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Diante das mudanças produtivas e sociais que vimos enfrentando há algumas décadas – e que têm levado a diferentes denominações, tais como sociedade pós-industrial, pós-moderna, pós-capitalista etc. (ver Flecha, 1994) – ganha força crescente o discurso que reconhece a diversidade cultural como elemento a ser considerado na convivência humana, principalmente nos centros urbanos. Assim, o multiculturalismo, enquanto reconhecimento de que em um mesmo território existem diferentes culturas, ganha atenção. 
Flecha (1994) destaca três perspectivas para se lidar com o multiculturalismo. O enfoque etnocêntrico que defende a permanência de cada grupo em seu próprio território (contrário portanto aos movimentos migratórios), ou o acolhimento dos imigrantes, mas para inseri-los na cultura dominante. O enfoque relativista que vê qualquer forma de interculturalismo como risco para as culturas não-dominantes – não questiona, porém, as formas de dominação internas a cada cultura. Por fim, enfoque comunicativo, defendido pelo autor e que pretende diminuir os efeitos exclusores e aumentar as condições de igual direito à diferença.
	Embora esse e outros autores concordem que a escola deva formar para a diversidade, também concordam que a prática histórica da instituição visa à homogeneização.
Kreutz (1999) lembra, com base em Grignon (1995, apud. Kreutz, 1999), que “a escola, tal como foi concebida na modernidade, tende espontaneamente ao monoculturalismo" (p. 89).
Afirma que a prática histórica da escola tem sido de afirmação de uma única cultura, o que, no entanto, não seria seu destino. Defende que o que está posto para a escola é a construção do entendimento que o educacional e o escolar são espaços socioculturais, necessitando resgatar-se o papel dos sujeitos (homens e mulheres, negros e brancos, professores e alunos, seres humanos concretos) na trama social que constitui a instituição.
Gusmão (1999) acusa o despreparo da escola e dos educadores e governantes em reconhecer e valorizar o multiculturalismo. Tal despreparo, segundo a autora, é mais evidente e grave “quando o público alvo da política educacional é formado por crianças e adolescentes que transitam em universos negados pela escola (...) ou que (...) são portadores de marcas sociais estigmatizadas tais como raça e/ou a cor da pele” (p. 69). E completa: “Nesse processo, seus alunos não são vistos como sujeitos e nem sequer como alunos. Podem até ‘estar lá’, na escola, contudo, nunca ‘serão’ de lá, dela não fazem parte”(p. 69).
Concordando com a autora, acrescento que, no Brasil, as periferias urbanas são, hoje, lugar que demanda atenção especial quando falamos sobre a transformação da escola em efetivo espaço de diálogo igualitário entre culturas. Entendendo-se por periferia urbana os bairros que se constituem nos limites das cidades, muitas vezes sem legalização e condições de urbanização, esses locais se formariam recebendo pessoas de diferentes regiões do país e, portanto, com diferentes identidades regionais e de diferentes grupos raciais. Definindo-se cultura como teia de sentidos tecida entre os nativos de um lugar (Geertz, 1990), as periferias urbanas seriam, assim, locais de encontro de muitas identidades.
Neste contexto, apresenta-se à educação, ainda mais enfaticamente, a necessidade de, como diz Gusmão (1999), formar para se reconhecer as diferenças e transformá-las em matéria prima de compreensão e solidariedade. Para tanto, faz-se fundamental a disposição para o diálogo entre os profissionais da escola e a comunidade que a frequenta na construção de uma escola de qualidade para todos.
Vale aqui lembrar o que ensina Freire (2001) sobre o diálogo para a transformação: a relação dialógica implica num falar com, e não num falar por ou num falar para, pois não se trata da conquista de uma pessoa por outra; senão que é uma conquista do mundo pelos sujeitos dialógicos.
Baseada na obra de Paulo Freire, Gasparello (2002) resgata o esforço de democratizar o poder pedagógico e educativo como um dos elementos centrais do processo de democratização da escola brasileira. Indica que para Freire a democratização do poder de participação e decisão a toda a comunidade escolar significa a defesa de uma democracia radical, na qual a população tem de estar presente na história e não simplesmente estar nela representada.
É nesta perspectiva que o projeto de Comunidades de Aprendizagem (C. A.), desenvolvido pelo Centro de Investigação Social e Educativa (CREA), da Universidade de Barcelona/Espanha, apresenta-se como possibilidade de construção de escolas de qualidade para populações de periferia urbana no Brasil, promovendo a democratização de seu espaço educativo.
