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Apresentação
O presente texto representa uma visão sintética das 

atividades realizadas pela Cátedra de Educação Básica 
do IEAUSP em parceria com o ITAÚ SOCIAL ao longo do 
2º semestre de 2019. 

Tendo como tema geral A ESCOLA – ESPAÇOS E 

TEMPOS DAS AÇÕES DOCENTES, foram realizados três 
Encontros no formato de Seminários, explorando três 
grandes pares de subtemas: DIVERSIDADE/EQUIDADE, 
FRAGMENTAÇÃO DISCIPLINAR/TRANSDISCIPLINARI-
DADE e GESTÃO DOCÊNCIA.

 Cada um de tais subtemas foi contemplado com 
uma jornada de trabalho de fecunda interação entre os 
participantes, da qual resultaram propostas de atividades 
didáticas concretas em busca de uma realização efetiva 
nos diversos espaços e tempos educacionais da Educa-
ção Básica. A despeito da organização das diferentes es-
tratégias de abordagem, como era natural e esperado, as 
temáticas entrelaçaram-se continuamente, conduzindo 
a reflexões abrangentes, articulando as teorias e as práti-
cas educacionais. Um quarto encontro realizado no final 
do semestre representou um esforço coletivo de sistema-
tização das reflexões e das propostas delas resultantes. 

Todas as ações realizadas encontram-se registra-
das no presente documento. Como no semestre anterior, 
cada uma das Palestras oferecidas mereceu uma gra-
vação integral no formato de vídeo, que documenta o 
evento, ao mesmo tempo que uma equipe técnica provi-
denciou um vídeo resumo de cerca de 8 minutos e um 
texto sintético de cerca de 8 páginas para cada Palestra. 



Todos esses materiais encontram-se disponíveis a todos os 
participantes e a todos os interessados nas questões educa-
cionais envolvidas.

Do aprendizado coletivo resultante das ações da Cáte-
dra ao longo deste primeiro ano da parceria IEAUSP/ITAÚ 

SOCIAL resultou uma ampliação na interpretação dos obje-
tivos que estão sendo perseguidos desde a proposta inicial 
das atividades, tanto no que se refere aos espaços quanto aos 
tempos educacionais. Cada um dos quatro anos seguintes 
terá como centro de gravidade, respectivamente, uma das 
quatro temáticas: FUNDAMENTOS E TEMAS, TÉCNICAS E 

PRÁTICAS, ESPAÇOS E POLÍTICAS, SUJEITOS E SENTIDOS. 
Em sintonia com tal abrangência, além dos Seminários 

e das Atividades Didáticas, estão sendo formulados para os 
semestres seguintes Colóquios para um aprofundamento te-
órico nas ideias norteadoras das ações da Cátedra, e também 
Minicursos para a construção, juntamente com os educado-
res participantes, de uma articulação competente entre as 
concepções teóricas e as efetivas ações educacionais.

A Coordenação da Cátedra agradece efusivamente a co-
laboração de todos os participantes dos trabalhos, em suas 
diferentes etapas, especialmente à dedicação da pequena e 
solidária equipe técnica responsável pela produção do mate-
rial aqui apresentado. 

São Paulo, janeiro de 2020
Coordenação Executiva da Cátedra 
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E N C O N T R O  1 

Escola, 
diversidade  
e equidade
 
Palestrante José Francisco Soares

EQUIDADE: DOS DADOS À PEDAGOGIA  
DA DIVERSIDADE 
 

Avaliações e censos são importantes para 
compreender os desafios da equidade e pensar 
maneiras de abraçar a diversidade dentro das 
instituições de ensino
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O termo equidade tem mudado as discussões sobre 
a avaliação e os resultados educacionais. Cada vez 
mais presente no debate educacional, é importante que 
ele seja apresentado e debatido amplamente. Essa foi 
a ideia que conduziu a palestra Escola, Diversidade e 
Equidade, apresentada pelo professor José Francisco 
Soares e mediada pela professora Bernardete Gatti du-
rante o primeiro encontro do Ciclo A Escola: Espaços e 
Tempos das Ações Docentes, da Cátedra de Educação 
Básica da USP.

A ideia de equidade está presente em diversos do-
cumentos. Um dos principais é o Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável (ODS4), estabelecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e do qual o 
Brasil faz parte. O ODS4 define como meta: “Assegu-
rar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas e todos”. Nele está embutida a noção 
de que as políticas educacionais devem garantir que 
todos possam aprender, independentemente de fato-
res sociais e econômicos. “A ideia que precisamos ter 
é a de diminuir a desigualdade”, afirma Soares (aces-
se aqui a apresentação utilizada por ele). Ele defende 
que, para atingir esse objetivo, é necessário considerar 
como dados, pesquisas e avaliações podem contribuir. 

C O N C E P Ç Õ E S  D E  E D U C A Ç Ã O  
E  E Q U I D A D E

Conhecimento, habilidades e atitudes são os três 
pilares que levam ao desenvolvimento de competên-
cias que devem nortear todo o trabalho educacional. “A 
ideia de que a educação é aprendizado não pode ser per-
dida. O que mudou é que, antes, íamos para a escola 
para o conhecimento só. As atitudes eram responsabili-
dades da sociedade e da família”, afirma o palestrante.
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Para garantir que as escolas cumpram seu papel, é ne-
cessário observar os dados e as avaliações educacionais. 
O pesquisador presidiu o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a autarquia 
do governo federal responsável pelos censos educacionais 
e por avaliações nacionais, como a Prova Brasil. Ele expli-
ca que a discussão sobre a equidade nasce da necessidade 
de analisar os números gerados por essa instituição e nas 
próprias escolas de maneira mais complexa do que apenas 
por um único índice, como o Ideb. “Precisamos observar 
o resultado de grandes avaliações para além das médias e 
atentar para a importância de assegurar que todos tenham 
seu direito de aprender respeitado”, afirma.

Ele conta que, quando presidiu o Inep, organizou os 
resultados da Prova Brasil de acordo com os níveis socio-
econômicos dos estudantes de 9º ano das escolas públicas 
brasileiras. Foi possível notar que a diferença de aprendi-
zado entre os jovens de maior nível socioeconômico e os 
de menor era equivalente a dois anos escolares. “O que eu 
estou defendendo: nosso planejamento não pode ser cen-
trado em uma medida só, como o Ideb. A gente tem que 
falar dos resultados na média, mas também das diferenças 
entre os diversos grupos”, explica Soares.

E Q U I D A D E  D E  P R O C E S S O  E  D E 
R E S U LTA D O S

A observação de que fatores socioeconômicos geram 
desigualdades tem levado, nos últimos anos, à promoção 
de políticas equitativas. A meta é garantir a igualdade de 
oportunidades. Imagine que duas pessoas, de mesma es-
tatura, tentem olhar por cima de um muro. Uma está em 
uma escada e outra no chão. As políticas equitativas atenu-
am essa distorção ao fornecer um “banco” para que a se-
gunda possa alcançar a altura da primeira. “Trato desiguais 
de forma desigual”, resume Soares. É o que acontece, por 
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exemplo, em políticas de cotas raciais e socioeconômicas, 
que dão a grupos específicos a oportunidade de entrar em 
universidades e escolas de elite. Essa é, segundo o especia-
lista, a ideia de equidade de processo, quando se corrigem 
distorções no ponto de partida.

“Mas posso ter uma política equitativa e ter desigual-
dades”, diz Soares. O pesquisador alerta para o fato de que 
não basta ajustar oportunidades sem observar se as crian-
ças e os jovens chegam a pontos semelhantes no fim de 
sua trajetória escolar. Na educação básica, por exemplo, é 
fundamental analisar se estudantes de diferentes grupos ra-
ciais e socioeconômicos conseguem acessar a escola, per-
manecer nela e aprender em níveis semelhantes. Esse é o 
conceito de equidade de resultados.

Soares contou uma história para exemplificar o que es-
tava apresentando. Segundo ele, uma antiga colega dava 
aulas para a educação de jovens e adultos. Ao chegar em 
sala um dia, ela notou a ausência de um estudante. Quando 
perguntou sobre ele, os demais apenas responderam “157”, 
o artigo do código penal relativo a roubo a mão armada. A 
reação da professora foi questionar: “Ele já teve direito a 
um advogado?” De acordo com Soares, esse caso mostra 
como a ideia de inclusão, em uma sociedade democrática, 
diz respeito a garantir que todos – mesmo aqueles que pos-
sam parecer “errados” ou “maus” – tenham seus direitos 
garantidos ao longo de sua vida. 

O professor chama a atenção para o fato de que a ideia 
de equidade não se contrapõe à ideia de valorizar o esfor-
ço individual de estudantes. Isso porque as medidas de 
equidade se referem a grupos, e não a indivíduos. “É pos-
sível ter um João que vá melhor em Matemática do que  
uma Maria, porém é preciso observar se o grupo das  
meninas não está tendo menos oportunidades de apren-
der”, exemplifica.
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D I V E R S I D A D E :  U M A  A B O R D A G E M 
P E D A G Ó G I C A

“As métricas ajudam, mas é preciso que elas tenham 
alma. E a alma é pedagógica”, afirma Soares. Isso significa 
que, se as políticas públicas forem eficientes em fazer com 
que todos os estudantes entrem e permaneçam na escola, 
todas as turmas serão compostas de indivíduos diversos 
entre si, e a escolha sobre como administrar essa diversida-
de cabe, em sua maior parte, aos professores, que precisam 
repensar o que ensinam e como ensinam. “Não há proble-
ma em dar aulas tradicionais, mas há quando todas as aulas 
são iguais”, explica Soares.

Já no que diz respeito aos conteúdos de ensino, o pro-
fessor defende que a proposta de reforma do Ensino Médio 
tente aproximar a educação formal da ideia de abraçar a 
diversidade. “Para que a equidade não seja colocada em 
risco, estabelece-se uma formação básica, que deve con-
templar todos os estudantes, e itinerários formativos, que 
poderão ser escolhidos pelos estudantes de acordo com 
seus interesses e suas necessidades”, finaliza.   
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Q U E M  É
— 

José Francisco Soares
 

Professor aposentado da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), membro do Conselho 
Nacional de Educação e do Conselho Técnico 
do Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (Inee), do México. Foi presidente 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2014 
a 2016. Tem doutorado em Estatística pela 
Universidade de Wisconsin e pós-doutorado 
em Educação pela Universidade de Michigan, 
ambas nos Estados Unidos.

O BÁSICO DA 
DISCUSSÃO

1. A equidade está 
relacionada à ideia de 
reduzir as desigualdades 
que são geradas por 
diversos fatores sociais e 
econômicos e que podem 
levar a diferenças na 
aprendizagem ao comparar 
grupos diversos. 

2. A promoção da equidade 
pode ser feita por políticas 
afirmativas, que garantem 
o acesso a oportunidades 
iguais. Mas também é 
importante realizar ações 
para que os resultados, 
ao analisar grupos, sejam 
semelhantes. 

3. Em sala de aula, abraçar 
a diversidade da turma 
– em seus interesses, 
suas histórias pessoais e 
também suas maneiras de 
aprender – é fundamental 
para promover a equidade.

P E R G U N TA  D A  P L AT E I A 
—
Como as teorias pedagógicas 
podem estar a serviço da 
diversidade?

É importante que elas sejam postas em 
discussão para fomentar avanços no ensino. 
Esse papel cabe em parte às universidades
e em parte aos próprios professores. “A teoria 
não está completamente sistematizada, 
mas seria um erro dizer que não há estudos 
que contemplem a diversidade”, afirma José 
Francisco Soares. Bernardete Gatti, vice-
-presidente da Fundação Carlos Chagas (FCC) 
e mediadora da mesa, defende a necessidade 
de que os currículos de formação inicial e 
continuada de professores chamem a atenção 
para como a teoria pedagógica – que envolve 
diversos campos, como a comunicação, a 
psicologia do desenvolvimento e a filosofia, 
entre outros – se dá na prática das salas 
de aula. “Nós estamos vivendo em uma 
sociedade muito complexa e de recriação 
intensa. É preciso discutir essas teorias”, afirma 
Bernardete. “Parece justo”, conclui.
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  1 A

Escola,  
família e 
comunidade
 
Coordenadores Luis Carlos de Menezes e Cláudia Sintoni

E S T R AT É G I A S  P A R A  E N G A J A R  A S  FA M Í L I A S 
 

Conhecer a comunidade a fundo e envolvê-la no 
planejamento das ações da escola é o primeiro 
passo para aproximá-la da instituição
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Dentro da escola, educadores, funcionários e alunos 
levam o dia a dia do ensino e da aprendizagem. Essa rotina 
é impactada pela bagagem que eles trazem do lado de fora. 
Na sala de aula, nos projetos que são desenvolvidos ou em 
eventos comemorativos, não é possível ignorar a realidade do 
entorno da instituição, composta de diferentes configurações 
familiares, condições socioeconômicas, trajetórias escolares, 
necessidades de aprendizagem, religiões, raças, orientações 
sexuais. Considerar essas características é fundamental para 
aproximar a escola da comunidade com a qual ela se relacio-
na. Essa foi uma das conclusões tiradas pelos participantes da 
atividade temática Escola, Família e Comunidade durante o 
primeiro encontro do Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das 
Ações Docentes, da Cátedra de Educação Básica da USP.

Luis Carlos de Menezes e Cláudia Sintoni coordenaram 
a atividade, que teve como objetivo desenvolver propostas 
de práticas sobre a relação entre esses três elementos para 
promover a equidade dentro do ambiente escolar, o tema 
apresentado na palestra que antecedeu a atividade. Duran-
te a abertura dos trabalhos, eles destacaram que conhecer a 
comunidade é o ponto de partida para construir uma escola 
que dialogue com as necessidades e expectativas dos estu-
dantes e de suas famílias. Os ganhos de estabelecer uma boa 
relação entre a escola e a comunidade são mútuos. De um 
lado, a escola ganha um parceiro para apoiar a aprendiza-
gem e desenvolver ações em conjunto. “Ela pode colocar seu 
conhecimento e seus alunos para identificar os problemas da 
comunidade e atuar sobre eles”, exemplifica Menezes.

Há muitas oportunidades de parceria. Porém, para que 
elas aconteçam, é necessário aproximar a comunidade e a 
escola. “Muitas vezes, achamos que é preciso pensar em 
grandes projetos, mas as soluções passam muito pelo traba-
lho realizado no cotidiano”, diz Sintoni.

Para analisar o tema em profundidade, a sala se divi-
diu em trios. No processo de discussão, a comunidade, e, 



1 6 Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das Ações Docentes

mais especificamente, a família, foi coloca-
da como um parceiro imprescindível para o 
trabalho da escola. Além do apoio à aprendi-
zagem, ela é vista como fundamental para a 
permanência nos estudos ao longo da educa-
ção básica. “Hoje, grande parte do fracasso 
escolar está atrelada à frequência. Tem aluno 
que falta toda semana”, diz Raquel dos San-
tos Ribeiro, diretora na rede municipal de Ita-
peva, no interior de São Paulo.

Após a discussão em pequenos grupos, 
eles foram convidados a se reunir para com-
partilhar suas impressões. Em comum, os 
trios identificaram a dificuldade de trazer a 
família para o espaço escolar. A participação 
dos pais e responsáveis é baixa e, geralmen-
te, se dá em momentos formais, como festas 
escolares e reuniões de pais – sobre as quais 
os educadores reconhecem a necessidade de 
ressignificação, com menos foco em ques-
tões disciplinares e queixas. 

Na visão dos participantes, é necessá-
rio criar estratégias para que a família es-
teja presente no cotidiano escolar, se sinta 
ouvida pela instituição e se torne atuante 
no processo educativo. Para isso, é preci-
so que a escola abandone o “olhar coloni-
zador” de quem busca impor sua cultura e 
estabeleça um olhar sensível para a realida-
de em que a comunidade vive, reconhecen-
do suas características sociais, econômicas 
e culturais. Durante as discussões finais, os 
participantes pensaram em propostas para 
quatro níveis de atuação: docentes, ges-
tão escolar, rede de ensino e voluntariado.

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O 

1. A família é identificada 
como a principal parceira 
para garantir a permanên-
cia e o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes na 
escola. No entanto, ainda 
há dificuldade na relação: 
os responsáveis são pouco 
participativos e a institui-
ção tem dificuldade em 
engajá-los. 

2. Entre os fatores que 
dificultam o diálogo e a 
relação está o desconhe-
cimento da identidade, da 
realidade sociocultural e 
da diversidade presente na 
comunidade escolar. Para 
reverter, seria necessário 
que educadores conside-
rassem esses elementos ao 
planejar suas ações. 

3. O estabelecimento de 
uma parceria ativa entre 
escola e comunidade exige 
mobilizar docentes, gestão 
escolar, rede de ensino e 
voluntariado. Cada ação e 
cada escola exigem estra-
tégias diferentes. 

4. A relação é uma via de 
mão dupla: enquanto a 
escola pode se beneficiar 
da comunidade ao apoiar
a aprendizagem, o conhe-
cimento acumulado pela 
instituição de ensino e seus 
alunos pode atuar em prol 
de soluções para os pro-
blemas da comunidade.
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D O C E N T E S  C O M O  U M A  P O N T E  D A  R E L A Ç Ã O
Os professores costumam ser a figura mais próxima dos 

alunos e a referência das famílias (especialmente dos alunos 
menores). Por isso, eles têm um papel importante na comu-
nicação entre a instituição e os adultos responsáveis pelos 
estudantes e podem ser representantes para apresentar o pro-
jeto da escola e também para identificar as expectativas e as 
demandas da comunidade.

Uma proposta de atuação seria que eles justamente bus-
cassem ouvir e convidar as famílias para a construção do 
projeto do projeto político-pedagógico da instituição. Apro-
ximando, assim, a prática da necessidade da comunidade 
ao mapear e considerar a diversidade do público atendido 
pela escola. “Queremos estimulá-las a para participar de 
reuniões, conselhos, associação de pais e mestres e outros 
momentos em que elas possam se sentir acolhidos e com 
participações decisórias dentro da escola”, diz Lígia Olivei-
ra Almeida, professora da rede municipal de São Paulo. 

M U D A N Ç A  D E  D E N T R O  P A R A  F O R A
Além da dificuldade de aproximar a relação entre  

escola, família e comunidade, os grupos identificaram um  
desdobramento da questão: manter esses atores próximos. 
Lidar com as famílias em todas as suas diversidades exige  
que a escola possua uma postura acolhedora. “É preciso tomar  
cuidado para não ficar julgando os pais. Como alguns moram 
no bairro e conhecem um pouco das famílias, às vezes há 
situações que podem acontecer inconscientemente”, diz  
Cristina Barros, supervisora na rede municipal de Taquari-
tuba (SP). 

Para evitar que a postura dificulte a manutenção do elo, 
os participantes propuseram um trabalho de gestão escolar 
para a sensibilização dos funcionários ao lidar com a co-
munidade. A transformação desejada na relação poderia 
ser iniciada pela própria escola ao preparar a equipe para 
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ela. “Precisamos quebrar o pensamento de que certo aluno 
é daquele jeito porque vem de tal família ou porque os pais 
nunca aparecem na escola”, diz Flávia Bastos Almeida, da 
rede particular de São Bernardo do Campo, região metropo-
litana de São Paulo.

C O N S T R U Ç Ã O  D E  T E R R I T Ó R I O S 
E D U C AT I V O S

Mais do que o trabalho de uma única escola, os parti-
cipantes identificaram que é possível reunir esforços entre 
instituições de uma mesma região para criar territórios edu-
cativos e estabelecer uma articulação em rede. O exemplo 
trazido pelo grupo é o do município de Itapeva (SP), que se 
divide em 12 territórios educativos, reunindo unidades esco-
lares do berçário ao 9º ano do Ensino Fundamental. “Dentro 
desse espaço, as escolas trabalham de forma corresponsável 
e se auxiliam na divulgação das atividades e na busca de par-
cerias e de fomento à aprendizagem”, diz a diretora Raquel.

A cooperação entre escolas de uma mesma rede permi-
te a realização de diversas ações que até poderiam ser feitas 
individualmente, mas que, de forma coletiva, ganham mais 
proporção, estímulo e força. Um exemplo de como essa par-
ceria pode ser estabelecida para abarcar a diversidade são 
as atividades no período de férias. Como a constituição das 
famílias varia, muitas mães trabalham no período de reces-
so escolar e nem sempre contam com alguém para olhar os 
filhos. Fazendo esse trabalho em territórios, os responsáveis 
podem contar com uma escola que não apenas enxergue a 
diversidade da comunidade, mas também a contemple.

C O R R E S P O N S A B I L I D A D E  
N O  V O L U N TA R I A D O

Com a perspectiva de envolver mais pessoas como par-
ceiros da escola, uma das propostas discutidas foi mobili-
zar voluntários. Esse espaço de colaboração foi colocado 
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como possível de ser ocupado não só pela 
família e comunidade no entorno da esco-
la, mas igualmente por qualquer pessoa que 
queira ser corresponsável pelo processo de 
aprendizagem e desenvolvimento dos alu-
nos. “A gente entende que, ao garantir espa-
ço na escola para diálogos mais igualitários 
e de participação ativa, conseguimos respei-
tar a diversidade e promover a equidade na 
comunidade”, explica Victor Narezi, técnico 
da rede municipal de Tremembé, no interior 
paulista. Ao articular a escola e a socieda-
de civil, os educadores acreditam que podem 
ampliar sua rede de apoio e trazer novos 
aprendizados para a comunidade. 

Para que esse trabalho possa se apoiar 
em iniciativas que deram certo, a solução 
proposta foi mapear as boas práticas. As 
ações seriam reunidas em uma publicação 
a fim de que as práticas sejam divulgadas e 
possam ser replicadas em outras redes.

Para Menezes, ao colocar a comunidade 
como corresponsável pela escola, se produz 
e fortalece uma postura cidadã. A atuação 
em diferentes níveis – docente, gestão es-
colar, rede de ensino e voluntariado – pode 
ajudar as instituições de ensino a superar o 
desafio de trazer a família para a escola e de 
tê-la como uma parceira de suas ações e de 
seus sonhos. Para que essa relação aconte-
ça, no entanto, não há uma receita pronta. “É 
preciso pensar e desenvolver diferentes es-
tratégias para cada ação, considerando a rea-
lidade em que a comunidade está inserida”, 
diz o coordenador da atividade temática.  

