDA, 1992, 1995, 

2003, 2011), Fazenda apresenta os pressupostos das três últimas décadas.  

Em 1960, a Interdisciplinaridade surge em meio aos movimentos estudantis da França 

e na Itália nos apresenta Jupiassú, autor responsável pela primeira produção científica sobre 

esse tema no Brasil. Vale destacar que nos anos 60 as reflexões já haviam surgido no Brasil, 

mas com distorções. Apesar das críticas à proposta metodológica de Jupiassú, Fazenda validou 

suas conclusões ao focar a importância dos registros das situações vividas, um dos pressupostos 

básicos para a realização de um trabalho interdisciplinar. Em seu mestrado em 1979, Fazenda 

ressalta a necessidade do pesquisador mergulhar nos conceitos do processo do pesquisar para 

que se evitem erros, fruto da ausência da reflexão.  

Na década de 80, algumas dicotomias orientaram todo o processo investigativo da 

autora: teoria/prática, verdade/erro, certeza/dúvida, processo/produto, real/simbólico, 

ciência/arte. Os anos 90 foram marcados pelo número de projetos educacionais que se 

intitularam interdisciplinares, porém dimensionados em prática intuitivas e impensadas. Para a 

reversão desse quadro, em 1981, um dos caminhos escolhidos foi a coordenação de um Núcleo 

de Estudos e Pesquisas, composto por mestrandos e doutorandos da PUC/SP, cujas produções 

acadêmicas buscaram fundamentos teóricos e metodológicos em ações altamente reflexivas. O 

grupo teve seu reconhecimento pela CAPES em 1986 e construiu ao longo de sua história 

parcerias de pesquisa sobre Interdisciplinaridade em Universidades Brasileiras e Internacionais.  

Nos encontros, Fazenda (1995) propõe um mergulho no interior de cada um, cujos 

trabalhos abordam uma temática variada, tal qual a história de cada pesquisador que ousou 

registrá-la e analisá-la, porém com a marca de uma prática interdisciplinar vivenciada.  

Dando sequência à linha do tempo, Fazenda elaborou, em 1991, um texto com foco na 

relação professor-aluno, em uma construção disciplinar, para seu ingresso no concurso de livre-

docência. Propôs reflexões sobre o papel do professor que, ao conduzir as ações na sala de aula, 

com os mais novos, traz a alegria, o afeto e o aconchego, em trocas autênticas, compondo o dia 

a dia da sala de aula. Para Fazenda (1995), um projeto interdisciplinar precisa ser 

suficientemente claro, coerente e detalhado com a presença de projetos pessoais de vida e alerta 

que o projeto, a intencionalidade e o rigor muitas vezes têm sido substituídos pela improvisação 

e pelo non sense.  



74 

 

Ao elaborar um trabalho de releitura das principais produções escritas, Fazenda (1991) 

escreveu uma tese de livre-docência, que nos apresenta seis fundamentos para a compreensão 

de uma prática interdisciplinar: 

 1º fundamento: “rever o velho para torná-lo novo ou tornar novo o velho”, 

revelando a importância de fazer valer as experiências vividas; 

 2º fundamento: a utilização do recurso memória, que traz aquilo que foi mais 

significativo em uma revisão e releitura crítica; 

 3º fundamento: a parceria ao compartilhar falas, em espaços de trocas, na 

consolidação da intersubjetividade; 

 4º fundamento: significado de uma sala de aula interdisciplinar, qual seja a 

constatação de uma autoridade docente conquistada, presença da humildade, da 

cooperação de um grupo homogêneo, produzindo conhecimento; 

 5º fundamento: projetos interdisciplinares no encontro entre indivíduos cada 

qual com os seus projetos de vida em pressupostos epistemológicos e 

metodológicos; 

 6º fundamento: pesquisas interdisciplinares, valendo-se do pensar, do questionar 

e do construir tendo como premissa: “aprende-se a fazer pesquisa, pesquisando”. 

 

Ainda em Fazenda (1995), uma premissa para o desenvolvimento da 

Interdisciplinaridade é a comunicação que envolve a participação do professor em um espaço 

onde a troca e o diálogo são fundamentais. O diálogo, que envolve a palavra é subdividido em 

“palavra-mundo” (linguagem oral e escrita) na contribuição para um mundo cada vez mais 

humano; em “palavra-encontro” (comunicação) na reflexão acerca da força da palavra a partir 

do encontro e do diálogo; em “palavra-ação” (sentido da palavra), pois nenhum leitor lê como 

outro e, além disso, qualquer texto é capaz de formar leitores novos a partir da página relida; 

em “palavra-valor” o sujeito atuando de diferentes maneiras, em diferentes momentos. E, ao 

abordar o professor alfabetizador, orienta que alfabetizar vai além do domínio da leitura e da 

escrita, pois ver, duvidar e questionar devem fazer parte desse adulto alfabetizador. 

Ao declarar que a base para as ações interdisciplinares não pode considerar as ciências 

fragmentadas, Fazenda (1995) considera que a interdisciplinaridade é a forma de organização 

do mundo por meio da linguagem. “Ao estabelecermos o valor da linguagem como elaboradora 

da história e do próprio homem, ressaltamos o papel da leitura em tornar o homem mais 

consciente, mais responsável, mais dinâmico, interferindo no processo de vida”. (FAZENDA, 
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1995, p. 59). A leitura propicia relações entre o mundo subjetivo – o que está por trás dos olhos 

– e o mundo objetivo – o que está diante dos olhos. 

Fazenda, por dez anos, pesquisou as questões das práticas pedagógicas no curso de 

Pedagogia. E, em seguida, ao trabalhar na pós-graduação, levou consigo a importância de 

pesquisar as bases teóricas fundamentais da atitude do professor nas relações entre teoria, 

prática e didática.  

Prosseguindo as reflexões, investigou o significado das inter-relações entre as estruturas 

básicas das disciplinas. Para isso é necessária a imersão do educador em outros campos do 

conhecimento e surge o desafio: Como despertar o interesse por temáticas novas? E o caminho 

foi mergulhar no inconsciente presente nas dezenas de dissertações defendidas sob sua 

orientação. Novo percurso: bases teóricas para a pedagogia da comunicação, assim como o 

aprofundamento das relações entre linguagem e identidade. Tais estudos conduziram a outro 

foco de discussão: histórias de vida.  