Nos anos de 2001 e 2002 pude desenvolver estágio financiado pela FAPESP, em caráter de pós-doutorado, junto ao CREA, estudando as bases teóricas das C. A. e acompanhando seu desenvolvimento junto as escolas públicas da Espanha. Buscava responder à seguinte questão: como transformar um quadro compreensivista sobre diversidade cultural nesse tipo de bairro em possibilidade de diálogo entre os sujeitos que se encontram na escola quotidianamente (profissionais, famílias e estudantes)?

Comunidades de Aprendizagem: bases teórico-metodológicas e desenvolvimento do projeto.
Como esclarece Moll (2002/2003), o projeto Comunidades de Aprendizagem (C.A.) nasceu em escolas dos Estados Unidos e da Espanha, na década de 1980, para dar resposta à distância entre escola e família, à inocuidade da educação escolar frente a grupos social e culturalmente discriminados, e ao crescente fenômeno de que se queixa o professorado: a indisciplina. Mais tarde, na década de 1990, o termo passou também a ser usado em outras duas frentes Uma quarta modalidade é hoje indicada e difundida por outros autores, como C. A., mas que aqui desconsideramos por entender que foge a dois princípios básicos do que une as propostas como C. A.: educação em sentido amplo e democratização do poder pedagógico. Trata-se de perspectiva de trabalho em sala de aula, voltada para mudanças de processos de ensino, com proposição de metodologias específicas - menção e exemplo podem ser encontrados na Revista Pátio, n º 24 (2002/2003).: o das cidades educadoras e de espaços na rede informática. 
Torres (2002/2003) apresenta outras informações importantes na compreensão do referido projeto. Independente do local de origem, a autora afirma que ele teve inspiração em movimentos sociais da América do Sul, sendo estendido a países dos hemisférios norte e sul nas últimas décadas, ganhando atualmente projeção maior. Para ela, tal expansão tem se dado pelos seguintes fatores: a ambivalente relação entre o global e o local, provocada pela globalização; a diminuição do Estado e a complexificação da sociedade civil; a expansão das tecnologias da informação e comunicação; a valorização da aprendizagem ao longo da vida; a aceitação da diversidade e conseqüente necessidade de diversificar a oferta educativa, e a insatisfação com o sistema escolar e com reiteradas tentativas de reforma educativa. Conclui que 
“(...) construir uma comunidade de aprendizagem implica rever a distinção convencional entre escola e comunidade, bem como entre educação formal, não-formal e informal, e os modos convencionais de conceber e assegurar os vínculos entre elas” (p. 25). 
Nesta linha Ibernón (2002/2003) explica que a experiência das C. A. não é uma metodologia didática, no sentido estrito que se costuma catalogar como método no campo da didática, já que as peculiaridades de cada contexto envolvem diferentes processos para transformar a escola em uma C. A.
Em síntese, pode-se dizer, com Torres (op. cit.), que a C. A. “adota uma visão integral e sistêmica do educativo, colocando no centro a aprendizagem e a cultura em sentido amplo”. (p. 24).
Centro precursor das C.A. na Espanha - na sua vertente original -, o Centro de Investigação Social e Educativa (CREA), da Universidade de Barcelona, no qual desenvolvi a pesquisa de pós-doutorado, atua hoje junto a escolas da Catalunha, de Aragão e do País Basco, no sentido de incentivar, apoiar e compartilhar sua transformação para relações democráticas na construção de educação de qualidade para todos e de diálogo mais igualitário entre os sujeitos.
Assim, para além dos elementos que permitam caracterizar a realidade, o CREA busca, em autores da sociologia contemporânea e da educação, ferramentas que permitam criar ações transformadoras, com base na participação cidadã e de movimentos sociais. 
Dentre os autores da teoria sociológica contemporânea, Habermas ocupa lugar central nas bases teórico-metodológicas do Centro, com o conceito de ação comunicativa. Participando de maneira especial na construção das bases teórico-metodológicas do CREA está, ainda, o educador Paulo Freire, com sua formulação de dialogicidade como base da aprendizagem e da transformação Paulo Freire foi um interlocutor bastante presente para o Centro, debatendo com seus membros o trabalho realizado..
