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Pretendemos apresentar a expressão de alunos de uma Escola Pública Municipal de 

Ensino Fundamental, no que se refere à convivência democrática e às relações de paz e 

conflito.  Esta comunidade tem a democraticidade como um de seus princípios 

norteadores.  Por adotar um modo diferenciado de ensino, escolhemos esta instituição 

como locus de nossa investigação. Verificamos, também, a  (in)satisfação dos jovens 

com a instituição. Relações aluno-professor, satisfação dos alunos com a escola e a 

resolução dos conflitos foram nosso foco. Fizemos uma pesquisa de campo, com 

enfoque qualitativo para análise dos dados. Utilizamos a observação sistemática e 

entrevistas. Cremos que as reflexões são um contributo para os estudos sobre 

democracia na escola e para o esclarecimento de fatores que favorecem ou obstaculizam 

a Educação para Paz. Os marcos teóricos que nortearam esta pesquisa foram a Cultura 

de Paz e a Biologia do Conhecimento. Os resultados demonstraram que os alunos 

sentem satisfação com seu ambiente escolar. Inferimos, também, que a convivência 

democrática não impede conflitos, mas gera relações humanas nas quais há maior 

possibilidade de resolução não-violenta.  Percebemos que a existência das Tutorias 

nesta instituição é um fator que favorece a relação entre professores e alunos e pode 

amenizar ou impedir conflitos. 

 

Palavras-chave: Modos de Convivência,  Relações de Paz na Escola;  Educação para 
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Relações de Paz e Conflito em Escola Pública que Adotou Novo Modelo de Ensino, 

Inspirada na Escola da Ponte 

Claudia Maria Moura Pierre 

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

abordados de modo a cultivar a paz ou podem desencadear em violência. 

Acreditamos que, se houver uma intenção da comunidade escolar em pautar o 

modo de convivência por valores democráticos, a tendência é que os conflitos 

sejam resolvidos sem o uso da violência. Compreendemos que a democracia é um 

modo de convivência no qual há a aceitação da legitimidade de cada um de seus 

membros (MATURANA,  2002,a). As pessoas são consideradas em suas posições, 

há espaço para escuta e participação. 

A existência de relações conflituosas nas escolas constituem uma 

preocupação reconhecida por educadores. A escola que observamos foi a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Desembargador Amorim Lima, que é 

inovadora em termos de metodologia de ensino, de modo que esta metodologia 

modifica as relações entre professores e alunos, tornando-as mais horizontais. 

Esta escola, por ser inovadora em seu método de ensino, leva 

necessariamente,  a uma modificação na qualidade das interações sociais. Ela  se 

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

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

mudanças em seu funcionamento  no ano 1976. Nela, não se segue um sistema 

baseado em seriação ou ciclos, e seus professores não são responsáveis por uma 

disciplina ou por uma turma específicas. As crianças e os adolescentes que lá 

estudam definem quais são suas áreas de interesse e desenvolvem projetos de 

pesquisa.  

 
Esta instituição portuguesa de ensino é conhecida por suas inovações 

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

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

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

um roteiro de pesquisa. Cada aluno tem o acompanhamento de um tutor, mas os 



professores não são encarregados de turmas, como no modelo tradicional. Eles 

circulam nos salões de pesquisa, dirimindo as dúvidas dos alunos. Ao invés da 

divisão por turmas, a escola está organizada em três núcleos - Iniciação, 

Consolidação e Aprofundamento. Os núcleos dizem respeito a níveis de 

progressão. Na iniciação, as crianças 'aprendem a ler, a escrever e a ser gente' 

(PACHECO, s/d, p.65).    

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

metodologia similar à Escola da Ponte. Tal como a escola que a inspirou, não há 

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

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

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

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

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

Assumimos que estes fatores favorecem a resolução não violenta de conflitos. 

Indagamos os alunos da escola para apreender como é o sentimento deles ao 

viver imersos nesta metodologia que tem consequências na convivência social. 

 
 
Educando para a Paz e na Democracia: expressão dos alunos 
 
Uma das questões que nós nos colocamos foi: como se lida com o conflito, 

numa escola que se denomina democrática? Cremos que, cultivando-se a emoção 

de aceitação na convivência, conflitos eventuais podem se transformar em relações 

de paz. Na aceitação do outro junto a nós, as diferenças perceptivas são de somenos 

importância, os recursos são compartilhados e há validação do ser do outro. Vimos 

que os canais existentes para a participação,que mencionamos no capítulo anterior, 

dão as condições necessárias para esta validação e aceitação da diferença. 