Fazenda (2003) assinala que a íntima relação da linguagem com Filosofia – diretriz 

metodológica da Interdisciplinaridade – e da linguagem com a lógica, deu-se no século XX, o 

que nos permitiu investigar com maior rigor o cotidiano escolar dando luz ao sentido do ser. 

Pensar e falar são duas atividades correlacionadas; assim, é através da palavra que poderemos 

conhecer o ser. E por meio do verdadeiro diálogo se instaura o pensar crítico na problematização 

do próprio conhecimento. Ao citar Paulo Freire, Fazenda nos inspira ao relacionar a educação 

à ação cultural para a liberdade: o aluno como sujeito do conhecimento em constante diálogo 

com o professor, em reciprocidade, em amizade e em respeito mútuo. Ao focar o dinamismo 

que o conhecimento se impõe, salienta que são imprescindíveis a crítica, o diálogo, a 

comunicação e a interdisciplinaridade na formação do homem. Acrescenta que o trabalho 

interdisciplinar atingirá rigor, criticidade e profundidade quando houver uma diretriz 

metodológica no diálogo permanente com a Filosofia, que nos permitirá refletir sobre a 

Interdisciplinaridade e sobre a realidade na formação da ação do sujeito.  

Na busca pelo sentido do fazer, Fazenda (2003) destaca que, ao se dedicar à imersão do 

cotidiano escolar do Ensino Fundamental, observa-se uma realidade fragmentada e acrescenta 

que no dia a dia a Interdisciplinaridade tem sido sonhada por muitos, porém pouco procurada. 

Ao abordar os livros didáticos, diz do estímulo à memorização das regras gramaticais, da 

repetição automática de exercícios matemáticos em detrimento do pensar matematicamente e 

da gama de tarefas padronizadas que se estendem às demais disciplinas, sem que haja a 

preocupação em estimular o manuseio de materiais de consulta introduzindo o caminho do 

aluno pesquisador. 
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Fazenda (2003) acredita que os estudos que apresenta sobre Interdisciplinaridade podem 

gerar novas ideias, novos tipos de investigação, novos saberes, fruto de atitudes de desafio com 

a preocupação de construir sempre e da melhor forma possível.  

As reformas na educação brasileira das décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000 acusaram 

a necessidade de caminharmos para a Interdisciplinaridade, porém este conceito não foi bem 

compreendido, até mesmo na revisão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(FAZENDA, 1979, 1984). Ao pesquisar a competência em sala de aula, Fazenda (1991, 2000) 

foca nas entrevistas com professores, estimulando-os à recorrência da memória e verificou que 

a aquisição de atitude interdisciplinar se evidencia na forma como é exercida, na intensidade 

das buscas, nas dúvidas e na contribuição para nosso projeto de existência.  

Na década de 2000, a Interdisciplinaridade torna-se objeto central dos discursos 

governamentais e legais, no momento em que o Brasil se preparava para a revisão da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Fazenda (2011a), ao retomar as décadas de 1970 e 1980, relembra que havia reduzido 

número de pesquisas em Interdisciplinaridade. Mas, no início dos anos 1990 surgiram o Centro 

de Pesquisa Interuniversitária sobre a Formação e a Profissão/Professor (CRIFPE) e o Grupo 

de Pesquisa sobre Interdisciplinaridade na Formação de Professores (GRIFE), no Canadá, o 

Centro Universitário de Pesquisas Interdisciplinares em Didática (CIRID), na França, além de 

outros tantos grupos de pesquisa em outros países. A autora ainda destaca os estudos sobre 

Interdisciplinaridade realizados por Julie Klein (Wayne State University) e William Newell 

(Miami University), que interferiram diretamente nas diretrizes curriculares brasileiras.  

Ao referir-se ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Interdisciplinaridade (GEPI), 

Fazenda (2011a) informa que desde sua criação, em 1986, já foram produzidas mais de 100 

pesquisas sobre educação. Esse grupo de pesquisadores já percorreu universidades em quase 

todas as regiões do Brasil e atualmente representa uma rede de saberes para as questões da 

Interdisciplinaridade na educação. Os mestres e diretores têm interferido no trabalho de 

algumas secretarias de educação brasileiras e socializados os 30 livros sobre 

Interdisciplinaridade, do “ponto de vista prático, epistemológico, metodológico e profissional”.  

Todo esse acervo tem subsidiado os cursos de Graduação e Pós-Graduação nas 

Universidades de Lisboa, Aveiro, Évora e Buenos Aires. 

Ressalta, ainda, que além das publicações sobre reformas curriculares que privilegiam 

a Interdisciplinaridade, há outros modelos organizacionais de princípios diversos, que buscam 

romper com essas concepções. A autora considera essas diferentes iniciativas ao validar a 
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importância das trocas entre os homens, mas ressalta a “inexorável caminhada à 

Interdisciplinaridade na Educação”.  

A formação na educação à, pela e para a Interdisciplinaridade, na concepção de Fazenda, 

precisa estar apoiada em trabalhos que possam contribuir desde a formação profissional até a 

atuação do professor.  

A formação à Interdisciplinaridade (enquanto enunciadora de princípios) pela 

Interdisciplinaridade (enquanto indicadora de estratégias de procedimentos) e 

para a Interdisciplinaridade (enquanto indicadora de práticas na intervenção 

educativa) precisa ser realizada de forma concomitante e complementar. 

(FAZENDA, 2011a, p. 13) 

Requer alto grau de amadurecimento intelectual e prático, requer a utilização de 

metáforas e sensibilizações. A partir dessa capacidade adquirida serão possíveis as intervenções 

do professor-pesquisador que se detiver à Interdisciplinaridade.  