Dentre os grupos conceituais presentes na Teoria da Ação Comunicativa elaborada por Habermas (1987), destaco aqui os que oferecem elementos mais diretos para a compreensão do que o CREA propõe no projeto de C.A. São eles: racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa; pretensões de validade e pretensões de poder; tipos de ação (teleológica, regulada por normas, dramatúrgica e comunicativa, e compreensão nas ciências sociais); concepções de linguagem em cada tipo de ação; compreensão nas ciências sociais.
Sobre a racionalidade, Flecha, Gómez & Puigvert (2001) esclarecem que, para Habermas, tal conceito “tem menos a ver com o conhecimento e sua aquisição que com o uso que dele fazem os sujeitos capazes de linguagem e ação” (p. 127). Na racionalidade instrumental, haveria um uso instrumental do saber para alcançar uns fins preestabelecidos no mundo objetivo – tal uso instrumental teria colonizado o funcionamento da sociedade democrática. Distintamente, na racionalidade comunicativa, o saber é um entendimento que acessa e dá acesso tanto ao mundo objetivo como à intersubjetividade produzida no contexto onde se dá a ação.
As pretensões de validade e de poder, conceitos desenvolvidos por Habermas (1987), remetem aos meios utilizados para que um enunciado seja tomado como verdadeiro ou bom: nas pretensões de poder, usa-se de força para impô-lo, enquanto que nas de validade os meios são os argumentos, que podem ser questionados, superados, reapresentados. As pretensões de validade possibilitam chegar a acordos, enquanto que as de poder sempre vão submeter uma das partes à outra.
Na racionalidade, base do pensamento moderno, Habermas (1987) descreve quatro tipos de ações: a) a ação teleológica, em que um ator escolhe, entre diferentes alternativas, os melhores meios para conseguir um fim no mundo objetivo (revê conceitos de Weber); b) a ação regulada por normas, em que os membros de um grupo social orientam suas ações segundo umas normas comuns do mundo social (parte de Durkheim e de Parsons para fazer sua proposição); c) a ação dramatúrgica, em que as pessoas se comportam como se as outras fossem seu público, havendo a necessidade de encenação, de construção de uma certa imagem (Goffman é o autor em quem se apoia Habermas); d) a ação comunicativa, na qual a interação ocorreria entre sujeitos capazes de linguagem e de ação, com fins de entendimento (Mead e Garfinkel oferecem elementos ao proposto por Habermas).
Sobre a concepção de linguagem presente em cada tipo de ação, Flecha, Gómez & Puigvert (op. cit.) indicam que na ação teleológica a linguagem é concebida como um meio a mais, na normativa é a transmissora de valores e portadora de consenso, na dramatúrgica é o meio onde tem lugar a encenação e na comunicativa é o meio no qual se coordena a ação.
Os autores mencionam, então, que Habermas (1987) destaca o fato de nos três primeiros tipos de ação (as ações teleológica, as pautadas em normas e a dramatúrgica) haver uma compreensão de que existe um desnível de linguagem entre o pesquisador/teórico das ciências sociais e os sujeitos. No caso da ação comunicativa isto se apresenta de maneira diferente.
Flecha, Gómez & Puigvert (ibid.) indicam que a perspectiva da ação comunicativa supõe, assim, a substituição da linguagem perlocutória (que busca causar um efeito sobre o ouvinte), pela linguagem ilucocionária (que busca comunicar)- conceitos retirados de Austin-, bem como da pretensão de poder, pela de validade. 
Vale aqui comentar que, com base na idéia de que os sujeitos capazes de linguagem e de ação interagem buscando entendimento, os conceitos de socialização e conservação são também reelaborados por Habermas. Socialização e conservação deixam de ser processos de pura recepção por parte dos sujeitos, de elementos das estruturas já constituídas, para serem processos comunicativos.
Sobre a compreensão dual da sociedade, Habermas (ibid.) revê, em sentido comunicativo, o conceito de “mundo da vida” proposto por Schütz (considera que falta a Schütz uma visão sistêmica ao propor o conceito e uma centração na filosofia da consciência). Para ele, os mundos da vida estariam na origem dos sistemas que agora tratam de colonizá-lo. Propõe, então, em sua perspectiva dual, que se analisem ambos aspectos para uma melhor relação entre o sistêmico e o cotidiano.
Tais conceitos e elaborações, como se pode ver, mudam a perspectiva de submissão dos sujeitos aos sistemas ou, por outro lado, a perspectiva de total independência dos sujeitos em relação aos sistemas, propondo uma visão de sujeitos que participam e atuam no contexto social, por meio da ação comunicativa.