Fomos indagar os próprios alunos a respeito de como vivem a democracia e 

como lidam com os conflitos, pois um de nossos objetivos foi observar como são 

enfrentados, num meio considerado de vanguarda na democraticidade, entre as 

instituições escolares. Desejamos escutar sua expressão sobre a convivência na 

escola que adota, em seu Projeto Político Pedagógico, a democracia como valor 

matricial. 

Sabemos que a convivência democrática não elimina conflitos. Por ser um 

modo de viver que compreende, necessariamente, a expressão de si, pode tornar 



explícito o que, num ambiente não democrático, poderia  ficar reprimido.  É por 

esta razão que Jares reafirma que conflito e convivência são "dois processos 

inseparáveis em toda relação humana e em toda atividade educativa (JARES, 

2008, p. 68). Educar para a paz inclui considerar o conflito como algo que faz 

parte do humano. Como vimos, a diferença é que, num contexto democrático, o 

conflito é abordado de modo diferente do que num contexto autoritário. 

Pelo fato de nós nos tornarmos humanos num contexto de convivência, 

aprendemos a democracia, aprendemos a ser democráticos. Ou dito por Jares: 

"democracia exige educação" (JARES, 2008, p.57). Segundo este autor, há alguns 

âmbitos de socialização fundamentais na formação de um determinado modo de 

convivência. Dentre os principais, estão a família, os meios de comunicação, o 

grupo de iguais e o sistema educacional (2008,  p. 26). A escola é um meio de 

socialização por excelência. Ela ocorre,  através das estratégias educacionais, dos 

formatos organizativos e estilos de gestão. Estes fatores estimulam determinados 

modelos de convivência.   

Aprendemos a conviver de modos diferentes, conforme as relações e valores 

de nosso contexto social, no qual nos desenvolvemos. Para Jares, a "aprendizagem 

da convivência de um determinado modelo de convivência é inerente a qualquer 

processo educativo" (JARES, 2008, p.15). O tipo de convivência dominante é 

resultado de práticas socioeconômicas, políticas, culturais e educacionais que 

configuramos em nosso viver.  

 

Relação Professor/Aluno 

Em nossa experiência como aluna, tendo estudado em escolas tradicionais, a 

relação com os professores no ensino médio foi restrita e caracterizada, 

principalmente, pelo ensino do conteúdo e relações impessoais. Segundo 

Rosenberg, "a estrutura das escolas ainda é 'de cima para baixo', na qual a 

educação é algo feito para os estudantes, em vez de com os estudantes". (The 

structure of schools is also generally still one - top-down ranking in which 

education is something done to students rather than with students (grifo 

nosso,2003, p.xi,xii). Segundo este autor, escolas, nas quais estudantes e 

professores se relacionam como parceiros, são comunidades de aprendizagem 

mais do que fábricas impessoais de aprendizagem.  



Muitos dos alunos afirmaram que as relações com os professores são 

próximas,apesar de esta percepção não ter sido unânime, pois alguns deles falaram 

que não há tanta proximidade. Achamos interessante a observação de um aluno 

sobre a influência que os agrupamentos (estudo grupal em mesas nos salões) têm 

na relação com o professorado. Ele disse: "os agrupamentos, eles criam a 

convivência entre os alunos, mas de certa forma ele tira um pouco da convivência 

do aluno e do professor... (Agosto,2015). 

Escutamos, também, este depoimento, em que um aluno reafirmou a relação 

tradicional aluno-professor, à exceção do cursinho, que é ministrado 

voluntariamente por pais de alunos: 

Tem uns professores do cursinho que a gente faz aqui à noite, 
que, daí, é uma relação mais, tipo, eles são pais de alguns 
amigos, tudo mais, então acaba tendo mais essa relação. Mas 
aqui, durante o dia, assim, a relação é mesmo de aluno-
professor. (agosto,2015) 

 

Entretanto, a maioria falou de maior liberdade em se aproximar dos 

professores. Um deles disse:"a gente tem a liberdade no limite da escola, tipo, a 

gente sempre tá à vontade pra falar qualquer coisa pros professores, tal" (agosto 

15). Mesmo que alguns não sintam uma ligação mais afetiva com os docentes, 

sentimos que, de modo geral, todos são bem acessíveis aos alunos. Não há medo, 

por parte dos estudantes, em se aproximar e fazer suas demandas.  