Muito mais que acreditar que a Interdisciplinaridade se aprende praticando ou 

vivendo, os estudos mostram que uma sólida formação à Interdisciplinaridade 

se encontra extremamente acoplada às dimensões advindas de sua prática em 

situação real e contextualizada. Essa tem sido a missão que une os educadores 

brasileiros, corroborando o que nossos parceiros internacionais 

magnificamente proclamam. (FAZENDA, 2011a, p.13) 

 

Os estudos mostram que uma sólida formação à Interdisciplinaridade está associada à 

prática em situação real e contextualizada, missão de educadores brasileiros e parceiros 

internacionais. 

Sobre a necessidade do encontro com o novo em sua revisita ao velho, Fazenda (2011a) 

diz que negar o velho é uma atitude autoritária e substituí-lo pelo novo é um princípio oposto a 

uma atitude interdisciplinar. Recorrer ao velho travestido do novo, decorre do recurso e 

exercício da memória, do registro e da escrita expressos em livros, artigos, anotações de aula, 

resumos de cursos e palestras, imagens, além da memória falada e socializada e, ao utilizar-se 

do recurso da memória, permite-se a ampliação do sentido maior do homem, a comunicação, o 

que permitirá releitura crítica dos fatos ocorridos nas práticas docentes. Discorre sobre o 

cuidado que precisamos ter com a palavra:  

A palavra esta como o gesto, tem por significação o mundo, o importante é, 

pois, nos utilizarmos de boas metáforas, pois o sentido de “poiesis”, de 

totalidade que as mesmas contemplam exercem um poder de despertar não 

apenas o intelecto, mas o corpo todo. Quando adquirimos a compreensão da 

ambiguidade que o corpo contempla, adquirimos a capacidade de lidar com o 

outro, com o mundo, enfim recuperamos o sentido da vida. Aprender e 
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aprender-me na experiência vivida – exercício de tolerância e de humildade 

próprios de uma generosidade que inaugura a Educação do Amanhã. 

(FAZENDA, 2011a, p.18) 

  

 Fazenda (2014) propõe profundas reflexões aos educadores do próximo milênio. 

Em breve retrospectiva das pesquisas sobre teoria e prática da Interdisciplinaridade, retoma o 

desafio de interdisciplinaridade científica, profissional, metodológica e prática. Comemora a 

legitimidade proclamada no ano 2013, quando foram reativadas as discussões adormecidas 

sobre Interdisciplinaridade em todo o Brasil. Fazenda (2014) introduz formas diferenciadas de 

intervenção educativa a partir da análise de práticas.  

Constatou em suas pesquisas a existência de um quadro teórico e conceitual 

desvinculado das ações docentes e alerta que o objetivo final deve ser a construção de uma 

teoria da prática docente interdisciplinar e não mera análise dessas práticas. O grande desafio 

que a formação interdisciplinar enfrenta é validar o ato de ensinar como incompleto e 

insuficiente, potencializando o “vir a ser” e assim caracteriza como manifesto dessa obra “(...) 

rever as práticas particulares (pesquisar a própria prática), num contexto de coletivo, torna-as 

mais que geradoras de opinião – transforma-as em fundamentos do saber (...)” (FAZENDA, 

2014, p.122) 

Este é um livro-tese de livre docência (FAZENDA, 2014) que representou nas palavras 

da autora: “minha vida, contudo que nela investi e dela retirei”. Trata-se da apresentação de 

outro tipo de prática, a prática do exercício novo na reconstrução do velho, trabalho produzido 

em parceria no prazer de “compartilhar falas, compartilhar espaços, compartilhar presenças, 

compartilhar ausências”. Prazer de ver a teoria na prática e a prática na teoria. Prazer de ver 

possibilidade na utopia e utopia na possibilidade. Prazer de tornar o uno múltiplo e o múltiplo 

uno, o anônimo identidade e a identidade, novo anônimo. Por fim, uma parceria que se reveste 

de cumplicidade.  

Ao abordar a temática dessa obra, coloca a interdisciplinaridade como atitude e discorre 

sobre o alcance dessa palavra: 

 atitude – para conhecer mais e melhor; 

 atitude de espera; 

 atitude de reciprocidade – diálogo; 

 atitude de humildade; 

 atitude de perplexidade – novos saberes; 

 atitude de desafio – diante do novo, diante do velho; 

 atitude de envolvimento e comprometimento – com projetos e pessoas; 
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 atitude de compromisso – fazer o melhor; 

 atitude de responsabilidade, de alegria, de revelação, de encontro, de vida. 

 

Ao considerar a interdisciplinaridade como uma possibilidade que permitirá uma 

reflexão salutar sobre o ensino, Fazenda (2014) a considera:  

 meio para uma melhor formação geral; 

 meio para uma melhor formação profissional; 

 incentivo à formação de pesquisadores; 

 educação permanente na troca contínua de experiências; forma de compreender 

e modificar o mundo; 

 superação da dicotomia ensino-pesquisa. 

 

No ensino interdisciplinar deve haver a supressão do monólogo e a instauração de uma 

prática dialógica, na eliminação das barreiras entre as disciplinas e as pessoas.  

Sem dúvida, é igualmente fundamental que haja um foco na necessidade da transposição 

dos obstáculos. São eles (FAZENDA, 2014): 

 epistemológicos e institucionais – quebra da rigidez das estruturas institucionais; 

 psicossociológicos e estruturais – falta de formação específica, acomodação, 

medo de perder prestígio pessoal; 

 quanto à formação – da transmissão do conhecimento para a relação dialógica 

na construção do conhecimento; 

 materiais – previsão orçamentária; 

 na formação deficiente do magistério. 

 

Fazenda (2011a), revela-nos quatro tipos de competências, dados que permanecem 

válidos, buscando elucidar melhor esse conceito.  

a) competência intuitiva: refere-se a um sujeito que vê além de seu tempo e espaço. 