Q U E M  S Ã O
—
Cláudia Sintoni
 
Coordenadora de Formação 
do Itaú Social

Psicóloga pela Universi-
dade de São Paulo – USP 
e arte educadora. Atuou 
em instituições públicas 
como a Secretaria Estadual 
do Menor e Fundação 
Estadual do Bem Estar do 
Menor – Febem/SP, e em 
organizações da socieda-
de civil como a Fundação 
Projeto Travessia. Trabalhou 
no desenvolvimento de 
projetos de voluntariado 
e educação em empresas 
e fundações empresariais 
como Globo Cabo, Funda-
ção BankBoston, Instituto 
BM&FBOVESPA e Fundação 
Otacílio Coser.

—

Luís Carlos 
de Menezes
 
Doutor em Física pela 
Universidade Regensburg, 
na Alemanha é professor 
sênior do Instituto de Física 
da Universidade de São 
Paulo. Membro do Conselho 
Estadual de Educação em 
São Paulo. Consultor da 
Unesco para propostas 
curriculares. Principais 
focos de trabalho em 
educação: currículos para a 
educação básica, formação 
de professores e ensino de 
ciências. 
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P A L E S T R A  C

Escola: 
desenvolvimento 
de interesses
 

Coordenadoras Helena Singer e Claudia Petri

B O N S  P R O J E T O S  N A S C E M  
D A  E S C U TA  D O S  A L U N O S
 

Propostas motivadoras consideram o contexto 
escolar e o dos estudantes. Para
criá-las, é necessário conhecê-los e respeitar 
as características do grupo
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Valorizar o interesse, o histórico de vida, as preocupa-
ções dos alunos e o que eles estudam na escola ajuda a lidar 
com a diversidade e a promover a equidade? Que recur-
sos podemos mobilizar para dar sentido à trajetória escolar 
deles? Essas foram as provocações lançadas pelo profes-
sor Lino de Macedo aos participantes da atividade temática 
Escola: Desenvolvimento de Interesses durante o primeiro 
encontro do Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das Ações 
Docentes, da Cátedra de Educação Básica da USP. A dis-
cussão entre os educadores de redes públicas e particulares 
de várias regiões do Brasil, coordenada por Helena Singer 
e Claudia Petri, teve o objetivo de levantar questões que pu-
dessem reverberar dentro das escolas e, ao mesmo tempo, 
dar oportunidades para que professores e gestores da edu-
cação básica fossem autores, criando propostas de atuação. 
“Sabendo o quanto a escola é importante, como podemos 
pensar em desenvolver o interesse do aluno, considerando 
a situação em que ele vive?”, perguntou a socióloga Hele-
na Singer. Os participantes, divididos em grupos de quatro 
ou cinco pessoas, iniciaram a atividade discutindo impres-
sões acerca da palestra Escola, Diversidade e Equidade, 
apresentada pelo professor José Francisco Soares, e sobre 
diferentes estratégias para desenvolver o interesse dos alu-
nos pela aprendizagem. Eles deveriam relembrar exemplos 
para relacionar com o tema desigualdade e equidade e re-
fletir sobre como trabalham esses conceitos no dia a dia e 
lidam com a inclusão.

V A L O R I Z A Ç Ã O  D E  S A B E R E S
Quando as coordenadoras abriram a roda de conversa 

para que os educadores apresentassem o conteúdo discuti-
do, sobressaíram projetos que reconhecem histórias de vida 
e privilegiam o diálogo, como os do primeiro grupo:

– As professoras de uma escola municipal decidiram 
que era importante escutar os responsáveis e criaram o 
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projeto Famílias que Ensinam quando a lei 
mudou e as crianças passaram a entrar no 
Ensino Fundamental aos 6 anos.

– Com base em um aprendizado adqui-
rido na escola, um estudante de EJA fun-
dou um movimento de economia criativa, 
com banco e moeda próprios, no bairro 
paulistano do Campo Limpo, que tem como 
objetivo viabilizar a produção artística da 
periferia.

– Durante uma pesquisa de preços no 
supermercado, atividade de educação fi-
nanceira, uma aluna cega percebeu que 
havia pouquíssimos produtos com identifi-
cação em braile. Ela e seus colegas de 4º 
ano resolveram escrever para a Nestlé, con-
tando sobre seu direito tolhido, já que não 
puderam ler o rótulo de uma caixa de bom-
bons. A empresa enviou caixas de bombons 
com impressão em braile e contou que da-
quele momento em diante mudaria suas 
embalagens. O fato deu às crianças a certe-
za de que cobrar por seus direitos é legítimo 
e transformador.

O segundo grupo destacou a tarefa 
de uma coordenadora pedagógica de São 
Paulo, que repensou, juntamente com uma 
supervisora de ensino, o projeto político-
-pedagógico (PPP) de um CEI (Centro de 
Educação Infantil), uma EMEI (Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil) e uma EMEF 
(Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal). As três unidades escolares ocupam o 
mesmo quarteirão e não se conversavam. O 
desafio foi planejar espaços e tempos, numa 

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O
 
1. É impossível mobilizar os 
interesses do aluno sem in-
vestigar o contexto em que 
ele vive, suas preocupações 
e suas ações. Em crianças 
pequenas, vale a observa-
ção atenta dos professores. 
No caso de adolescentes, é 
importante que a escola se 
coloque como um espaço 
de diálogo e de troca de 
saberes.

2. Atividades que incentivam 
uma postura empreendedo-
ra nos alunos têm o poder 
de fazê-los se sentirem cor-
responsáveis por seu apren-
dizado e se reconhecerem 
como sujeitos críticos, parti-
cipantes e transformadores 
da sociedade.

3. Projetos que discutem 
comportamentos ou atuam 
para melhorar o ambiente 
físico fazem sentido para 
crianças e adolescentes e 
permitem que eles expe-
rimentem a sensação de 
pertencimento ao grupo e à 
unidade escolar.
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proposta que respeitasse o conceito de educação integral. 
Outros relatos da turma incluíram uma feira de educação 
científica, com mais de 60 experimentos “mão na massa” 
para 400 crianças da rede pública, um projeto sobre mes-
tras da cultura popular brasileira, valorizando as mulheres, 
e o programa Colônias do Saber, do município de Itapeva 
(SP), em que atividades de Língua Portuguesa, Matemáti-
ca e Educação Física foram apresentadas de modo atrativo, 
durante dez dias nas férias, a alunos do Ensino Fundamen-
tal em situação de vulnerabilidade social ou que não atin-
giram as metas de aprendizagem.

P R O J E T O S  Q U E  M O T I V A M
No segundo momento da atividade temática, as co-

ordenadoras convidaram os educadores – agora divididos 
em grupos de oito a dez pessoas – a desenhar em conjun-
to atividades ou projetos. “O professor e a gestão escolar 
precisam pensar em práticas que sensibilizem os alunos e 
valorizem seus interesses. O ponto de partida é identificar 
quem é esse aluno e quais são sua família e seu território”, 
introduziu a especialista em formação Claudia Petri. “Vale 
mobilizar seus conhecimentos prévios e lembrar de aspec-
tos da discussão da manhã, como a garantia da inclusão 
de todas as pessoas no processo de aprendizagem”, pediu 
Claudia. “A ideia é construir propostas que tragam signi-
ficado para a vida do estudante e que devolvam a ele um 
sentimento de pertencimento àquela escola.”

C I N E M A  E  J U V E N T U D E
O projeto apresentado por Kelly Cristine Correa da 

Silva, professora do Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, 
foi o escolhido como proposta de um dos grupos. Ofereci-
da desde 2013 na escola, a disciplina eletiva Cinejuventu-
de consiste em assistir a filmes com protagonistas jovens e 



2 4 Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das Ações Docentes

discutir seus temas por uma hora e meia por semana, em 
horário regular. “O projeto é simples, mas tem potencial, 
pois os jovens querem se ver na imagem e discuti-la. Eles 
desenvolvem um olhar crítico sobre a mídia, percebem es-
tereótipos e rótulos”, conta a professora, que ressalta que 
os adolescentes precisam de espaço para conversar sobre 
suas preocupações. Em setembro, são apresentados filmes 
estrangeiros e nacionais que abordam o suicídio juvenil e 
especialistas vão à escola para falar do tema. Como se des-
cobre a aptidão para a música, o talento para o esporte ou o 
gosto pela tecnologia se não existe uma oferta de atividades 
na escola? Foi essa a questão orientadora para a criação de 
um projeto de oficinas para a pré-escola e os anos iniciais 
do Ensino Fundamental. “A ideia é que os alunos identi-
fiquem o que mobiliza o seu interesse”, explica Mauricio 
Ortiz Neto, diretor de escola em Taquarituba (SP). Não se 
trata de eleger temáticas, mas oferecer práticas e observar 
o envolvimento das crianças. Os alunos seriam divididos 
por ciclos (2o e 3o anos e 4o e 5o anos) e as áreas sugeridas 
foram: música e dança, tecnologia, criação em sala maker, 
mágica, leitura teatral e vivência corporal.

 
E S T U D A N T E S  E M  T R A N S F O R M A Ç Ã O

“Para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de 
redes públicas e privadas, imaginamos um projeto em que 
as crianças pensem num sonho, em algo que gostariam de 
ver na sua sala ou na escola, que pudesse ser concretizado 
até o final do ano”, descreve Carolina Simabuturo Teixeira, 
professora da rede particular da capital paulista. A trans-
formação, não dá para prever, pois depende de demandas 
ou incômodos das crianças, por isso seus desejos preci-
sam ser ouvidos de maneira respeitosa pelo professor. Os 
desdobramentos podem ser uma nova decoração, um mu-
tirão de limpeza na escola e muitos outros. Ao tentar im-
plantar mudanças, com a mediação de docentes, o aluno se 
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sente corresponsável pelo espaço escolar. 
Outra proposta recebeu até título: “Quem 
jogou o lixo que está aqui? Olhares sensí-
veis e transformadores do nosso espaço”. O 
objetivo é envolver estudantes dos anos fi-
nais do Ensino Fundamental para aprender 
sobre reaproveitamento de lixo e descarte e 
sensibilizar moradores do entorno. O plane-
jamento inclui uma sequência didática que 
dura um semestre. “O projeto é multidisci-
plinar e prevê a pesquisa de campo para que 
eles verifiquem as condições de um bueiro, 
por exemplo, uma campanha de conscienti-
zação e uma mostra cultural”, conta Maria 
Isabel Calleja, coordenadora de Educação 
Física de um colégio particular da capital. 
Nos projetos criados pelos grupos, ficou 
evidente que se entende que crianças e jo-
vens precisam empreender e que as ativi-
dades da escola precisam ser readequadas. 
“Eles trouxeram o conhecimento da práti-
ca e fizeram trocas enriquecedoras. Os pro-
jetos são bastante factíveis em qualquer 
realidade escolar”, elogia Claudia. Na opi-
nião de Helena, os participantes se preocu-
pam em conhecer seus alunos, fazem uma  
sensibilização dentro do contexto do bair-
ro e da cidade e propõem experiências de 
escuta, pesquisa e diagnóstico para então 
trabalhar considerando os interesses de 
crianças e jovens.  

Q U E M  S Ã O
—
Claudia Petri
 

Coordenadora de Imple-
mentação do Itaú Social

Graduada em Pedagogia 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PU-
CSP. Mestre em Educação 
– Formação de Formadores 
e especialista em Avaliação 
Educacional pela mesma 
universidade. Atuou como 
professora e gestora edu-
cacional na Secretaria de 
Educação do Estado de São 
Paulo. Coordenou projetos 
e programas educativos, 
sociais e culturais no Centro 
de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação 
Comunitária – Cenpec.

 

—
Helena Singer
 

Doutora em Sociologia pela 
Universidade de São Paulo, 
com pós-doutorado pelo 
Laboratório de Estudos e 
Pesquisas sobre Ensino e 
Diversidade da Universida-
de Estadual de Campinas 
(Leped-Unicamp). É vice-
-presidente da Ashoka para 
a Juventude na América La-
tina. Foi assessora especial 
do Ministro da Educação 
(2015), diretora da Associa-
ção Cidade Escola Aprendiz 
e pesquisadora do Núcleo 
de Estudos da Violência 
da USP. É autora de livros e 
artigos sobre educação e 
direitos humanos.
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  1 B 

Escola: 
diversidade  
e equidade  
no cotidiano 
Coordenadores Billy Malachias e Juliana Yade

DIVERSIDADE NA SALA DE AULA E FORA DELA 
 

O protagonismo dos estudantes e da comunidade 
é o ponto mais importante para abraçar a 
diversidade na escola
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Como reconhecer a diversidade? Quais os marcado-
res que apontam para quem são aqueles atingidos pela 
falta de equidade? Essa foi a provocação apresentada 
pelos coordenadores Billy Malachias e Juliana Yade du-
rante a atividade temática Escola: Diversidade e Equida-
de no Cotidiano durante o primeiro encontro do Ciclo A 
Escola: Espaços e Tempos das Ações Docentes, da Cáte-
dra de Educação Básica da USP.

A conversa foi inspirada pela palestra do professor 
José Francisco Soares, em que foram apresentados os 
conceitos de equidade e diversidade. Em um único gran-
de grupo, os participantes compartilharam experiências 
e reflexões sobre a realidade enfrentada nas escolas em 
que atuam. Ao longo do debate, questões de diferentes 
naturezas foram levantadas. “Diversidade e equidade são 
temas muito presentes para mim, pois preciso fazer a in-
clusão de alunos com deficiência em minhas aulas”, con-
tou a professora Anna Clara Pinheiro, da rede privada de 
São Paulo.

De fato, a inclusão foi um dos tópicos mais discuti-
dos e chamou a atenção para outras questões: diversidade 
étnico-racial, cultura indígena, história africana e afro-
brasileira, gêneros, famílias com composições variadas, 
diferentes orientações sexuais. A quantidade de itens só 
crescia, até que a professora Luciana Becegato, da rede 
privada de São Paulo, arrematou: “Como o professor 
olha para cada indivíduo, se não for como uma pessoa 
única?” Com essa frase, ela levantou a questão principal, 
que guiou a segunda parte da atividade, executada por 
três grupos: de que forma conceber ações que promovam 
o acesso, a permanência e a qualidade na escola para uma 
população que sempre será muito diversa?

Se para promover a equidade é importante garantir a 
permanência e combater a evasão, a maneira como os vá-
rios conteúdos são ensinados também deve ser mudada. 
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Com base nessa reflexão, o primeiro grupo decidiu propor 
a elaboração de projetos interdisciplinares para despertar o 
interesse dos estudantes e garantir o seu engajamento. “Pre-
cisamos relacionar os temas do currículo com atualidades, 
aproximá-los de crianças, jovens e adultos que frequentam 
a escola”, afirma a professora Mônica de Almeida, da rede 
municipal de São Paulo.

O trabalho por projetos é uma oportunidade interessante 
para que os estudantes possam aprender de acordo com seus 
interesses e suas potencialidades, e dentro de um mesmo 
conteúdo. Além disso, é possível relacionar diferentes com-
ponentes curriculares e propor investigações sobre questões 
que engajem os alunos.

Além da pedagogia por projetos, o grupo chamou a aten-
ção para outras ações que podem aproximar o cotidiano es-
colar da realidade dos educandos, como a proposta de que 
eles possam pensar em seus projetos de vida e a possibilida-
de de que façam um curso técnico/profissionalizante junto 
ao Ensino Médio. Eles também chamaram a atenção para 
a adequação dos materiais da educação de jovens e adultos: 
muitas vezes, utilizam-se os mesmos livros e recursos apli-
cados para crianças e adolescentes, o que desestimula quem 
os recebe e pode levar à evasão.

D I V E R S I D A D E  N A  I D E N T I D A D E  E S C O L A R
A importância de institucionalizar a discussão sobre a 

diversidade foi o foco do segundo grupo de discussão. Os 
participantes partiram da reflexão sobre a necessidade de 
que o projeto político-pedagógico (PPP) das instituições 
contemplasse o tema. Muitas vezes, o documento é feito de 
acordo com orientações dadas pela secretaria de educação e 
não abraça a realidade local. Os participantes propõem que 
as instituições assumam o protagonismo na redação do do-
cumento e o compartilhem com toda a comunidade.

Com base na participação de professores, funcionários, 
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pais, alunos e até de organizações do entorno da escola, é 
possível estabelecer metas e ações que dialoguem com a ins-
tituição, valorizem a diversidade e promovam a equidade 
entre diferentes grupos. “O diretor pode atuar como um arti-
culador, criando redes no território e ajudando a promover e 
a viabilizar as ações”, sugere o professor Ewerton de Souza, 
da rede municipal de São Paulo.

É possível também que o PPP seja uma peça funda-
mental para guiar os trabalhos de discussão coletiva e a for-
mação continuada. Esses momentos podem ser anteriores 
à elaboração do documento, procurando referenciais teóri-
cos e pensando como eles se aplicariam à realidade local, 
ou acontecer posteriormente, desenvolvendo variadas estra-
tégias para colocar a proposta em ação.

E S C U TA  E  D I Á L O G O
O terceiro grupo chegou à conclusão de que abrir espa-

ço para que os próprios alunos possam falar e ser escuta-
dos é uma das melhores maneiras de abraçar a diversidade 
nas escolas. Como há diversas características e aspectos que 
podem ser levantados nos temas, a instituição pode estimu-
lar momentos específicos e fóruns para que eles levantem os 
temas que sejam mais importantes a eles.

Um ponto fundamental é o fortalecimento dos grêmios 
estudantis. “Compartilhamos uma experiência muito baca-
na, de alunos de Ensino Médio tão organizados que foram 
convidados a apresentar e apoiar a formação de agremiações 
no Ensino Fundamental e na Educação Infantil”, conta Katia 
Pereira, diretora da rede municipal de Santana do Parnaíba, 
no estado de São Paulo.

Havendo a organização dos estudantes, é possível pen-
sar em ações que respondam aos anseios e às necessidades 
deles. Foi o que aconteceu na própria Santana de Parnaí-
ba, onde algumas escolas passaram a programar atividades a 
serem realizadas durante as férias escolares.
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Em todos os casos, chamou a atenção a importância de 
preparar os profissionais da educação para serem mais fle-
xíveis e abertos às manifestações dos estudantes e da co-
munidade. Sobressai, ainda, a importância da capacitação. 
“Discutimos muito sobre ter uma formação continuada que 
dialogue com as necessidades que estão na escola de fato. 
Mas também é necessário pensar em uma formação inicial 
que já traga esses conceitos, para que o professor possa olhar 
para a diversidade e a equidade como princípios fundamen-
tais para que o direito à educação se efetive”, resumiu a co-
ordenadora, Juliana Yade.  
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Q U E M  S Ã O
— 

Juliana Yade 

Especialista em Educação do 
Itaú Social

Graduada em Pedagogia 
pelas Faculdades Integradas 
Campos Salles. Mestre e 
doutora em Educação pela 
Universidade Federal do 
Ceará – UFC, instituição em 
que atuou também como 
pesquisadora. Foi professora 
de Educação Básica. 
Trabalhou com educação 
e relações étnico-raciais 
no Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e 
Desigualdades – CEERT.

— 

Billy Malachias
 
Geógrafo e mestre em 
Geografia, é pesquisador do 
Núcleo de Apoio à Pesquisa 
e Estudos Interdisciplinares 
do Negro Brasileiro (Neinb), 
da USP, e do Núcleo de 
Pesquisa em Geografia e 
Redes de Conhecimento 
e Saberes Pró-Meridionais 
da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Faz 
parte do conselho consultivo 
da Cátedra de Educação 
Básica do Instituto de 
Estudos Avançados da USP.

O BÁSICO DA DISCUSSÃO

1. O debate sobre a diversidade abrange um 
número grande de tópicos (raça, cultura, 
religião, histórico familiar, deficiências etc). 
É preciso considerar que todos os alunos 
são diversos e olhá-los individualmente.

2. Abordar a diversidade pressupõe permitir 
que os estudantes desenhem percursos de 
aprendizagem individuais. Isso é possível ao 
adotar novas abordagens, como a pedagogia 
de projetos.

3. A própria escola pode se apropriar desse 
conceito de diversidade ao mapear o público 
que a frequenta e envolvê-lo na concepção do 
projeto político-pedagógico.

4. Criar espaços de escuta e protagonismo 
dos estudantes também pode ser 
fundamental para identificar ações 
possíveis para contemplar as diversidades 
identificadas por eles próprios.
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E N C O N T R O  2

Escola: 
fragmentação 
disciplinar e 
transdisciplinaridade 
 
Palestrante Naomar de Almeida Filho
Debatedor José Eli da Veiga

D A S  D I S C I P L I N A S  À 
T R A N S D I S C I P L I N A R I D A D E

Desde a Grécia antiga, discute-se como diferentes 
saberes podem se relacionar. Nas escolas, é 
preciso promover cada vez mais interações entre 
as áreas do conhecimento
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E N C O N T R O  2

Escola: 
fragmentação 
disciplinar e 
transdisciplinaridade 
 
Palestrante Naomar de Almeida Filho
Debatedor José Eli da Veiga

Para começar a palestra Escola: Fragmentação Disci-
plinar e Transdisciplinaridade, Naomar de Almeida Filho 
convidou professores que estavam na plateia para participar 
de uma atividade. Localizados ao redor de uma mesma ca-
deira, cada um deles precisou descrever como via o objeto. 
Os participantes foram apresentando suas descrições, e o 
palestrante os convidou a interagir com a cadeira de outras 
maneiras: sentar nela, falar sobre o que sentiam, o que já 
sabiam sobre ela etc. O exercício disparou a reflexão sobre 
o tema da palestra (acesse aqui a apresentação usada por 
ele). Como cada um observava o objeto de um ponto de 
vista diferente, a visão do objeto apresentada também foi 
diferente. “Essa é uma questão muito simples para mostrar 
que problematizar qualquer objeto de conhecimento impli-
ca a consideração das múltiplas possibilidades de apreen-
são”, afirmou.

Assim como compartilhar visões diversificadas sobre 
uma cadeira pode ajudar a compreender esse objeto de ma-
neira mais complexa, considerar os pontos de vista trazidos 
por diferentes áreas do conhecimento também ajuda cien-
tistas, estudantes e professores a compreender melhor os 
objetos estudados por cada um. Esse foi o tema debatido na 
abertura do segundo encontro do Ciclo A Escola: Espaços 
e Tempos das Ações Docentes, da Cátedra de Educação 
Básica da USP. Além de Almeida Filho, José Eli da Veiga, 
professor da USP, participou da discussão como debatedor. 