Escutamos uma aluna falar sobre a resolução de um conflito que aconteceu, 

por causa da disputa no uso da quadra de futebol, que demonstrou uma relação de 

parceria entre professores e alunos. Ao reportar sobre o que aconteceu, ela afirma 

que a solução foi encontrada cooperativamente entre alunos e professores: 

teve um negócio do futebol uma vez, que tipo, os alunos 
brigaram pra jogar futebol.... qualquer coisa assim, e ai eles 
fizeram um horário, os próprios alunos fizeram horário junto 
com os professores pra dividir a quadra (agosto. 2015). 

 
Neste relato, verificamos que houve uma interação entre professores e 

alunos, na construção de regras que regem o funcionamento da quadra.Para 

Rosenberg (2003), quando as crianças têm a experiência de relações de parceria, 

elas prosperam. Relações democráticas supõem relações de equidade e parceria.  



Sobre as relações mais equitativas entre alunos e professores, escutamos este 

depoimento que afirma o bem-estar que a relação mais próxima entre aluno e 

professor possibilita: 

Eu queria falar sobre a gente se sentir à vontade nessa escola, 
porque é uma coisa muito forte, mesmo pelo ambiente, então, 
quando a gente precisa sair pra falar com algum professor, a 
gente entra na sala dos professores, que é uma coisa que eu 
pensava que acontecia em toda escola, mas não. As salas dos 
professores nas outras escolas ficam fechadas. ... e deixa a gente 
bem à vontade no ambiente, pra gente falar com os professores, 
assim, na horizontal, do mesmo nível. (agosto,2015) 

 
 
Talvez não possamos chegar a uma conclusão contundente sobre esta 

relação, até porque  as personalidades individuais dos professores também 

ocupam um papel neste cenário. Mas podemos afirmar que o sistema de ensino 

favorece um relacionamento mais horizontal, como descreveu o aluno.  Vemos na 

fala a seguir: 

 
Tem professores que a relação é muito boa, e têm outros que 
nem tanto,  mas a princípio é boa essa relação... Dependendo das 
vezes muda, como,  por exemplo, na Tutoria. Na Tutoria muda 
muito, mas no salão, não (agosto, 2015). 

 
O fato de os professores-tutores acompanharem os alunos, durante todo o 

ciclo e continuar no ciclo seguinte, propicia uma relação mais próxima entre 

ambos.  Eis como se expressou este aluno: 

 
tutor é uma pessoa que cuida da gente, no caso, cuida de um 
grupo só, e assim, eu acho, que a tutora, ela cuida bastante da 
gente, ela se importa se a gente tá bem, se tá precisando de 
alguma coisa, mas, tá bastante “coisa”, porque acontece bastante 
“coisa” na tutoria, e às vezes dá errado também, por causa desse 
negócio, eles cuidam da gente, e a gente tem um respeito maior 
por eles (ago. 2015). 
 

Mesmo ainda vivendo numa cultura herdeira do patriarcalismo, temos nichos 

que nos propiciam uma convivência mais acolhedora e relação mais colaborativa. 

Maturana (1993) afirma que este tipo de convivência, que denomina de matrística, 

acontece dentro da cultura patriarcal, na relação materno-infantil. Podemos afirmar 

que, nas séries iniciais de escolaridade, este tipo de relação se mantém. E cremos 



que a tutoria poderia ser considerada como um destes nichos que favorecem uma 

convivência mais familiar 

Vale lembrar que  as relações não são patriarcais ou matrísticas, tomadas de 

modo absoluto. Fazemos parte de muitos domínios de convivência e, também, 

fluímos nas emoções constantemente, mesmo considerando que os modos de 

convivência são estabilizados culturalmente. 

Na leitura da sociedade em sua complexidade, lembramos,também,que há de 

se cumprir com as atividades escolares, não obstante haja uma aproximação 

afetivana tutoria. Portanto, há um relacionamento de proximidade e confiança e há 

o compromisso de cumprir tarefas, numa relação de trabalho. Mas fica claro que, 

numa relação mais próxima e horizontal entre professores e alunos, há condição, 

por parte dos alunos, de manifestarem seu pensamento e vontade. 

 
Porque o aluno tem liberdade de falar aqui, ele pode virar e falar 
'Professor, eu acho isso, eu acho aquilo', em vez de ser numa 
escola tradicional onde geralmente o aluno só olha, ele só olha e 
pergunta. (agosto, 2015). 