Trata-se de um professor que, de forma ousada, busca novas alternativas 

comprometido com um trabalho de qualidade – um pesquisador. 

b) competência intelectiva: vale-se do pensamento reflexivo e, por essa razão, logo 

adquire o respeito de seus alunos e de seus pares. Ajuda a organizar ideias, classificá-

las e defini-las. 
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c) competência prática: pela capacidade de organização prática, o professor que detém 

a organização espaço/temporal atua de acordo com o planejado; inova, porém 

diferente do intuitivo, copia o que é bom, mas pouco cria. 

d) competência emocional: trabalha o conhecimento a partir do autoconhecimento, o 

que dissemina tranquilidade e segurança ao grupo, porque expõe suas ideias com 

afeto, provocando uma sintonia imediata. 

A Interdisciplinaridade é uma necessidade perante a realidade, tendo em vista não só a 

fragmentação do conhecimento, mas do homem e da vida, no respeito à história, ao contexto e 

à pessoa (Fazenda, 2011a). Reconhece a exigência de um tempo para ser compreendida e 

exercida, tendo em vista a extensão territorial de nosso país. 

Na perspectiva da reunificação do saber, assumindo uma postura interdisciplinar, Ruy 

Cezar do Espírito Santo (FAZENDA, 2011b, p.54-55) nos incita à busca da unidade na 

fragmentação. 

CONSCIÊNCIA DAS TRANSFORMAÇÕES 

Perceber o que se passa no mais dentro do ser 

Distinguir no caos aparente o fio do sentido 

Captar as sutis mudanças que nos acontecem 

Buscar a unidade na fragmentação provocada 

 

Este o caminho a ser percorrido 

Esta a condição de estar vivo 

De aprender a alegria presente ao cotidiano 

De sentir a permanente renovação 

 

As transformações são permanentes e ocorrem em tudo 

No cosmo, como imensa dança 

E dentro de nós mesmos 

No corpo físico e no mental 

 

Tomar consciência dessas transformações 

É mergulhar no rastro da verdade 

É sentir a possibilidade de atuação 

Dando qualidade à nossa vida 

 

Tal qualidade é a libertação de um “destino” inexorável 

É o sorriso que surge da constatação da fragilidade 

Das chamadas “formas permanentes” 

Do conservadorismo que é “morte” em vida... 

 

 

Trazer esta qualidade para o nosso cotidiano 

É produzir contínua e crescente libertação 

É nascer cada dia do “novo” que se apresenta 
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É um encontro profundo com a própria identidade que vai-se  

            delineando... 

Até sempre. 

 

        Ruy 
 

 

Delinear a identidade do percurso realizado nos remete a convergir os ensinamentos 

assinalados na parceria com os autores. 
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5. AÇÕES EDUCATIVAS E CONQUISTAS 

5.1 Ações educativas 

Figura 11 - Projeto Linha do Tempo 

 

 

 Linha do tempo 

Em 2013, os alunos do 7º ano da Escola da Comunidade Vila Andrade demonstraram 

interesse em compreender a cronologia da História da Arte e da História da Música presentes 

na sala de aula. As professoras dessas disciplinas uniram-se à professora de História e optaram 

por transpor ambas as cronologias artística e musical para o hall de entrada com a finalidade de 

serem visualizadas por todos os alunos, pais e professores. Indagações curiosas foram 

levantadas pelos alunos, manifestando o desejo de melhor compreender o significado das 

divisões lineares e imagens ali contidas. As três professoras uniram-se, dialogaram e 

apresentaram a Linha do Tempo aos alunos em duas sessões: a primeira, da Pré-História até a 

Idade Moderna, e a segunda, do Barroco até os movimentos contemporâneos, partindo da 

contextualização histórica nas manifestações artístico-culturais que a Arte e a Música trilharam 

ao longo da História da Humanidade, em uma correlação de fatos e movimentos. 

A linha do tempo seguiu seu percurso e, em 2016, nas aulas de História, o conhecimento 

da intrigante história da cidade de São Paulo levou os alunos do 9º ano a reconhecer a sua 

transformação em uma das maiores metrópoles do planeta. Como estudo complementar, os 

alunos visitaram o Centro Histórico de São Paulo e os registros em fotos, anotações e 

depoimentos de ambas as experiências foram inseridos em um blog. 
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Pelo desejo demonstrado por eles em socializar suas aprendizagens sobre a cidade de 

São Paulo a todos os colegas, os professores de Artes, Música, Língua Portuguesa e História 

sugeriram um grande encontro entre todos para marcar o término do Ensino Fundamental. 

Alunos e professores organizaram apresentações em quatro blocos: da Pré-História até 4000 

a.C., da Idade Antiga a 476 d.C., da Idade Média à Idade Moderna e Idade Contemporânea. Ao 

final, a projeção das páginas dos blogs compôs a celebração do ritual de passagem do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio. 

Quadro 1 - Organização da apresentação Linha do Tempo - 2016 

BLOCO 1 

Pré-História 

(até 4000 a.C.) 

BLOCO 2 

Idade Antiga 

(4000 a.C. – 476 d.C.) 

HERÓIS E LENDAS 

BLOCO 3 

Idade Média/Idade 

Moderna (476 d.C. - 

1789) 

RENASCIMENTO E 

ILUMINISMO 

BLOCO 4 

Idade Contemporânea 

(1789 ...) 

1 – HISTÓRIA 

Professora: 

significado do 

tempo histórico. 

2-ARTES 

Professora: 

apresentação das 

pinturas rupestres. 

3-MÚSICA 

Professora:  

aparecimento dos 

instrumentos e da 

vocalização 

1 – HISTÓRIA 

Professora: narrativas 

mitológicas 

2-LITERATURA 

Aluno: leitura do mito de 

Orfeu e Eurídice  

3-ARTES  

Professora: projeção da 

imagem dos vasos 

gregos produzidos pelos 

alunos 

4-MÚSICA Professora: 

apresentação das 

músicas mais antigas do 

mundo (Epitáfio de 

Seykilos) 

1 – HISTÓRIA 

Professora: 

contextualização 

histórica 

2-LITERATURA 

Professora: apresentação 

de Os Lusíadas, de Luís 

de Camões; referência à 

obra Dom Quixote, de 

Miguel de Cervantes; 

vídeo – O Sonho 

Impossível de Dom 

Quixote 

3-ARTES 

Professora:  

O Homem Vitruviano  

4-MÚSICA  

Professora: apresentação 

de trechos de óperas  

 

1 – HISTÓRIA  

Professora: 

contextualização das duas 

grandes guerras 

2- LITERATURA 

Aluno: leitura de excertos 

da obra de Machado de 

Assis e João Guimarães 

Rosa 

3 – ARTES 

Aluno: apresentação dos 

trabalhos sobre 

Expressionismo 

4 – MÚSICA 

Professora: apresentação 

de trechos da ópera Dom 

Quixote, de Strauss, do 

Hino à alegria, de 

Beethoven e Bachianas 

Brasileiras de Villa Lobos 
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Em 2017, o tema Sustentabilidade foi o fio condutor para a pesquisa dos alunos do 9º 

ano em uma linha cronológica do final do século XIX até as primeiras décadas do século XXI. 