Isto traz para os pesquisadores das ciências sociais uma dupla responsabilidade: assumir compromissos com a construção de transformações sociais e assumir que todo têm condição de compreensão do contexto vivido e de motivações de ação.
É na mesma direção que a obra de Paulo Freire oferece bases para as construções teórico-metodológicas do CREA: preocupa-se em transformar contextos autoritários e de pobreza, em contextos democráticos e mais igualitários, através do diálogo.
Tendo a palavra como veículo do diálogo, Freire (2001) destaca a indissociabilidade entre reflexão e ação, para que a palavra não se torne vazia (verbalismo, ou ativismo). A palavra verdadeira, para ele, é a palavra comprometida com a transformação e dita na interação entre as pessoas, de maneira igualitária.
Reafirma a relação dialógica como prática fundamental da natureza humana e da democracia: 
“A relação dialógica – comunicação e intercomunicação entre sujeitos, refratários à burocratização de sua mente, abertos à possibilidade de conhecer e de conhecer mais – é indispensável ao conhecimento. A natureza social deste processo faz da dialogicidade uma relação natural com ele. Neste sentido, o antidialógico autoritário ofende à natureza do ser humano, seu processo de conhecer e contradiz a democracia” (Freire, 1995, p. 109).
Assim pensando, destaca a comunicação e a informação como elementos que ultrapassam o suporte (enquanto contexto de inserção dos homens e das mulheres), já que por meio delas a humanidade transforma este suporte em mundo e a existência em vida.
Nesta perspectiva, Freire (ibid.) afirma que a curiosidade, como capacidade de surpreender-se e necessidade de compreender para explicar, põe os seres humanos em permanente disponibilidade para aprender. Distingue, no entanto, a curiosidade “desarmada”, da que nos leva ao conhecimento teórico, que envolveria uma curiosidade epistemológica. Indica a necessidade de estabelecimento de um clima dialógico como favorecedor da curiosidade e da reflexão epistemológicas:
“A experiência dialógica é fundamental para a construção da curiosidade epistemológica. São elementos constitutivos desta: a postura crítica que o diálogo implica; sua preocupação por apreender a razão de ser do objeto que medeia os sujeitos do diálogo” (p. 110).
Lembra que a história, enquanto futuro, não está dada e que o único pré-determinado é que somos responsáveis por construí-la e pela luta ética para assumi-la.
Comunicação, diálogo e educação apresentam-se, a partir do contexto atual e dos conceitos desenvolvidos por Habermas e Freire, como uma tríade transformadora das desigualdades sociais. Explicitando esta tríade, o CREA elaborou o conceito de “aprendizagem dialógica” (Flecha, 1997; Valls, 2000; Elboj, 2001; Sanches, 1999) que está presente nas investigações e nas ações sociais (e nelas as ações educativas) desenvolvidas pelo Centro.
Tal conceito é composto por princípios que se articulam nas formulações teóricas para permitir descrever o que, na prática, se dá como uma unidade. Diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade de diferenças são estes princípios.
O diálogo igualitário supõe que as falas e proposições de cada participante serão tomadas por seus argumentos e não pelas posições que ocupam (idade, profissão, sexo, classe social, grau de escolaridade, etc.). Isto significa que o poder está na argumentação, entendida como apresentação de razões com pretensões de validade.
Para que a aprendizagem dialógica se estabeleça, há de se utilizar as habilidades comunicativas nos entornos familiares, escolares, de tempo livre, da comunidade, participando de maneira crítica e reflexiva na sociedade. Assim, outro conceito surge: o de inteligência cultural.
Ao compartilhar diferentes pontos de vista e maneiras de analisar e resolver as situações, por meio do diálogo guiado pela validade dos argumentos, necessariamente estabelece-se um processo de mudança com duas orientações comunicáveis: uma transformação interna, em cada participante, e a transformação externa  buscada em benefício de todos.
Neste processo de transformação, o acesso ao conhecimento instrumental é uma necessidade para a vida na sociedade da informação e a transformação do entorno. Fala-se da dimensão instrumental da aprendizagem dialógica.
Diante das múltiplas possibilidades de escolha de como viver, é difícil ter-se um único projeto para todos os coletivos ou pessoas, sendo igualmente difícil para a escola saber que valores afirmar. Assim, propor, por meio da 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.