 

Não temos dúvidas, portanto, que há  uma estrutura na escola que favorece 

uma aproximação maior entre professores e alunos. Ao comparar como acontecem 

as relações numa escola tradicional e na Amorim Lima, escutamos esta asserção: 

 
'Lá', qualquer coisa que você “fazer” é grave, você vai pra 
diretora, aqui não, aqui você faz muitas coisas e nada 
acontece.....e a parte de convivência com os professores, é isso, 
não tem muito o que fazer, é mais conscientizar, e as outras 
pessoas terem respeito pelos professores....(agosto. 2015) 

 
 

Conflitos e Rodas de Conversa 

Em nossa observação, e pelas falas dos alunos, percebemos que os conflitos 

aconteciam menos por questões de discrepâncias ideológicas e mais por questões 

emocionais: por falta de apreço, por eles se sentirem ultrajados de alguma 

maneira, por sentirem falta de segurança ou tratamento respeitoso. Sobre isto, uma 

aluna chegou a afirmar que "o que tem que melhorar bastante, o que é 

fundamental aqui é o respeito um pelo outro". E também na relação com os 

professores, isto foi mencionado: 

 



 
Aqui no Amorim têm muitos casos de agressão verbal a 
professor, e de desacato àquela pessoa que tá te dando 
conhecimento, porque, é uma coisa que... parece que algumas 
pessoas não 'se tocam' que o professor é um cara que tá abrindo 
mão do tempo dele, de uma parte da vida dele, pra melhorar a 
vida das pessoas (ago. 2015). 
 

Este depoimento sugere que é necessário viver o respeito, que é outra 

maneira de falar em amor. Esta é uma necessidade constante - de cultivar, de 

aprender/ensinar o respeito. Trata-sede um processo contínuo. Assim se expressa 

Maturana acerca disto: "vivamos nosso educar de modo que a criança aprenda a 

aceitar-se e a respeitar-se, ao ser aceita e respeitada em seu ser, porque assim 

aprenderá a aceitar e a respeitar os outros" (2002a, p.30). Sem isto, há conflitos. 

Para  Jares (2008), o respeito faz parte dos 'conteúdos de relação'. Faltando isto, a 

convivência torna-se  problemática. Para ele, "o respeito fundamenta a 

convivência democrática e contém implícita a ideia de dignidade humana;  supõe 

reciprocidade no trato e no reconhecimento de cada pessoa" (JARES, 2008, p.31). 

Há eclosão de conflitos, se não houver respeito, pois que este indica a aceitação 

do outro junto a si. 

As Rodas de Conversa consistem na formação de um círculo em que é 

facultado a cada aluno falar sobre um tema básico. É nesta oportunidade que eles 

expressam suas emoções e ideias. Estes são momentos de eles resolverem 

eventuais  problemas. Acontece a reflexão da prática, dos comportamentos e dos 

conflitos, além de serem utilizadas como oportunidade de partilha. Elas são um 

evento coletivo e intersubjetivo. As Rodas de Conversas (Talking Circles) são 

essencialmente dialógicos, democráticos e, portanto, participativos. Podem ser 

usados como um dos caminhos para a paz. 

Tendo participado de algumas Rodas de Conversa, verificamos que, algumas 

vezes, são os professores que tentam problematizar as questões, noutras são os 

próprios alunos. Percebemos que, quando a demanda parte dos discentes, há mais 

envolvimento na discussão. Em uma experiência de observação, testemunhamos, 

entretanto, que nas Rodas dos 8º e 9º anos, o envolvimento dos alunos não foi 

muito significativo. 



Outra limitação na realização das Rodas de Conversa deve-se à grande 

rotatividade  dos professores na escola. Segundo o depoimento de um aluno, 

corroborado por colegas,  

 

O problema da Roda de Conversa, como o XXX disse, são os 
professores novos, porque no ano passado a gente tinha mais 
liberdade pra falar, a gente ficava mais à vontade pra poder falar, 
e esse ano, acho que os professores não estão acostumados com 
essa escola, e não sei, acho que eles acabam tratando a gente 
como eles tratavam outros alunos em outras escolas, porque o 
sistema das outras escolas é diferente, então, tipo, eu acho que 
aqui no Amorim, eles não se acostumaram ainda, e eu acho que 
eles acabam ficando mais nervosos, sabe? (agosto, 2015). 
 

Cremos que este é um problema que afeta tanto a dinâmica das Rodas, como  

do próprio projeto de ensino. O Prof. Pacheco nomina este entre um dos riscos que 

o projeto tem. Referindo-se à Escola da Ponte, ele questiona o sistema de 

colocações de professores na escola. Sobre problemas causados pelo modo como 

são feitas as contratações dos professores, ele escreve: "urge instituir outras vias de 

concurso e colocação, uma das quais permita que a selecção de candidatos seja 

feita em função de sua adesão a um projecto" (PACHECO:s/d, p.81). Na Amorim, 

o sistema de contratação de professores é feito por meio da Secretaria de 

Educação, da mesma maneira que as demais escolas. Os docentes, que vão assumir 

seus postos na Amorim Lima, sabem de seu diferencial. Mesmo assim, há 

eventuais problemas de adaptação. 