Nesse ano, além de toda a orientação aos estudantes do gerenciamento de um blog, as abas 

foram separadas de duas em duas décadas, para que pudessem inserir suas produções artísticas 

desse período e suas apresentações em vídeo, ao estilo Technology, Entertainment, Design 

(TED), privilegiando a oralidade, a partir das reflexões de temas da atualidade como: 

sexualidade e gravidez precoce, consumo de álcool e drogas, uso consciente das redes sociais 

e depressão na adolescência.  

Um diálogo entre as professoras de História e Física gerou uma proposta sobre o uso 

contemporâneo da energia nuclear em tempos que se reflete sobre as consequências causadas 

ao meio ambiente. Essas reflexões foram conectadas à Revolução Industrial e à Segunda Guerra 

Mundial, com foco nas nações que adotaram esse tipo de energia como fonte de 

desenvolvimento econômico. Os alunos expressaram suas aprendizagens em vídeos, animações 

e história em quadrinhos. 

Na comemoração do aniversário de 140 anos do Colégio Visconde de Porto Seguro, em 

2018, a proposta foi a representação plástica e produção de texto acerca do significado do 

Colégio na vida do estudante da Escola da Comunidade Vila Andrade, além das apresentações 

musicais, uma representação das obras interpretadas ao longo dos seus sete anos de existência. 

 

Figura 12 - 140 anos do Colégio Visconde de Porto Seguro 
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As palavras sensíveis de Esther, aluna da Escola da Comunidade Vila Andrade, desde 

2011, atestam emoção e muita sensibilidade sobre a importância de suas aprendizagens   nas 

interligações das diferentes áreas do conhecimento.   
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 Tertúlia dialógica literária 

 

A Tertúlia Dialógica Literária é uma atividade cultural educativa desenvolvida em torno 

da leitura de livros da Literatura Clássica Universal e obedece a uma dinâmica dialógica de 

interlocução. Foi criada em 1978, na Escola de Educação de Pessoas Adultas da Verneda de 

Saint-Martí, em Barcelona, por educadores em conjunto com participantes da escola, homens e 

mulheres, que estavam iniciando ou retomando sua escolaridade. Desde 2002, a Tertúlia 

Dialógica Literária se efetivou no Brasil, na cidade de São Carlos, conhecida, vivenciada e 

pesquisada por membros do NIASE entre 2001 e 2002.  

As Tertúlias Dialógicas podem se caracterizar como: literárias, musicais, tertúlias de 

artes plástica e científicas. Mello et al. (2012) nos orientam que essas modalidades de tertúlia 

surgiram a partir das Tertúlias Dialógicas Literárias e seguem a mesma dinâmica de 

interlocução.  

Depoimento: Esther O. Guimarães 

Michel Foucault foi um pensador pioneiro em relacionar o estudo da filosofia com 

arquitetura, geografia e entre outras matérias, o que permitiu analisar a sociedade e suas 

relações de poder em uma forma abrangente e inovadora. Baseado nesse cenário, vemos a 

importância das interligações entre as diferentes áreas do conhecimento como política, 

história e artes para a formação de um período histórico e suas características. A partir dessa 

correlação, nos tornamos aptos a examinar a fisionomia de um determinado corpo social. 

Afinal, qual a probabilidade de sabermos o cotidiano dos homens pré-históricos sem arte 

rupestre? Existiria o tropicalismo sem o modernismo? A linha do tempo veio justamente 

para encaixar essa percepção em “cucas” do 7º ano. As professoras Viviane Magalhães 

(Música), Ana Yulica (História) e Shirleyne Leite (Artes) montaram uma apresentação 

repleta de imagens e vídeos contando desde a pré-história até a contemporaneidade, 

conectando os três conteúdos (Artes, Música e História), nos fazendo pensar de uma forma 

ampla. Muito do que sou e do que gosto se firmou durante minha estadia na Escola da 

Comunidade Vila Andrade. Até hoje fico encantada com o Renascimento, Expressionismo, 

Tropicalismo e outros movimentos que, literalmente, ficaram na história pela ousadia, 

coragem e paixão! 
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Ao caracterizar o funcionamento da tertúlia literária, Flecha assim a descreve: 

La tertúlia literaria se reúne em sesión semanal de dos horas. Se decide 

conjuntamente el libro y la parte a comentar em cada próxima reunión. Todas 

las personas leen, reflexionan y conversan com familiares y amistades 

durante la semana. Cada uma trae um fragmento elegido para leerlo en voz 

alta y explicar por qué le há resultado especialmente significativo. El diálogo 

se va construyendo a partir de essas aportaciones. Los debates entre 

diferentes opiniones se resuelven sólo a través de argumentos. Si todo el 

grupo logra un acuerdo, se estabelece como la interpretación 

provisionalmente verdadera. Si no se llega a un consenso, cada persona o 

subgrupo mantiene su propia postura; no hay nadie que dilucida la 

concepción cierta y la incorrecta en función de su posición de poder. 

(FLECHA, 1997, p. 17-18) 

  Em todos os encontros, há uma pessoa moderadora, que se responsabiliza pela 

organização das falas por meio da aprendizagem dialógica, em uma participação igualitária.  

Mello et al. (2012) apontam que a Tertúlia Literária vem se mostrando um caminho 

possível de leitura como prática cultural, superando as atividades escolares com a única 

finalidade de desenvolver habilidades e instrumentos para leitura e escrita.  