A solidariedade transforma-se, dessa maneira, num elemento da aprendizagem dialógica, desde a interação pessoa-pessoa, como de pessoas com a solidarização com os grupos em situação de exclusão social.
Por meio da aprendizagem dialógica, cada pessoa constrói novas compreensões sobre a vida e o mundo e reflete sobre a sua cultura e sobre as demais, podendo escolher com maior liberdade sua maneira de viver e se relacionar, bem como desenvolver o senso de que este processo ocorre com outras pessoas, criando-se respeito aos diferentes modos de vida, ou seja, a igualdade de diferenças ou como define Freire (1994), a unidade na diversidade.
Completa-se, assim, o ciclo de desenvolvimento de condução da própria vida e de participação na construção de um mundo melhor para todas as pessoas.
Tais bases teórico-metodológicas e conceitos apresentados sustentam o desenvolvimento do projeto de C. A. proposto pelo CREA, como se vê a seguir.
O projeto de Comunidades de Aprendizagem proposto pelo CREA
Valls (2000) explica que uma C.A. implica uma transformação social e cultural na escola e no entorno porque envolve mudança de hábitos e atitudes das famílias, profissionais da educação (incluindo-se professores e professoras), alunos e alunas e de toda a comunidade em torno da idéia de construir uma escola onde todas as pessoas aprendam.
Na escola, tal transformação envolve a participação de todos agentes educativos, por meio de diálogo igualitário, em busca de construção de consensos. O importante é que o diálogo busque as formas de superar os obstáculos à aprendizagem.
Igualmente, promover mudanças sociais e culturais no entorno em que se insere a escola e nas suas relações com a instituição é de fundamental importância, já que no contexto atual a aprendizagem não depende apenas do que passa em aula, mas está conectado ao que ocorre em casa, na rua, ao que veiculam os meios de comunicação. Informação e formação advém de diferentes locais, fazendo desaparecerem as fronteiras entre o interior e o exterior da escola, que deixa de existir enquanto espaço fechado.
Participação, centralidade da aprendizagem, expectativas positivas e progresso permanente fazem parte da orientação pedagógica do projeto. Valls (ibid.) explica que não se tratam de orientações de uma didática concreta, mas mais de bases gerais para se conseguir a igualdade de resultados educativos entre crianças e entre jovens, para que ninguém seja excluído da sociedade da informação, na qual a principal exigência é a seleção e o uso da informação, para além do acesso a ela.
A concretização dessa orientação se dá no decorrer do desenvolvimento do projeto. A transformação de uma escola em uma Comunidade de Aprendizagem envolve duas grandes etapas: o processo de ingresso no projeto e o processo de sua consolidação.
O ingresso no projeto implica as fases de sensibilização, de tomada de decisão, de sonho, de seleção de prioridades e de planejamento. A etapa de consolidação envolve investigação, formação e avaliação.
Valls (op.cit.) explica que, geralmente, é uma pessoa da equipe da escola que entra em contato com o CREA para dar início ao processo de transformação do centro numa C.A. Estabelecidos acordos sobre a difusão do projeto aos agentes educativos da escola (professorado, familiares, colaboradores, técnicos), tem início a primeira fase: a sensibilização.
Esta fase é inicialmente realizada com os profissionais da escola (podendo e sendo desejável que pessoas da comunidade e familiares também já estejam presentes). Neste momento discutem-se características da sociedade atual, necessidades de formação para o novo contexto, a estrutura do projeto e os compromissos a serem assumidos, bem como os antecedentes do projeto.
Exemplo da etapa de sensibilização de uma equipe escolar foi por mim acompanhado em uma escola de Réus, cidade do interior da Catalunha. No primeiro dia, o que assisti não diferia muito do cenário que estava habituada a ver nas escolas públicas onde colaboro com a formação continuada de professoras e professores no Brasil: professores e professoras faziam intervenções bastante pessimistas quanto ao interesse das famílias na aprendizagem de seus filhos e filhas e na participação da vida da escola. Discutiu-se, então, a escola como instituição pública e a democracia deliberativa como mais coerente com a natureza da instituição.
	Nos dias seguintes, foram abordados os temas previstos, envolvendo outros membros do CREA. No último dia, além de se apresentar e discutir o conceito de aprendizagem dialógica, respondeu-se a questões que a equipe da escola tinha apresentado por escrito no dia anterior.