O  C O N H E C I M E N T O ,  D A  G R É C I A  
À  C O N T E M P O R A N E I D A D E

O afresco Escola de Atenas, do pintor renascentista 
Rafael Sanzio (1483-1520), serviu de mote para represen-
tar duas escolas de pensamento originadas na Grécia an-
tiga: a de Platão e a de Aristóteles. A pintura retrata esses 
dois filósofos, que criaram propostas para a compreensão 
do mundo e da produção de conhecimento. 
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Platão defende que o mundo, depois de criado, exis-
te para todo o sempre preservado pelos dogmas (doxa).  
É possível conhecê-lo pela produção de ciência (o que 
chama de episteme) e imitá-lo (mímesis). O filósofo pro-
põe ainda que os artistas (que se dedicam à poíesis) devem 
ser expulsos da pólis. 

Já Aristóteles argumenta que nada pode durar para sem-
pre e propõe a criação de uma Teoria dos Saberes, dividi-
dos em: saber racional (episteme), técnico (techne), prático 
(phronesis), a sabedoria (sophia) e o saber criativo (poíesis).

“Essa é uma discussão que permanece até hoje”, resu-
miu o palestrante, antes de apresentar perspectivas mais 
recentes sobre esse mesmo tema. Muitos séculos depois, 
o francês René Descartes fundou a epistemologia moder-
na, que possibilita que todos possam produzir conhecimen-
to, desde que sigam o método cartesiano. Esse método é 
composto de quatro regras: a primeira é duvidar e apenas 
acreditar se houver evidências; a segunda é dividir os pro-
blemas em quantas partes forem necessárias para que ele 
seja solucionado; a terceira é organizar os pensamentos em 
ordem, do mais simples ao complexo; e, por fim, a quarta 
consiste em inventariar explicações de modo que não se 
deixe nada de fora.

Foi o pensamento de Descartes que deu origem à mo-
derna noção de disciplinas. “No método cartesiano, o co-
nhecimento é fragmentado para solucionar os problemas”, 
explica Almeida Filho. Isso significa que, ao decompor um 
objeto de estudo, diferentes sujeitos podem se tornar respon-
sáveis por investigar cada uma de suas partes sem estabele-
cer nenhuma comunicação entre si. 

O exemplo mais comum se dá nas universidades, em 
que há departamentos e institutos que se organizam de 
maneira isolada uns dos outros. Na escola, algo parecido 
acontece: os professores responsáveis pelas diversas disci-
plinas – sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental 
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e no Ensino Médio – muitas vezes não es-
tabelecem relações entre os conteúdos que 
estão sendo estudados em cada uma delas.

A criação das disciplinas não implica, 
necessariamente, algo ruim. O surgimento 
de pessoas muito especializadas possibili-
tou que grandes descobertas fossem feitas, 
defendeu o debatedor José Eli da Veiga. “A 
disciplinaridade resultante do pensamento 
de Descartes foi fundamental. Na econo-
mia, por exemplo, não há nada que tenha 
aumentado mais a produtividade do que a 
especialização do trabalho”, exemplifica o 
pesquisador.

A LT E R N AT I V A S  P A R A 
A  D E S F R A G M E N TA Ç Ã O

Segundo Almeida Filho, há o consenso 
de que é necessário haver uma integração 
maior entre diferentes áreas do conheci-
mento. Nesse contexto, surgiu a noção de 
transdisciplinaridade, em que o foco está 
no objeto de estudo e na ideia de que, ao 
estudá-lo sob a ótica das diferentes disci-
plinas, é possível desenvolver um conheci-
mento mais profundo sobre ele. “É como 
alguém que, em uma fotografia, olhe para 
um pixel, mas sem deixar de observar a foto 
inteira”, apontou o professor Nílson José 
Machado, coordenador acadêmico da Cáte-
dra de Educação Básica.

A ideia de transdisciplinaridade foi 
consolidada em algumas obras listadas por 
Veiga, como O Manifesto da Transdiscipli-
naridade, de Basarab Nicolescu, e também 

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O 

1. Desde a Grécia antiga, 
reconhece-se que há 
muitas maneiras de 
construir saberes sobre um 
mesmo objeto de estudos.

2. A partir da proposta do 
método cartesiano, houve 
a tendência a fragmentar 
os objetos de estudos para 
que fossem analisados 
de forma mais específica, 
o que levou à criação de 
disciplinas também mais 
específicas e com cada 
vez menos comunicação 
entre si.

3. Na escola, superar 
a fragmentação passa 
pela necessidade de 
trabalhar por projetos e por 
problemas, mobilizando 
alunos e educadores 
de forma coletiva e 
envolvendo diferentes 
áreas do conhecimento.

4. A formação dos 
professores também 
precisa superar a divisão 
disciplinar, para que esse 
modelo seja superado na 
Educação Básica, e já há 
modelos que se aproximam 
dessa proposta, como na 
Universidade Federal do 
Sul da Bahia (UFSB).
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em livros do francês Edgar Morin, como 
Os Sete Saberes Necessários à Educação 
do Futuro. Nas escolas brasileiras, a ideia 
de transdisciplinaridade também é frequen-
temente apresentada em relação com a de 
transversalidade, portanto, de temas que 
podem ser abordados sob perspectivas de 
todas as áreas do conhecimento.

Entre as abordagens possíveis para pro-
mover uma formação transdisciplinar, Al-
meida Filho destaca a aprendizagem por 
problemas e a aprendizagem por projetos. 
“Essas estratégias trabalham com coleti-
vos de docentes, que compartilham valo-
res, princípios e paradigmas para que não 
seja apenas uma conversa, mas uma pro-
dução colaborativa”, afirma o palestrante. 
Por isso, é importante que os professores 
possam conversar e pensar sobre os proble-
mas juntos. Além dos coletivos, é necessá-
rio utilizar estratégias de mobilização dos 
alunos – como o levantamento de um pro-
blema ou de um objeto de estudo sobre os 
quais a pesquisa será desenvolvida.

T R A N S D I S C I P L I N A R I D A D E  E 
F O R M A Ç Ã O  D E  P R O F E S S O R E S

Um empecilho para o uso de aborda-
gens trans e interdisciplinares na Educação 
Básica é a própria formação dos professo-
res, que se dá de forma fragmentada nas 
disciplinas que escolheram cursar na gra-
duação. “Quando se chega ao chão da es-
cola, professores de química e biologia, por 
exemplo, passaram por formações que não 

P E R G U N TA 
D A  P L AT E I A 
—
Qual a relação 
da ideia de 
transdisciplinaridade 
com a obra de 
Paulo Freire?

O brasileiro Paulo Freire 
(1921-1997) destacou, 
em toda sua obra, a 
necessidade de não 
apenas ensinar os alunos 
a ler e a escrever, mas a ler 
o mundo. “Freire propõe a 
atualização da tríade ‘ler, 
escrever e contar’”, destaca 
Nílson José Machado. Ao 
recorrer às estratégias de 
trabalhos por problemas 
e por projetos e de 
forma transdisciplinar, os 
estudantes são ensinados 
a observar os objetos de 
conhecimento da maneira 
como eles se apresentam 
no mundo, como defendia 
o autor, e podem fazer 
propostas de intervenção 
para transformar as 
realidades em que vivem.
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tiveram nenhuma articulação do processo 
formativo”, explica Almeida Filho.

O palestrante foi presidente da comis-
são de implantação da Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB) e, nessa posição, 
criou um modelo de formação que preten-
dia superar a divisão disciplinar do conhe-
cimento na formação de professores. Lá, os 
estudantes entravam sem escolher cursos 
e recebiam uma formação inicial. Depois, 
optavam pela área em que fariam sua licen-
ciatura: Linguagem, Códigos, e suas tec-
nologias, Matemática, Computação, e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza, e suas 
tecnologias, Ciências Humanas, e suas tec-
nologias, ou Artes, e suas tecnologias.

Terminada essa licenciatura, os estu-
dantes poderiam seguir os seus estudos 
em habilitações específicas, na pós-gradu-
ação ou na formação profissional, em cur-
sos como Direito, Engenharia, Psicologia e 
assim por diante, de acordo com a área que 
tivessem estudado. 

Nessa iniciativa, a universidade tam-
bém assumiu a coordenação de três Com-
plexos Integrados de Educação – escolas de 
Ensino Médio da rede estadual, que reali-
zassem trabalhos por problemas e por pro-
jetos e nas quais os licenciandos pudessem 
fazer parte da sua formação. Como costu-
ma ocorrer com ideias desse tipo em esco-
las e redes, há resistências a superar. “Essa 
estrutura foi implantada, mas sou pessimis-
ta em relação à sua sobrevivência”, diz Al-
meida Filho.  

Q U E M  S Ã O
—
Naomar de Almeida 
Filho
 
Médico, mestre em Saúde 
Comunitária e doutor em 
Epidemiologia. É professor 
titular de Epidemiologia no 
Instituto de Saúde Coletiva 
da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e professor 
visitante em universida-
des nos Estados Unidos, 
no Canadá, no México e 
na Argentina. Foi reitor da 
UFBA e, na Universidade 
Federal do Sul da Bahia 
(UFSB), foi presidente da 
comissão de implantação 
e reitor pro-tempore. Autor 
de diversos estudos sobre a 
universidade e sua relação 
com a sociedade. É profes-
sor visitante no Instituto de 
Estudos Avançados da USP 
(IEA-USP).

—
José Eli da Veiga
 
É professor sênior do 
Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade 
de São Paulo (IEE-USP). 
Por 30 anos, foi docente do 
Departamento de Eco-
nomia da Faculdade de 
Economia, Administração 
e Contabilidade (FEA-USP). 
Tem 27 livros publicados 
e é colunista do jornal 
Valor Econômico, da revista 
Página22 e da Rádio USP. 
Mantém o site Sustentá-
culos (sustentaculos.pro.
br), sobre sustentabilidade, 
voltado aos professores do 
Ensino Médio.
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  2 A 

Linguagem, 
Matemática 
e Tecnologias 
(LMT)
 
Coordenadores Nílson José Machado,  
Eliane Reame e Walter Spinelli

G R A N D E S  Q U E S T Õ E S  S O B R E  L I N G U A G E M
 

Matemática e língua materna, duas formas 
de representação da realidade, podem ser 
trabalhadas de maneira articulada, sobretudo 
quando a tecnologia é discutida
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“A matéria da escola é a vida”: foi assim que o professor 
Nílson José Machado deu início à atividade temática Lin-
guagem, Matemática e Tecnologias. Machado, que coor-
denou a atividade juntamente com Eliane Reame e Walter 
Spinelli, retomou a ideia de transdisciplinaridade discutida 
na sessão de abertura do segundo encontro do Ciclo Escola: 
Espaços e Tempos das Ações Docentes, da Cátedra de Edu-
cação Básica da USP.

Machado defendeu que se pode observar a fragmenta-
ção do conhecimento em dois eixos. Um deles, que chamou 
de manso, é o que vai da noção de multidisciplinaridade (a 
existência natural de muitas disciplinas) à de interdiscipli-
naridade (relacionada à interação entre as disciplinas, cada 
uma mantendo seus objetos de estudo próprios).

Já o eixo chamado de bravo, por ser aquele onde há 
maior polêmica, vai da intradisciplinaridade (uma especia-
lização cada vez maior dentro de cada disciplina) para a 
transdisciplinaridade (em que se concebem disciplinas com 
objetos cada vez maiores). “A intradisciplinaridade está as-
sociada a uma descaracterização da ideia de especialização, 
na medida em que o especialista se torna aquele que sabe 
cada vez mais sobre cada vez menos”, explicou. Manten-
do o paralelo, ele relaciona a ideia de transdisciplinaridade 
com a de um consultor. “É o especialista em um ponto es-
pecífico, mas que não deixa de olhar para o funcionamento 
do todo”, completou.

Os coordenadores da atividade também afirmaram que 
os centros de interesse podem ser bons pontos de partida 
para os trabalhos transdisciplinares nas escolas. Um exem-
plo é o conceito de algoritmo: na Matemática, sobretudo nos 
anos iniciais, ele se refere a um conjunto de procedimentos 
para resolver um cálculo, mas tem se tornado cada vez mais 
comum com a ascensão das redes sociais, que usam algorit-
mos complexos para definir quais publicações serão mostra-
das aos usuários. São eles que influenciam, por exemplo, a 
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propagação de notícias falsas. Outro exemplo são os emo-
jis, símbolos utilizados em mensagens de texto e WhatsApp. 
“Hoje, eles já se constituem como uma espécie de lingua-
gem ideográfica própria”, pontuou Machado.

T E M A S  P A R A  D I S C U S S Ã O
Depois da apresentação inicial, os participantes foram 

divididos em grupos que pensaram propostas de trabalho. 
Eles foram convidados a se juntar em grupos diversifica-
dos. “A ideia é não nos fecharmos só no nosso segmento 
ou na área com a qual trabalhamos, mas fazer um exercício 
de olhar para temas maiores e depois, quando voltarmos às 
escolas, pensarmos em como adequá-los a uma etapa ou a 
uma série específica”, sugeriu Eliane Reame.

Uma dificuldade ao pensar em projetos transdiscipli-
nares é o fato de os professores lidarem com a falta de co-
nhecimentos nas disciplinas diferentes daquela em que são 
especialistas. “A proposta não é que cada professor saiba 
tudo sobre um tema, mas que possamos pensar nas infor-
mações que poderemos buscar dentro do nosso coletivo e 
também externamente”, propôs Walter Spinelli. Após uma 
discussão inicial em torno de sete temas, os grupos reduzi-
ram as propostas a quatro tópicos principais:

1) Espaço: uma proposta de projeto transdisciplinar 
que discutisse diferentes noções de espaço, na Matemática 
(como a localização espacial nos anos iniciais do Funda-
mental e, na Geometria, a discussão sobre o espaço tridi-
mensional), na Geografia (no próprio conceito de espaço 
geográfico e das representações do espaço) e nas Ciências 
(na reflexão sobre ecossistemas e também o espaço side-
ral). A tecnologia e a linguagem entrariam de forma trans-
versal, possibilitando a integração de saberes.

2) Análise do Erro: os participantes propuseram um tra-
balho que discutisse a ideia do erro, nas diferentes discipli-
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nas e nas diferentes etapas. A ideia seria usá-lo como base 
para pensar as diferentes consequências de erros ortográ-
ficos, de compreensão de texto e também na Matemática.

3) Saúde e Alimentação Saudável: o terceiro grupo 
formulou a proposta de um projeto transdisciplinar que tra-
tasse de saúde e encontrasse apoio na Matemática e nas 
Linguagens para a discussão de temas que também aborda-
riam as Ciências da Natureza e as Ciências Humanas.

4) Contação de Histórias: o quarto grupo pensou na 
possibilidade de estabelecer relações entre as narrativas 
que podem ser feitas com a linguagem matemática – atra-
vés de expressões numéricas, por exemplo – e as histórias 
em formatos de contos ou faz de conta.

Desses, os temas Análise do Erro e Contação de His-
tórias foram eleitos para serem aprofundados e apresenta-
dos no fim do dia. Leia, abaixo, uma síntese das discussões 
apresentadas sobre cada um deles.

O  E R R O  C O M O  N O R T E A D O R 
D A  A P R E N D I Z A G E M

Daniel Alarcón, da rede municipal de Alumínio, no in-
terior de São Paulo, contou que a ideia de trabalhar com o 
erro surgiu de um trabalho que ele e alguns colegas haviam 
vivido em suas escolas. Eles propuseram que os alunos de 
3º ano do Ensino Fundamental pudessem, com base na aná-
lise de resoluções erradas, argumentar sobre o pensamen-
to matemático envolvido nelas. “Queríamos desconstruir 
a ideia de que toda situação-problema é uma historinha e 
alguns cálculos”, disse.

Ao expandir a ideia, os professores formularam tam-
bém a hipótese de que o erro fosse discutido como algo na-
tural e que é parte de todo o processo de aprendizagem. Na 
língua, por exemplo, pode haver erros gramaticais ou erros 



4 4 Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das Ações Docentes

de compreensão de um texto que prejudi-
cam o entendimento da mensagem que se 
quer passar. Ao mesmo tempo, a depender 
da situação comunicativa, é possível que 
pequenos deslizes da norma culta sejam to-
lerados sem grandes problemas.

Machado, ao concluir a discussão sobre 
esse tema, pontuou também a importância 
que os erros têm na tecnologia. “Ele pode 
ser fatal”, aponta. Segundo o especialis-
ta, muitos sistemas não admitem nuances 
e mesmo pequenos deslizes não são tole-
rados. “Se você vai pagar uma conta e erra 
um único dígito, já era. A língua e a ma-
temática são muito mais tolerantes para o 
erro do que a tecnologia”, analisou.

C O N TA R  H I S T Ó R I A S  
E M  M U I TA S  Á R E A S

As narrativas foram o grande tema 
elencado pelo segundo grande grupo. De 
acordo com os participantes, tanto a Lín-
gua Portuguesa quanto a Matemática têm 
um grande potencial de contar histórias. 
“Um conteúdo possível é a lógica, abordada 
tradicionalmente na Matemática, mas que 
também pode ser aplicada na construção 
das narrativas e da argumentação”, sugeriu 
a professora Ana Lúcia Martorelli, da rede 
privada de São Paulo.

Os participantes também discutiram a 
importância da tecnologia na realização do 
trabalho, propiciando que as próprias nar-
rativas fossem construídas com o apoio de 
computadores e da internet. Além disso, a 

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O

1. O trabalho transdisciplinar 
exige um olhar para objetos 
de conhecimento grandes 
e que não cabem em uma 
única disciplina.

2. Os centros de interesse 
dos estudantes podem ser 
um ponto de partida para 
definir quais são os objetos 
de conhecimento que 
passíveis de ser abordados 
de maneira interdisciplinar.

3. A Matemática e a Língua 
Portuguesa se aproximam 
por serem os dois grandes 
sistemas de representação 
da realidade e, nesse 
sentido, abrem-se caminhos 
para muitos projetos que 
integrem essas duas áreas.

4. A maneira como essas 
áreas lidam com erros e 
também como elas são 
utilizadas para a construção 
de narrativas são dois 
caminhos possíveis de 
aproximação entre elas.

5. A tecnologia pode ser um 
elemento integrador entre 
a linguagem matemática 
e a língua materna, 
promovendo a aproximação 
entre tais sistemas de 
representação da realidade.
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mediação tecnológica poderia tornar possí-
vel que os alunos desenvolvessem o traba-
lho de forma mais personalizada, usando o 
apoio do computador para sistematizar suas 
aprendizagens e garantir que todos eles fos-
sem incluídos no trabalho.

Machado também destacou a importân-
cia de observar o uso dos dados matemáticos 
para a construção das narrativas que se dizem 
basear neles. “Afirma-se que os números não 
mentem, mas eles são excelentes para tornar 
mentiras convincentes”, resumiu. 

Q U E M  S Ã O
—
Nílson José Machado
 

Leciona na Universidade 
de São Paulo desde 1972. 
Começou trabalhando no 
Instituto de Matemática e 
Estatística e, em 1984, passou 
a integrar o corpo docente 
da Faculdade de Educação, 
onde é professor titular. Além 
de matemático, é mestre 
e doutor em Filosofia da 
Educação e livre-docente 
na área de Epistemologia e 
Didática. Escreveu cerca de 
duas dezenas de livros para 
crianças e publica microen-
saios semanais em seu site 
pessoal: www.nilsonjosema-
chado.net

—
Eliane Reame
 

Licenciada em Matemática 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
pedagoga pela Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro 
(Uerj). É mestre e doutora 
pela Faculdade de Educação 
da USP (Feusp). Trabalha 
como assessora educacional 
em escolas e fundações e é 
autora de livros didáticos de 
Matemática.

—
Walter Spinelli
 

Possui doutorado em Educa-
ção de Ciências e Matemática 
pela USP. Tem experiência na 
área de Educação de modo 
geral e, em particular, nas 
disciplina de Matemática de 
ensinos Fundamental e Médio 
e de Física do Ensino Médio.
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  2 B

Ciências  
da Natureza,  
Ciências Humanas 
e Cultura 
Coordenadores Luis Carlos de Menezes e Sônia Dias

PARA MUDAR A CULTURA ESCOLAR, 
É PRECISO ARTICULAR O COLETIVO
 

Os projetos são a principal forma de  
integração das disciplinas. Mas, para que  
deixem de ser ações pontuais, é preciso  
a mobilização dos gestores
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“No interior de cada componente curricular, como você 
encontra os elementos interdisciplinares?”, questionou o 
professor Luís Carlos de Menezes, abrindo as conversas da 
atividade temática Ciências da Natureza, Ciências Huma-
nas e Cultura. A coordenação coube ao professor e a Sônia 
Dias, especialista da Fundação Itaú Social. 

Pouco antes, na palestra de abertura, Fragmentação 
Disciplinar e Transdisciplinaridade, todos os participan-
tes haviam sido provocados pelos professores Naomar de 
Almeida Filho e José Eli da Veiga a refletir sobre a frag-
mentação do conhecimento e as possibilidades de interação 
entre diferentes disciplinas. Muitas vezes, quando se pro-
põe trabalhar de forma interdisciplinar, são usadas áreas de 
conhecimentos muito próximas. “É a aproximação de duas 
disciplinas, mas não é transdisciplinar. Geralmente, são 
áreas que dialogam há muito tempo”, disse Veiga.

Com base nessas provocações, os participantes da ati-
vidade temática passaram a se desafiar a pensar situações 
em que áreas mais distantes do conhecimento se encontras-
sem, como as Ciências da Natureza, Humanas e Matemá-
tica. Menezes exemplificou que a Geografia aborda o tema 
de matrizes energéticas, que também é comum à Física e 
à Química. Já quando a Geografia trabalha mapas, ela en-
contra a Matemática ao refletir sobre as escalas, por exem-
plo. “Você pode se basear em cada componente curricular 
e ter uma atitude em direção à inter ou à transdisciplinari-
dade”, afirmou o coordenador.