 

Figura 13 - Tertúlia Dialógica Literária 
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Em depoimentos colhidos entre 2016 e 2018, profissionais da Escola da Comunidade 

Vila Andrade e alunos do 9º ano relataram suas experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Lena Beatriz da Silva                                      Estagiária de Língua Portuguesa 

Minhas impressões: A Tertúlia Literária é um espaço dialógico de leitura, que privilegia 

um diálogo igualitário entre os participantes, o que é feito a partir dos clássicos da 

literatura universal. Num abrir e fechar de olhos, entre palavras e reflexões singulares, 

olhares cruzando-se, cabeças em tom de afirmação e concordância ou não... Ideias 

distintas e divergentes, questionamentos, ponderações, inquietudes e até silêncio. Tudo 

isso está presente, mas as mais valiosas sensações são a acolhida, o carinho, o respeito, a 

compreensão de que todos fazemos parte daquilo que discutimos no texto de Machado 

de Assis: a condição humana. Quiçá todos os jovens pudessem ter a oportunidade de 

conhecer a obra literária e de senti-la, pois aprendemos, a cada tertúlia, que a literatura 

humaniza porque faz viver.  

Gabrielly Miranda de Brito – 9º ano 

A tertúlia é simplesmente muito legal! 

Ela nos apresenta textos clássicos da 

época antiga, que apresentam uma 

maneira diferente de composição que 

hoje não encontramos muito nas 

livrarias. Ela também ajudou muito na 

parte de leitura, do vocabulário e de 

compreensão. Acho muito legal poder 

sentar em roda e escutar as opiniões 

dos outros, poder conversar e discutir 

sobre os textos. É muito interessante! 

Adorei participar do nosso grupo de 

Tertúlia, gostei de conhecer e aprender 

coisas novas e compartilharei esses 

conhecimentos com todos que 

conheço. 
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 Tertúlia dialógica musical 

 

Tertúlias Dialógicas Musicais tiveram início a partir das Tertúlias Literárias. Consiste 

na audição de obras clássicas cujos compositores tiveram relevância no cenário musical 

mundial. Após a escolha do repertório a ser apresentado aos alunos de 5º ano a professora 

publica as obras semestralmente no seu canal do YouTube e combina com os alunos a data que 

será realizada a Tertúlia Musical. O exemplo abaixo ilustra uma dessas obras apresentadas aos 

alunos, nas aulas da professora Viviane. 

 

 

 

 

 

 

Keylla Teodoro – 9º ano 

Eu participo das Tertúlias Literárias 

desde a 7º ano (hoje estou no 9º ano). 

Com o passar do tempo, eu vi um 

grande progresso em mim, tanto 

intelectualmente quanto 

emocionalmente. Isso porque nós 

tratamos os sentimentos e o 

conhecimento através dos clássicos da 

literatura como Machado de Assis e 

Clarice Lispector. O conto “O espelho”, 

de Machado de Assis, me fez pensar 

sobre a importância da essência e da 

autenticidade das pessoas. Em Clarice 

Lispector, no conto “Medo da 

Eternidade”, refleti sobre a importância 

de se fazer sempre o melhor no 

presente. O que muito contribui nas 

tertúlias são as participações dos 

monitores das outras disciplinas, porque 

ajudam a ver o texto por outra 

perspectiva.  
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Figura 14 - Tertúlia Dialógica Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tertúlia dialógica de Artes 

 

A apreciação de obras de artes de grandes clássicos como Van Gogh, Henri Matisse, 

Candido Portinari, Almeida Junior entre outros fazem parte da Tertúlia Dialógica de Artes. 

O Violeiro de Almeida Junior despertou interesse nos alunos do 5º ano.  

 

 

 

 

 

 

Nome: Viviane Barbosa de Magalhães                                      Professora de Música 

Minhas impressões: As Tertúlias Musicais começam a partir das Tertúlias Literárias. 

Utilizamos obras eruditas, de compositores renomados e mundialmente conhecidos para 

que os estudantes possam ter contato com essa rica cultura, muitas vezes distante de sua 

realidade. Dentre as obras trabalhadas com os alunos, cito o Concerto n. 1 em Mi Maior, 

op. 8, RV 269, “Primavera”, Allegro, A. Vivaldi; Brandemburg concerto n. 6, Sib Maior, 

BMV 1051, Allegro, J. S. Bach; Eine Kleine Nachtmusik, Sol Maior, K. 525, Allegro, W. 

A. Mozart. Destaco, como exemplo, o trecho que foi mais significativo da obra de Mozart 

– a exposição do tema. No primeiro minuto, percebi que os alunos conseguiram associar a 

musicalidade desse compositor às histórias de cavalgadas, príncipes e reis. Os alunos 

citaram trechos no exato lugar onde muda-se a harmonia. Tem sido uma experiência 

altamente gratificante. 
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Figura 15 - O Violeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Tertúlia dialógica científica 

 

As Tertúlias Dialógicas Científicas tiveram início em 2018 com alunos do 9º ano, a 

partir da participação dos professores de Ciências nas Tertúlias Dialógicas Literárias. O texto 

científico Depressão em Adolescentes, Ricardo Zorzetto, despertou o interesse dos alunos por 

apresentar as últimas pesquisas, no Brasil, sobre a origem de algumas formas de depressão, em 

especial aquelas marcadas pela perda do interesse em atividades antes prazerosas. Acompanhei 

o interesse dos alunos durante a tertúlia, por desejarem ajudar os amigos que têm apresentado 

sintomas dessa doença, conforme manifesto de uma das alunas. 

Gabriela  

 

Eu acho que o humor dessas pessoas é de 

tristeza. O nome dessa obra é “O Violeiro” 

porque o homem está tocando uma viola. 

Eu acho que ele aprendeu a tocar viola 

quando era criança, com o pai dele. Pelas 

roupas e a casa eles moram no sertão. O 

homem deve estar cantando uma música 

que relembra seu passado. 
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 A professora de Ciências tem mostrado entusiasmo em possibilitar a reflexão de 

assuntos ligados à realidade de nossos jovens. 