Cada um tem seu espaço assegurado na Roda de Conversa, muito embora 

nossa impressão é de que, mesmo com toda abertura, alguns alunos podem não 

usufruir desta oportunidade, por se sentirem constrangidos, talvez,  com a presença 

do professor, do visitante, por ter algum problema de timidez, ou outro motivo. 

Houve um período em que a escola utilizou, no Ciclo Autoral, as Rodas de 

Conversa, para discutir assuntos genéricos de ordem política ou social. Em nossa 

escuta, chegamos à conclusão de que este tempo não foi muito apreciado, porque 

tivemos depoimentos, tanto de professores, como de alunos, de não-apreciação 

desta fase.Esta é a fala de uma docente a este respeito: 

 
Eu acreditava piamente nas Rodas de Conversa, depois de um 
tempo eu passei a não mais achar importante, devido ao método 
que nós estávamos usando.Trazíamos textos, a notícia do jornal, 



“vamos discutir essa notícia”, pra você discutir uma notícia,  
você tem que ter todo o seu conhecimento.... Ah, não, desse jeito 
não dá, eu acho que não é assim, tem que ser o aluno falando 
dele, das suas dificuldades, das suas emoções, do que ele tá 
precisando, do que ele está sentindo, e não você trazer uma 
notícia que aconteceu no Brasil ou lá do outro lado do mundo, e 
querer discutir aquilo ali ...Mas hoje eu volto a acreditar nas 
Rodas de Conversa, porque nas Rodas de Conversa você 
consegue resolver vários conflitos... tá, então nisso eu acredito, 
numa Roda que realmente venha falar do dia a dia do aluno, da 
escola, da sua casa, tá? ...Então, acho que esse seria o foco 
melhor assim numa Roda de Conversa. (Dayse, ago.2014) 

 

Numa das falas, um aluno reafirmou esta assertiva. Ele disse que,neste 

período, as Rodas de Conversa mudaram um pouco de sentido, pois versavam 

sobre assuntos que não lhes diziam respeito diretamente, daí perderam interesse. 

Eles não se envolveram com as temáticas a serem debatidas. 

 
Eu achava a Roda de Conversa bem chata até o ano passado, 
porque eles chegavam lá na Roda de Conversa e as professoras 
começavam a falar ... começavam a falar de assunto que 
ninguém queria ouvir, então, por isso que ninguém gostava da 
Roda... (ago. 2015). 

 
Creio que, em função disto, Pranis afirma que uma das perguntas-chaves na 

Roda consiste em se certificar se o assunto interessa a todos e se todos querem 

participar.  (Are There people who are willing to participate? Does the topic matter 

to anyone? PRANIS, 2005, p.50). Do contrário, as pessoas se dispersam. Em outra 

fala, escutamos: 

 
Acho que a gente devia voltar, retomar esse espaço (Roda de 
Conversa), onde a gente pode concordar, discordar e mostrar 
nossas ideias, mas infelizmente a gente não tem conseguido 
organizar em si as Rodas de Conversa, porque elas de certa 
forma, acabaram se tornando impopulares. Ultimamente a gente 
faz mais discussões políticas sobre elementos do mundo de fora 
da escola do que da escola em si, acho que devia retomar a Roda 
como algo pra discutir a escola. (agosto, 2015). 
 

A partir da fala de alunos e professores, inferimos que as Rodas se tornam 

mais profícuas e despertam interesse quando nelas  se trata de expressar algo 

referente à escola ou à convivência dos próprios alunos. 



Mas as Rodas de Conversa, segundo depoimentos de alunos conforme 

veremos a seguir, podem vir a ser um instrumento poderoso para resolução de 

conflitos. "Em relação aos conflitos, tipo, a gente sempre resolve eles nas Rodas de 