Ao partir para as experiências dos participantes em 
suas próprias escolas, duas questões se destacaram. A pri-
meira foi a oportunidade que surge ao trabalhar por proje-
tos para articular os diferentes componentes curriculares e 
também a necessidade de maior integração entre professo-
res, gestores e comunidade escolar. “No papel, você tem a 
liberdade de trabalhar de forma mais interdisciplinar. Mas, 
quando vai para a prática, é mais difícil”, opinou Elisânge-
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la França Machado, professora da rede municipal de Var-
gem Grande Paulista (SP). 

Para que seja possível, de fato, articular os componen-
tes curriculares de forma que eles garantam ao aluno uma 
visão integral do conhecimento, e não compartimentada, é 
necessário mobilizar toda a equipe da escola, as famílias e 
os próprios estudantes. Como isso nem sempre acontece, as 
interações acabam restritas aos profissionais que têm maior 
afinidade por trabalharem com áreas relacionadas (Química 
e Biologia, ou História e Geografia, por exemplo).

Um dos obstáculos identificados para implementar uma 
cultura de maior integração entre as disciplinas foi a própria 
formação inicial dos educadores, especializada dentro de um 
componente curricular. Na formação continuada, surgem ou-
tros dois obstáculos: nem sempre a gestão incentiva essa arti-
culação entre a equipe ou dá insumos para que ela aconteça. 
Além disso, não é a toda hora que a agenda de trabalho cole-
tivo permite reunir os professores – que, por possuírem com-
promissos diferentes, nem mesmo participam do momento.

Ao fim da primeira parte da atividade, o grupo  
escolheu os tópicos Projetos e Metodologias Ativas e  
Articulação do Coletivo da Escola para a discussão em 
grupos menores. Posteriormente, eles seriam apresentados 
para a plenária geral. 

Quatro grandes grupos foram formados, garantindo que 
estivessem presentes, em cada um deles, gestores e professo-
res do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Todos dis-
cutiriam os dois tópicos elencados pela sala.

P R O J E T O S  C O M O  F O R M A 
D E  I N T E R D I S C I P L I N A R I D A D E

Os educadores identificaram a necessidade de, inicial-
mente, esclarecer para a comunidade escolar a concepção 
de projeto. Eles o definiram como um tópico que se articula 
com o currículo, tem um desdobramento prático e conside-
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ra a realidade em que a escola está inserida. “Muitas vezes, 
o professor até faz uma aula diferente. Mas, quando se fala 
em ‘projeto’, ele se assusta”, contou Maurício Diniz Neto, 
da rede municipal de Taquarituba (SP).

Uma alternativa levantada para aumentar gradativa-
mente a confiança dos professores para a realização de pro-
jetos seria a docência compartilhada, em que mais de um 
profissional atua simultaneamente com um grupo. Assim, 
também seria possível trazer um olhar interdisciplinar para 
o mesmo espaço. Outro paradigma a ser quebrado para fa-
cilitar a prática seria sair do modelo de aulas de 50 minutos.

Os educadores também destacaram a importância de 
pensar em atividades em que os estudantes possam apre-
sentar propostas de intervenção na comunidade onde 
vivem, já que pensar e executar essas intervenções rara-
mente é possível sem olhar para os problemas, e considerar 
como diversas disciplinas podem se aplicar a eles. Entre os 
exemplos citados estiveram projetos de saúde e economia 
financeira familiar. No entanto, para sair do papel à prática, 
a discussão sempre se deparava com a necessidade de uma 
articulação do todo da escola, ou até mesmo como um di-
recionamento da rede. 

Um exemplo levantado pelos professores foi o da rede 
municipal de São Paulo, que desenvolve o Trabalho Cole-
tivo Autoral (TCA). Do 7º ao 9º ano do Fundamental, os 
alunos precisam desenvolver um projeto de pesquisa que 
contenha uma intervenção social na comunidade em que 
a escola está inserida. “É um trabalho interdisciplinar, de-
senvolvido no dia a dia, em todas as disciplinas”, afirmou a 
professora Mônica de Almeida, que trabalha na rede. 

A  A R T I C U L A Ç Ã O  D A  E S C O L A 
C O M O  U M  C O L E T I V O

A mudança da cultura de uma instituição da fragmen-
tação para a inter ou transdisciplinaridade exige mais que o 
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esforço de um grupo de professores: ela perpassa ações es-
truturais do planejamento, e a gestão é vista como a princi-
pal articuladora dessa transformação.

Como a fragmentação do conteúdo é anterior à escola, 
algo já presente na formação docente, se tornaria necessário 
começar o trabalho fora da sala de aula. O primeiro passo 
seria que diretores e coordenadores pedagógicos se aprofun-
dassem no tema e, então, convidassem o restante da equipe a 
pensar em como aplicá-lo na prática. “Muitas vezes, o gestor 
não conhece o que se faz em sala de aula. Assim é difícil ar-
ticular oportunidades na equipe”, disse Cecília Maria Rolim, 
professora no Colégio Notre Dame, em São Paulo.

Uma mudança de formato de aula ou mesmo um direcio-
namento da necessidade de trabalhar integrando diferentes 
áreas do conhecimento exigiria um direcionamento da ges-
tão. Como o principal documento norteador da escola, o pro-
jeto político-pedagógico (PPP) foi apontado como o caminho 
para consolidar a articulação entre o coletivo e indicar as di-
retrizes pedagógicas para que o trabalho aconteça.

A comunidade escolar – e não apenas a gestão – preci-
saria se envolver no processo de construção do documento. 
Só assim o PPP poderia assegurar a responsabilização coleti-
va sobre a mudança. Dessa forma, seria possível discutir, em 
conjunto, qual o melhor percurso para garantir a formação 
integral dos estudantes.

Por fim, para assegurar que os projetos interdisciplina-
res sejam significativos para as crianças e os jovens, a es-
cola precisa levar em conta em sua elaboração o contexto 
social, cultural e territorial em que a escola está inserida. 
Para encontrá-lo, é necessário se aproximar da comunida-
de. “A participação e o protagonismo da comunidade escolar 
possibilitam aprender dentro do contexto. Uma ideia para se 
aproximar das famílias é ter o aluno como um canal de co-
municação entre escola e comunidade”, apontou Sônia Dias, 
que coordenou a atividade temática.  
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Q U E M  S Ã O
— 

Luís Carlos 
de Menezes

Doutor em Física pela 
Universidade Regensburg, 
na Alemanha, é professor 
sênior do Instituto de Física 
da Universidade de São 
Paulo. Membro do Conselho 
Estadual de Educação em São 
Paulo. Consultor da Unesco 
para propostas curriculares. 
Principais focos de trabalho 
em Educação: currículos para 
a Educação Básica, formação 
de professores e ensino de 
Ciências. 

— 

Sônia Dias 
 
Coordenadora de 
Implementação do Itaú Social

Graduada em Jornalismo 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - 
PUCSP e em Psicologia pela 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Mestre em 
comunicação e semiótica 
pela PUCSP, e doutora em 
Educação pela Faculdade de 
Educação da Universidade de 
São Paulo - USP. É especialista 
em políticas de educação pela 
Universidade de Vanderbilt 
(Estados Unidos).  Atuou 
como consultora no Centro 
de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação 
Comunitária – Cenpec e 
no Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e 
Desigualdades - CEERT.

O BÁSICO DA DISCUSSÃO

1. Há elementos estruturais que dificultam 
a integração das disciplinas, como é o 
caso do formato de aula de 50 minutos e 
da especialização docente na formação 
inicial em um componente curricular 
específico.

2. Os projetos são a forma mais comum 
de reunir professores de diferentes 
componentes curriculares para trabalhar 
de forma interdisciplinar na escola.

3. Para que o projeto interdisciplinar seja 
efetivo na formação do estudante, ele 
deve ser estruturado considerando o 
currículo, mas também o contexto social, 
cultural e territorial em que a escola se 
localiza.

4. A interdisciplinaridade pode ganhar 
escala na escola se houver o respaldo 
da gestão. Para isso, é necessário investir 
na formação continuada para o trabalho 
interdisciplinar e pautar a diretriz no PPP, o 
documento que orienta o planejamento.
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  2 C

Vivência dos 
conteúdos na 
Educação Infantil
 

Coordenadores Lino de Macedo e Waldete Tristão

C O T I D I A N O  I N T E R D I S C I P L I N A R  E  L Ú D I C O

Para valorizar a escuta, os saberes e a 
necessidade de brincar das crianças é preciso 
investir na formação docente e na troca de 
experiências dentro da escola 
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O que é interdisciplinar e o que é transversal na Educa-
ção Infantil? Ao abrir o grupo de discussão em torno dessa 
questão, o professor Lino de Macedo fez referência à Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), em especial aos 
Campos de Experiências e aos Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento, trazidos por ela. “Se observarmos os 
campos, veremos que eles estão interrelacionados”, afirmou. 

O especialista, que coordenou a atividade temática 
Vivências dos Conteúdos na Educação Infantil, defendeu 
que os campos apresentam a ideia de interdisciplinaridade, 
enquanto os Direitos se relacionam com a transversalida-
de. “A palavra direito implica em deveres, mas as crianças 
pequenas não têm deveres, e sim necessidades de desen-
volvimento”, explicou. Sem o apoio da família, da escola 
e da sociedade, elas ficam comprometidas e já começam  
sua vida em grande desvantagem. 

Na Educação Infantil, o brincar e as interações – entre 
pares, com adultos e em diferentes situações – são os 
eixos estruturantes do trabalho e caracterizam a infância. 
“As crianças têm a necessidade e o direito de participar 
de atividades, de explorar ludicamente o próprio corpo e 
de construir sua identidade”, disse Lino. Ainda que essa 
etapa tenha uma vocação transdisciplinar, ele aponta que 
há riscos de fragmentação na proposta da BNCC e que 
eles se dão por alguns fatores, como a divisão em três eta-
pas, de acordo com a faixa etária dos pequenos e a falta de  
integração entre os anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal (tradicionalmente mais fragmentados em disciplinas e  
em um formato de escolar mais tradicional) e o que se es-
pera da Educação Infantil.

Para a formadora de professores e pesquisadora Wal-
dete Tristão, que dividiu a coordenação da atividade com 
Macedo, o maior risco que a Educação Infantil corre é jus-
tamente ser considerada um estágio preparatório para a 
etapa seguinte. Segundo ela, é preciso se focar no momen-
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to vivido pelos pequenos. “A criança tem o 
direito de ser sujeito no seu próprio tempo 
e esse tempo é para ser vivido intensamente 
na Educação Infantil”, ressaltou.

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) asseguram que essa é a primeira 
da Educação Básica e sinalizam que ela 
exige uma especificidade do profissional. 
Ele ou ela devem entender os eixos nortea-
dores do desenvolvimento infantil, a forma 
como o currículo pode ser construído, a lin-
guagem oral e a escrita, o acolhimento e a  
autonomia das crianças. “O autoconheci-
mento perpassa todas as experiências da 
criança na creche e na pré-escola”, obser-
vou Waldete. A construção da autoimagem 
depende de valores importantes para a fa-
mília e da instituição educacional. O pro-
fissional da Educação Infantil deve colocar 
a equidade como um conceito transversal, 
observando a diversidade entre as crianças 
como uma realidade. 

D E S A F I O S  D A  E D U C A Ç Ã O 
I N F A N T I L 

Divididos em grupos de oito pessoas, os 
participantes discutiram levando em consi-
deração as perguntas norteadoras: o que é 
transversal e o que é interdisciplinar na Edu-
cação Infantil? Como praticar a aprendiza-
gem por problemas, por competências e por 
projetos? Como integrar Ciências da Nature-
za, Humanas e Cultura, Linguagem, Mate-
mática e Tecnologias? Na hora de socializar 
as discussões, uma pessoa foi escolhida para 

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O 

1. Os desafios da Educa-
ção Infantil ainda dizem 
respeito a visões equivoca-
das que parte da socie-
dade tem sobre a etapa. É 
preciso esclarecer os pais 
e a comunidade sobre suas 
especificidades para evitar 
pressões, como a antecipa-
ção da escolaridade.
 
2. A formação inicial 
fragmentada do professor 
é o contrário da natureza 
interdisciplinar do cotidiano 
da Educação Infantil e não 
se mostra suficiente para 
apoiar a prática docente, 
que se constrói e se aper-
feiçoa dentro da escola. 
Gestores devem incenti-
var o compartilhamento 
de experiências entre os 
profissionais para que se 
efetive a aprendizagem por 
projetos. 

3. As creches e pré-escolas 
se beneficiam da parceria 
com a família, a comu-
nidade e os espaços e 
equipamentos culturais em 
seu território, permitindo a 
interação das crianças com 
pessoas, lugares e objetos 
de conhecimento para 
além dos muros da escola.
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apresentar os comentários de cada grupo. Os principais pon-
tos levantados foram: 

A Educação Infantil frequentemente é vista como uma 
etapa de preparação para o Ensino Fundamental. Em outros 
momentos enfrenta uma visão assistencialista, voltada apenas 
para os cuidados básicos. 

A formação inicial do professor acontece dentro de uma 
lógica fragmentada, que precisa ser desconstruída no cotidia-
no. A escola deve ser o locus de formação permanente e esti-
mular a reflexão sobre a prática.  

O trabalho com projetos dá sentido aos conhecimentos, 
supera a fragmentação das disciplinas e cria uma margem ao 
protagonismo quando é feito COM as crianças, e não PARA 
elas (sem escutá-las ou reconhecer seus saberes).

O tripé cuidar, brincar e educar sustenta a Educação In-
fantil. E a aprendizagem é mais efetiva quando os projetos 
surgem do interesse da turma e os conhecimentos são cons-
truídos de maneira conjunta. 

É preciso garantir a equidade e ter um olhar atento para as 
questões de gênero e étnico-raciais.   

A relação com a família é delicada, pois muitos pais 
só cobram caderno e criança alfabetizada, e cabe aos pro-
fissionais mostrar que meninos e meninas aprendem por  
meio da brincadeira. 

Aproximações com o território onde estão inseridas as 
escolas, como visitas a museus, teatros, bibliotecas, centros 
culturais, parques e praças, estimulam a curiosidade e as 
aprendizagens das crianças.  

Na parte da tarde, os participantes foram divididos em 
três grandes grupos, cada um com a missão de discutir uma 
temática: 1) a demanda de antecipação de escolarização na 
Educação Infantil; 2) as relações da escola com a família, a 
comunidade e o território; e 3) a formação de professores. 
Leia a seguir seus relatos resumidos. 
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C O N C E P Ç Õ E S  C L A R A S  D E  C R I A N Ç A 
E  D E  I N F Â N C I A 

O grupo representado por Marieta Leite Silva, coorde-
nadora pedagógica em Itapeva (SP), reuniu profissionais do 
litoral, do interior e da grande São Paulo, e elencou situações 
para evitar a antecipação da escolarização. Eles destacaram 
que os princípios da Educação Infantil e suas especificidades 
devem ser entendidos pelos pais e por docentes do ensino 
fundamental. A formação continuada de professores precisa 
fortalecer a concepção de criança e infância, e aos gestores 
escolares cabe definir uma proposta pedagógica clara e dialo-
gada com a escola e a comunidade. “Para que não se anteci-
pe a escolarização, o principal é saber o que é para ser feito. 
Ou seja, a escrita deveria ser reconhecida enquanto lingua-
gem como todas as outras: a oralidade, a música, a dança, as 
artes visuais, a modelagem”, observou Marieta, que defendeu 
o contato com a escrita em sua função social. Outra questão 
comentada pelo grupo foi a da avaliação na Educação Infan-
til, encarada como um problema em vários municípios, e que 
deve ser autoavaliativa e considerar o desenvolvimento das 
crianças por meio de observação e registro. 

P A R C E R I A S  P E L A  V A L O R I Z A Ç Ã O 
D O  T E R R I T Ó R I O  E  D A  C O M U N I D A D E

Denise Lovison, diretora de escola municipal em Taqua-
rituba (SP), relatou um projeto para aproximar a comunidade 
e envolver os pais na unidade escolar, que atende do berçá-
rio ao 5º ano. “O tema escolhido foi a alimentação saudá-
vel e o interesse das crianças se iniciou com uma receita de 
pizza”, contou ela. Depois de conhecer alternativas saudáveis 
de preparo, as temáticas se ampliaram para meio ambiente, 
material reciclável, separação de lixo e sustentabilidade. As 
crianças foram a campo visitar uma horta orgânica e depois 
montaram uma similar na escola. “Um projeto desse tipo co-
meça pequeno, com uma ideia, mas o que faz diferença é 
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a parceria do coordenador pedagógico e do 
diretor, dando segurança ao professor”, des-
tacou. O docente precisa ser incentivado a 
trazer ideias e assumir o papel de autor e pro-
tagonista na escola.  

P R O F E S S O R  É  S U J E I T O , 
E  N Ã O  O B J E T O  D E  U M A 
F O R M A Ç Ã O 

Vanessa Barbato Rodrigues, diretora de 
uma EMEI em São Paulo, contou que seu 
grupo considera a formação inicial fragmen-
tada e conteudista e que só o desenvolvimen-
to profissional do professor e dos gestores 
dentro da escola permite que revisem sua 
atuação. “A formação, inicial ou permanen-
te, precisa considerar inquietações e conheci-
mentos e colocar os docentes como sujeitos 
do processo formativo, e não como objetos 
de aula”, ressaltou Vanessa. Ao trazer sua ex-
periência, o docente se torna protagonista e 
precisa lançar mão de registros (antes, duran-
te e depois das atividades em sala) para poder 
refletir sobre suas ações. O projeto político-
-pedagógico deve ser construído de forma 
coletiva, pois ele precisa representar a voz de 
todos, além de orientar as formações. Vanes-
sa também falou da necessidade de reservar 
momentos de troca de experiências na equi-
pe escolar. “Assim é possível refletir sobre a 
minha ação com base no relato da ação do 
outro”, explicou a diretora. Segundo ela, a 
escola é uma “comunidade aprendente”, em 
que os projetos precisam ser compartilhados 
e o conhecimento é construído por todos – 
docentes e não docentes. 

Q U E M  S Ã O
—
Lino de Macedo
 
Mestre, doutor e livre-do-
cente em Psicologia pela 
USP. É membro da Acade-
mia Paulista de Psicologia 
e docente aposentado do 
Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 
Especializou-se no constru-
tivismo do suíço Jean Pia-
get (1896-1980), na Psico-
logia aplicada à educação 
e nos jogos infantis e hoje 
coordena um laboratório 
de pesquisas e elaboração 
de atividades relacionadas 
às brincadeiras e voltadas 
para a escola.

—
Waldete Tristão 
 
Doutora em Educação pela 
USP e mestre em Educação 
pela PUC-SP, é graduada 
em Letras e Pedagogia. 
Atuou como professora, 
formadora e na gestão 
pedagógica e administrati-
va em Escolas de Educação 
Infantil (EMEI) e Centros de 
Educação Infantil (CEI) do 
município de São Paulo por 
32 anos. É membro da Equi-
pe de Educação do Centro 
de Estudos das Relações 
de Trabalho e Desigualda-
des (Ceert), formadora de 
gestores e professores de 
Educação Infantil, com en-
foque em relações raciais.
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E N C O N T R O  3

Escola: gestão  
e docência
 

Palestrante Tereza Perez

A  D U P L A  G E S T O R A  V I S TA  P O R  S I  M E S M A 
E  P E L O S  E D U C A D O R E S
 

O papel de coordenadores pedagógicos e 
diretores é fundamental para garantir que toda 
a escola e o território se dediquem à promoção 
da aprendizagem dos estudantes
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Ao entrar em uma instituição de ensino, você observa 
carteiras empilhadas pelo pátio, livros didáticos amonto-
ados nas salas de aula, banheiros sem papel higiênico e 
sabão. Em outra instituição, vê painéis com trabalhos dos 
alunos, ambientes organizados, livros disponíveis para a 
leitura dos estudantes, banheiros limpos e com todos os 
itens necessários para a higiene pessoal. Tereza Perez, di-
retora-presidente da Comunidade Educativa CEDAC, 
apresentou oralmente e com imagens esses dois ambientes 
(veja-as na apresentação de slides aqui) e questionou: onde 
está a atuação dos gestores escolares nessas situações?

Os papéis do diretor e do coordenador pedagógi-
co foram o foco da palestra apresentada pela especialis-
ta durante o terceiro encontro do Ciclo A Escola: Espaços 
e Tempos das Ações Docentes, da Cátedra de Educação 
Básica da USP. “Fala-se muito em respeito e essas cenas 
mostram que também é preciso respeitar os alunos”, desta-
ca Perez. A organização do ambiente, o capricho com que 
eles são limpos e organizados, os itens que são dispostos, 
enfim, tudo dentro do espaço escolar faz parte da Educação 
dos jovens. “Se há um banheiro sem papel, sem espelho e 
sem sabão, estamos ensinando que o autocuidado e a higie-
ne não são importantes”, exemplifica.

Ideia central da fala de Perez foi a de que o trabalho 
de gestores, funcionários e professores – e também a par-
ticipação de alunos, famílias e do restante da comunidade 
ao redor da instituição – está diretamente relacionado ao 
projeto de escola que se estabelece. “Esse projeto às vezes 
pode estar inconsciente, mas se eu, por exemplo, aceito um 
armário bagunçado, é porque eu acredito que ele deve ficar 
daquele jeito mesmo”, diz.

As escolas de todo o país passam por um momento im-
portante de revisão de seus projetos pedagógicos, com a im-
plementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Ela estabelece dez competências, que devem ser desenvol-
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vidas ao longo da Educação Básica. Cabe 
às instituições de ensino se organizar para 
favorecer que isso aconteça. “Não se trata 
mais de passar a informação, mas de mos-
trar os caminhos para buscar a informação. 
Como a gente traz isso de fato e potenciali-
za o uso das tecnologias?”, questiona Perez. 
Nesse contexto, algumas características se 
tornaram importantes, como o exercício da 
criatividade, do pensamento crítico, da co-
laboração e da comunicação. O projeto das 
escolas e a promoção das oportunidades de 
aprendizagem devem contemplar essas ca-
racterísticas e diretrizes.