	As questões eram sobre escolas marginais, a interferência do projeto na metodologia de trabalho dos professores, participação do voluntariado e interferência no trabalho do professorado, avaliação externa, se todos docentes de uma escola têm de se envolver no projeto, dotação financeira do projeto. Temas recorrentes nos processos de sensibilização dos quais participei em mais três escolas, indico, com base nas anotações do diário de campo, como são vistos e encaminhados no projeto.
Sobre escolas marginais, tendo em vista os propósitos do projeto, as escolas que apresentam mais dificuldades pelas diferenças, desigualdades ou pobreza tornam-se prioridade, em busca de uma sociedade da informação para todos. É neste tipo de contexto, onde as condições jogam contra tal finalidade, que se têm de intervir para conseguir mudanças mais radicais.
	Quanto à interferência na metodologia de trabalho dos/as professores/as, não se trata de projeto que vise interferir na metodologia de trabalho das/os profissionais - há escolas com ensino mais transmissivo e outras com ensino mais inovador que pertencem ao projeto de C.A.-; o que interessa é abrir a escola para outras pessoas e potencializar a aprendizagem de todo o alunado.
O voluntariado participa das aulas a partir das orientações dadas pela/o professora da classe, pois ela/ele continua sendo a/o especialista responsável, quem sabe para onde está indo a aprendizagem das crianças e jovens. O papel do voluntariado é estimular a concentração e a troca entre os alunos no trabalho, e atuar como pessoas diversas em sala de aula. Têm de assumir compromisso por meio de contratos, para não interromper a participação, evitando-se o “turismo social”.
Sobre as avaliações, não se pode perder de vista que o central na função da escola é facilitar e promover o acesso aos conteúdos acadêmicos que, por sua vez, garantem a possibilidade de inserção dos sujeitos na sociedade da informação. A diversidade cultural deve ser tomada, cultivada e respeitada por meio dos princípios de diálogo igualitário, inteligência cultural e igualdade de diferenças, mas não deve servir como pretexto ou justificativa de ações de negação de acesso ao conhecimento instrumental, reforçando-se, assim, a exclusão social produzida pela exclusão escolar. Neste campo, algo a se cuidar é a histórica avaliação de comportamentos e valores, território minado pela visão hegemônica de uma forma de ser e viver, o que lança a diversidade cultural no território do desvio de um padrão dominante.
Quanto ao envolvimento de professores e professoras de uma escola no projeto, a decisão a ser tomada é se todos concordam com a transformação da unidade numa comunidade de aprendizagem. O envolvimento de cada pessoa pode ser diferente, de acordo com sua disponibilidade e vontade. A participação é algo que tem de ser vontade e não imposição.
Sobre a dotação financeira, o projeto não requer financiamento diferenciado dos órgãos públicos para a escola. Ou, dito de outra forma: o que se pede para uma escola em processo de transformação em C.A., pede-se também para as outras, pois não se deseja criar nem fomentar desigualdades. A busca de articulação entre diferentes instâncias governamentais poderia trazer maior fluência de recursos para as escolas em geral – trata-se apenas de uma indicação e não de um objetivo do projeto. A articulação dos recursos já existentes na comunidade local e de seus membros para potencialização de mudanças é que faz parte do projeto como um de seus objetivos.
	Após a sensibilização da equipe escolar, ela deve decidir se estará ou não inserida no projeto de C. A. A maioria tem de ser favorável. Em sendo aprovado, passa-se à sensibilização de familiares e outros agentes da comunidade.
Sobre a sensibilização destes agentes educacionais, é importante destacar que sua organização envolve comunidades de bairro, organizações das minorias étnicas e outros organismos presentes na comunidade local (igrejas, grêmios, etc.). Além de fazer da escola, já de início, espaço de todos, é importante considerar interlocutores que já estabelecem com os coletivos diálogo mais igualitário, no enfrentamento dos obstáculos historicamente construídos para a participação popular, com base em exclusão social e exclusão cultural, que acabam por produzir a auto-exclusão – exemplos substanciais desse processo foram assistidos especialmente em duas escolas envolvendo famílias ciganas e árabes. Famílias e organizações presentes decidem se concordam ou não que a escola se transforme em uma C.A.