 

 

 

 Biblioteca tutorada  

 

Fora do espaço da sala de aula estendendo o tempo de aprendizagem, desenvolve-se a 

Biblioteca Tutorada, em período contrário às aulas. Em nossa escola, na biblioteca, os 

estudantes realizam as Tertúlias Literárias e as Científicas para além do horário normal de aulas 

e pesquisam obras da literatura universal como forma de contribuição para seleção de leituras 

desenvolvidas nas tertúlias. 

As Tertúlias na biblioteca também são realizadas com os familiares que, mediadas pelos 

professores, são desafiados a ler previamente a obra encaminhada pelos filhos e trazer para o 

Walquíria – 9º ano 

 

Eu escolhi o seguinte parágrafo: “Se um 

dia conseguirmos identificar o aumento 

do risco de desenvolver depressão a 

partir da atividade do estriado, pode se 

tornar viável agir antes que a doença se 

instale”, supõe Pan. Esse parágrafo é o 

mais importante do texto pelo fato dos 

cientistas estarem pesquisando uma 

forma de prevenção da doença, para que 

os adolescentes não apresentem mais o 

sintoma da depressão. É o que eu mais 

desejo para todos os meus amigos. 

Nome: Anna Carolina de Lima Franco Salvador                      Professora de Ciências 

Minhas impressões: A Tertúlia Científica possibilita o debate de temas diversos acerca dos 

conhecimentos científicos produzidos pela humanidade ao longo do tempo. Através dessa 

prática é possível trabalhar a ciência de uma forma crítica, promovendo questionamentos e 

investigações. Foi possível perceber os alunos fazendo relações com os conteúdos 

aprendidos em sala de aula e os textos analisados. Acredito que essa prática deixa a 

aprendizagem muito mais empolgante.  
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encontro um destaque que desejam socializar seguido de um comentário pessoal, promovendo 

um enriquecimento da leitura e da expressão oral. 

 

 

 

 

Minhas impressões: São dois os motivos 

que eu julgo importantes acontecerem a 

tertúlia no colégio da minha filha. O 

primeiro é o fato da minha participação 

no cotidiano dela durante o período em 

que ele permanece na escola. O segundo 

é a beleza do espaço oferecido pela 

escola para a participação dos pais na 

discussão sobre os textos lidos em casa. 

Colocar em foco o entendimento de cada 

família sobre a relação entre pais e filhos 

ajuda a reflexão no que cada um de nós 

tem acertado ou errado. Os temas que 

têm sido abordados na tertúlia são 

construtivos porque é durante a 

discussão que vamos descobrir a melhor 

forma das relações pais e filhos. 

Mãe: Valquíria 

Aluna: Keylla – 9º ano 

 

Minhas impressões: São dois os motivos 

que eu julgo importantes acontecerem a 

tertúlia no colégio da minha filha. O 

primeiro é o fato da minha participação 

no cotidiano dela durante o período em 

que ele permanece na escola. O segundo 

é a beleza do espaço oferecido pela 

Figura 16 - Tertúlia Dialógica Literária com os pais 
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A equipe pedagógica da Escola da Comunidade Vila Andrade, com frequência, 

acompanha as atividades desenvolvidas com os pais dos alunos. 

 

 

Em outros momentos, a participação dos familiares, na Biblioteca, envolve a reflexão 

conjunta e dialógica de temas como relação pais e filhos, uso de drogas lícitas e ilícitas, gravidez 

na adolescência, autonomia, uso consciente da tecnologia, frustração, sob a orientação de 

profissional voluntário. A participação de voluntários tem como objetivo ampliar os recursos 

humanos da escola, possibilitando a implementação de novas práticas. Além disso, busca-se 

reforçar o interesse pela aprendizagem de toda a comunidade. 

Mello et al. (2012), ao relacionar os princípios da aprendizagem dialógica como 

perspectiva emancipadora, focam na dimensão instrumental da aprendizagem em diálogos 

igualitários, uma vez que todas as pessoas podem apresentar conhecimentos diversos nos 

processos, uma vez que possuem inteligência cultural, demonstrada em diálogo que visa e 

promove a transformação pessoal e social. Trazem os desafios do contexto atual, qual seja o de 

criar sentido para nossa existência em espaços de convivência compartilhada e dialogada, 

vivendo solidariamente e valorizando as diferenças, uma vez que o fato de sermos diferentes é 

justamente o que nos possibilita buscar o direito que temos de escolher. O modo de vida e de 

se relacionar com os outros.  

 

 

Nome: Ana Lucia Marques                                                    Orientadora Educacional 

Minhas impressões: Na biblioteca da Escola da Comunidade Vila Andrade, aos sábados, 

temos realizados encontros com os pais dos alunos. Foram propostas reflexões a partir da 

leitura dos textos Como pedir uma pizza em 2020, de Luiz Fernando Veríssimo e Eu sei, 

mas não devia, de Marina Colasanti, que oportunizaram uma conversa muito significativa. 

Tive a feliz experiência, como mediadora, de observar nas duas tertúlias reflexões que 

estabeleceram conexões importantes entre o texto e situações da vida real. O texto Como 

pedir uma pizza em 2020 despertou no grupo o quanto é importante cuidarmos da nossa 

privacidade, para que a tecnologia não nos prejudique, tema abordado pela crônica. Em 

Marina Colasanti, as memórias do barulho e o perfume da natureza foram acordados; a 

importância do bom dia e outras gentilezas, reafirmada por pais e mães. E assim, com o 

decorrer da conversa, os pais foram se colocando e a tertúlia cumpriu o seu papel, tornando 

possível o diálogo igualitário entre os participantes. 

 

Nome: Ana Lucia Marques                                                    Orientadora Educacional 

Minhas impressões: Na biblioteca da Escola da Comunidade Vila Andrade, aos sábados, 

temos realizados encontros com os pais dos alunos. Foram propostas reflexões a partir da 

leitura dos textos Como pedir uma pizza em 2020, de Luiz Fernando Veríssimo e Eu sei, 

mas não devia, de Marina Colasanti, que oportunizaram uma conversa muito significativa. 