O  P A P E L  D O S  G E S T O R E S
O trabalho dos gestores deve ter como 

foco a aprendizagem dos estudantes. Pode 
parecer uma afirmação corriqueira, mas são 
frequentes os casos em que diretores e coorde-
nadores pedagógicos acabam sendo tomados 
por demandas do dia a dia e não conseguem 
estabelecer esse objetivo. “O diretor não pode 
mais trabalhar sozinho. Ele conta com um 
grande parceiro, que é o coordenador pedagó-
gico. Essas duas figuras têm a responsabilida-
de de gerar suporte para que a docência possa 
ocorrer com pertinência. Eles dão as condi-
ções para que o ensino ocorra”, destaca Perez.

A palestrante adiciona que há diversos 
aspectos necessários para que o processo 
de ensino-aprendizagem ocorra: recursos fi-
nanceiros, alimentação escolar, espaço ade-
quado, limpeza, mobiliários e materiais – e 
também a gestão de pessoas dentro da ins-

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O 

1. Toda escola deve ter 
um projeto político-
pedagógico, criado entre 
gestores, professores, 
funcionários e família. 
Esse projeto está vivo na 
maneira como a escola se 
organiza, nas ações que 
promove e no modo como 
se dá o processo de ensino-
aprendizagem nela.

2. O papel da dupla gestora 
(diretor e coordenador pe-
dagógico) é criar condições 
para que a aprendizagem 
aconteça – em todos os 
ambientes da escola e tam-
bém em algumas situações 
no território.

3. Os gestores devem atuar 
ao garantir a estratégia, 
o planejamento, a im-
plantação, a avaliação e a 
manutenção de todos os 
processos de gestão.

4. O bom clima escolar é 
fundamental na promoção 
do ensino e na redução das 
desigualdades. Parte dele 
requer que a gestão seja 
democrática e participativa.
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tituição. Cada um deles requer um processo administrativo 
específico, com estratégia, planejamento, implementação, 
avaliação e manutenção. Ela também destaca a importância 
de planejamento, avaliação e manutenção no processo de en-
sino e do olhar para a fora, para o território em que a escola 
está inserida. “Tudo isso forma as oportunidades de Educa-
ção disponíveis”, afirma.

No caso da alimentação, por exemplo, a elaboração das 
refeições e a configuração do espaço e da maneira como 
elas são servidas também oferecem aprendizagens para os 
estudantes. “Se há alguém que serve as crianças, isso com-
pletamente diferente de um self-service”, aponta Perez. 
Ao buscar a própria alimentação, os estudantes exercitam 
o autocuidado, o autoconhecimento, aprendem a planejar 
seu prato e exploram seus gostos.

A  R E L A Ç Ã O  P O S I T I V A 
E N T R E  A  G E S TÃ O  E  A  D O C Ê N C I A

Na promoção do ensino, é fundamental que diretores e 
coordenadores pedagógicos estabeleçam relações de parce-
ria com os docentes. Isso ocorre por meio de diversas ações: 

• Gerar condições para que todos aprendam;
• Acompanhar, avaliar e retroalimentar 

sistematicamente as práticas de ensino e avaliação 
dos docentes;

• Monitorar a implementação integral do currículo e 
os avanços de aprendizagem em todos os âmbitos 
formativos dos estudantes;

• Assegurar e implementar estratégias para identificar 
e apoiar o quanto antes os estudantes que 
apresentem dificuldades de aprendizagem, de 
conduta ou mesmo afetivas e sociais;

• Identificar e difundir, entre docentes e equipe peda-
gógica, boas práticas de ensino e de gestão peda-
gógica; 

• Compreender, acompanhar e divulgar os resultados 
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das aprendizagens dos alunos, tanto 
em avaliações externas como inter-
nas, bem como em diferentes desa-
fios e situações que permitam medir 
os resultados do trabalho da escola 
(olimpíadas escolares, gincanas, se-
minários, feira de ciências etc.). 

Perez ressalta a importância de acompa-
nhar estudantes que apresentem algum tipo 
de dificuldade de aprendizagem. Segundo a 
especialista, há 6 milhões de estudantes no 
Brasil que apresentam distorção idade-sé-
rie, ou seja, que estão matriculados em uma 
turma pelo menos dois anos mais jovem do 
que aquela em que deveriam estar. “Há per-
das emocionais ligadas à reprovação, porque 
esses estudantes passam a ser vistos pelas fa-
mílias como alguém que não serve para es-
tudar. E para a sociedade também há perdas, 
porque eles apresentam maiores chances de 
sair da escola”, afirma a especialista.

Entre os princípios que devem guiar o 
trabalho dos gestores, Perez sublinha o en-
frentamento das desigualdades. “Boa parte 
dos jovens que desistem da escola é negra. 
Ainda temos muita dificuldade de ver o que 
acontece dentro da escola. Nas instituições 
em que a maioria é negra, a aprendizagem é 
mais baixa. Isso se dá em função da nossa ex-
pectativa de aprendizagem”, ressalta.

G E S TÃ O  C O M P A R T I L H A D A 
E  C L I M A  E S C O L A R

Com cada vez mais demandas direcio-
nadas às escolas, Tereza Perez conta que 

P E R G U N TA 
D A  P L AT E I A 
—
Como romper a 
dicotomia entre a 
gestão pedagógica 
e administrativa?

É necessário garantir a 
interligação entre essas 
duas dimensões da gestão. 
O integrador entre elas é o 
currículo. Tendo consciên-
cia do aluno que se quer 
formar e das competências 
que se pretende que ele 
desenvolva, os gestores 
devem agir para resolver as 
questões administrativas 
que irão garantir que isso 
aconteça. “Se um professor 
pede a compra de livros, 
por exemplo, e o diretor 
está longe da prática de 
sala de aula, ele nega 
o recurso”, exemplifica 
Perez. Para debater esses 
desafios, a especialista 
recomenda que se criem 
fóruns de discussão entre 
pares. “Espaços em que 
diretores podem conver-
sar com outros diretores 
e coordenadores podem 
conversar com outros coor-
denados têm se mostrado 
muito potentes”, afirma.
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é comum ouvir queixas de educadores: 
“Agora as famílias não educam mais!”, “Es-
peram que a escola ensine tudo!”. Para a 
especialista, ficar na reclamação não é a me-
lhor atitude. Ela defende que as instituições 
se alinhem e busquem trabalhar, o máximo 
possível, em parceria com as famílias. Isso 
depende de uma articulação importante da 
gestão escolar. “A gente às vezes tem a pos-
tura de pensar que já sabe como é melhor e 
qual é o melhor caminho”, aponta ela, que 
recomenda tentar deixar de lado essa atitude 
para construir soluções coletivas.

A promoção da gestão democrática, 
compartilhada e participativa está diretamen-
te relacionada ao clima escolar (o conjunto 
de percepções de todos os envolvidos sobre 
a instituição de ensino), que, por sua vez, é 
fundamental para a promoção da aprendiza-
gem. Segundo diversos estudos, em institui-
ções com maior senso de pertencimento e de 
justiça, com melhores relações entre alunos 
e entre professores e alunos, os efeitos de dis-
paridades socioeconômicas são atenuados, 
assim como as dificuldades de aprendizagem.

Elaborar estratégias para construir regras 
em parceria com os estudantes, convidá-los 
a pensar nas sanções para o descumprimen-
to delas e cultivar as boas relações dentro da 
instituição também é uma parte importan-
te do trabalho dos gestores escolares. “Um 
clima escolar favorável à aprendizagem tem 
um peso muito grande não só para os alunos, 
mas também para o convívio e para as famí-
lias”, resume Perez.  

Q U E M  É
—
Tereza Perez
 

Diretora-presidente da 
Comunidade Educativa Cedac 
e líder de diversas iniciativas 
voltadas para a melhoria das 
condições de aprendizagem 
nas escolas públicas 
brasileiras. Atualmente, 
está à frente de projetos 
e programas de formação 
continuada que envolvem 
cerca de 8 mil educadores, em 
mais de 170 redes de ensino 
municipais e estaduais do país. 
Participou, como coautora e 
coordenadora, de publicações 
voltadas à sistematização de 
conhecimentos sobre políticas 
públicas educacionais e 
práticas pedagógicas, 
tais como Projeto Político-
-Pedagógico: Orientações 
para o Gestor Escolar 
Entender, Criar e Revisar o PPP 
e BNCC na Prática da Gestão 
Escolar e Pedagógica.
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  3 A

O espaço  
aula 
Coordenadoras Silene Kuin e Mônica Carrer

A AULA COMO ESPAÇO COLETIVO 
PARA MUDAR A CULTURA ESCOLAR: 
É PRECISO ARTICULAR O COLETIVO
 

Durante a atividade temática, os professores 
pensaram em aspectos que valorizam a reflexão 
e a melhora da qualidade no trabalho feito 
diretamente com os alunos
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Como a gestão pode influenciar os momentos de 
aula? Essa foi a questão que norteou as reflexões da ati-
vidade coordenada por Silene Kuin e Mônica Carrer 
durante o terceiro encontro do Ciclo Escola: Espaços 
e Tempos das Ações Docentes, da Cátedra de Educa-
ção Básica da USP. A sessão aconteceu após a abertu-
ra, apresentada por Tereza Perez, diretora-presidente da 
Comunidade Educativa Cedac. Na fala, a especialista 
debateu as funções de diretores e coordenadores peda-
gógicos. Nessa atividade temática, os professores se de-
dicaram a pensar como essas funções podem influenciar 
o fazer docente.

Para disparar a discussão, as coordenadoras dividi-
ram a sala em três grupos e distribuíram, para cada um, 
a transcrição de um diálogo real e que tratava do tema 
da sala. Os participantes fizeram a leitura desse texto, 
debateram-no em pequenos grupos e depois apresenta-
ram um resumo das principais reflexões levantadas para 
o restante dos participantes na atividade.

E N T R A M  E M  C E N A  O S  
D I Á L O G O S  D A  V I D A  R E A L

O primeiro cenário trazia o relato de um professor 
sobre algo que havia acontecido em sua sala de aula. 
Segundo ele, após apresentar um conceito, ele propôs 
que a turma realizasse uma pesquisa em grupo para se 
aprofundar no tema discutido em aula. Um dos grupos 
achou uma informação diferente da que havia sido apre-
sentada e questionou o docente. No fim das contas, o 
professor descobriu que havia passado um dado desatu-
alizado. “É interessante ver como agora precisamos sair 
do papel de sabe-tudo”, pontuou a professora Sabrina 
Manczyk, da rede particular de São Paulo, relacionando 
o caso à fala de abertura, em que Tereza Perez discutiu a 
importância de não focar mais o ensino apenas na trans-
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missão de informação.
O segundo cenário tratava de um diálo-

go entre um gestor e dois professores para 
a conclusão de um projeto. Os dois docen-
tes apresentam entusiasmo, falando sobre 
o envolvimento dos estudantes e a partici-
pação deles. Já o gestor destaca que houve 
certo tumulto: pais das turmas que não es-
tavam no projeto reclamaram que os filhos 
não estavam usando recursos tecnológicos 
em aula, pessoas questionaram as saídas 
dos estudantes pelo bairro. “O que signifi-
ca, para esse gestor, um tumulto? A quebra 
na cultura de que os alunos devem estar em 
silêncio, que só há uma organização possí-
vel”, destacou a professora Janaína Ferreira 
da Silva, da rede municipal de São Paulo. 
“Havia um projeto incrível em desenvol-
vimento e que acabou sendo interrompido 
porque a gestão não o viu com bons olhos 
e os professores também não conseguiram 
defendê-lo”, concordou Kuin.

O último cenário apresentava falas de 
adolescentes que participaram de um grupo 
focal sobre o que mais os atraía na esco-
la. O domínio do professor sobre o con-
teúdo, a proximidade da relação dele com 
os alunos e o uso de estratégias diferen-
ciadas apareceram entre os tópicos levan-
tados. Os professores que discutiram esse 
caso levantaram a importância de compar-
tilhar o planejamento com os alunos. “Em 
minhas turmas de Educação Infantil, eu 
convido as crianças a participar na cria-
ção do nosso espaço”, conta Anna Carla  

O BÁSICO DA 
DISCUSSÃO

1. A troca entre gestão e 
professores – assim como 
o diálogo entre professores 
e alunos – é fundamental 
para garantir a continui-
dade de bons projetos e a 
renovação do trabalho.

2. Os processos de ava-
liação e de registro são 
importantes para a dis-
cussão entre coordenador 
pedagógico e professor. 
Também possibilitam tro-
cas entre os docentes.

3. A instauração de um bom 
clima também depende do 
trabalho dos professores 
dentro de sala de aula, 
ao promover uma escuta 
aberta e empática dos 
estudantes.
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Pinheiro, da rede particular. Kelly Correa da Silva, 
do Colégio de Aplicação da UFRGS, levantou um  
ponto de atenção: “Não podemos, também, abrir demais 
para que todo mundo discuta nossas aulas, porque nós somos  
profissionais, especialistas. Estudamos para planejar  
nosso trabalho”.

Depois das discussões em agrupamentos menores e 
com toda a sala sobre os cenários apresentados pelas coor-
denadoras, os grupos foram convidados a pensar em pro-
postas de intervenção relacionadas aos temas. O resultado 
apareceu na plenária, ao fim do dia.

O S  T R Ê S  M O M E N T O S  N E C E S S Á R I O S 
P A R A  U M A  B O A  A U L A

O primeiro grupo sistematizou suas reflexões pensan-
do em quais elementos devem ser considerados antes de 
uma aula, durante ela e após o seu fim para garantir sua 
qualidade. Durante o planejamento, o grupo destacou a im-
portância de escolher um bom tema, adequado para a faixa 
etária e para a turma específica em que ela será desenvol-
vida. Também apontou a importância de o docente se aten-
tar para o tempo que será necessário para aquela prática e 
fazer a escolha do melhor espaço. “De repente, é possível 
até sair do ambiente da sala”, sugeriu a professora Juliana 
Zambon, da rede particular.

Durante a aula, é importante favorecer uma metodolo-
gia que envolva os estudantes: com a apresentação de um 
problema e o levantamento de hipóteses, por exemplo. O 
grupo destacou a importância de ampliar o repertório dos 
estudantes, apresentando vídeos, textos e podcasts que aju-
dem a ampliar a reflexão e a aprendizagem. “Ao final, é 
possível propor uma autoavaliação, em que os estudantes 
falem sobre o que já sabiam, o que aprenderam e o que po-
deriam aprender”, diz Juliana.

Depois da aula, o docente deve avaliar se a proposta re-
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alizada conseguiu alcançar o objetivo, elencar os pontos po-
sitivos e negativos, ver como os estudantes se envolveram 
naquela prática e, com base nesses apontamentos, planejar 
uma próxima aula. “Um ponto que ficou muito claro foi a 
importância do registro do professor. Ele auxilia no plane-
jamento de aulas posteriormente”, comenta Juliana, que re-
presentou o grupo durante a plenária.

P E N S A R  A  A U L A  C O M O
E S P A Ç O  D E  C O L A B O R A Ç Ã O

O segundo grupo levantou algumas situações em que o 
apoio da gestão poderia qualificar o trabalho em sala. A pri-
meira diz respeito às condições de trabalho dos professores. 
“Pensamos nelas não como um limitador da qualidade do 
trabalho, mas no impacto que têm no bem-estar do educa-
dor e também dos alunos”, explica Janaína, que apresentou 
a discussão no auditório. 

Outro aspecto diz respeito às interações entre professo-
res e de professores com o coordenador pedagógico. Uma 
possibilidade é a existência de uma avaliação processual 
tanto dos alunos pelo professor quanto do professor pelo 
gestor. “O coordenador pode apontar, juntamente com o 
educador, pontos de avanço ao decorrer do tempo e também 
aspectos em que é possível melhorar no planejamento e na 
execução das aulas”, sugere. O grupo também falou sobre a 
importância dos registros. Anotações, fotos e vídeos podem 
fazer parte do material observado e discutido entre professor 
e gestores. A troca de registros entre os professores é outra 
estratégia, assim como assistir aulas uns dos outros. “A ideia 
é criar uma comunidade educativa na escola”, conta Juliana.

O  P A P E L  D O  P R O F E S S O R  
N O  C L I M A  D A  A U L A

O último grupo pensou em três dimensões que impac-
tam os resultados de uma aula: a pessoal, a do conhecimen-
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Q U E M  S Ã O

— 

Silene Kuin

Educadora com doutorado, 
mestrado e especialização 
em Educação-Currículo 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, na 
linha Novas Tecnologias 
em Educação. Atua como 
docente no Ensino Superior 
nas modalidades presencial 
e a distância. Foi diretora do 
Departamento de Recursos 
Didáticos e Tecnológicos 
de Educação a Distância 
da Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos 
Professores do Estado de 
São Paulo (Efap).

— 

Mônica Carrer
 
Professora do Ciclo 1 do 
Ensino Fundamental da 
rede estadual de São Paulo 
e consultora do Itaú Social 
para a Cátedra de Educação 
Básica.

to e a institucional. Na dimensão pessoal, 
os participantes chamaram a atenção para o 
acolhimento dentro da sala. “É importante 
que haja a empatia e a escuta dos alunos pelo 
professor”, destacou Anna Carla Pinheiro, da 
rede particular. O professor Gilberto José da 
Silva, da rede estadual, exemplificou: “Sem-
pre peço que os alunos me chamem de Giba. 
Isso já quebra a seriedade que eles veem nas 
aulas de Matemática”. 

A segunda dimensão implica o domínio 
do professor sobre o tema e o uso de abor-
dagens inovadoras. “Precisamos conhe-
cer os alunos, saber em que territórios eles 
estão, e considerar isso”, diz Anna Carla. 
Ela destaca o trabalho em grupos colabora-
tivos e as metodologias ativas, que podem 
auxiliar na inclusão e contemplar a diversi-
dade em sala de aula.

Por fim, a dimensão institucional. Todos 
dentro da escola devem ter uma boa comuni-
cação – gestores, professores, funcionários, 
alunos e família. “É importante que haja 
uma troca de experiência e uma constante 
busca por conhecimento, às vezes até de co-
legas mais distantes, como de professores do 
Fundamental 2 e da Educação Infantil”, afir-
ma Anna. Luís Carlos de Menezes, membro 
da Cátedra de Educação Básica da USP, des-
tacou a perspectiva do trabalho colaborativo 
entre professores. “É muito interessante ver 
como todos os grupos enxergam o espaço 
aula como um espaço coletivo”, comentou.  
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  3 B

A escola  
além da aula 
Coordenadoras Vera B. Henriques e Juliana Yade

CORRESPONSABILIDADE GERA APRENDIZAGEM

Experiências para além dos espaços escolares 
dependem de autonomia dos professores, apoio 
da gestão e colaboração das famílias
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Uma gestão comprometida leva todos a aprender. E para 
isso o olhar pedagógico precisa considerar, em cada escola, 
o contexto e as características de seu entorno. Com essa fala, 
Juliana Yade, do Itaú Social, terminou o primeiro momen-
to do encontro e introduziu a temática da oficina A Esco-
la Além da Aula. “É cada vez mais necessário trabalhar de 
modo colaborativo, com flexibilidade. Há uma urgência de 
mudar o funcionamento do ambiente escolar”, diz. Junta-
mente com Vera Henriques, do Instituto de Física da USP, 
ela conduziu os debates em torno das experiências que ul-
trapassam os muros da escola. Apoiadas pelo professor de 
física Mikiya Muramatsu, também da USP, elas dividiram 
a turma em grupos de até cinco pessoas e pediram que rela-
tassem a ação dos professores além da aula, analisando tam-
bém o papel da gestão para o sucesso dessas experiências.  

Em um dos grupos, a professora Elenir Caldas, da rede 
pública de Cubatão, no litoral paulista, contou que costuma 
levar as crianças para ver o que acontece nas ruas, em saídas 
pedagógicas. Um projeto sobre o lixo motivou sua turma do 
3º ano a observar o estado precário de manutenção da cida-
de, com bueiros sujos, falta de lixeira nas praças, sacos pen-
durados nas árvores. Ver tanta coisa errada levou-os a pedir 
para escrever uma carta para o secretário de meio ambiente. 
“Ter intencionalidade durante essas saídas faz com que eles 
apurem o olhar para os problemas”, conta a professora. Em 
outras ocasiões, Elenir leva as crianças à feira e ali acontecem 
interações entre os feirantes e as crianças, e as informações 
coletadas nas barracas viram material de estudo dentro de 
sala. “Tenho abertura para me movimentar com meus alu-
nos, e isso é muito bom”, reconhece, notando seu privilégio 
por trabalhar onde existe uma gestão que a incentiva e apoia. 

O grau de liberdade responde a três características: do 
público a que determinada unidade atende, do seu entorno e 
da gestão escolar. Pais de colégio particular podem negar au-
torização para que seus filhos saiam por preocupações com 
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a violência. Em escolas públicas, por vezes 
faltam recursos ou o entorno não é interes-
sante ou seguro o suficiente para que saiam 
todos a pé, como fazem os alunos de Elenir. 

“Em geral, a escola perde a oportunida-
de de que a comunidade participe do pro-
cesso de aprendizagem das crianças, como 
acontece, por exemplo, em Reggio Emilia 
(região italiana, referência em Educação 
Infantil)”, observou Rita de Cássia Antunes, 
coordenadora pedagógica na rede particular 
de São Paulo. Se a educação é responsabi-
lidade compartilhada por todos – professo-
res, gestores, funcionários, comunidade e os 
próprios alunos –, experiências dentro e fora 
da escola ajudam a enriquecer as relações e 
associações que geram a aprendizagem. E 
ainda apurar olhares e aguçar os sentidos. 
“Na escola particular, o professor é muito 
cobrado e acaba se dedicando mais ao con-
teúdo do que às experiências”, analisa Rita. 

Carolina Akemi Teixeira, professora no 
colégio Mater Domus, em Santos (SP), não 
consegue levar a turma dos anos iniciais do 
fundamental à praia – que fica bem próxima 
– para investigar as conchas. “Restou incen-
tivar os alunos a pesquisar do lado de fora 
e, então, compartilhar. Sem a saída pedagó-
gica, eles perdem o momento de troca com 
o professor, em que se aprende junto, ao co-
mentar e questionar”, diz ela. 

Após as discussões, as mediadoras in-
centivaram a socialização das experiências 
que mais chamaram a atenção em cada um 
dos grupos. Veja algumas:

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O 

1. Reconhecem-se, nos 
grupos, os diferentes graus 
de liberdade a que estão 
submetidos os docentes. 
Enquanto alguns exercitam 
com frequência as saídas 
pedagógicas, outros 
esbarram em barreiras 
como a burocracia, a falta 
de recursos, a insegurança 
da gestão ou o medo dos 
pais dos alunos. 