Vem, depois, a fase de sonho. Ela envolve um diálogo aberto e igualitário com equipe escolar, familiares, crianças e representantes da comunidade sobre a escola que todos desejam. Há sonhos que podem ser efetivados muito rapidamente, como foi o caso do reforço aberto a quem quer ou precisa, numa das escolas de Terrassa, ou a classe de informática para familiares, na outra escola de Terrassa – participei em ambas como voluntária, junto com uma estudante universitária, um engenheiro e uma mãe de aluno. Nos sonhos que presenciei, alguns temas eram recorrentes: melhoria nas condiçoes físicas e equipamentos das escolas; melhoria e ampliaçao das atividades educativas na escola (biblioteca, teatro, informática, reforço); mais gente em aula (colaboradores); captação de recursos; formação de familiares e professorado.
A fase de sonho é seguida pela de priorização, que envolve o trabalho de organização dos sonhos por temática e por consecução. A comissão composta na fase de sonhos se reunirá com membros do CREA para conhecer a realidade e os meios com os quais contam no momento, analisando-os e estabelecendo as prioridades. A comunidade analisa a realidade da escola e do entorno, a partir de informação quantitativa e qualitativa, referências sobre o professorado e o alunado, informação da comunidade e culturas dos/as estudantes e suas famílias, práticas pedagógicas, potencialidades da escola, recursos, participação dos familiares, fracasso escolar, etc. (CREA, 2000). Priorizam-se, então, as mudanças a fazer e busca-se a flexibilização do centro e da administração, por exemplo, para a ampliação dos horários e a oferta de formação do centro (com voluntariado em informática, reforço, etc.). É feito um plano de ação, apresentado ao coletivo e desenvolvido por comissões mistas. Chega-se, então, à etapa de consolidação do projeto.
Nesta nova etapa, os processos de investigação, formação e avaliação serão constantes. Compõem-se uma comissão gestora (com a direção, a coordenação, representante do âmbito de vinculação da escola ao poder público, familiares, associações, CREA).
No processo de investigação, as comissões de prioridades exploram as possibilidades concretas de mudar e organizar sua prática. Dois aspectos são os mais importantes: aprofundamento das estruturas comunicativas de gestão e aplicação pedagógica da aprendizagem dialógica (CREA, 2000, p. 105).
A formação transforma-se em necessidade para um processo de mudança como o promovido pelo projeto de C. A.. Os processos de formação devem ser coordenados pela comissão gestora ou por uma comissão de formação que programe atividades de formação para a comissão de prioridades, professorado e famílias, por exemplo (CREA, 2000, p. 105).
Sobre a avaliação, vale destacar que se entende a valoração permanente da realização do processo para tomar as decisões que o melhorem e na qual participam todas as pessoas implicadas. (CREA, 2000, p. 106).
Exemplos da etapa de consolidação puderam ser vistos em escola de Monzón, localizada em Aragão, comunidade autônoma vizinha à Catalunha. Ali participei de duas reuniões de comissão gestora, de grupos interativos em sala de aula em turmas do infantil, em reunião com professoras sobre os grupos interativos e em reunião com famílias ciganas para transformar as dificuldades de participação e conflitos entre a escola e familiares em possibilidades de participação.
A Comissão Gestora é responsável por gerenciar o projeto de Comunidades. Reúne-se mensalmente, sendo composta pela direção da escola, associações da comunidade, assessoria (do centro de formação de professoras e professores), coordenadores das comissões de trabalho (no caso de Monzón, as comissões são: biblioteca, voluntariado, teatro, infra-estrutura, infantil) e representantes do CREA. 
Os grupos interativos são uma forma de organização da aula, que implica a divisão da turma em pequenos grupos, que serão acompanhados por adultos voluntários. Os voluntários e voluntárias recebem orientações da professora da sala, que é quem prepara as atividades, para estimular a interação entre as crianças para a colaboração na aprendizagem.
Como se pode ver, a participação de profissionais da educação, familiares, representantes da comunidade e alunado se dá desde a fase de apresentação do projeto de C.A. e permeia todas as fases de seu desenvolvimento.
A centralidade da aprendizagem pressupõe, de um lado, a busca de alternativas para a estrutura tradicional de atendimento às crianças, para que os alunos e alunas estejam o máximo de tempo possível em atividade formativa e, por outro, a formação dos familiares. Para tanto, professores e professoras unem-se a voluntários e voluntárias, rompendo estruturas de idade e de grupo (de formação, por exemplo).
Expectativas positivas permeam as relações entre CREA e profissionais da escola, da escola com familiares, e de todos os que se envolvem no projeto com relação à aprendizagem das crianças e jovens. Cria-se uma corrente de apoio e animação.