Conversa,...,como a XXX falou, os próprios alunos fizeram horário junto com os 

professores pra dividir a quadra" (ago.2015).Apesar desta afirmação, nós nos 

deparamos com algumas falas que indicam que as Rodas de Conversa nem sempre 

cumprem cabalmente aquilo a que se propõem, que é a resolução de problemas e 

conflitos. "As Rodas de Conversa são legais, ela acaba falando o que é que 

aconteceu, aonde a pessoa errou, mas só que isso não adianta muito, porque a 

pessoa volta e continua"(ago. 2015).Um deles nos disse: "Eu acho que a Roda de 

Conversa não serve pra muita coisa não, porque, na maioria das vezes, não tem um 

assunto que todo mundo goste". E outro falou: "eu acho que esse “coisa” de Roda 

de Conversa não ajuda muito. O pessoal tava riscando as paredes da escada, e 

conversaram na Roda de Conversa e não adiantou de nada, o pessoal continuou 

riscando"(ago. 2015). E ainda: "..., mas, assim, nem sempre eles arrumam as 

coisas, nem sempre os professores ouvem, mas até que aqui no Amorim os 

professores são bem liberais.  Rodas de Conversa são importantes, mas o problema 

é que não dão certo várias vezes" (ago. 2015). 

Mesmo que achem que nem sempre os assuntos sejam levados em 

consideração e solucionados, como é a expectativa, não podemos descurar o fato 

de a simples realização da Roda de Conversa ser um poderoso canal de 

participação e expressão dos alunos. Além de outros, é nas Rodas que eles têm 

oportunidade de se expressar francamente com seus pares ou relatar problemas 

para colegas e professores. Testemunhamos isto pela fala de uma aluna: -"aqui na 

escola  você tem liberdade pra você falar o que você quiser, pra você colocar 

assuntos na Roda de Conversa, qualquer tipo de assunto que você quiser falar, os 

professores vão dar liberdade pra você falar desse tema (ago.2015).  De qualquer 

modo, é um fórum válido que oferece a todos a oportunidade de falar.  

 
Tem uma participação grande dos alunos na escola, então, tanto 
na Roda de Conversa, que é um momento que a gente tem pra... 
A gente pode falar sobre as nossas coisas, então a gente pode, 
por exemplo, se tem algum problema acontecendo na escola, 
que a gente tá insatisfeito, o aluno tem essa voz de ir lá, e falar 
pro professor: -'Eu tô insatisfeito com essa coisa, e eu queria que 
mudasse' (ago. 2015). 



 

Consideramos relevante esta afirmação de um egresso da escola - bem em 

sintonia com características que atribuímos aos conflitos num ambiente 

democrático. Assim ele falou: "-A Amorim não tá acima de ninguém na questão 

de conflito, A Amorim vai ter os mesmos conflitos que qualquer outra escola, mas 

como esses conflitos são geridos aqui na escola é que muda"(ago. 2015). 

Vimos que as Rodas de Conversa, pela própria estrutura, são inclusivas e 

equitativas, de tal modo que cada um pode ajudar a encontrar soluções. Segundo 

Pranis, "As rodas são usadas, frequentemente, para edificar comunidades. 

Desenvolver um senso comunitário saudável em sala cria uma base para a 

resolução de conflitos. (Circles are often used to built community. Developing a 

healthy classroom community creates a foundation for conflict resolution (2005,  

p.72). E afirma também serem os Círculos de Paz um recurso essencial, 

fornecendo um fórum para a reflexão e encorajando o uso criativo e pacífico de 

soluções para conflitos. (PRANIS, 2005). 

Nem todos os alunos compartilham da mesma opinião acerca das Rodas. 

Estes depoimentos apenas comprovaram que, para um mesmo evento,  cada pessoa 

percebe de um jeito diferente. Mas fica explícito o fato de que estes momentos são 

uma oportunidade para os aprendizes se expressarem, reclamarem e resolverem 

problemas, no que diz respeito à escola ou problemas relacionais entre os pares. 

Dentre as características da democracia, podemos citar o fato de as questões 

públicas estarem abertas ao exame da comunidade e à possibilidade de resolver 

diferenças, por meio do diálogo. Maturana afirma que o modo de resolver nossas 

diferenças é conversando:que estejamos dispostos a escutar reciprocamente, a 

mudar de opinião e a questionar a validade de nossas suposições (2014). 

Acreditamos que as Rodas de Conversa são um poderoso recurso para isto. 

Guimarães indica que se constrói uma sociedade pacifista,por meio de 

constituição de um grupo de relações, sendo o "diálogo de extrema importância no 

processo educativo" (2011,  p.113). É nessas Rodas de Conversa que o diálogo 

ganha força como prática e modo de resolução de conflitos. Para Guimarães, o 

diálogo está no coração da Educação para a Paz. Ele é o instrumento, no qual se 

apoia a Educação para a Paz, a fim de conseguir uma convivência mais harmônica. 

Se não aprendermos a compreender o outro, a estabelecer com ele relações de 

solidariedade e parceria, não há como se viver relação harmoniosa. 