2. Quando a educação é 
uma responsabilidade 
compartilhada por todos 
– professores, gestores, 
funcionários, comunidade e 
os próprios alunos –, as ex-
periências dentro e fora da 
escola ajudam a enriquecer 
as relações e associações 
que contribuem para a 
aprendizagem. 

3. Nos debates e nas 
rodas de conversa, foram 
relatadas muitas iniciativas 
individuais do além-
aula. Em geral, há pouco 
envolvimento da gestão 
da escola e das redes 
municipais nessa prática, 
que ainda está longe de ser 
institucionalizada.
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• A rede de Itapeva, no interior de São Paulo, faz um le-
vantamento das potencialidades do território para que 
crianças e adolescentes possam ocupar com segurança 
pontos do bairro onde cada escola está inserida e trans-
formá-los em espaço de aprendizagem. 

• A EMEI Gabriel Prestes fica na rua da Consolação, em 
São Paulo, e aproveita as possibilidades educativas das 
bibliotecas Mário de Andrade e Monteiro Lobato, da 
Praça Roosevelt, do Sesc e do Cemitério da Consola-
ção. Tem a prática de circular com as crianças pequenas 
pelo entorno da escola para que sejam vistas, admiradas 
e reconhecidas. No cortejo, elas cantam e ecoam gritos 
de guerra. A escola adotou o termo “territórios das infân-
cias”, abraçando o papel de mostrar aos adultos que é 
possível se surpreender com a cultura infantil. 

• Em uma rede pública do litoral sul paulista, uma diretora 
realizou uma pesquisa com os pais e detectou que 
eles tinham poucos momentos de lazer com os filhos. 
Isso motivou a escola a incentivar o convívio, dando 
ideias para que adultos e crianças andem pela praia, 
conversem e brinquem juntos.  

• Uma rede particular fez um projeto sobre o suicídio com 
as turmas de 9º ano. Os alunos decoraram as salas, dis-
tribuíram abraços em toda a escola e orientaram cole-
gas. Com o apoio da gestão, distribuíram folhetos sobre 
a temática nas ruas. Outro projeto para a sensibilização 
da comunidade no entorno foi feito por uma turma de 4o 
e 5o anos de uma escola pública da Cohab de Itaquera, 
periferia da cidade de São Paulo, que vasculhou o quar-
teirão para procurar focos de dengue, elaborou um funk 
sobre o tema e distribuiu panfletos na localidade.  

• Uma professora de escola privada da capital colabo-
ra com uma ONG e seus alunos resolveram arrecadar 
brinquedos para a instituição. O envolvimento foi além 
do esperado, com as famílias mobilizadas, entendendo 
que, mesmo não conseguindo entregar pessoalmente 
as doações, a solidariedade gera a transformação para o 
estudante e para o território social em que a escola está 
inserida.  
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A  I M P O R TÂ N C I A  D E  C R I A R  
U M  P L A N O  D E  A Ç Ã O

Na segunda parte do encontro, em grupos de dez a 12 
pessoas, os participantes escolheram um tema para desen-
volver um plano de ação na escola. Ele deveria conter a 
ideia, os elementos de aprendizado e as seguintes questões: 
quem envolver? Como envolver? Onde? Quando? Com qual 
cronograma? Como manter? 

Leia os relatos resumidos abaixo. Os títulos são os 
nomes dados aos projetos criados por cada grupo.  

FUTURO SUSTENTÁVEL. Envolve da Educação Infantil 
ao Ensino Médio em coletas de materiais recicláveis dentro 
e fora da escola, em paralelo com a discussão de conheci-
mentos como o tempo de degradação dos materiais em Bio-
logia e as quantidades de resíduo em Matemática. A escola 
serve como posto de coleta e promove gincanas para motivar 
as crianças. O prazo pode ser trimestral, semestral ou anual. 
“O projeto deve envolver toda a comunidade, como nas cam-
panhas Tampinha Legal e Brasil sem Frestas”, diz a profes-
sora Maryana Eiras, da rede privada, relatora do grupo. 

NOSSAS ORIGENS. O objetivo é discutir a pluralidade, 
tirando barreiras socialmente impostas. “É necessário co-
nhecermos o nosso entorno e a sociedade onde estamos in-
seridos, pois cada um vive em sua própria bolha”, ressalta 
Carla Batista, professora da rede particular nos arredores da 
favela Paraisópolis, em São Paulo. O projeto sugere uma par-
ceria entre a escola pública e a privada, mediada pela Cá-
tedra da Educação Básica. Entre as ações pensadas estão: 
musicalidade e brincadeiras na Educação Infantil, show de 
talentos musicais e esportes nos anos iniciais do Fundamen-
tal e cinema e cultura nos anos finais do Fundamental e no 
Ensino Médio. Espaços públicos, como os parques, podem 
abrigar mostras, shows e piqueniques com a presença da co-
munidade e das famílias.

AULA DO SABER. Trazer as experiências além da aula 
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para o nível de gestão, envolvendo profes-
sores e a equipe escolar. “A escola além-au-
la precisa ter vínculo com o currículo e ser 
uma atividade regular”, observa Josicelle 
Neves, professora da rede municipal de Ita-
peva (SP). A ideia é promover a formação 
continuada sobre o tema e envolver as tur-
mas em situações de aprendizagem indo à 
feira, ao supermercado, a lojas do entorno. 
Além disso, trazer a comunidade para a es-
cola quando as saídas não forem possíveis. 
O período proposto é o ano inteiro e o pro-
jeto se mantém porque seus resultados são 
avaliados na própria formação em serviço 
(HTPC). É papel dos gestores articular e in-
centivar o grupo, evitando que a iniciativa 
morra.

Por fim, houve uma palavra de síntese 
dos mediadores. “Nosso desafio é construir 
uma nova sociedade, colaborativa, corres-
ponsável, que pense, que ouça. Queremos 
sonhar, mas também colocar isso em práti-
ca”, observa a professora Vera Henriques. 
Para Nílson Machado, da Cátedra de Edu-
cação Básica da USP, o além-aula é muito 
mais do que a aula. É uma atividade sem for-
mato tradicional para concretizar a educação 
inclusiva. “Essa seria uma recomendação 
interessante para a constituição de políticas 
educacionais”, diz o professor.   

Q U E M  S Ã O
—
Vera B. Henriques 
 
Graduada em Física pela 
Universidade de Edimbur-
go, na Escócia, é doutora 
em Física pela Universi-
dade de São Paulo (USP). 
É especialista em Física 
Estatística com aplicações 
em Físico-Química e Biofí-
sica Molecular. Atua como 
professora associada da 
USP e como coordenadora 
dos projetos de colabora-
ção entre a universidade e a 
escola pública.

—
Juliana Yade 
 
Possui graduação em 
Pedagogia com habilitação 
em Orientação Educacional 
e concluiu o Doutorado em 
Educação pela Universida-
de Federal do Ceará. Atuou 
como professora nas séries 
iniciais do Ensino Funda-
mental com o sistema Mon-
tessori de Ensino. Tem se 
aprofundado nos seguintes 
temas: afrodescendência, 
africanidades, currículo, 
movimentos sociais de 
maioria afrodescendente, 
educação escolar e espa-
ços periféricos urbanos. 
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AT I V I D A D E  T E M ÁT I C A  3 C

Trabalho 
pedagógico 
coletivo
 
Coordenadores Luis Carlos Menezes e Mônica Almeida

A  F O R M A Ç Ã O  C O N T I N U A D A  E X I G E 
O  C O M P R O M I S S O  C O L E T I V O

Para que as discussões das reuniões pedagógicas 
impactem a prática docente, é necessário um 
olhar amplo de toda a comunidade
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O fio condutor de um bom planejamento e da execu-
ção eficiente do trabalho pedagógico coletivo passa pela 
construção do projeto político-pedagógico (PPP) da esco-
la. “A necessidade das reuniões pedagógicas precisa estar 
descrita no PPP para que o horário não vire um lugar de 
comércio entre os professores e de mero compartilhamento 
de avisos”, pontua Mônica Almeida, gestora da rede mu-
nicipal de São Paulo. Ao lado do professor Luis Carlos de 
Menezes, Mônica coordenou a atividade temática Trabalho 
Pedagógico Coletivo, no terceiro encontro do Ciclo A Es-
cola: Espaços e Tempos das Ações Docentes.

Justamente pelo papel de guia que o documento possui, 
é essencial que toda a comunidade participe da construção 
dele. O PPP é o primeiro local em que se descreve o espaço 
das formações em serviço na instituição. Já nos momen-
tos iniciais da atividade, ficou visível a fragilidade dos mo-
mentos formativos nas escolas. Falta de engajamento dos 
professores, temas que não dialogam com as necessidades 
práticas e momentos subutilizados com discussões parale-
las e informativos sobre a escola são alguns dos problemas 
identificados pelos presentes.

Quatro grupos foram formados para discutir suas vivên-
cias com reuniões pedagógicas e elencar boas práticas. Na 
socialização, alguns grupos apontaram mais questões proble-
máticas do que propostas bem-sucedidas. A situação é distan-
te da desejável em diversas instituições de ensino – públicas 
e privadas. Algumas delas nem sequer reservam um espaço 
semanal para a atividade, inviabilizando o aprimoramento da 
prática docente dentro da instituição e concentrando a res-
ponsabilidade e o investimento da formação continuada nos 
próprios professores. Veja a seguir as principais análises de-
senvolvidas na atividade temática pelos grupos.
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O  I N C E N T I V O  D A S  B O A S  P R ÁT I C A S 
C O M O  P O N T O  D E  P A R T I D A

A postura dos professores em relação aos horários de 
trabalho pedagógico coletivo foi apontada como um fator 
que dificulta o melhor aproveitamento da formação conti-
nuada dentro da escola. “A ação do diretor e do coordena-
dor é muito importante, mas eles são facilitadores. Existem 
muitos professores desanimados. Como motivar e tirá-los 
da zona de conforto para integrá-los ao projeto pedagógi-
co?”, questionou Alexandre Souza de Morais, diretor na 
rede municipal de Taquarituba (SP). A pergunta guiou o 
debate do grupo. Apenas cobrar a participação docente não 
teria efeito. Por isso, a sugestão foi se aproximar dos pro-
fessores e tentar engajá-los primeiramente a partir do apoio 
ao desenvolvimento de projetos individuais ou em peque-
nos grupos. “Começar com pequenas ações pode sensibi-
lizá-los e provocá-los a participar de outros projetos que a 
escola desenvolve”, defende Alexandre.

O  C O M P R O M I S S O  C O L E T I V O 
C O M  O  P R O J E T O  D A  E S C O L A

A coordenadora pedagógica Maria Izabel Pamplo-
na compartilhou a experiência de um colégio particular 
em São Paulo que usou a tecnologia para facilitar o tra-
balho em grupo. A escola optou pelo uso da ferramenta 
Wiki, que possibilita a criação de textos de forma coletiva,  
permitindo que o documento pudesse receber contribui-
ções de qualquer pessoa da equipe da escola. Os profes-
sores e funcionários passaram por uma formação com a 
diretora para utilizar a ferramenta com maior facilidade. 
“Todos fizeram parte e se tornaram coautores do PPP”,  
relatou a coordenadora.

Um projeto do Colégio Ítaca também foi destacado 
pelo grupo como um caminho possível para contemplar 
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o olhar dos alunos sobre o projeto de escola. O FOCAR 
(sigla para as palavras Focar, Ouvir, Calar, Argumentar e 
Rever), desenvolvido com os alunos do Ensino Médio, pos-
sibilita captar insumos das falas dos estudantes para tratar 
em reuniões pedagógicas. Entre os temas discutidos, sur-
gem questões de clima escolar, aprendizagem e projetos.

U S A N D O  A  T E C N O L O G I A  A  
F A V O R  D A  I N F O R M A Ç Ã O

A colaboração da tecnologia também surgiu como uma 
oportunidade para garantir que todos os docentes tenham 
acesso ao que é discutido coletivamente. “Sabemos que 
há professores que trabalham em mais de uma escola e, 
às vezes, em cidades diferentes. Por isso, não conseguem 
estar no horário de trabalho pedagógico coletivo”, relatou 
Elisângela Machado, diretora na rede municipal de Vargem 
Grande Paulista, no interior de São Paulo. A proposta tra-
zida pelo grupo para superar esse obstáculo seria dispo-
nibilizar online as informações discutidas nos espaços de 
formação. Dessa forma, os aprendizados das reuniões pe-
dagógicas estariam à disposição para futuras consultas.

O grupo também debateu o perfil dos gestores na 
condução do trabalho coletivo. Para liderar a equipe, é  
necessário que esses profissionais sejam mobilizadores 
do conhecimento e tenham uma postura ativa de pesquisa  
para que as formações possam ser agregadas, de fato, à 
prática docente.

N O S  P R O J E T O S  E  A Ç Õ E S  
O  O L H A R  P A R A  O  T O D O 

Um dos grupos levantou a necessidade de ter em vista 
no planejamento as reais lacunas e necessidades da equi-
pe, o desenvolvimento dos funcionários não docentes e o 
espaço em que as formações acontecem. Um dos pontos 
trazidos foi o de que nem sempre as formações ajudam 
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nos desafios do dia a dia da escola. Como possibilida-
de para contornar a situação, foi sugerido um olhar mais 
apurado para os instrumentos de registro docente, como 
o diário de classe, e uma escuta sensível no cotidiano da 
escola. Duas educadoras que integram a rede municipal 
de Santos (SP) relataram que foi com base nessa obser-
vação que a escola percebeu que havia poucas atividades 
de leitura nas aulas. Conversando com os docentes, des-
cobriu-se que eles sentiam necessidade e tinham interesse 
em se aprofundar no assunto – o que acabou se tornando 
um tema de formação na escola.

E o olhar para as necessidades formativas não deve 
parar nos docentes. Profissionais da limpeza, cozinha, ins-
petoria e vigilância também são considerados educadores 
e, por isso, é importante que possam refletir sobre a esco-
la. Vanessa Rodrigues, diretora na rede municipal de São 
Paulo, relatou que a instituição em que trabalha promove 
encontros formativos quinzenais com esses profissionais. 
“Trabalhamos com a metodologia da investigação temáti-
ca de Paulo Freire. Fazemos uma leitura dos discursos, das 
concepções subjacentes dos discursos e vamos juntos cons-
truindo um percurso formativo”, conta a diretora.

Por fim, o grupo ressaltou a importância do espaço em 
que os encontros acontecem. “Ele educa e precisa ser pen-
sado e planejado com intencionalidade. Não dá para conce-
ber a formação dos profissionais em lugares inadequados”, 
disse Vanessa. Salas desorganizadas, além de gerarem des-
conforto aos presentes, podem passar a mensagem de que o 
papel da formação não é relevante para a escola. 

Para Menezes, é preciso um compromisso com o proje-
to pedagógico que a escola se propõe a desenvolver no dia 
a dia. “O projeto só faz sentido se for realizado. E você só 
sabe se foi realizado se há um olhar constante para ele”, diz 
o professor. O compromisso, entretanto, não é apenas das 
lideranças escolares, mas de toda a comunidade.  
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Q U E M  É
—
Luis Carlos de Menezes
 

Doutor em Física pela Universidade 
Regensburg, é professor sênior do Instituto de 
Física da Universidade de São Paulo. Membro 
do Conselho Estadual de Educação em São 
Paulo. Consultor da Unesco para propostas 
curriculares. Principais focos de trabalho em 
educação: currículos para a educação básica, 
formação de professores e ensino de ciências

—
Mônica Almeida
 

Formada em Pedagogia pela Universidade 
Santo Amaro, é educadora na Educação 
Básica há 24 anos. Atua como coordenadora 
pedagógica e professora na rede municipal 
de São Paulo. Possui pós-graduação e 
especialização em Educação Inclusiva pela 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). 
Trabalha com autismo, surdez e deficiência 
intelectual. Foi intérprete de libras na rede 
estadual de São Paulo.

O  B Á S I C O  D A 
D I S C U S S Ã O 

1. O primeiro espaço de tra-
balho pedagógico coletivo 
é o PPP. Como orientador 
das ações da instituição, ele 
direciona as formações. Por 
isso, a importância de os 
professores se envolverem 
também na construção do 
documento.

2. É preciso incentivar 
momentos para o trabalho 
pedagógico coletivo. Em 
algumas escolas, não há 
um horário dedicado à 
formação continuada. Nas 
instituições particulares, 
a questão de pagamento 
dos professores para que 
permaneçam mais horas 
na escola aparece como 
empecilho. 

3. Nem sempre o horário 
pedagógico coletivo é bem 
aproveitado. Por falta de 
planejamento, ele é su-
baproveitado para recados, 
reclamações ou formações 
que não dialogam com as 
necessidades docentes.

4. Ouvir a comunidade é es-
sencial. Iniciativas de busca 
de insumos para a forma-
ção nos instrumentos de 
registros docentes, diálogo 
com pais e responsáveis e 
olhar para os profissionais 
não docentes tendem a 
reverberar positivamente 
na prática educativa.
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E N C O N T R O  4

Seminário Síntese:  
Rede de relações  
sobre os temas  
Igualdade/Equidade,  
Fragmentção/ 
Transdisciplinaridade, 
Docência/Gestão 
Palestrante Nílson José Machado

TEMAS PARA PENSAR A ESCOLA
 

Durante o segundo semestre de 2019, 
palestrantes levantaram discussões sobre 
tópicos como a equidade, a fragmentação 
de conhecência e a gestão escolar
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E N C O N T R O  4

Seminário Síntese:  
Rede de relações  
sobre os temas  
Igualdade/Equidade,  
Fragmentção/ 
Transdisciplinaridade, 
Docência/Gestão 
Palestrante Nílson José Machado

Para a conclusão do primeiro ano de trabalho da Cá-
tedra de Educação Básica, o professor Nílson José Ma-
chado elaborou uma síntese das palestras apresentadas 
durante o Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das Ações 
Docentes, no segundo semestre de 2019. (Veja a apre-
sentação de slides aqui.) “Os três seminários trataram 
de temas que se entrelaçaram o tempo todo”, afirma 
o expositor, membro da Comissão Executiva da Cáte-
dra. Machado retomou algumas das ideias apresentadas 
pelos palestrantes nos encontros realizados em agosto, 
setembro e outubro passados. A fala aconteceu após a 
artista Kiara Terra iniciar o encontro, realizando uma 
performance artística para os educadores presentes.

S I G N I F I C A D O S  D E  
E Q U I D A D E  E  I G U A L D A D E

A primeira apresentação retomada por Machado foi 
a do professor José Francisco Soares, na palestra Es-
cola, Diversidade e Equidade, realizada em agosto. 
O termo equidade, cada vez mais comum nas discus-
sões educacionais, chama a atenção por se diferenciar 
de igualdade. Enquanto a ideia de igualdade afirma que 
todos devem ser tratados igualmente, a ideia de equi-
dade propõe que os tratamentos sejam diferentes para 
aqueles que mais necessitam, para que todos possam 
ter acesso a oportunidades similares. “No atendimen-
to da saúde, por exemplo, não se deve dar a todos o 
mesmo tratamento. Quem mais precisa tem que receber 
mais”, exemplifica o palestrante. Segundo ele, a defe-
sa da igualdade, muitas vezes, é imprecisa: “Ela só faz 
sentido incodicionalmente quando dizemos que todos 
são iguais perante a lei”.

Outros termos orbitam a discussão sobre a equidade. 
A diferença é um dos mais importantes. Enquanto a ideia 
de igualdade tenta eliminar as diferenças, a noção de equi-
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dade acolhe o fato de que todos são diferentes. Um conceito 
relacionado, o de desigualdade, também é importante. Em 
alguns momentos, como em uma Olimpíada de Matemática, 
é ele que define o ganhador. “A ideia é combater a desigual-
dade econômica porque ela é a vilã”, afirma Machado.

Por fim, o palestrante apresentou a diferença entre as 
ideias de indiferença e intolerância. “Há pessoas que pas-
sam por situações lastimáveis e, no tratamento a elas, não 
pode haver indiferença no olhar, ainda que tenham cometi-
do equívocos”, diz. Em busca de uma atuação justa na es-
cola, por exemplo, é importante que mesmo o aluno mais 
bagunceiro tenha o seu direito à aprendizagem garantido. 
“Muita gente parece estar numa situação de indiferença, 
mas, na verdade, é intolerância”, finaliza.

P E N S A R  C A M I N H O S  P A R A
A  R E L I G A Ç Ã O  D O S  S A B E R E S

“Na escola, tão logo um assunto é importante, ele de-
clara independência”, resume Nílson sobre como a frag-
mentação do conhecimento atinge a Educação Básica. Esse 
foi o tema do segundo seminário do semestre, apresenta-
do pelos professores Naomar de Almeida Filho e José Eli 
da Veiga. A fragmentação se dá justamente no excesso de 
especialização disciplinar: segundo ele, os especialistas 
vão investigando temas cada vez menores e, em algum mo-
mento, perde-se a ideia do todo. “A ideia de fragmentação 
transforma a mais bela foto num conjunto de pontos, de pi-
xels”, compara.

O contraponto à fragmentação excessiva é o desenvol-
vimento integral. A Educação Infantil é um bom momento 
para se observar isso. “A criança é uma só, e não há fragmen-
tação no seu modo de aprender. Mas parece que, à medida 
que ela cresce, deixamos de ser professores de pessoas e 
passamos a ser professores de disciplinas”, afirma Machado. 
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Há dois eixos em que a fragmentação ocorre. O primei-
ro se dá entre os polos de multidisciplinaridade e interdisci-
plinaridade. O termo multidisciplinaridade indica a forma 
como as instituições escolares se organizam hoje: divididas 
em diversas disciplinas, mas com pouca ligação entre cada 
uma delas. O oposto disso é a ideia de interdisciplinarida-
de, em que há um aumento da relação. “Esse eixo é menos 
grave, pois é mais facilmente tratado”, diz o palestrante.