Tive a feliz experiência, como mediadora, de observar nas duas tertúlias reflexões que 

estabeleceram conexões importantes entre o texto e situações da vida real. O texto Como 

pedir uma pizza em 2020 despertou no grupo o quanto é importante cuidarmos da nossa 

privacidade, para que a tecnologia não nos prejudique, tema abordado pela crônica. Em 

Marina Colasanti, as memórias do barulho e o perfume da natureza foram acordados; a 

importância do bom dia e outras gentilezas, reafirmada por pais e mães. E assim, com o 

decorrer da conversa, os pais foram se colocando e a tertúlia cumpriu o seu papel, tornando 

possível o diálogo igualitário entre os participantes. 
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5.2 Algumas conquistas 

 Concurso de Redação  

 

Figura 17 - Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - 2016 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Concurso: Ministério do Meio Ambiente - 2016  

UNESCO/Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia 
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Figura 19 - Projeto Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Figura 20 - Concurso Público de Redação e Artes Visuais/PEA UNESCO - 2017 
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Figura 21 - Concurso Nacional Literário Espantaxim – 2016 

 

 
Figura 22 - Concurso Nacional Literário Espantaxim – 2018 
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 Olimpíadas  

 
Figura 23 - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 2017  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 2018 
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Figura 25 - Desafio Canguru de Matemática - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 26  -  Olimpíada Brasileira de Robótica – 2018 
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Figura 27 - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – 2018 

 

  

Figura 28 - Melhores médias - 2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao aproximar os princípios e fundamentos do Projeto Comunidades de Aprendizagem 

e Interdisciplinaridade busquei traduzir as aproximações e conexões desses conhecimentos para 

o estudo e análise dos projetos desenvolvidos na Escola da Comunidade Vila Andrade, a partir 

de 2015. Considero que há uma complementaridade de saberes entre eles, a partir dos quais é 

possível explicitar as bases para as inovações realizadas na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Aproximações e Conexões - O diálogo em foco 
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Desenvolvi esta pesquisa com o propósito de investigar a aprendizagem de crianças e 

jovens em condições de vulnerabilidade social, nos aspectos cognitivos e humanos. As 

inquietações surgiram ao verificar as dificuldades desses alunos, moradores das comunidades 

de Paraisópolis e de Vila Andrade, nas operações matemáticas, na competência leitora e na 

interpretação e produção de textos, além da necessidade de se construir saudáveis relações 

interpessoais. 

Como gestora da escola, procurei estimular a equipe no propósito de buscar estratégias 

e projetos que pudessem ajudar nossos alunos. Um dos primeiros movimentos foi recuperar a 

sensibilidade musical, a escuta e criar harmonia no ambiente dialógico de aprendizagem. Ao 

invés de campainha educa-se o ouvido e a alma com a música clássica na entrada e nos 

intervalos. Um saber artístico-musical que foi gradativamente se espalhando pelos espaços 

escolares e misturando-se a outras linguagens expressas e expostas nas paredes da escola, 

colorida, viva. 

Quadro 3 - Aproximações e Conexões - Princípios e Fundamentos 

Aproximações  

e Conexões 

 

 Da transmissão do 

conhecimento para a relação 

dialógica 

 Aprendizagem dialógica 

 Parceria 

 Interação 

 Busca pelo conhecimento  

 Conhecimento construído 

coletivamente 

 Ciência 

 Conhecimento ampliado de 

mundo 

 Binômio teoria e prática 

 Exercício crítico reflexivo 

 Correntes 

 sociológicas 

 Diálogo igualitário 

 Inteligência cultural 

 Transformação 

 Dimensão instrumental 

 Criação de sentido 

 Solidariedade 

 Igualdade de diferenças 

 

 

Comunidades de 

Aprendizagem 

Princípios  

 

 
Interdisciplinaridade 

Fundamentos 

 

 Rever o velho para torná-lo 

novo ou tornar novo o velho 

 Recurso memória 

 Parceria 

 Autoridade docente 

conquistada 

 Pressupostos epistemológicos 

e metodológicos 

 Aprende-se a fazer pesquisa, 

pesquisando 
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As buscas realizadas também me levaram ao encontro do projeto Comunidades de 

Aprendizagem, fundado por Ramón Flecha, a possibilidade de transformar essa realidade. Ao 

implementar as ações educativas de êxito grupos interativos e tertúlias dialógicas, na 

perspectiva da aprendizagem dialógica, o objetivo foi promover avanços de todos os alunos e 

alunas, com vistas à superação das desigualdades sociais. A teoria da Interdisciplinaridade de 

Ivani Fazenda representou uma complementariedade de saberes, pois no ensino interdisciplinar 

deve haver a supressão do monólogo e a instauração de uma prática dialógica, na eliminação 

das barreiras entre as disciplinas e as pessoas. 

Dessa forma, a partir das aproximações e conexões criadas na intersecção dos princípios 

de Comunidades de Aprendizagem e dos fundamentos da Interdisciplinaridade, as práticas 

desenvolvidas na Escola da Comunidade Vila Andrade pretendem exemplificar a criação 

dialógica do conhecimento em diálogos igualitários, multiplicando-se as possibilidades de 

interações transformadoras em espaços de convivência compartilhada. 

Como poderoso meio de integração social, as ações educativas permeadas pela 

linguagem artístico-musical, em especial a música clássica visaram ao desenvolvimento de uma 

educação humanizadora, que tem como pressuposto o diálogo e traz consigo a amorosidade no 

aflorar das emoções.  

O desequilíbrio gerado pela sociedade atual convida-nos a refletir sobre essa educação 

que humaniza, voltada para práticas desencadeadoras de ação dialógico-reflexiva, em que se 

vislumbre um complemento estético a toda a atividade humana. As experiências analisadas e 

os depoimentos colhidos nos instigam a ampliar o caminho construído, acreditando que é 

possível criar oportunidades àqueles alunos e alunas que sempre estiveram em condições 

desiguais de aprendizagem. 
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