Por fim, vale mencionar que pude presenciar a vida que assume uma escola ao se estabilizar como Comunidade de Aprendizagem, ao visitar a primeira escola da Espanha a ingressar no projeto, localizada no País Basco.
Do ingresso para a a tualidade as mudanças são evidenciadas tanto nas palavras da diretora e da coordenadora, como no material de divulgação que a escola produz cada ano e distribui às famílias de estudantes, a voluntários, a autoridades locais, a associaçoes de bairros, etc. Destaco, aqui duas das principais mudanças: a) na aprendizagem das crianças e b) na presença de famílias e voluntários na escola.
Quanto à aprendizagem das crianças, a diretora explicou que o rendimento escolar de todos aumentou significativamente, incluindo-se o de alunos e alunas com necessidades especiais, que se encontram inseridos em salas regulares. Mostra-me redações feitas por alunos e alunas com síndrome de down, para exemplificar.
A presença de familiares e voluntários na escola eu mesma pude constatar em classe de informática para os estudantes da sexta série; na organizaçao de uma exposição sobre o Antigo Egito por mães de alunos; na atualização da homepage da escola por um ex-aluno; na organização de exposição de artesanato feito pelas famílias; na organização de festa da semana cultural partiticipação na condução de apresentações das crianças ao coletivo da escola. Eram mais de trinta pessoas dentro da escola, além do professorado e corpo técnico-pedagógico, que davam vida às atividades de aprendizagem. Todos se movimentavam de maneira muito à vontade na escola, espaço público em benefício de todos.
No Projeto Pedagógico da escola  (Centro Educativo “Ruperto Medina”, 2001 -2002) vêem-se os princípios e principais compromissos que a escola assumiu, ao ingressar no projeto de C.A. e que sob meu ponto de vista expressam a democratização que o projeto proporciona à escola : “1. A escola que queremos para nossos filhos é a escola para todos; 2. Todos aprendemos de todos; 3. Com o que temos, podemos; 4. Aqui cabemos todos.” (p. 3).

Consideraçoes finais
Na direção de construção de condições para estabelecimento do falar com, ou seja, do diálogo, o conceito de aprendizagem dialógica e o projeto de Comunidades de Aprendizagem, desenvolvidos pelo CREA oferecem contribuições.
Ao se propor que através da inteligência cultural cada pessoa participa do diálogo igualitário, dando suas constribuições para a transformação do centro educativo e de seu entorno, para que todos tenham acesso ao conhecimento instrumental, criando novos sentidos para a vida de cada um/a e de todos/as, num processo de construção solidária de alternativas, em benefício dos grupos e pessoas que sofrem exclusão social, busca-se o igual direito que temos de escolher um modo de vida e, portanto, assumir nossas diferenças.
Vale aqui destacar o que diz Flecha (1997) sobre o papel do conhecimento instrumental no processo de transformação:
“o dialógico não se opõe ao instrumental, mas sim à colonização tecnocrática da aprendizagem. É dizer, evita que os objetivos e procedimentos sejam decididos à margem das pessoas, protegendo-se atrás de razões de tipo técnico que escondem os interesses exclusores de umas minorias” (p. 33).
A aprendizagem dialógica se apresenta como recurso tanto para o trabalho em sala de aula, como para as relações de organização e funcionamento da escola para garantir a aprendizagem máxima para todos os estudantes e participantes. O projeto de Comunidades de Aprendizagem efetiva a aprendizagem dialógica, oferecendo, portanto, elementos importantes para a construção de alternativas de relações mais dialógicas entre escolas de periferia urbana do Brasil e familiares e estudantes.
No que diz respeito à gestão do centro educativo, o envolvimento de familiares e associações do bairro na escola que querem para seus filhos e filhas, desde a fase de sonho, passando pela atuação em comissões e a presença em atividades educativas como voluntárias e voluntários, apoia-se e visa o diálogo igualitário, a construção de sentido e a transformação da escola em uma Comunidade de Aprendizagem.
Não se trata de envolvê-los de maneira periférica ou que se sintam usados pela escola. Assumem de fato o centro como espaço público, tendo sobre ele direito e por ele responsabilidade.
Ao ceder a palavra e o espaço de ação às famílias, a membros da comunidade local e ao alunado, pode-se reorganizar a escola de forma a ser mais democrática. Altera-se a idéia da educação escolar como recepção de um serviço público, para a idéia de protagonismo na gestão pública.
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