O segundo eixo é mais grave e tem como polos as ideias 
de intradisciplinaridade e transdisciplinaridade. A primei-
ra é justamente o aumento da especialização dentro de um 
mesmo campo de estudo. “Na Biologia, por exemplo, há 
muitas disciplinas que são tratadas como se fossem indepen-
dentes”, afirma Machado. A consolidação dessa ideia – no 
mundo acadêmico, por exemplo – é o conceito de especia-
lista: alguém que conhece um único assunto profundamen-
te. A ideia de transdisciplinaridade, segundo o expositor, se 
aproxima do profissional que hoje é conhecido como con-
sultor: alguém que possui um conhecimento específico, mas 
também a habilidade de observar como esse conhecimento 
se articula com o contexto maior no qual se deve trabalhar. 
Voltando à área da Biologia: é possível haver um especialis-
ta que domine profundamente informações sobre o DNA, 
mas o consultor é capaz de relacionar o estudo do DNA a 
questões mais amplas, como os aspectos éticos envolvidos 
no estudo e na manipulação do material genético. 

Machado aponta que certas escolas buscam superar 
esse problema ao incentivar, por exemplo, que professores 
de Matemática deem aulas de Arte. Para ele, esse não é o 
caminho. O importante é garantir que todos os profissio-
nais conheçam temas amplos e que sejam importantes para 
todas as áreas. “O professor precisa ter o discernimento de 
diferenciar o que é fundamental e o que é complemento nas 
áreas. Para isso, deve estar atento as ideias fundamentais e 
todas disciplinas”, diz.
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A  A R T I C U L A Ç Ã O  E N T R E
G E S TÃ O ,  D O C Ê N C I A  E  J U S T I Ç A

O tema do terceiro seminário, segundo Machado, talvez 
tenha sido o mais complexo. A fala, apresentada por Tereza 
Perez, se dedicou a refletir sobre as relações entre docentes 
e gestores escolares. Tanto no seminário, realizado em ou-
tubro, quanto na síntese feita por Machado em novembro, 
essa foi a questão que mais levantou manifestações dos pro-
fessores presentes. “Um aspecto importante da exposição 
da Tereza foi a questão da colaboração e da corresponsa-
bilidade – Essas palavras que começam com ‛co’ merecem 
atenção e respeito”, destaca o expositor em seu resumo.

Um primeiro tópico ligado ao tema é a questão da au-
toridade. “A palavra autoridade, às vezes, dá urticária. A 
associação direta é com autoritarismo”, explica Machado. 
Ele propõe uma relação diferente: com responsabilidade. 
Quando algum problema grave acontece na cidade, por 
exemplo, procura-se o responsável, uma autoridade. Outra 
relação proposta por Machado é com a ideia de autoria. 
Ambas as palavras têm a mesam origem no latim, augere, 
que significa “crescer, aumentar”. Pensando nesse sentido, 
a autoridade é a pessoa que cria ou amplifica a ordem.

Em um contexto educacional, a ordem é importante 
para conduzir a aprendizagem. Mas é preciso tomar cuida-
do com o excesso. “Buscar um ponto de equilíbrio é funda-
mental. E o elemento decisivo na busca de tal equilibrio é 
justamente a ideia de responsabilidade. Dividir a gestão é 
dividir a responsabilidade”, diz Machado. 

Outro ponto destacado por ele é a relação entre a auto-
ridade e a tolerância. Para concluir, Machado invoca a ideia 
de justiça, que, segundo ele, está relacionada aos temas de 
todos os seminários. Nesse caso, a tolerância envolve uma 
ação que busque ser justa, considerando as diferenças exis-
tentes entre as pessoas.  
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Q U E M  É
— 

Nílson José 
Machado

Leciona na Universidade 
de São Paulo desde 1972. 
Começou trabalhando no 
Instituto de Matemática 
e Estatística e, em 1984, 
passou a integrar o corpo 
docente da Faculdade de 
Educação, onde é professor 
titular. Além de matemáti-
co, é mestre e doutor em 
Filosofia da Educação e 
livre-docente nas áreas de 
Epistemologia e Didática. 
Escreveu duas dezenas de 
livros para crianças e publi-
ca microensaios semanais 
em seu site pessoal: www.
nilsonjosemachado.net.

O BÁSICO DA DISCUSSÃO

1. Gestão, equidade e transdisciplinaridade são temas 
que se entrelaçaram dentro do espaço escolar. Temas como 
igualdade, tolerância, colaboração, responsabilidade e justiça 
estão alinhados a eles. A ideia de equidade está pautada em 
oferecer mais para aqueles que têm menos e, assim, buscar 
uma correção das distorções causadas pelas desigualdades, 
sobretudo as econômicas.

2. A busca por ideias fundamentais que articulam conhecimen-
tos nas disciplinas é importante para combater a fragmentação 
do conhecimento e possibilitar um ensino focado em grandes 
temas, como a Ética, a Energia, a Igualdade e assim por diante.

3. A autoridade não pode ser confundida com o autoritarismo. 
Ela está diretamente relacionada com o compartilhamento da 
responsabilidade e com o exercício da justiça.

P E R G U N TA  D A  P L AT E I A 
—
Como romper a dicotomia 
entre gestão pedagógica e 
administrativa?

Uma parte da legitimidade das autoridades 
está, claro, relacionada à maneira como elas 
são colocadas em seus postos. Isso pode 
se dar por uma eleição direta, mas também 
por outros meios, como a realização de um 
processo seletivo. “Mas o que legitima uma 
autoridade na Educação é a competência”, 
explica Nílson José Machado. A competência 
não apenas no sentido de fazer bem o seu 
trabalho, mas naquele expresso já na origem 
da palavra. Do latim, competere significa 
“competir, buscar junto com o outro”. Na ges-
tão, isso está relacionado à ideia de trabalhar 
de maneira colaborativa e democrática: na 
concepção de um projeto de escola, no enrai-
zamento da escola na comunidade onde ela 
está inserida, na afirmação desse projeto junto 
à comunidade escolar. “O gestor está ali a 
serviço disso, e não para colocar em ação suas 
vontades pessoais”, afirma Machado.
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E N C O N T R O  4

Panorama 
dos projetos 
temáticos
 
Palestrante Lino de Macedo

FOCO NA EQUIDADE E NAS ESPECIFICIDADES
 

Os projetos temáticos propostos pelos 
participantes se focaram em atender demandas 
de públicos tradicionalmente deixados de lado 
pelas políticas públicas
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Durante o último encontro da Cátedra de Educação 
Básica, iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da 
USP e do Itaú Social, o professor Lino de Macedo orga-
nizou e apresentou uma síntese com alguns dos projetos 
temáticos submetidos pelos mais de 150 participantes. 
Ao longo do segundo semestre, os educadores formula-
ram, em grupo, propostas de intervenção com base nos 
temas tratados nos seminários temáticos..

Macedo organizou as propostas que foram apresen-
tadas oralmente ao final de cada encontro e as consoli-
dou em um resumo de cerca de um parágrafo, que foi 
discutido pelos professores e coordenadores das ativida-
des. Leia a seguir um resumo das discussões.

S E M I N Á R I O  1  –  E S C O L A :  
D I V E R S I D A D E  E  E Q U I D A D E

Após a palestra ministrada pelo professor José Fran-
cisco Soares, os educadores participantes se dividiram 
em três grupos para discutir alguns aspectos ligados à 
diversidade. Em seguida, se manifestam quanto à rela-
ção com a família e a comunidade no cotidiano e nos 
interesses dos estudantes. Veja o resumo das propostas 
apresentadas ao fim do dia.

Tema 1A: Escola, Família e Comunidade, coordena-
do por Luis Carlos de Menezes e Claudia Sintoni. 
(Leia mais sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta Colaboração Escola, Famí-

lia e Comunidade Observar situações de risco, em que 
crianças vulneráveis necessitam de amparo da escola em 
épocas de recesso (férias, final de semana e feriados), 
oferecendo-lhes oportunidades educacionais de ocupar 
seu tempo livre de forma protegida e proveitosa a seu 
desenvolvimento integral. Colaborar com a família e a 
comunidade no cuidado de suas crianças e seus jovens. 
Reconhecer lideranças nos territórios, construir parce-
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rias, efetuar realizações coletivas. Favorecer a diversidade e 
a equidade na escola e nos contextos social e familiar. 

Comentário dos especialistas Segundo Macedo, o ponto 
mais tocante dessa proposta está no olhar para o cuidado con-
tínuo com os estudantes. “Às vezes, a gente cuida bem no ho-
rário restrito da escola, mas, no fim de semana e nas férias, 
eles também precisam de nós”, afirma Menezes, que coorde-
nou a discussão que levou a essa proposta. Ele também desta-
cou este aspecto: “Se a família descuidou e a escola também 
descuida, estamos produzindo indivíduos à margem. Justa-
mente essas crianças são as que precisam de mais atenção”.

Tema 1B: Escola, Diversidade e Equidade no Cotidiano, 
coordenado por Juliana Yade e Billy Malachias. (Leia 
mais sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta Oportunidade de Aprendizagem 

aos Alunos da EJA Favorecer a frequência de alunos na Edu-
cação de Jovens Adultos. Tornar essa escola atrativa e rela-
cionar o conteúdo das aulas ao seu contexto sociocultural e 
profissional. Formar professores para essa escola e atualizar 
suas metodologias de ensino, tornando-as mais ativas. Tratar 
os alunos como adultos. Utilizar projetos de vida como um 
tema integrador. Apoiar políticas públicas em favor da EJA. 
Integrar essa escola a cursos técnicos profissionalizantes. Va-
lorizar questões transversais: equidade, diversidade cultural, 
orientação sexual, gênero, consumo, nos termos propos-
tos pela BNCC. Oferecer bolsas de estudos e, se necessário, 
atendimento psicológico. 

Comentário dos especialistas O olhar para aqueles que 
buscam o retorno à escola é o mais importante. “Muitas 
vezes, os jovens caem na vida, abandonam os estudos e pre-
cisam voltar a ela”, diz Macedo. Juliana Yade ressalta a im-
portância de promoção da equidade. “É fundamental olhar 
para a EJA e tratar suas especificidades. É preciso olhar para 
as pessoas e usar métodos de educação de adultos, e não de 
ensino de crianças”, afirma.
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Tema 1C: Escola – Desenvolvimento de Interesses, co-
ordenada por Helena Singer e Claudia Petri. (Leia mais 
sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta Interesse e Estudo do Lixo Recor-

rendo ao problema do lixo, realizar um projeto interdiscipli-
nar. Os alunos observam e fazem registros fotográficos das 
condições do bairro em relação à destinação do lixo. Sen-
sibilizar a comunidade para a qualidade de vida do bairro. 
Conversar sobre a produção, o descarte e o reaproveitamento 
do lixo. Realizar um passeio turístico pelo bairro, produzir 
um folder, elaborar um guia turístico. Componentes curricu-
lares focados num único tema. Língua Portuguesa: reporta-
gens, relatos de experiência, manual de informações, blog, 
questionário sobre critérios de separação do lixo. Matemáti-
ca: gráficos e estatísticas sobre a reciclagem. Arte e Educa-
ção Física: ressignificação dos materiais para uso lúdico nos 
pátios e recreios. História: registros de imagens. Geografia: 
reconhecimento do bairro e do produto final, carta ao poder 
público, feira científica e cultural.

Comentário dos especialistas O conteúdo abordado pelo 
grupo é fundamental em um momento de discussão inten-
sa sobre a promoção da sustentabilidade. “O lixo será um 
tema cada vez mais crucial”, afirma Macedo. Luis Carlos de 
Menezes também destacou a importância de um plano que 
olha para um tópico tão pouco debatido. “Muitos dos proje-
tos que temos aqui falam de assuntos que estão à margem, e 
o lixo é um deles”, afirma.

S E M I N Á R I O  2  –  E S C O L A : 
F R A G M E N TA Ç Ã O  D I S C I P L I N A R 
E  T R A N S D I S C I P L I N A R I D A D E

No segundo encontro do semestre, os professores Nao-
mar de Almeida Filho e José Eli da Veiga discutiram como a 
especialização na construção do conhecimento levou a uma 
fragmentação, situação em que as disciplinas estão cada 
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vez mais isoladas umas das outras e distantes dos grandes 
objetos de conhecimento que interessam à sociedade. Leia 
abaixo um resumo das propostas elaboradas com base nesse 
tema.

Tema 2A: Linguagem, Matemática e Tecnologia, coor-
denado por Nílson José Machado, Eliane Reame e Wal-
ter Spinelli. (Leia mais sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta Análise do Erro como Estratégia 

de Mudança no Pensar Analisar e discutir erros como uma 
estratégia de mudança para melhorar na forma de pensar. 
Utilizar rodas de conversa e registros escritos para descons-
truir certas ideias na Matemática (ênfase em números e cál-
culos, “vai um”, problemas fechados). Valorizar respostas à 
questão: em que medida o erro contribui para as aprendiza-
gens escolares? Vincular o projeto com a temática “fragmen-
tação disciplinar e transdisciplinaridade”. Discutir o erro na 
língua (erro gramatical), em matemática (“certo” e “erra-
do”), na tecnologia (inaceitável).

Comentário dos especialistas Walter Spinelli, coordena-
dor da atividade temática, destacou como o erro tem sido 
importante na área de Matemática. “A ideia do erro precisa 
aparecer relacionada aos desafios. Não há erro a ser reco-
nhecido se a proposta não é desafiadora”, diz. Já Macedo 
ampliou a discussão ao propor reflexões sobre equívocos co-
metidos pelos próprios educadores. “Fiquei pensando como 
o líder de uma escola aceita pôr na roda questões ligadas ao 
modo de gestão dele”, provoca. 

Tema 2B: Ciências da Natureza, Ciências Humanas 
e Cultura, coordenado por Luis Carlos de Menezes e 
Sônia Dias. (Leia mais sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta Quebrar Paradigmas Realizar 

projetos sob uma perspectiva interdisciplinar. Por exem-
plo, programa de atenção à saúde, fazendo uma ponte com 
necessidades sociais. Ou, então, outro voltado a economia 
financeira, finanças familiares, orçamentos. Além da ma-
temática, há de se considerar consumo de energia, corpo 



9 7ciclo ação e formação do professor

humano, saúde, economia. Ou seja, nessa experiência aflo-
ram elementos de ciências da natureza, ciências humanas, 
realidade física, contexto social das famílias. O contexto é 
a “mãe” da interdisciplinaridade. E família e comunidade 
fazem parte dele. Reconhecer que o professor sozinho não 
produz a interdisciplinaridade. Necessita-se de um projeto 
de escola com a participação da família. Se a família não 
participa, ela pode pensar que, “em vez de dar aula, vocês 
estão matando aula com esse projeto”.

Comentário do especialista Para Menezes, que coorde-
nou a atividade, esse projeto e muitos dos anteriores se des-
tacam por trazer para a escola um vínculo muito forte com 
a realidade dos alunos, das famílias e da comunidade. “A 
ideia central do trabalhar em contexto é o ambiente social e 
cultural em que a escola está imersa, e não simplesmente a 
cultura da sala de aula”, afirma.

Tema 2C: Vivência dos Conteúdos na Educação Infan-
til, coordenada por Lino de Macedo e Waldete Tristão. 
(Leia mais sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta Não Antecipar o Processo de Es-

colarização na Educação Infantil Na Escola de Educação 
Infantil, cultivam-se saberes e conhecimentos a serem vi-
vidos no contexto de projetos ou de campos de experiên-
cias. Evitar, por isso, a tendência à antecipação do processo 
de escolarização. Integrar professores da Educação Infantil 
com seus colegas da Escola Fundamental I. Valorizar a cul-
tura de cada um desses territórios educacionais. Praticar a 
formação continuada de professores, fortalecendo concep-
ções de criança e infância. Sensibilizar gestores, professo-
res e funcionários para a importância da Educação Infantil. 
Fazer reuniões periódicas com os pais para que eles avaliem 
a qualidade da escola. Cultivar os direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, segundo a BNCC. Estimular alunos do 
segundo ano da Pré-escola a visitar seus colegas de 1o e 2o 
anos da Escola Fundamental. Desestimular o processo de 
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alfabetização na Pré-escola. Avaliar os alunos por meio de 
observações e registros.   

Comentário do especialista Na discussão sobre essa pro-
posta, destaque para o brincar, uma importante atividade re-
alizada pelas crianças e que deve ser estimulada nessa etapa 
da escolarização. “Não se fala do brincar como ensinar uma 
disciplina escondida, mas no sentido pleno, que é sonhar 
o mundo, imaginá-lo e praticar a liberdade para, com base 
nela, formar as ferramentas de um pensamento que se desen-
volve brincando”, destaca Macedo.

S E M I N Á R I O  3  –  E S C O L A :  
G E S TÃ O  E  D O C Ê N C I A

No terceiro encontro do semestre, Tereza Perez pales-
trou sobre o papel da dupla gestora no cotidiano escolar: 
como coordenadores pedagógicos e diretores podem atuar 
para promover a criação e a implantação de um projeto de 
escola focado no desenvolvimento integral dos estudantes. 
Após o debate em plenária, os participantes foram novamen-
te divididos em grupos para a realização de atividades temá-
ticas. Leia abaixo um resumo das propostas em destaque:

Tema 3A: O Espaço Aula, coordenado por Silene Kuin e 
Mônica Carrer. (Leia mais sobre a discussão aqui.) 
Resumo da proposta Elementos Constituintes de uma 

Boa Aula O que é importante antes da aula? Escolher um 
tema bom e adequado. Reunir os materiais. Planejar o am-
biente da aula. Considerar alunos com déficit de aprendiza-
gem ou de inclusão. Valorizar o objetivo da aula. Considerar 
os conhecimentos prévios do professor e o campo de inte-
resse dos alunos. Elaborar uma boa avaliação. O que é im-
portante durante a aula? Levantar hipóteses dos alunos e 
problematizar a discussão. Portar os materiais a serem utili-
zados na aula. Praticar a escuta, a empatia, a criação de vín-
culos. Utilizar metodologias ativas. Valorizar o erro como 
parte do processo ensino – aprendizagem. O que é importan-



te depois da aula? Avaliar o planejamento e o envolvimento 
dos alunos. Fazer registros sobre a prática. Preparar-se para a 
próxima aula. Envolver gestores no magistério. Observar as 
melhorias e os desafios e compartilhar os registros.

Comentário da especialista Mônica Carrer, que coorde-
nou a atividade, destacou a importância de considerar mui-
tos outros tópicos ao endereçar esse tema: pensar o clima da 
aula, a relação entre os professores e os alunos e a importân-
cia do trabalho colaborativo entre professores e gestores na 
concepção das propostas didáticas.

Tema 3B: A Escola Além da Aula, coordenada por Vera 
B. Henriques e Juliana Yade. (Leia mais sobre a discus-
são aqui.)
Resumo da proposta Para um Futuro Sustentável A esco-

la e a comunidade participam do projeto. Trabalhar, em sala 
de aula, a questão do tempo de degradação dos produtos re-
colhidos. Propor brincadeiras e gincanas. Motivar os alunos 
na realização do projeto: qual sala traz mais materiais? Será 
que se consegue uma bonificação? O prazo para concluir o 
projeto, no todo ou em parte, é outro fator estimulante. Rea-
lizar um projeto de forma interdisciplinar ou transdisciplinar. 

Comentário dos especialistas A expansão dos limites da 
aula para fora do espaço escolar foi o ponto destacado nessa 
proposta. “Me encantou a ideia de os alunos saírem pela co-
munidade, recolherem os materiais e trazerem de volta para 
a escola”, diz Macedo. Juliana Yade, que coordenou a ati-
vidade, também destaca a relação que se estabelece entre 
crianças e moradores do entorno quando os estudantes vão a 
campo. “O que foi rico nesse grupo foram os relatos de expe-
riências sobre como a comunidade se torna também respon-
sável pelo cuidado das crianças no caminho”, conta.

Tema 3C: Trabalho Pedagógico Coletivo, coordenado 
por Luis Carlos Menezes e Mônica Almeida. (Leia mais 
sobre a discussão aqui.)
Resumo da proposta HTPC como Espaço de Forma-
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ção Recorrer ao espaço e tempo do HTPC para realizar a 
formação de professores, gestores e demais profissionais 
da escola. Considerar suas demandas e dialogar com a re-
alidade. Realizar encontros formativos quinzenais. Fazer 
a leitura dos discursos e concepções subjacentes a ele. 
Aprender a praticar a gestão democrática e oportunizar a 
participação decisória dos sujeitos. Comprometer-se com 
a ética profissional, em favor de uma escola que dá certo. 
Partilhar informações com os professores que não partici-
pam porque trabalham em mais de uma escola. Valorizar 
a construção de um perfil profissional. O perfil do gestor é 
importante na condução do trabalho pedagógico. Motivar 
os professores que estejam desanimados, tirá-los da zona 
de conforto e envolvê-los no projeto político-pedagógico 
da escola de forma não autoritária. Tem-se que ser demo-
crático e ouvi-los. Começar por ações menores, com um 
grupo pequeno de professores. Mostrar à comunidade. Di-
vulgar o projeto. Com sensibilidade, mobilizar outros pro-
fessores para que também participem do projeto.

Comentários da especialista Mônica Almeida, coorde-
nadora da atividade temática, destaca como a responsabili-
dade pela garantia do momento de trabalho coletivo deve ser 
do coordenador pedagógico e da própria rede. “Deve valer 
como uma política pública para que o professor tenha acesso 
aos momentos de trabalho coletivo dentro da escola”, diz. 
Menezes, que também coordenou a atividade, destacou a 
importância do encontro entre a equipe docente e os gestores 
para a construção da identidade escolar. “Em certas escolas, 
o professor chega ao primeiro dia de aula para para ver qual 
é a sala onde irá dar aula. A ideia do trabalho coletivo tem o 
sentido de que a equipe gestora e a docente da escola sejam, 
de fato, uma equipe”, afirma.   
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Q U E M  É
— 

Lino de Macedo

Mestre, doutor e livre-docente em Psicologia pela USP. É membro 
da Academia Paulista de Psicologia e docente aposentado do Ins-
tituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Especializou-se 
no construtivismo do suíço Jean Piaget (1896-1980), na Psicologia 
aplicada à educação e nos jogos infantis e hoje coordena um 
laboratório de pesquisas e elaboração de atividades relacionadas 
às brincadeiras e voltadas para a escola.