 

Democracia e Satisfação dos Alunos com a Escola 

Considerando que a convivência democrática implica princípios e condutas 

que consideram o outro como legitimo  outro,  erigimos a hipótese de que um 

ambiente democrático propicia um maior bem-estar às pessoas, não obstante os 

conflitos. Isto porque se constrói um ambiente de escuta, de possibilidade de 

atendimento às necessidades, de validação das pessoas. Portanto,  há 

contentamento em fazer parte de tal espaço social.  

Inquirimos os alunos acerca de sua satisfação ou insatisfação, no ambiente 

escolar. Eis como se expressou um deles: 

...Porque nas outras escolas não tem isso, então, se o aluno tá 
insatisfeito eles falam meio que: 'Meu, o problema é seu', e aí, 
você não vai mudar nada. E aqui na escola, não. A gente tem 
esse negócio da participação, então, se você tá insatisfeito com 
uma coisa, foi o que a XXX falou, a gente vai lá, vai na sala da 
Ana, pode falar com a diretora, e nas outras escolas, não. É isso, 
a gente fala diretamente, então, não tem esse negócio de guardar 
pro aluno, e os professores, eles recebem e eles tentam ao 
máximo fazer o possível (ago. 2014) 

 

A participação, elemento básico da democracia, possibilita que membros da 

comunidade estabeleçam ações em conformidade com seus desejos. A 

participação, além de considerar a legitimidade de cada um, tem o diálogo como 

canal de expressão. Esta liberdade de expressão, por nossa experiência, não é algo 

comum na maioria das escolas tradicionais. Assim se expressa este aluno: "as 

outras escolas é “tudo” padrão, né? Tudo manda pra diretoria, a diretoria resolve, é 

suspensão... Aqui não, eles resolvem, tem conversa, chamam os pais pra 

conversar, vê o que pode fazer pra resolver, e é isso aí".(ago. 2015). 

Ainda em relação à possibilidade de expressão e diálogo, ouvimos esta fala: 

A gente pode dar nossa opinião, que nem a Ana falou, e tal, que 
a gente pode dar nossa opinião, a gente não sabe é se eles vão 
ouvir, mas a gente pode dar nossa opinião, tem escola que a 
gente não pode nem falar .... Na maioria das escolas os alunos 
não podem nem entrar nas salas dos professores, nem na sala da 
diretora, nem na secretaria. Aqui no Amorim, tipo, meu, a gente 
entra na sala da Ana, a gente conversa com ela diretamente, a 
gente não precisa falar com alguém pra falar pra ela... (ago. 
2015)  

 



Este outro aluno confirma a existência desta liberdade da fala. Assim ele diz: 

"- Eu gosto mais dessa escola do que da outra, porque a outra, tipo, a outra você 

não tinha como ficar muito livre, aqui você já tem, aqui você pode dar suas 

opiniões (agosto, 2015). 

A democracia envolve, necessariamente, a liberdade de expressão, liberdade 

de fazer próprias escolhas (autonomia está vinculada à liberdade). Mas a liberdade 

pode ser confundida com libertinagem. O aprendizado da liberdade não é algo 

isento de dificuldades. Interessante esta fala de um aluno, pois ele coloca a 

dificuldade que alguns têm em lidar com a liberdade: 

 
o Amorim ele tem uma coisa que ele dá muita liberdade, você 
deve ter percebido, que ele dá muita liberdade aos alunos, não 
de um lado ruim, eu acho isso ótimo, só acontece que, pra 
maioria dos alunos é um choque, porque a gente vive num 
mundo que é um ambiente controlado, as escolas do sistema são 
ambientes controlados, mesmo o Amorim ainda sendo um 
ambiente controlado, ele é muito mais amplo que os outros, 
então, quando os alunos vêm pra cá, eles entram num choque 
eles têm tanta liberdade nas mãos deles, só que eles não sabem o 
que fazer com aquilo, então eles transformam essa liberdade em 
libertinagem, acham que porque eles têm esse espaço, podem 
fazer o que quiserem, que eles podem ignorar o que o professor 
fala.(ago. 2015). 

 
Nenhum espaço social atingiu o estado de perfeição. Acreditamos que é 

justamente a tentativa de instauração de uma ordem perfeita que causa problemas, 

pois cerceia a  imprevisibilidade e a liberdade do humano.  

Outra característica da democraticidade, nesta escola, é a forte inclusão dos 

pais dos alunos em várias atividades, ao longo do ano. Cremos que este fator é, 

também, responsável pela grande satisfação da comunidade como um todo. Dado 

que a participação dos pais é relevante, eles ajudam a construir a escola que 

desejam para seus filhos. Isto é causa de muita satisfação em relação à escola, 

tanto por parte dos alunos como de seus pais.  