O BÁSICO DA DISCUSSÃO

1. É importante que os projetos educacionais 
se voltem para aspectos que foram 
historicamente deixados de lado: temas 
que poderiam ser abordados no currículo – 
como o tratamento dado ao lixo, ao erro e às 
brincadeiras – ou a criação de políticas para 
atender os que mais precisam. 

2. A ideia do desenvolvimento integral dos 
estudantes – que vai contra a fragmentação 
do conhecimento – pressupõe a concepção 
de projetos cada vez mais criados de maneira 
colaborativa entre professores, gestores, 
funcionários, estudantes, pais e comunidade. 

3. A formação constante e a elaboração de 
diretrizes que consolidem a identidade da 
escola – como o projeto político-pedagógico 
– são fundamentais para que propostas de 
desenvolvimento integral sejam criadas e 
implantadas nas instituições de ensino.
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Panorama 
dos anos de 
2020 a 2023 
Palestrantes Luís Carlos de Menezes,  
Naomar de Almeida Filho, Ilene Kuin e Mônica Carrer

O FUTURO DA CÁTEDRA
 

Para os próximos quatro anos, os responsáveis 
pela Cátedra de Educação Básica estabeleceram 
como objetivo aumentar a abrangência da 
iniciativa e focar o combate à fragmentação do 
conhecimento na escola
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“Estamos trabalhando em uma linha de parceria e co-
laboração com os educadores. Nas atividades que plane-
jamos, o professor está na centralidade. Sabemos que a 
descoberta de soluções para a educação passa por muito 
debate. Por isso, fizemos ajustes para que ele ocorra de 
fato”, introduziu o professor Naomar de Almeida Filho, ao 
iniciar a apresentação do planejamento das ações da Cá-
tedra da Educação Básica no próximo quadriênio (2020-
2023). A fala de Almeida Filho se articulou com a do 
professor Luís Carlos de Menezes: ambos foram respon-
sáveis por apresentar o planejamento da Cátedra para até 
2023 e, mais especificamente, para 2020.

A S  D E F I N I Ç Õ E S  D O
P O S I C I O N A M E N T O  E S T R AT É G I C O 

O planejamento para os próximos quatro anos da ini-
ciativa se dá ao redor de um posicionamento estratégico 
montado pelos docentes que lideram essa iniciativa. O ob-
jetivo principal é, segundo Menezes, “contribuir para po-
líticas de formação e reconhecimento do professorado da 
educação básica, especialmente das redes públicas”. (Veja 
todo o posicionamento estratégico aqui.)

Para atingir esse objetivo, haverá dois eixos de atua-
ção: o primeiro será disseminação e debates, e o segundo, 
curadoria e apoio a pesquisas. Para ampliar também a dis-
cussão para fora da Universidade de São Paulo, estão pre-
vistas iniciativas em parceria. 

Em sua fala, o professor ressaltou que a abrangência é 
a maior mudança de rumo em relação ao projeto original 
da Cátedra. A ideia é que os debates e os resultados sejam 
divulgados em nível nacional.

Os blocos temáticos que serão contemplados pela 
Cátedra foram divididos assim:

 



1 0 4 Ciclo A Escola: Espaços e Tempos das Ações Docentes

2020 | Fundamentos e Temas Explo-
ração das ideias fundamentais do campo da 
Educação, estendendo-se a conteúdos edu-
cacionais, superando e complementando as 
perspectivas disciplinares.

2021 | Técnicas e Práticas Aprofun-
damento das relações teoria e prática, ar-
ticulação entre meios e fins, exploração de 
metodologias alternativas e novas tecnolo-
gias para aprimorar a atuação docente.

2022 | Espaços e Políticas Relações 
entre diferentes níveis de planejamento, ar-
ticulação entre ações individuais e projetos 
coletivos, construção e consolidação de po-
líticas educacionais do Estado.

2023 | Sujeitos e Sentidos Valorização 
social da docência e da condição docente – tu-
toria, orientação, mediação, cartografia de re-
levâncias, colaboração no reconhecimento de 
vocações e na construção de projetos de vida.

Por fim, o professor Almeida Filho 
mostrou os produtos da atuação da Cáte-
dra, que são as atividades, as ações e os 
desenvolvimentos esperados: além de se-
minários e debates e oficinas, também 
devem passar a ocorrer colóquios, cursos 
e protótipos para a formação inicial e con-
tinuada de professores. Além dos recortes 
de interdisciplinaridade – que será um dos 
principais temas de 2020 –, a intenção é 
avançar na construção de respostas. O de-
safio será como tornar as produções mais 
abrangentes e disponíveis para a consulta 
permanente. Seria desejável também a co-
nexão online com grupos de escolas e cen-

CARTOGRAFIA 
DE EXPERIÊNCIAS 

Trata-se do eixo principal 
que levará à criação de dois 
produtos:

1  Protótipos de formação 
inicial e continuada

2  Subsídios para propos-
tas de políticas de forma-
ção de professores

Sua organização ficará 
a cargo da professo-
ra Bernardete Gatti, da 
Fundação Carlos Chagas 
(FCC). “Nos últimos anos, 
vimos experiências feitas 
em municípios, em órgãos 
governamentais, na acade-
mia e até por professores 
isolados que são de uma 
riqueza muito grande para 
a Educação Básica. Só de 
mestrados profissionais 
no Brasil são cerca de 40, 
voltados para soluções nas 
escolas. Onde está esse 
conhecimento? De que tipo 
é e o que pode nos trazer?”, 
provocou Gatti. Muitas 
experiências de universi-
dade e escola não estão 
sequer registradas. É essa 
a motivação para localizar 
as mais interessantes e já 
testadas, que podem trazer 
soluções e modos diferen-
tes de abordar aspectos 
do currículo. A ideia é que 
todo esse conhecimento 
seja mapeado e alimente a 
rede de saberes estimula-
da pela Cátedra.
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tros de formação para que educadores a distância possam 
interagir e participar.   

Analisando a estrutura de seminários, palestras e 
workshops que norteou os dois semestres de 2019, a decisão 
dos responsáveis pela Cátedra foi preservar dois momentos 
bem-sucedidos: o da exposição de temas e problemáticas e 
o do trabalho em grupo entre os educadores para debater e 
avançar nas discussões. “O tempo reservado às oficinas ficou 
muito curto para um grupo bastante grande de participantes. 
O resultado foi que nem todos conseguiram se expressar”, 
descreve o professor Luís Carlos de Menezes, da comissão 
executiva da Cátedra de Educação Básica do IEA-USP. (Veja 
aqui a apresentação de slides.) A intenção para 2020 é traba-
lhar com grupos menores, de seis ou sete pessoas, no máxi-
mo, com tempo suficiente para o maior aprofundamento no 
tema a ser debatido. 

Outra novidade planejada para o próximo ano é a amplia-
ção do intercâmbio entre disciplinas e entre as diferentes áreas 
do conhecimento. Propõe-se, por exemplo, a articulação entre 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Atualmente, no 
melhor dos casos, quem faz essa relação entre conteúdos e 
áreas de estudo costuma ser o aluno. “Entre os docentes, na 
escola, existe uma fratura disciplinar”, ressalta Menezes. 

A proposta de agenda de cada encontro segue o seguin-
te esquema: pela manhã serão reservados 40 minutos para 
uma palestra sobre o tema principal, seguidos de 30 minu-
tos de discussão da plateia em plenário. Após o intervalo, os 
participantes serão divididos por etapa da Educação Básica, 
ou seja, um grupo se dedicará à Educação Infantil, outro à 
Ensino Fundamental I e um terceiro a Ensino Fundamental 
II e Médio. O tempo para as oficinas será de 1h30. Após o 
período reservado para o almoço, o esquema se repete na 
parte da tarde, com palestra sobre um segundo tema e gru-
pos divididos por etapas da educação envolvidos em oficinas 
de 1h30 de duração. 
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C O N V E R S A  F U N D A M E N TA L 
E N T R E  D I S C I P L I N A S 

Em relação à proposta da interdiscipli-
naridade, Menezes foi categórico em afir-
mar que a Ciência não pode ser entendida 
sem uma mínima compreensão de contexto 
histórico. “Vale a pena olhar para a revo-
lução industrial e as tecnologias, que mui-
tas vezes começaram no chão de fábrica, 
e só depois foram analisadas pela acade-
mia. O celular e o LED de hoje não funcio-
nariam se não houvesse antes a revolução 
quântica. O processo de pasteurização só 
ocorreu por uma necessidade premente de 
conservar os alimentos, pois não havia re-
frigeração. Então compreender História é 
compreender a história do conhecimento 
em cada etapa da vida humana”, ressaltou 
o professor, estudioso da área da Física. 
De certa forma, os conteúdos curriculares 
se articulam. Entender Geografia é apren-
der sobre a matriz energética de um país, 
sua biodiversidade, o quanto depende de 
combustíveis renováveis e fósseis. “Histó-
ria e Geografia têm uma interlocução im-
portante com Ciências da Natureza, por 
isso achamos importante que nos nossos 
encontros um professor de Biologia, por 
exemplo, seja estimulado a conversar com 
os de Ciências Humanas”, concluiu.  

Essa interface entre as disciplinas será 
o trabalho focal das palestras e motivo das 
discussões nas oficinas. O que levou os orga-
nizadores a dividi-las por etapas da escolari-
dade foi a problemática comum enfrentada 

O BÁSICO DA  
DISCUSSÃO

1. Para os anos de 2020 a 
2023, a Cátedra pretende 
seguir criando propostas 
juntamente com educa-
dores de redes públicas 
e particulares de ensino, 
além de acadêmicos.

2. Fora a realização de 
seminários e oficinas, ela 
também se dedicará a 
produzir uma cartografia de 
experiências que possam 
dar subsídios a propostas 
ligadas à formação inicial 
e continuada dos profes-
sores.

3. Para 2020, as ações da 
Cátedra se dedicarão a 
discutir a ligação entre 
as diferentes disciplinas 
que compõem o currículo 
escolar.

4. Em 2020, às oficinas 
serão realizadas em grupos 
menores e divididos de 
acordo com as etapas de 
ensino.
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pelos educadores. Assim como o multiletra-
mento é o contexto principal dos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, presente em 
todos os seus componentes, os anos finais 
do Ensino Fundamental têm o desafio da di-
visão em muitas disciplinas e é neles que re-
side a crise maior da educação atual. 

Como exposto pelo professor Menezes, 
os dois primeiros encontros da Cátedra da 
Educação Básica em 2020 planejam pro-
postas de articulação entre: 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas;
Linguagens e Matemática;
Ciências Humanas e Linguagens.

“Quando falamos em Linguagem, esta-
mos tratando de leitura de mundo, segundo 
Paulo Freire. Não é apenas o ler e escre-
ver atrelado à grafia, mas o reconhecimento 
de que só o ser humano domina a lingua-
gem simbólica. Para dizer coisas abstratas 
e entendê-las é essencial ter compreensão 
de mundo”, explicou Menezes. Nesse sen-
tido, as oficinas são uma forma de ampliar 
e investigar como os educadores pensam 
essa articulação (tratada na palestra inicial) 
e como fazem a transposição didática para 
colocá-la em prática na sala de aula. A ideia 
é aprofundar o debate em torno das disci-
plinas e como elas funcionam de formas 
articuladas, mas com a responsabilidade 
de fazer propostas didáticas. Ao final das 
explicações, o professor Menezes instigou 
o público de educadores a pensar sobre as 
propostas. Não são agendas fechadas, mas 
sugestões passíveis de modificação.  

Q U E M  É
— 

Luís Carlos de 
Menezes

Doutor em Física pela 
Universidade Regensburg, 
na Alemanha, é professor 
sênior do Instituto de Física 
da USP. Membro do Conse-
lho Estadual de Educação 
em São Paulo. Consultor da 
Unesco para propostas cur-
riculares. Principais focos 
de trabalho em educação: 
currículos para a Educação 
Básica, formação de profes-
sores e ensino de Ciências.

— 

Naomar de Almeida 
Filho
 
Médico, mestre em Saúde 
Comunitária, doutor em 
Epidemiologia. É professor 
titular de Epidemiologia no 
Instituto de Saúde Coletiva 
da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e professor 
visitante em universida-
des nos Estados Unidos, 
no Canadá, no México e 
na Argentina. Foi reitor da 
UFBA e, na Universidade 
Federal do Sul da Bahia 
(UFSB), foi presidente da 
comissão de implantação 
e reitor pro-tempore. Autor 
de diversos estudos sobre a 
universidade e sua relação 
com a sociedade. É profes-
sor visitante no Instituto de 
Estudos Avançados da USP 
(IEA-USP).
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Palavra aberta 
aos presentes e 
encerramento

PARA CONSOLIDAR UM ESPAÇO 
PERMANENTE DE FORMAÇÃO CONTINUADA
 

No fechamento do semestre, os participantes 
exploram ideias para os próximos anos da Cátedra 
e reconhecem o espaço de discussão como 
sendo relevante para sua formação continuada
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O panorama 2020-2023 para os trabalhos da Cátedra de 
Educação Básica da USP trouxe, entre suas diretrizes, a pers-
pectiva de trabalhar com simpósios e cursos. “A ideia sur-
giu quando pensamos em aumentar o tempo das atividades. 
Seria uma possibilidade de aprofundamento das discussões 
em uma perspectiva mais estruturada do que a das ativida-
des temáticas, que realizamos no segundo semestre de 2019”, 
disse Nílson José Machado, professor da Faculdade de Edu-
cação da USP e membro da Comissão Executiva da Cátedra.

A novidade despertou curiosidade entre a plateia de edu-
cadores presentes no quarto e último encontro do Ciclo Esco-
la: Espaços e Tempos das Ações Docentes. O dia foi dedicado 
à sistematização dos seminários e das atividades do semestre, 
além de trazer uma apresentação das propostas do grupo para 
os anos seguintes, que ainda estão em construção. Ao final, 
os educadores participantes puderam apresentar sugestões e 
dúvidas para aprimorar o desenho realizado pelos pesquisa-
dores que compõem o conselho executivo da Cátedra.

Ao abrir o microfone para os comentários da plateia, sur-
giu a pergunta sobre o formato dos cursos propostos: online 
ou presencial? Luis Carlos Menezes, professor sênior do Ins-
tituto de Física da USP e membro da Comissão Executiva 
da Cátedra, explicou que o planejamento ainda era inicial, 
sendo que modelos e temáticas ainda estavam sendo discuti-
dos. Entretanto, compartilhou que ambos os formatos seriam 
considerados. “Para garantirmos uma participação ativa nas 
discussões, pensamos em cursos presenciais com cerca de 15 
a 20 pessoas”, esclareceu. O primeiro desenho pensado pelo 
grupo é de cursos compactos, com a média de 12 horas de 
conteúdo, dividido em três ou quatro encontros.

Considerando a escolha de temas, Menezes chamou a 
atenção para a necessidade de que essas formações dialo-
guem com as necessidades reais dos educadores e com os 
desafios encontrados na escola. Uma das ideias seria levan-
tar tópicos específicos que mereceram um aprofundamento 
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entre os assuntos abordados nos seminários já realizados. 
Apenas oferecer o conteúdo em formato presencial teria 

um impacto limitado, considerando o número de pessoas 
que interagiriam com a formação. Visando que o conteú-
do extrapole os limites da atuação da Cátedra na cidade de 
São Paulo, a proposta é que os cursos sejam gravados e dis-
ponibilizados online. Também foi levantada a possibilidade 
de criação de parcerias para ampliar o potencial das ações 
para outras cidades e estados, assim como trazer aprendiza-
dos de outros locais. Machado destacou que estavam sendo 
pensadas atividades em conjunto com o Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo dos polos de São 
Carlos e de Ribeirão Preto e também com a Escola de For-
mação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, 
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo (Efape).

A  B U S C A  P O R
P A R C E I R O S  E X P E R I E N T E S

Outras iniciativas já existentes e que poderiam colaborar 
de alguma forma para a inspiração dessas atividades tam-
bém foram lembradas. Além da Efape, foi citado o programa 
Encontro USP-Escola, que oferece gratuitamente cursos de 
atualização para professores de diversas disciplinas do ensi-
no básico. Ambos poderiam auxiliar no entendimento dos 
temas de maior busca dos professores e dos gestores, além 
de apresentar formatos possíveis para os cursos e para a dis-
seminação dos conteúdos.

Walter Aparecido Borges trouxe um pouco da sua ex-
periência como técnico da Efape. Ele compartilhou que 
em 2019 houve uma grande procura por formações com 
temas relacionados à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). “Esse ano foi praticamente de apresentação da 
Base e do novo currículo. Não se discutiram conteúdos e 
habilidades, mas esses tópicos deverão ser mais estudados 
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a partir de agora”, apontou. O prazo para a implementação 
do documento é até 2020. Por causa disso, o tema ganhou 
urgência e tem despertado diversas dúvidas e aumentado 
a busca de gestores e professores por formações que pos-
sam auxiliá-los a colocar em prática as mudanças trazidas 
pelos novos documentos.

Apesar da necessidade de trabalhar temas que levem em 
conta as discussões atuais da Educação, os participantes le-
vantaram a necessidade de ir além. A sugestão foi incluir no 
planejamento cursos que contemplem, por exemplo, princí-
pios e ideias fundamentais da Educação, considerando as 
diferentes etapas de ensino.

Nesse cenário, a colaboração entre diferentes atores 
apareceu como um caminho relevante para que se conso-
lide um espaço de formação continuada permanente. Além 
de trocas entre professores da educação básica e superior, 
o diálogo entre instituições nas diferentes regiões do Brasil 
também apareceu como uma possibilidade para expandir 
o impacto de ações de formação continuada. Assim, seria 
possível ampliar os olhares das discussões educacionais sob 
perspectivas de diferentes profissionais do país e criar uma 
rede de conhecimento e trocas ainda mais potente. Segun-
do Naomar de Almeida Filho, pesquisador do IEA-USP, 
que apresentou o planejamento estratégico para o período 
de 2020 a 2023, a Cátedra poderia ser uma catalisadora de 
ações formativas semelhantes. 

M I R A R  O  F U T U R O ,
I M P A C TA R  O  P R E S E N T E

A tarde do último encontro levou o auditório a vislum-
brar cenários futuros de discussões educacionais mais estru-
turadas e aprofundadas com o intuito de proporcionar uma 
formação continuada mais sólida aos professores da Educa-
ção Básica. Mas, para além da empolgação com o que está 
por vir, houve também o reconhecimento do que a Cátedra já 
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tem proporcionado com o formato proposto atualmente, de 
seminários e atividades temáticas. Alguns dos participantes 
que estiveram presentes nos encontros anteriores manifesta-
ram como o espaço de discussão das práticas e vivências tem 
impactado suas práticas.

Adriana Maria Mâncio, professora da rede municipal 
de Ilha Comprida, no litoral do estado de São Paulo, é um 
desses casos. “Agradeço muito à Cátedra porque, desde o 
magistério, esse é o primeiro lugar a que eu venho em que 
todo mundo pode falar e compartilhar as práticas docentes 
que vivencia.” Adriana relembrou que, num dos momentos 
de troca dos encontros, acabou tendo a clareza de como o 
clima escolar interfere na aprendizagem e nas relações in-
terpessoais. Sensibilizada pela importância da questão, ela 
levou a problemática para a diretora da sua escola para que 
pudessem discutir o tema e considerá-lo nas ações de plane-
jamento. “Tudo que venho aprendendo aqui, nos debates, eu 
levo a meu território para mostrar que essas mudanças são 
necessárias e possíveis”, disse.

Apesar de o caminho ainda estar em construção, os tra-
balhos da Cátedra têm empolgado os professores. O próxi-
mo passo é consolidar as conquistas. “Queremos estabelecer 
padrões mínimos para partilharmos o conhecimento (dos 
dois lados) em uma formação permanente”, disse Machado. 
Assim, mais um ciclo de formações foi encerrado para reto-
mar suas atividades com muitos planos a serem concretiza-
dos entre 2020 e 2023.  
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Q U E M  S Ã O
— 

Nílson José Machado 

Leciona na Universidade de São Paulo desde 
1972. Começou trabalhando no Instituto de 
Matemática e Estatística e, em 1984, passou 
a integrar o corpo docente da Faculdade de 
Educação, onde é professor titular. Além de 
matemático, é mestre e doutor em Filoso-
fia da Educação e livre-docente na área de 
Epistemologia e Didática. Escreveu cerca de 
duas dezenas de livros para crianças e publica 
microensaios semanais em seu site pessoal: 
www.nilsonjosemachado.net.

Luís Carlos de Menezes
 
Doutor em Física pela Universidade Regens-
burg, na Alemanha, é professor sênior do 
Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo. Membro do Conselho Estadual de 
Educação em São Paulo. Consultor da Unesco 
para propostas curriculares. Principais focos 
de trabalho em educação: currículos para a 
Educação Básica, formação de professores e 
ensino de Ciências.

— 

Naomar de Almeida Filho
 
Médico, mestre em Saúde Comunitária, doutor 
em Epidemiologia. É professor titular de Epide-
miologia no Instituto de Saúde Coletiva da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) e professor 
visitante em universidades nos Estados Unidos, 
no Canadá, no México e na Argentina. Foi reitor 
da UFBA e, na Universidade Federal do Sul da 
Bahia (UFSB), foi presidente da comissão de 
implantação e reitor pro-tempore. Autor de 
diversos estudos sobre a universidade e sua 
relação com a sociedade. É professor visitante 
no Instituto de Estudos Avançados da USP 
(IEA-USP)

O BÁSICO DA 
DISCUSSÃO

1. Os seminários da Cátedra 
auxiliam no repertório dos 
professores. Ao fazer uma 
breve imersão no tema 
guiados por um especia-
lista, os educadores são 
instrumentalizados para 
participar das discussões 
coletivas.

2. Há muito valor nos espa-
ços de trocas. Muitas vezes, 
as formações continuadas 
se concentram na apresen-
tação dos conhecimentos, 
mas não há a abertura para 
a troca. Os professores 
enxergam que ela é im-
portante para a aplicação 
prática dos aprendizados.

3. O modelo de cursos 
de curta duração, com 
participação presencial de 
pequenos grupos, é visto 
como uma oportunidade 
para aprofundar as discus-
sões de forma estruturada. 
Não dá para ignorar a de-
manda de formação conti-
nuada no Brasil. Para que o 
conteúdo possa impactar a 
prática de um grupo maior 
de profissionais, os cursos 
serão disponibilizados 
online.
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