Além da participação dos alunos, tem uma coisa que também é 
mais forte, que é a participação dos pais, né, que os pais aqui são 
muito vívidos dentro do ambiente escolar. Os alunos também, os 
alunos trabalham... Eu, eu tenho uma experiência de que eu sou 
voluntário na XXX, eu me candidatei a ser voluntário (agosto, 
2015). 

 



De modo geral, apesar de problemas e dificuldades, sentimos que a 

satisfação com a escola é algo bem forte. Um dos depoimentos de alunos foi bem 

claro, quanto a esta satisfação:  

 

eu acho que se fosse pra eu escolher outra escola, eu sempre 
escolheria o Amorim ..... eu gosto de estudar aqui, sabe? Mas eu 
acho que os alunos gostam por causa da liberdade mesmo, a 
gente pode falar, tipo, que eles vão ouvir, mas nem sempre 
resolve o problema(ago. 2015) 

 

Atribuímos isto justamente à grande participação e intensos diálogos, 

presentes na Amorim Lima, cuja proposta faz parte do projeto democrático. 

Pensamos que a satisfação advém do fato de que é importante se sentir parte de 

comunidade.   

Para finalizar, consideramos significativo este depoimento de um egresso 

que hoje faz o curso de Educação na Universidade de São Paulo (USP): 

 

[A amorim] é uma escola democrática, os alunos fazem a escola, 
os alunos montam, os alunos têm essa responsabilidade de lidar 
com a escola,...eu aprendi o que é uma educação com liberdade, 
eu aprendi o que é ter paixão pelo aprendizado, ter paixão por 
uma escola,..... minha paixão pela educação vem daqui.(agosto, 
2015). 

 

 

Considerações 

Os conflitos são uma realidade na escola e na convivência humana em geral, 

justamente pela ausência da emoção de aceitação do outro junto a si. Mas o modo 

como se lida com eles num contexto de democraticidade tem um diferencial que 

favorece a restauração das relações de paz. No caso específico da Amorim Lima, 

as Rodas de Conversa podem ser usadas para enfrentá-los. 

apesar de haver divergência entre os alunos quanto as relações professor 

aluno, detectamos que a grande maioria sente satisfação em estudar neste meio 

social. Acreditamos que uma maior satisfação dos alunos com este modo de 

convivência revela, também, a qualidade das relações que vivenciam.  Isto põe à 

mostra a dinâmica social em que estão inseridos e ajudam a construí-la. Apesar de 

eles mesmos criticarem aspectos da escola, os alunos entrevistados manifestaram 



ser prazeroso estudar com esta metodologia e com a liberdade que gozam no 

espaço escolar. 

As Rodas de Conversa foram um achado em nossa pesquisa. Mesmo que 

nem todos os alunos se expressem durante as Rodas, há possibilidade de fala e de 

escuta de seus anseios, frustrações e desejos, há  um reconhecimento de sua 

legitimidade. Elas  são um recurso para a resolução de problemas que surgem no 

dia-a-dia. Sabemos que, quando há conflito, o diálogo e a abertura para o outro são 

fundamentais. Na Amorim Lima, houve uma recriação criativa do Projeto da 

Ponte,  e consideramos que a adoção das Rodas foi uma delas. 

Vimos também que, nesta escola, há a implantação de Tutorias. A relação 

com o aluno é qualitativamente diferente com os tutores, pela proximidade que 

engendra. Nas tutorias são criados laços afetivos, tanto com os alunos como com 

seus pais. Por causa disto, é possível que conflitos entre os jovens sejam evitados. 

Acreditamos que este é outro fator que leva os alunos a se sentirem satisfeitos 

com a escola. Poderíamos afirmar que a instituição das tutorias auxiliam na 

solução de problemas potenciais, contribuindo até mesmo para evitá-los, e podem 

ser responsáveis pela satisfação dos alunos com a escola. 

Uma das diferenças, em relação à educação autoritária, é que a educação 

para a paz e democracia  proporciona condições para que os conflitos sejam 

enfrentados, tendo em vista a restauração da harmonia. Ou seja, o modo de 

convivência democrático gera uma dinâmica, na qual os conflitos podem ser 

abordados restabelecendo as relações sociais. Para isto, é necessário cultivar 

emoção de aceitação do outro junto a nós, se quisermos configurar um modo de 

convivência harmonioso.   
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